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WOORD VOORAF

De wetenschappelijke voorbereiding van de
halfgeleidertechniek dateert uit de jaren rond
1930, de tijd van het theoretische werk van F.
Bloch, A.H. Wilson en anderen. De hierop ge
baseerde technieken bleven echter gedurende
de daaropvolgende twintig jaar het domein van
de fysici. Hoewel al in de tweede Wereldoorlog
veel halfgeleiderapparatuur, vooral op het ge
bied van de kortegolfdetectie, werd gebruikt,
zou het toch tot 1948, het jaar van de opzienba
rende ontdekking van de transistor, duren aleer
het hele terrein van de vaste-stof-fysica nood
zakelijkerwijze een gebied werd van groot
scheeps op de praktijk gericht onderzoekings
werk. Sinds die tijd heeft de transistorindustrie
de meest uiteenlopende nieuwe constructies en
de ene nieuwe techniek na de andere het licht
doen zien, zodat heden ten dage frequentie-,
vermogens-, betrouwbaarheids- en kostenbarrières zijn doorbroken die nog enkele jaren ge
leden voor vrijwel onbereikbaar werden gehou
den.
Daarnaast staan we dan nu bovendien op de
drempel van een volkomen nieuwe technologie
- die van de geïntegreerde schakelingen - die
een nog grotere omwenteling in de praktijk van
de elektronica belooft te gaan brengen dan de
transistor zelf heeft veroorzaakt. Hoewel het
tijdsverloop tussen research en ontwikkeling en
tussen ontwikkeling- en produktiestadium de
genen die actief betrokken zijn bij de construc
tie van praktische componenten, dikwijls ein
deloos lang voorkomt, lijken de op dit gebied
geboekte vorderingen achteraf gezien welhaast
verbluffend. Het is dan ook instructief omeens
terug te gaan naar het begin van het tijdperk der
elektronica en de eerste proeven te recapitule
ren die tot de ontwikkeling van de vacuümbuis
hebben geleid. Hieruit blijkt namelijk hoezeer de
technologische tijdschaal gedurende de laatste
vijftig jaar ‘gecomprimeerd’ is.
Het was in feite Du Fay die al in 1725 ont
dekte dat het gebied rond een gloeiend heet

lichaam de elektrische stroom geleidt. Het zou
echter tot 1883 duren aleer Edison definitief
kon aantonen dat elektronen van een hete
gloeidraad op een koude geleider konden over
gaan. Maar zelfs toen liet de ontwikkeling van
de diode, door Fleming in 1905, en het stuurrooster in de vorm van een derde elektrode,
door De Forest in 1907, nog vierentwintig jaar
op zich wachten. Zou de tegenwoordige ont
wikkeling in hetzelfde tempo verlopen, dan zou
de komst van de eerste praktische toepassing
van de elektronenbandentheorie van vaste stof
fen tot ongeveer 1965 op zich hebben laten
wachten, terwijl van een nieuwe technische ont
wikkeling op basis van dit prille begin pas om
streeks het jaar 1980 sprake zou zijn.
Het is niet de bedoeling hier de diverse facto
ren te gaan bespreken die deze snelle vooruit
gang mogelijk maken, noch te voorspellen hoe
de stand van de techniek zal zijn over twintig
jaar als deze versnelling zo voortgaat. Het is
voldoende te wijzen op de verbazingwekkend
snelle overgang van het stadium van het funda
mentele fysische onderzoek naar dat van de da
gelijkse praktijk, een verschijnsel dat niet speci
fiek is voor dit vakgebied en niet alleen staat,
maar integendeel kenmerkend is voor de crea
tieve houding van de hedendaagse industrie.
Een natuurlijk gevolg van deze vooruitgang is
dat zowel technici als industriële leiders moeite
hebben zich aan te passen aan de snelheid
waarmee de technologische veranderingen
plaats vinden. Het is volkomen natuurlijk om
bij het zoeken naar maatstaven voor onze toe
komstige handelingen uit te gaan van onze er
varingen, maar de moeilijkheid is hier juist dat
er geen ervaring is die ons voorbereidt op de
voor de deur staande technologische vorderin
gen omdat het tempo van de moderne techni
sche vooruitgang voortdurend toeneemt.
Het tijdperk van de geïntegreerde schake
lingen zal dan ook niet langzaam in de voor ons
liggende jaren tot ontwikkeling komen, maar
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is inmiddels al een feit. Degenen die bij hun
technische ontwerpen geen gebruik maken van
de mogelijkheden van geïntegreerde schake
lingen, zijn al achtergeraakt. Het was om deze
reden dat Motorola Ine. (usa) voor 200 voor
aanstaande elektrotechnici uit alle delen van de
Verenigde Staten en Europa enkele jaren gele
den een cursus over geïntegreerde schakelingen
organiseerde. Uit deze cursus is dit boek over
het ontwerpen van geïntegreerde schakelingen
voortgekomen.

14

Niemand kan met zekerheid zeggen waar
deze nieuwe techniek ons naar toe zal voeren.
Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat we pas
aan het begin staan van een enorme ontwikke
ling die mogelijk is geworden door het diepere
inzicht dat is verkregen in het gedrag van de
vaste stoffen.
DR. C. LESTER HOGAN

Vice-president and General
Manager, Motorola Ine.
Semiconductor Products Division

R. M. Warner Jr.
INLEIDING

Geïntegreerde schakelingen vormen een zeer
belangrijk deel van het zich snel uitbreidende
gebied van de micro-elektronica. Dit boek be
handelt het ontwerpen van geïntegreerde scha
kelingen in het algemeen, gezien vanuit de mo
gelijkheden en beperkingen van de circuitelementen die in de verschillende technieken kun
nen worden gefabriceerd. Het is verdeeld in
drie delen waarin resp. de theorie, de grondsla
gen en de fabricagepraktijk worden behandeld.
De halfgeleidertechniek vormt de kern van
de hedendaagse techniek van de geïntegreerde
schakelingen, deel een van dit boek is dan
ook grotendeels gewijd aan de grondslagen van
dit onderwerp. Daarnaast wordt aandacht ge
schonken aan de materiaaleigenschappen van
halfgeleiders, alsmede de junctietheorie, inclu
sief het voor de praktijk belangrijke geval van
gediffundeerde juncties, deel een wordt be
sloten met een bespreking van de transistortechniek, aangezien geïntegreerde schakelingen
gebouwd zijn rond de transistor.
deel twee behandelt het ontwerpen van
monolithische en hybridische geïntegreerde
schakelingen. Hierbij wordt in het bijzonder
ingegaan op een vergelijking van deze beide be
naderingen, de fundamentele en produktietechnische beperkingen van de technieken en de
aard van de vereiste schakelingcompromissen.
deel drie geeft de hoofdlijnen van de prak
tische fabricagebewerkingen waarbij de ver
schillende produktiemethoden worden vergele
ken aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Hoewel de technologie van de geïntegreerde
schakelingen ontegenzeglijk haar oorsprong
vindt in die van de halfgeleiders, betekent zij in
opzet en benaderingswijze toch een breuk met
het verleden. Een vrij compleet beeld van de
korte geschiedenis van de halfgeleiderconstructies krijgt men door een overzicht van de nieu
we technieken - voornamelijk laagvormingstechnieken - op te stellen die de elektrotechni-

cus in de loop van de jaren tot zijn beschikking
kreeg: laagvorming door halfgeleider en een
metaal door druk te verbinden, de ‘getrokken’
laag, de ‘gelegeerde’ laag, de elektrochemisch
gedeponeerde metaal-halfgeleiderlaag, de ge
diffundeerde laag en als meest recente voor
beeld de epitaxiaal gegroeide laag. Na elk van
deze nieuwe ontwikkelingen kon men een plot
selinge omschakeling op het nieuw-ontsloten
gebied waarnemen. Soms was een nieuwe con
structie nauw verbonden met de nieuwe tech
niek, zoals in het geval van de mesatransistor
en de diffusiebehandeling. Vaker was het zo dat
de nieuwe techniek op alle bekende constructies
werd toegepast, wat soms tot verbeteringen
leidde en soms ook niet. De ontwerpers van
componenten hadden ideeën genoeg voor een
aantal baanbrekende en unieke elementen,
maar moesten jaren (soms een tiental jaren)
wachten op een voor hun doel geschikte tech
niek ; het was de techniek die hun mogelijkhe
den beperkte.
Er is geen reden om aan te nemen dat de
reeks van belangrijke nieuwe fabricagetechnie
ken hiermee ten einde is, maar het aantal moge
lijkheden waarover de componentenontwerper
beschikt is nu zo groot, dat hij bij het overwe
gen van een produktiemethode voor een nieu
we constructie meestal uit meerdere mogelijk
heden kan kiezen. Dit verleent zijn werk een
meer bezonken karakter dan tevoren, toen het
meer een minder weloverwogen volgen van de
laatste technische mode was. Deze nieuwe hou
ding van de componentenontwerper is ook ken
merkend voor de ontwerper van compatibele
geïntegreerde schakelingen, die een nog uitgebreidere keuze heeft: het hele terrein van de
hedendaagse halfgeleidertechniek plus dat van
de dunnelaag-constructies.
Het is moeilijk om aan te geven wanneer het
idee van de geïntegreerde schakelingen voor
het eerst naar voren is gekomen. Omdat junc15

ties een capaciteit en halfgeleidermaterialen een
weerstand hebben, is ongetwijfeld al vroeg in de
geschiedenis van de transistor bij velen de ge
dachte opgekomen dat het mogelijk moest zfin
om hele schakelingen in en op halfgeleiderkristallen te fabriceren. Enkele jaren geleden ging
men over op beperkte onderzoekingen op dit
nog onbekende gebied. Het te exploreren ter
rein bleek echter zo uitgestrekt te zijn, dat er
een wel zeer goede aanleiding moest komen
vóórdat van een doeltreffende kartering en ex
ploratie sprake kon zijn.
Deze aanleiding liet echter niet lang op zich
wachten. Het bleek namelijk al gauw dat men
niet steeds ingewikkelder systemen kon bouwen
door een eenvoudige opeenstapeling van op
zichzelf al steeds complexere schakelingen, zon
der dat daarbij de betrouwbaarheid in gevaar
kwam. Want zelfs al is de betrouwbaarheid van
de tegenwoordige losse componenten veel gro
ter dan vroeger mogelijk was, toch zijn de ver
beteringen op dit punt niet groot genoeg ge
weest om de toeneming in de complexiteit en
de omvang van de systemen te compenseren.
Hier kwam dan de moeilijkheid nog bij om
steeds betrouwbaardere verbindingen tussen
de diverse onderdelen tot stand te moeten
brengen. Het soelaas dat de geïntegreerde scha
kelingen hier bieden is in de eerste plaats een
gevolg van het veel geringere aantal aparte on
derdelen dat nodig is voor een gegeven elektri
sche functie. Gunstige neveneffecten ervan zijn
het kleinere formaat, minder temperatuurdrift,
waar nodig een grotere gelijkheid van de tran
sistors, een potentiële kostenverlaging en een
grotere snelheid voorzover die een factor is van
de ‘oversteeksnelheden’, die kleiner worden bij
verkleining van de tussenafstanden. (Daar
naast doen zich natuurlijk ook moeilijkheden
voor, die voortvloeien uit de kleinere onder
linge afstanden van de schakelingen en hun
elementen).
De zojuist genoemde kostenfactor verdient
nog wel enig commentaar. De stukprijs van
transistors in een geïntegreerde schakeling is
heel laag, in tegenstelling tot de situatie bij een
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conventionele schakeling, waarin de prijs van
de transistors een beperkende factor bij het ont
werp kan zijn. De ontwerper van conventionele
schakelingen kan zich zodoende genoodzaakt
zien om met lagere prestaties genoegen te ne
men om het aantal transistors te beperken.
Nog afgezien van de vermindering van het
aantal onderdelen, hoe belangrijk dat op zich
zelf ook is, is de moderne geïntegreerde schakeling gekenmerkt door een inherente tendens
naar vereenvoudiging. We kunnen dit illustre
ren aan de hand van de volgende karakteris
tieke reeks, die we in onze ervaring met geïnte
greerde schakelingen al een aantal malen zijn
tegengekomen. De algemene gang van zaken is
dan als volgt. Er wordt een conventionele scha
keling ontworpen en getest met conventionele
losse componenten. Op papier wordt een mo
nolithische geïntegreerde versie van dezelfde
schakeling opgesteld, waarbij blijkt dat een ver
andering in het ontwerp mogelijk is, die een
zeer gering effect heeft op de prestaties maar
die de monolithische opbouw aanmerkelijk ver
eenvoudigt. De monolithische schakeling wordt
volgens het herziene ontwerp gefabriceerd en
functioneert volgens plan.
Hiermee heeft een nieuw type verfijningen
zijn intrede gedaan - modificaties die de geïn
tegreerde schakeling belangrijk vereenvoudi
gen, maar die geen invloed hebben op de con
ventionele voorloper daarvan. Het is zelfs mo
gelijk om dit type vereenvoudiging op een lo
gische manier te beoefenen. Het is nog te vroeg
om te oordelen in welke mate geïntegreerde
schakelingen, zelfs in hun huidige vorm, de
grens van de toegestane complexiteit zullen
verleggen. Misschien is voor de zeer uitge
breide systemen wel een volkomen nieuwe be
nadering vereist. Maar op het ogenblik is de
techniek van de geïntegreerde schakelingen
zeker de meestbelovende.
Dit boek over geïntegreerde schakelingen is
het produkt van de samenwerking van een
grote groep mensen. De redacteurs hebben zich
als opdracht gesteld het beschikbare materiaal
een zo groot mogelijke eenheid te verlenen.

DEEL EEN
HALFGELEIDERS EN TRANSISTORS

R. M. Warner Jr.
1. G RONDSLAGEN VAN DE HALFGELEIDERFYSICA
1.1. INLEIDING

De moderne techniek van de geïntegreerde
schakelingen is volkomen gebaseerd op de halfgeleidertechnologie. Dit hoofdstuk wil daarom
een overzicht geven van de principes van de
halfgeleiderfysica, gericht op elektronici die
zich met de techniek van de geïntegreerde scha
keling bezighouden of willen gaan houden. Het
onderwerp wordt voornamelijk kwalitatief be
handeld, maar geïllustreerd met kwantitatieve
voorbeelden.
De ideeën in dit hoofdstuk zijn in een logi
sche volgorde ontwikkeld, bedoeld om achter
elkaar te worden doorgelezen. De lezer die een
diepergaande behandeling wenst, wordt verwe
zen naar de literatuurlijst (2, 9, 20 en 22). Voor
al no. 9 levert een kort maar veelomvattend
overzicht, terwijl het bovendien een uitgebreide
lijst met referenties naar de fundamentele lite
ratuur bevat.
In deel een wordt in de eerste plaats de
halfgeleider-Meorzebehandeld. Inhfdst. 1 wordt
om te beginnen ingegaan op de brede basis van
de materiaaleigenschappen van halfgeleiders,
van waaruit via het eveneens uitgebreide gebied
van pn-juncties in hfdst. 2 en diffusie-juncties in
hfdst.3 overgegaan wordt op de fundamenten
van de transistortheorie.
Dat een dermate groot deel van een boek
over geïntegreerde schakelingen ogenschijnlijk
alleen betrekking heeft op de lagentransistor
lijkt op het eerste gezicht misschien onlogisch.
Maar de bipolaire lagentransistor is ongetwij
feld de kern van de huidige geïntegreerde scha
kelingen. Bovendien doen zich in transistoren
een groot aantal van de eigenschappen en ef
fecten voor die terugkomen bij andere elemen
ten welke deel uitmaken van monolithische geïn
tegreerde schakelingen. Een goed begrip van de
transistorbeginselen levert de lezer dan ook een
uitstekend uitgangspunt voor een meer gespe
cialiseerde studie van deze elementen.

1.2. ENERGIEBANDENSTRUCTUUR EN
VASTE STOFFEN

De elektronen van een afzonderlijk atoom
staan maar een beperkt aantal energieniveaus
ter beschikking. Deze niveaus of toestanden
worden gekarakteriseerd door de specifieke
waarden van vier quantumgetallen, te weten
zij, het hoofdquantumgetal dat ongeveer de to
tale energie van het elektron aangeeft;
een
getal dat de grootte van het baanimpulsmoment aangeeft;
een getal dat de ruimtelijke
oriëntatie van het baanimpulsmoment aan
geeft ; en
het magnetische quantumgetal dat
de oriëntering in de ruimte van het hoekmoment van de elektronenspin aangeeft. Verder
kan volgens het uitsluitingsbeginsel van Pauli
elk van de toegestane energieniveaus in een ge
geven systeem maar één elektron bevatten (in
het onderhavige geval bestaat het ‘systeem’ uit
één enkel atoom). Wanneer dus het met de
kernlading overeenkomende aantal elektronen
aan een atoom wordt toegevoegd, vullen deze
de beschikbare toestanden, beginnend met het
laagste energieniveau en oplopend tot alle elek
tronen gebonden zijn.
Als twee atomen bij elkaar komen zodat ze
elkaar wederzijds gaan beïnvloeden, zullen de
oorspronkelijk gelijke overeenkomstige niveaus
energieverschillen gaan vertonen. Men spreekt
in dat geval van het splitsen van de niveaus. De
hogere energietoestanden die geassocieerd zijn
met de elektronen in de buitenste schillen, zul
len het eerst uiteen gaan wanneer de twee ato
men steeds dichter bij elkaar gebracht worden.
Voor een splitsing van de minst energetische
niveaus die door de elektronen van de binnen
ste schillen zijn bezet, zouden in fysisch opzicht
onbereikbaar kleine afstanden nodig zijn. De
grootte van het splitsingseffect, het verschil dus
tussen de twee oorspronkelijk gelijke energie
niveaus, neemt toe naarmate de omvang van de
interactie groter wordt.
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1.2 A. Analogie van de mechanische oscillator
In fig. 1.1 is een illustratief analogon van deze
principes op het gebied van de mechanica afgebeeld. Hierin is een tweetal mechanische oscillatoren weergegeven met volkomen gelijke ve
ren en massa’s die zonder wrijving op en neer
kunnen bewegen. Zijn ze volkomen onafhanke
lijk van elkaar opgehangen, dan vertonen ze bij
verticale oscillatie eenzelfde resonantiefrequentie, maar als ze zoals in fig. 1.1 verbonden wor
den door een slappe, massaloze veer, kunnen
ze oscilleren met dezelfde frequentie als tevo
ren, waarbij de koppelveer geen invloed heeft
op de beweging. Maar ze kunnen ook in tegen
gestelde richting oscilleren, waarbij de koppel
veer het systeem een grotere stijfheid verleent
en de oorspronkelijke frequentie wordt ver
hoogd. De interactie van de oscillatoren door
middel van de koppelveer heeft zodoende ge
leid tot een splitsing van de oorspronkelijke
frequentie in twee niveaus, overeenkomend met
de twee verschillende resonantie- of eigenfrequenties van het systeem. De resonantiefre-
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Fig. 1.1. Een tweetal gekoppelde mechanische os
cillatoren.
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quentie in dit voorbeeld is het analogon van de
elektronenenergie in het geval van een atoom.
Een aantrekkelijk aspect van de vergelijking is
dat de energie in de quantummechanica even
redig is aan de frequentie.
Hoewel de overeenkomst vrij grof is, kan men
deze toch nog enigszins uitwerken. Door name
lijk de stijfheid van de koppelveer te vergroten
komen de twee resonantiefrequenties uiteraard
verder uiteen te liggen. Men kan nog voortgaan
door het systeem tot drie gekoppelde oscillato
ren uit te breiden. Er zijn dan drie eigenfrequenties, overeenkomende met de drie eigentrillingen. In één geval zullen de massa’s weer in fase
oscilleren met de normale frequentie van de on
gekoppelde oscillatoren. De eigentrilling waar
bij de middelste massa op zijn plaats blijft en
de twee buitenste tegengesteld bewegen zal een
hogere frequentie vertonen, terwijl de frequen
tie nog hoger ligt wanneer de twee buitenste
massa’s in fase en tegengesteld aan de middel
ste massa oscilleren.
Elke nieuwe oscillator die aan het gekoppel
de systeem wordt toegevoegd, zal een nieuwe
resonantiefrequentie met zich meebrengen. Op
een analoge manier zal een stelsel van N gekop
pelde atomen resulteren in de splitsing van het
enkele energieniveau van een elektron bij een
afzonderlijk atoom in een groep van N energieniveaus. De verschillen tussen de diverse ge
koppelde toestanden zijn echter zo gering dat
de energieband mag worden beschouwd als een
continue verzameling van beschikbare toe
standen. Om een idee te krijgen van deze situa
tie dient men zich te realiseren dat een kubieke
micron van een siliciumkristal 50 miljard ato
men bevat. Aangezien de voor ons belangrijke
energiebanden een breedte hebben van de orde
van een elektronvolt, is het duidelijk dat tussen
de afzonderlijke niveaus maar uiterst geringe
verschillen bestaan, zelfs in een dergelijk micro
scopisch klein kristal.

1.2.2. Bandstructuur van enkele elementen uit de
vierde kolom
Om een wat gedetailleerder beeld te krijgen van
de energiebandenstructuur van een vaste stof is
het instructief om na te gaan wat er gebeurt als
we een kristal hebben met een aantal atomen
N, waarbij we de onderlinge afstand van de
atomen binnen ruime grenzen naar believen
kunnen variëren. We willen de niveaus van de
elektronen verticaal en de aangenomen afstand
tussen de atomen horizontaal uitzetten zoals in
fig. 1.2 is weergegeven. De theoretische bereke
ningen die hierin zijn afgebeeld, hebben in het
algemeen betrekking op de diamantstructuur
waarvan de structuur van het siliciumkristal
een voorbeeld is. Zijn de afstanden groot, dan
nemen we de bekende vaste energieniveaus van
het afzonderlijke atoom waar, zoals te ver
wachten was. Wanneer de onderlinge afstan
den nu, uitgaande van deze zeer grote waarden,
worden gereduceerd, doet zich een splitsing
'i

voor en wel het eerst bij de hogere toestanden
[vergelijk bijvoorbeeld de elektronen van de ti
en de (zi — l)-schil]. Bij een nog kleinere afstand
tussen de atomen gaan de energiebanden in el
kaar over. Dit geeft aanleiding tot een nieuw
gedrag van de elektronen in het kristal en van
dit punt af tot een nog dichtere pakking is een
eenvoudige identificatie van de toestanden in
het kristal met de oorspronkelijke toestanden
van het afzonderlijke atoom niet langer moge
lijk. Zoals uit fig. 1.2 blijkt treedt bij de pakking
zoals die zich in een normaal kristal voordoet,
een energieverschil (bandafstand) op tussen de
twee banden die ons interesseren. Verder is het
aantal elektronen in de laagste energieband
(4N) precies gelijk aan het aantal beschikbare
toestanden zodat deze band geheel gevuld is,
terwijl de bovenste band leeg is indien alle
elektronen zich op de laagste beschikbare
energieniveaus bevinden. Het lijkt misschien
vreemd dat de feitelijke atoompakking in een

quantumgetal dat het baanimpulsmoment van een elektron aangeeft
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Fig. 1.2. Theoretisch bandenschema met de energie uitgezet tegen de atoomafstand in het diamantrooster.
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kristal minder dicht is dan die waarvoor de
energie van het elektronensysteem minimaal
zou zijn. Dit is echter een gevolg van de onder
linge afstoting van de atoomkernen. In de ge
geven situatie is de energie van het totale sys
teem van atomen en elektronen minimaal.
Laten we ons nu concentreren op drie ele
menten uit de vierde kolom van het periodieke
systeem, te weten koolstof, silicium en germanium. Elk van deze drie kan kristallen vormen
met de diamantstructuur waarop het energiediagram van fig. 1.2 van toepassing is. Hoewel
deze kristallen kwalitatieve overeenkomsten
vertonen zoals hardheid, bestaan in andere op
zichten toch belangrijke onderlinge kwantita
tieve verschillen. Van deze aspecten is voor ons
de bandafstand
van eminent belang. Tabel
1.1 geeft de waarden van
voor de drie
atoomsoorten bij kamertemperatuur. Bij deze
temperatuur bezitten in zuiver germanium aan
zienlijke aantallen elektronen van het kristal
voldoende energie om van de lagere band naar
de hogere over te gaan. (Bij het stijgen van de
temperatuur neemt het aantal elektronen dat
voldoende energie voor deze overgang krijgt
nog toe.) In zuiver silicium is het aantal elek
tronen dat hiertoe in staat is veel geringer om
dat de bandafstand in silicium meer dan 50%
groter is dan bij germanium. Maar het aantal
elektronen in de hogere band is toch nog van
betekenis.
De aanwezigheid van elektronen in de bijna
lege bovenste band verleent zuiver silicium en
germanium voldoende geleidingsvermogen om
deze elementen tot halfgeleiders te maken. Het
geleidingsvermogen van koolstof (diamant)
daarentegen is zo gering, dat we dit element als
isolator classificeren. De bovenste band is in dit
geval bij kamertemperatuur ten gevolge van de
zeer grote bandafstand van diamant bijna vol
komen leeg. Een belangrijk punt is bij deze
classificatie dat tussen halfgeleiders en isola
toren slechts een kwantitatief onderscheid be
staat. Beide bezitten banden die bij het abso
lute nulpunt volkomen gevuld ofwel volkomen
leeg zijn.
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Tabel 1.1.
Bandafstand bij kamertemperatuur (eV)
6-7
koolstof
silicium
1.11
germanium 0.72
Geleiders daarentegen hebben een van halfge
leiders en isolatoren afwijkend karakter; zij
worden gekenmerkt door een energieband die
zelfs bij het absolute nulpunt gedeeltelijk ge
vuld is. Men kan zich een beeld vormen van dit
kenmerk door zich voor te stellen dat het ge
bied van bandoverlapping in fig. 1.2 groter is en
een eind voorbij de lijn van de feitelijke atoompakking naar links doorloopt. Bij een metaal
overlappen de van de verschillende energie
niveaus van het enkele atoom afkomstige ban
den elkaar inderdaad al onder de omstandig
heden die binnen een normaal atoom heersen
hetgeen, ongeacht de temperatuur, resulteert in
een brede band van energieniveaus die maar ten
dele gevuld zijn met elektronen.
1.3. DE FERMI-VERDELINGSFUNCTIE EN
HET FERMI-NIVEAU

In het voorgaande is beschreven hoe de ener
gieniveaus die de elektronen in vaste stoffen ter
beschikking staan, in groepen of energiebanden
zijn gegroepeerd. De toestanden in elke band
zijn zo talrijk en vertonen onderling zulke
kleine verschillen, dat het verantwoord is om
een band als een continue verzameling van
energieniveaus te beschouwen. We gaan nu na
hoe de elektronenverdeling over de verschillen
de energiebanden in een vaste stof zal zijn.
Een analogie die we ontlenen aan Shive* kan
ons helpen om een inzicht te krijgen in de energieverdeling van de elektronen. Fig. 1.3a stelt
een reservoir voor, gevuld met water dat in be
weging is gebracht zodat de waterspiegel is ver
stoord. De gestileerde golven moeten de versto
ring van het oppervlak voorstellen. Laten we

* De nootcijfers corresponderen met die van de in
de Literatuurlijst genoemde werken. Zie pag.
340.

nu onderzoeken wat de waarschijnlijkheid is
om water op een gegeven hoogte h te vinden,
gemeten vanaf een willekeurig uitgangspunt,
bijvoorbeeld de bodem van het vat. In fig. 1.3b
is de hoogte uitgezet tegen deze waarschijnlijk
heid p. Een dergelijke functie geeft een bruik
baar beeld van de verdeling van het water in het
reservoir.
Laten we nu naar fig. 1.3c gaan, waarvan de

strepen de verdeling voorstellen van de energieniveaus die in de energieband van een gelei
der door elektronen bezet worden. Zoals we in
par. 1.2 hebben gezien zijn zulke banden maar
gedeeltelijk gevuld met elektronen, zodat elk
ervan met een gedeeltelijk gevuld reservoir ver
geleken kan worden. Om de overeenkomst te
completeren vergelijken we de elektronenenergie W met de hoogte (en dus de potentiële
W
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Fig. 1.3.a. Een reservoir met een verstoord wateroppervlak, b. De waarschijnlijkheid om water (elek
tronen) op uiteenlopende hoogten (energieën) aan te treffen, c. Bezette energieniveaus bij een geleider.
d.Fermi-verdelingsfunctie voor vier temperaturen.
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energie) van het water. Agitatie van het water
is het analogon van de temperatuursinvloed in
het elektronenvoorbeeld. Wordt het water niet
verstoord, dan leidt de vlakke waterspiegel tot
een volkomen rechthoekige verdelingsfunctie.
Eenzelfde functie beschrijft de elektronenver
deling bij het absolute nulpunt. Bij het stijgen
van de temperatuur wordt de functie in verti
cale zin uitgerekt waarbij echter de symmetrie
om het punt waar de waarschijnlijkheid é be
draagt bewaard blijft. Dit is weergegeven in
fig. 1.3d waarin de elektronen verdelingsfunctie
voor vier verschillende temperaturen is uitgezet.
Deze belangrijke functie is bekend als de Fermiverdelingsfunctie en is gebaseerd op de statistiek
van Fermi en Dirac.
Het energieniveau ter hoogte van het symmetriecentrum van de functie speelt een be
langrijke rol bij de kwantitatieve behandeling
van het elektronengedrag in vaste stoffen. Men
noemt dit niveau het Fermi-niveau of soms de
Fermi-rand (‘brim’). Deze laatste benaming is
vooral illustratief in verband met de zojuist be
sproken analogie met het wateroppervlak. Het
Fermi-niveau is het niveau waarbij de waar
schijnlijkheid dat het door een elektron is bezet,
de waarde j heeft. Het is niet noodzakelijk dat
het betreffende niveau in werkelijkheid bestaat,
maar als het beschikbaar is voor een elektron,
is er een kans van 50 °/o dat het gevuld is.
De betekenis van deze verklaring wordt dui
delijk als we gaan onderzoeken hoe de elektro
nenverdeling is bij een materiaal dat een energieverschil tussen de banden vertoont - een
halfgeleider dus, of een isolator. Dan gaat de
analogie van het watervat niet langer op. Fig.
1.4 geeft een beeld van de Fermi-verdelingsfunctie bij kamertemperatuur en daarnaast een
bandenschema van zuiver silicium. Hierbij is
als willekeurig nulpunt van de energie de bo
vengrens van de onderste band aangenomen.
Het is duidelijk dat de onderste band vrijwel ge
heel gevuld zal zijn. De waarschijnlijkheid dat
de niveaus in de bovenste band bezet zijn is
zelfs voor het laagste niveau erin buitengewoon
gering, maar niet nul. De aanwezigheid van
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Fig. 1.4. De Fermi-verdelingsfunctie voor kamer
temperatuur, uitgezet naast een bandenschema
van zuiver silicium.
elektronen in de bovenste band is, zoals ge
zegd, een noodzakelijke voorwaarde voor de
geleiding in het materiaal. Ten gevolge hiervan
is de soortelijke weerstand van zuiver silicium
bij kamertemperatuur in de orde van 105 tot
106 ohm-cm.
Gaan we naar materialen met grotere bandafstanden, dan loopt het aantal elektronen met
genoeg energie om de bovenste band te berei
ken en voor de geleiding beschikbaar te komen
zeer scherp terug. Bij een isolator is de afstand
zo groot dat men het aantal voor de stroomgeleiding beschikbare elektronen verwaarloost.
In een siliciumkristal dat niet volkomen regel
matig van bouw of vrij van verontreinigingen
is, en dat is natuurlijk de normale toestand voor
kristallen waar we in de praktijk mee te maken
hebben, bevinden zich bovendien energieniveaus in het gebied tussen de banden. De waar
schijnlijkheid dat deze intrabandniveaus ge
vuld zijn hangt af van hun positie ten opzichte
van het Fermi-niveau en de temperatuurafhan
kelijkheid van de verdelingsfunctie. Hierbij
doet zich een complicatie voor, want doordat
intrabandniveaus in het algemeen zowel de toe
voer als de opneming van elektronen in het
kristal beïnvloeden, veranderen zij de ligging
van het Fermi-niveau ten opzichte van de
bandgrenzen, al hebben ze geen enkele invloed
op de vorm van de verdelingsfunctie. Het is
dikwijls van belang de positie van het Ferminiveau te weten; de bepaling ervan geschiedt
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aan de hand van een grafiek of een berekening
met successievelijke benadering (‘trial-and-error’).
De Fermi-verdelingsfunctie f(.W) kan ge
schreven worden als
(1.1)

= j + e(FF - W^lkT

waarin W de energie in elektronvolt voorstelt,
gemeten vanaf een willekeurig nulniveau, WF
de hoogte is van het Fermi-niveau boven het
zelfde nulpunt, T de absolute temperatuur in
graden Kelvin en k de constante van Boltz
mann die de waarde 8,63 -10-5 eV. °K-1 heeft.
Voor energieniveaus boven het Fermi-niveau
waarvoor (W— IVF) enkele malen groter is dan
kT, overheerst in de noemer de macht van e
zodat de hele functie dan goed benaderd wordt
door een eenvoudige, monotoon dalende expo
nentiële functie. Is bijvoorbeeld IV— WF = 4kT
of bij kamertemperatuur ca. 0,1 eV, dan is de
exponentiële term ongeveer 55. In dat geval
kan (1.1) met een fout van minder dan 2% ver
vangen worden door
ƒ(«/) = e"(wz" w^,kT

(1.2)

Bij nog hogere energieën neemt de fout snel af.
Verg. (1.2) wordt dan ook veelvuldig gebruikt

W

AC

e-(W-Wf)/kT
i

0)

+

0
f(W)
Fig. 1.5. De Fermi-verdelingsfunctie bij kamer
temperatuur en de Boltzmann-benadering van de
beide helften.

om de Fermi-verdelingsfunctie in de bovenste
band te benaderen in situaties waarbij het
Fermi-niveau voldoende ver beneden de bandgrens ligt. Verg. (1.2) is eenvoudig de Boltzmann-verdelingsfunctie die gebaseerd is op de
statistiek van Maxwell en Boltzmann.
Voor energieën beneden het Fermi-niveau
(dat wil zeggen als W—
< 0) kan men (1.1)
benaderen door

/(FF) = l-e“(FrF “ HQ,kT

(1.3)

Dit is de Boltzmann-benadering die toegepast
kan worden voor energieën beneden het Ferminiveau, als de omstandigheden verder gelijk
zijn aan het bovenstaande geval. Fig. 1.5 geeft
een beeld van het verband tussen deze twee
Boltzmann-benaderingen en de Fermi-verde
lingsfunctie bij kamertemperatuur.
1.4. ELEKTRONEN EN GATEN IN
HALFGELEIDER KRIST ALLEN

Tot dusver hebben we in dit hoofdstuk, uit
gaande van de ladder van verschillende energieniveaus van de elektronen in een atoom, het
effect nagegaan van de combinatie van een
groot aantal identieke atomen tot een vast
kristal, waarna het verschil tussen geleiders en
halfgeleiders is belicht. Voortdurend werd hier
bij gesproken in termen van energieniveaus van
elektronen. Nu echter willen we uitgaan van
een geometrische benadering van een gegeven
kristal waarbij we ons zullen beperken tot de
halfgeleider silicium, omdat dit de enige half
geleider is die algemeen toepassing vindt in de
tegenwoordige geïntegreerde schakelingen.
Silicium is een element uit de vierde kolom
van het Periodiek Systeem en heeft dus vier
elektronen in de buitenste schil. Zoals gezegd
neemt silicium bij uitkristalliseren de zeer sta
biele diamantstructuur aan. De verbindingen
in dit kristal zijn van het covalente of homopolaire type waarby men het zo kan opvatten dat
elk van de elektronen van de buitenste schil een
paar vormt met één van de elektronen van een
aangrenzend atoom. De twee elektronen die te25

zamen een covalente binding vormen, hebben
een tegengesteld gerichte spin. Men krijgt een
idee van de stabiliteit van deze koppeling door
hem te vergelijken met een paar staafmagneten
die in de lengte met tegengestelde polen naast
elkaar liggen.
In fig. 1.6a is een deel van een siliciumrooster
afgebeeld waarbij de nadruk is gelegd op één
siliciumatoom X, dat omgeven is door de vier
aangrenzende atomen waarmee elektronenbin
dingen bestaan. In deze tekening zijn de cova
lente bindingen weergegeven als rechte staven

die een vast rooster vormen tussen de verschil
lende atomen. De vier staven die van het atoom
X uitgaan, maken gelijke ruimteboeken met
elkaar, dat wil zeggen de vier gekoppelde ato
men eromheen liggen op de vier hoekpunten
van een tetraëder. Voor elk atoom in het kristal
geldt eenzelfde configuratie van de bindingen.
Fig. 1.6a geeft ook weer dat een grotere kristaleenheid een kubische vorm heeft. De diamantstructuur kan dan ook worden opgevat als een
tweetal in elkaar passende vlakgecenterde ku
busroosters. De drie met de letter C aangege
ven atomen liggen op de centra van de vlakken
waarvan de buitenkant naar de lezer toegekeerd
is. Het atoom X ligt dan op het hoekpunt van
een tweede vlakgecenterde kubus die identiek is
aan het getekende exemplaar.
Zoals uit fig. 1.6b blijkt, leent het siliciumkristal zich zeer goed voor een tweedimensiona
le weergave. De covalent gebonden elektronen
paren kunnen als structurele elementen die de
atomen onderling verbinden, worden be
schouwd. Deze situatie verschilt totaal van die
in een metaal waarin de elektronen van de bui
tenste schil een soort wolk of ‘elektronengas’
vormen die zich over het hele volume van de
stof uitstrekt.
Bij kamertemperatuur is er een geringe hoe
veelheid warmte-energie in het kristal aanwezig
in de vorm van de vibratie van de atomen in het
rooster. Door het kristal bewegen zich opeen
kern
valentie-elektronen hopingen van vibratie-energie die fonons wor
den genoemd, naar analogie van het elektro
Si
Si
Si
magnetische quantum, het foton. Er bestaat
een kleine maar van nul verschillende kans dat
er zoveel energie bij één binding tezamen komt
dat deze doorbreekt en er een elektron aange
Si
Si
slagen wordt. In zuiver silicium worden op elk
willekeurig tijdstip 1 op 7-1013 bindingen per
seconde verbroken. Een lichtquantum of foton
Si
Si
Si
is eveneens in staat om een binding te verbre
ken en een elektron los te slaan. Het aangesla
gen elektron kan zich dan vrij in het kristal be
(b)
wegen, ongeveer zoals een geleidingselektron
Fig. 1.6. a. Een deel van een kristal met de diazich in een metaal beweegt. De situatie is sche
mantstructuur; b. Tweedimensionale voorstelling
matisch weergegeven in fig. 1.7.
van het siliciumrooster.
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Fig. 1.7. Een elektron-gatpaar, ontstaan door de
breuk van een covalente binding.

Een tweede, uiterst belangrijke consequentie
van dit doorbreken van een binding is dat er in
de valentiestructuur op de lege plaats een gat
ontstaat. Dit effect is zo belangrijk omdat een
valentie-elektron van een naburige binding over
kan springen om het gat op te vullen waarbij
uiteraard een gat in de aangrenzende binding
ontstaat. Dit kan zo een aantal malen doorgaan
zodat men kan zeggen dat het gat zich door het
kristal verplaatst. Het ondergaat bij deze bewe
ging ook de invloed van een aangelegd elek
trisch veld alsof het een deeltje met een positie
ve lading en een positieve massa was. Men kan
het bij berekeningen dan ook als zodanig be
schouwen, dus als een deeltje waarvan het ka
rakter vergelijkbaar is met dat van een elektron.
Zo veroorzaakt een enkele interactie, het bre
ken van een covalente binding door straling of
warmte, dus geleiding zowel door middel van
elektronen als door gaten.
Men kan zich afvragen waarom het wellicht
kunstmatig aandoend begrip ‘gat’ is ingevoerd,
als het in feite de beweging van valentie-elektronen is die voor het tweede type geleidingsvermogen verantwoordelijk is. In antwoord
daarop kan verwezen worden naar de analogie
van een luchtbel in een vloeistof. De luchtbel is
niet meer dan een afwezigheid van vloeistof en
men zou de beweging ervan kunnen beschrijven
door een gedetailleerd beeld te geven van de
toestand van de omringende vloeistof. Maar

het is praktischer om de luchtbel op te vatten
als een reëel ding en de regels te onderzoeken
die de beweging ervan bepalen.
Het effect dat straling of warmte tot het
doorbreken van een binding leiden wordt paar
vorming genoemd, want hierbij ontstaan altijd
twee dragers tegelijk: een gat en een geleidingselektron. Het omgekeerde procédé is eveneens
mogelijk, men spreekt dan van recombinatie.
In dat geval valt een vrij bewegend geleidingselektron in een gat in de valentiestructuur waar
door beide dragers verdwijnen. In een kristal
dat zich in evenwicht bevindt, bestaat een dy
namisch evenwicht tussen paarvorming en re
combinatie.
1.4.1. Het verband tussen kristalmodel en
bandstructuur
In dit stadium is het gewenst het zojuist ge
schetste beeld van elektronen en gaten in ver
band te brengen met de begrippen energieniveaus en -banden uit het begin van dit hoofd
stuk. De laagste band van fig. 1.4 stelt natuur
lijk de toestand voor van de elektronen die deel
uitmaken van de valentiestructuur, afgebeeld
in fig. 1.7. Het geleidingselektron van fig. 1.7
daarentegen bezet één van de energieniveaus in
de bovenste band. Het verschil tussen deze twee
toestanden is gelijk aan de minimale energie
die een stralingsquantum of de warmtebeweging moet toevoeren om de binding te door
breken. Zoals we verderop zullen zien is de
waarschijnlijkheid zeer groot dat zowel het
vrijgekomen valentie-energieniveau als de toe
stand die het geleidingselektron na de paar
vorming inneemt, dicht bij de betreffende bandgrenzen liggen. Dit houdt in dat de energie
welke nodig is voor de paarvorming, dus voor
de overgang van valentie-elektron naar gelei
dingselektron, zeer weinig verschilt van FF,.
De Fermi-verdelingsfunctie /(IF) geeft ons .
de waarschijnlijkheid dat een bepaald geleidingsniveau bezet is door een elektron. Er is al
op gewezen datdeBoltzmann-benadering(1.2)
dikwijls waardevol is voor de berekening van
de geleidingsniveaus. Nu we het ontbreken van
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een valentie-elektron als een gat willen opvat
ten, is het logisch om te spreken over de mate
waarin de valentieniveaus bezet zijn door ga
ten. De waarschijnlijkheid hiervan volgt uiter
aard uit (1.3) en wordt dus
1 -/(^) = e“(^ “ WkT

(1.4)

Tot dusver bestaat er dus een volkomen sym
metrie tussen elektronen en gaten.
Samenvattend kunnen we zeggen dat bij een
zuiver halfgeleiderkristal bij kamertemperatuur
altijd een aantal aangeslagen elektronen voor
komen die zich in de geleidingsband bevinden
in plaats van in de valentieband. Geleidingselektronen worden in het vervolg eenvoudig
als elektronen zonder meer aangeduid. Zowel
gaten als elektronen dragen bij tot het geleidingsvermogen en wel als positieve respectie
velijk negatieve ladingdragers. De volgende
taak is nu om de concentratie of dichtheid er
van te berekenen als functies van temperatuur
en bandafstand.

Boltzmann-‘staart’ van de Fermi-verdelingsfunctie, die tot in de geleidingsband van het
intrinsieke kristal reikt, is weergegeven in fig.
1.8b. Het gedrag van deze functie nabij de
grens van de geleidingsband is in de cirkel afgebeeld met een sterk vergrote /(PF)-schaal. Het
produkt van de beide functies is weergegeven
in fig. 1.8c waarin n wordt voorgesteld door het
oppervlak van de produktcurve. Een belangrijk
facet is dat de exponentiële daling van de ver
delingsfunctie zo groot is dat dit effect de para
bolische niveaudichtheidsfunctie volkomen
overheerst. Dit brengt met zich mee dat de toe
standen van de meeste elektronen in de gelei
dingsband bij normale temperatuur beperkt
zijn tot het gebied dat zeer dicht bij de bandgrens ligt.
Wordt de integratie uitgewerkt voor een een
voudig model van de bandstructuur, dat wil
zeggen een eenvoudige vorm van N(W), dan
levert dit
_ / 27tzn0A:7A 3/2 -(JK - WJkT
e
(1.6)

”
1.5. DRAGERSCONCENTRATIES IN
INTRINSIEKE HALFGELEIDERS

Laten we ons hierbij concentreren op de ge
leidingsband van een zuiver of intrinsiek siliciumkristal. Als de verdeling van de energieniveaus en de verdelingsfunctie van de waar
schijnlijke bezetting van elk niveau apart be
kend zijn, moeten we om de dichtheid n van de
geleidingselektronen te vinden het produkt van
deze functies over de geleidingsband integre
ren. Dit betekent dat het aantal elektronen per
volume-eenheid wordt gegeven door
'Van bovengrens geleidingsband

n=

(1.5)
w

van ondergrens geleidingsband

waarin
gedefinieerd wordt als het aantal
toestanden per eenheid energie-interval en
volume-eenheid in de geleidingsband. Fig. 1.8a
geeft het bij benadering parabolische verloop
weer van het onderste deel van de niveaudichtheidsfunctie 7V(FF)voor de geleidingsband. De
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Hierin stelt (PFC ~ ^f) het energieverschil tus
sen de grenzen van de geleidingsband en het
Fermi-niveau voor. Let er op dat de positie van
het uitgangspunt (nulpunt) van de energiewaarden er niet toe doet aangezien we alleen
geïnteresseerd zijn in energieverschillen. Verder
is mD de werkelijke massa van een elektron in de
geleidingsband van silicium, waarvan de waarde
bij 4°K 10% boven die van een vrij elektron
ligt, terwijl h de constante van Planck voorstelt,
die 6,62 “1034 Js bedraagt. In no.3 van de
literatuuropgave is de integratie die dit resul
taat oplevert, volledig uitgewerkt. Uit de ma
thematische vorm van (1.6) blijkt dat we de si
tuatie kunnen opvatten alsof er een equivalente
niveaudichtheid Nc bestaat waarvan alle ni
veaus gelijk zijn met de bandgrens. Deze dicht
heid (in geleidingsniveaus per volume-eenheid)
wordt natuurlijk gedefinieerd door de vergelij
king
2TtmakT 3/2
Nc = 2
(1.7)

w

w

w

geleidingsbandgrens

N(W)

f(W)

(a)

----- N(W)f(W)
(c)

(b)

Fig. 1.8. Grafische voorstelling van factoren die de elektronenconcentratie bepalen. a.De toestandverdelingsfunctie van de geleidingsband. b. De Fermi-verdelingsfunctie. c. De functie die volgt uit de ver
menigvuldiging van a met b.

(Men noemt naar aanleiding hiervan de term
ma soms de effectieve niveaudichtheidsmassa
van een geleidingselektron.) Het probleem om
n te bepalen is op deze manier teruggebracht
tot een simpele vermenigvuldiging van Nc met
de waarde van/(JF) bij de bandgrens.
Een volkomen analoge procedure gaat op
voor het bepalen van p, de dichtheid van de
gaten in de valentieband. Uit (1.4) volgt dat de
betreffende vorm van de verdelingsfunctie
e“^F ^*^moet zijn en door deze waarde
te vermenigvuldigen met de niveaudichtheidsfunctie voor de valentieband en te integreren
krijgt men
P=2

ZnmpkT

k

h2

3/2

e

-(FFf- Wy)/kT

(1.8)

waarin (JFf — Wv) het energieverschil tussen
het Fermi-niveau en de valentiebandgrens is en

de coëfficiënt een equivalente niveaudichtheid
voorstelt die geheel geconcentreerd is aan de
bandgrens. Zodoende hebben we een tweede
vergelijking die de equivalente niveaudichtheid
definieert:
Ny = 2

lizm^kT
h2 ,

3/i

(1.9)

Hierin stelt znp de werkelijke niveaudichtheidsmassa van de gaten in de valentieband voor; de
waarde ervan is voor silicium bij 4°K O,59w,
als de massa van het vrije elektron me bedraagt.
Het verschil in werkelijke massa van elektro
nen en gaten is de eerste asymmetrie die we met
betrekking tot deze twee soorten ladingdragers
tegengekomen zijn.
Een buitengewoon belangrijk resultaat krij
gen we door het produkt van n en p uit (1.6) en
(1.8) te nemen en daar de definities van 7Vv en
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Nc uit (1.7) en (1.9) in te substitueren:
- >FV)/AT

__ Kr -WJkT
=NcNye
s
(1.10)
In het onderhavige intrinsieke kristal bevond
het Fermi-niveau zich midden tussen de ban
den. In (1.10) echter komt de Fermi-energie
WF niet meer voor zodat het produkt np onaf
hankelijk is van de hoogte van het Ferminiveau en uitsluitend bepaald wordt door de
bandafstand
en de temperatuur. Dit is uit
eindelijk een gevolg van het karakter van de
Fermi-verdelingsfunctie, met name van de
symmetrie van deze functie en het exponentiële
gedrag van de twee takken op grotere afstand
van het symmetriecentrum.
Bij de volgende onderwerpen zullen we fac
toren invoeren die zullen resulteren in uiteen
lopende verplaatsingen van het Fermi-niveau
ten opzichte van de bandgrenzen, maar altijd
blijft daarbij voor een gegeven materiaal en
temperatuur het np-produkt constant. Het be
lang hiervan voor de dagelijkse praktijk van
het berekenen van schakelingen is bijzonder
groot. Een empirische bepaling voor silicium,
gebaseerd op de beste beschikbare experimen
tele gegevens is
-1.21/AT
„p = 1,5-10” T3e-1-21//tr
(1.11)

xr
np=NcNye
kt

1.6. DONOR- EN ACCEPTORDOOPSTOFFEN
IN HALFGELEIDERS

Laten we als eerste afwijking van het volkomen
zuivere, ideale siliciumkristal doopstofatomen
de plaats laten innemen van een klein deel van
de siliciumatomen. We nemen hierbij aan dat
deze atomen posities innemen die willekeurig
verdeeld zijn door het hele kristal. Men noemt
een dergelijk kristal dan^et/oppr met de veront
reinigingen. Een normale concentratie ervan is
1 op 107, zodat het verantwoord is om elk doopstofatoom te beschouwen als volkomen onaf
hankelijk van en onbeïnvloed door de andere
doopstofatomen, want de gemiddelde onder
linge afstand is relatief groot.
temperatuur in °K
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waarin Tin °K en k in eV °K-1 is uitgedrukt.
In dit resultaat is de variatie van IF, met de
temperatuur, die empirisch bepaald is, verdis
conteerd. De temperatuursinvloed is gering en
lineair, behalve nabij het absolute nulpunt. De
lineair geëxtrapoleerde waarde voor silicium
bij 0°K is 1,21 eV, bij 300 °K is de waarde 1,11
eV.
Het aantal elektronen of gaten per volumeeenheid in intrinsiek (absoluut zuiver) mate
riaal, «jon is
- W,,2kT
Wt!2kT
nu„ = VnP = y/NcNNt~
(1.12)
Dit betekent dat in intrinsiek materiaal
n = p = wJntr. In fig. 1.9 is /Z|0<r voor silicium
uitgezet tegen de temperatuur.
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1.6.1. Dopen met donors
Laten we als eerste voorbeeld aannemen dat de
doopstof een donor is, bijvoorbeeld fosfor.
Donors hebben vijf elektronen in de buitenste
schil, ze nemen in het periodiek systeem plaat
sen in de vijfde kolom in. Tabel 1.2 geeft een
beeld van de donorelementen die normaliter in
combinatie met silicium worden gebruikt, te
zamen met de kolom-IV-elementen die we tot
dusver genoemd hebben en enkele acceptorelementen uit kolom III die nog besproken
zullen worden.

Tabel 1.2.
Een deel van het Periodiek Systeem
ÏÏT IV V
B
C
Al Si
P
Ga Ge As
Sb
Wordt een fosforatoom gesubstitueerd voor
een siliciumatoom, dan worden vier van de
elektronen van de buitenste schil gebruikt voor
covalente bindingen. Het vijfde elektron is zeer
zwak aan de fosforkern gebonden. Een andere
manier om dit uit te drukken is dat de baan
van het vijfde elektron (beter gezegd: de golffunctie ervan) zeer groot is en zich uitstrekt
over een gebied waarbinnen zich een groot aan
tal siliciumatomen bevindt. Fig. 1.10 geeft een
beeld van dit effect. Het elektron wordt bijna
uitsluitend gebonden aan de fosforkern door de
onderlinge aantrekkingskrachten tussen de ne
gatieve elementaire lading ervan en één reste
rende positieve elementairlading van de fosfor
kern. Het donoratoom kan in het siliciumkristal zodoende vergeleken worden met een
waterstofatoom. De overeenkomst is zelfs zo
groot dat een berekening, gebaseerd op het
waterstofmodel van een donor, een bruikbare
benadering geeft van de energie waarmee het
vijfde elektron aan de kern gebonden is.
In het waterstofatoom is de bindingsenergie
van het elektron 13,6 eV. Men kan dit ook de

fosforatoom

• elektron

Fig. 1.10. Een aan een donoratoom gebonden elek
tron dat ‘een donortoestand opvult’.
ionisatie-energie noemen, want het is tegelijker
tijd de hoeveelheid energie die aan het elektron
toegevoerd moet worden om het los te maken
en weg te voeren van de kern. In het onderha
vige geval echter bevinden de twee ladingen zich
binnen een diëlektrisch medium, namelijk het
siliciumkristal, waardoor de kracht tussen de
beide ladingen gedeeld moet worden door de
relatieve permittiviteit et. Ten gevolge hiervan
wordt de bindingsenergie gereduceerd met een
factors2,. Voor silicium heeft s, de waarde 12,
zodat de ionisatie-energie IF, wordt

PF,

13,6 eV
= 0,09 eV
122

(1.13)

Bij waarnemingen blijkt FFj voor fosfor, arseni
cum en antimoon in silicium ongeveer half zo
groot te zijn. Een factor die echter bij deze glo
bale berekening buiten beschouwing is gelaten,
is de werkelijke massa van een elektron dat ge
bonden is aan een donor in silicium. Deze kan
voldoende afwijken van de massa van een vrij
elektron om de discrepantie op te heffen.
Deze bindings- of ionisatie-energie is zo ge
ring dat de warmte-energie bij kamertempera
tuur in het siliciumkristal al voldoende groot is
om het merendeel van de vij fde elektronen van de
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donoratomen, ‘aan te slaan’. Voor het bereke
nen van schakelingen gaat men er dan ook ge
woonlijk van uit dat het donormateriaal volle
dig geïoniseerd is. De aldus vrijgekomen elek
tronen zijn geleidingselektronen geworden. Een
geleidingselektron is het vastestof-analogon
van het vrije elektron dat hierboven bij de be
handeling van het waterstofmodel ter sprake is
gekomen. Het laat een donorion achter met een
lading +1 dat vast gebonden is in het siliciumrooster en er niet, zoals de drager zelf, vrij bin
nen kan bewegen. We willen er echter de na
druk op leggen dat het kristal in zijn geheel
neutraal blijft, want voor elk positief geladen
donorion is ergens in het kristal een donatieelektron met een compenserende negatieve la
ding.
In donorgedoopt silicium komen nog steeds
gaten voor, omdat het voomoemde mechanis
me van de paarvorming nog steeds plaats vindt.
Maar naarmate meer elektronen toegevoerd
worden door middel van donors neemt het aan
tal gaten af. Ook dit moet weer gezien worden
in het licht van het dynamische evenwicht bin
nen het kristal. Een groter aantal elektronen
maakt het waarschijnlijker dat enkele ervan in
de gaten in de valentiestructuur zullen vallen,
waardoor deze dus geneutraliseerd worden. Dit
is uiteraard in overeenstemming met de inhoud
van par. 1.5, waarin wordt gesteld dat het pro
duct np constant is voor een gegeven materiaal
en temperatuur. Het aantal elektronen is door
de toevoeging van donors aan het oorspronke
lijk zuivere siliciumkristal vergroot, het aantal
gaten is derhalve teruggelopen. Donorgedoopt
silicium wordt n-silicium genoemd omdat de la
dingsdragers voor een overwegend deel uit (ne
gatieve) elektronen bestaan; de elektronen
noemt men in dit geval de meerderheids(lading')dragers, de gaten zijn de minderheids{lading)dragers.
Alle zojuist beschreven aspecten zijn op een
overzichtelijke manier in een diagram samen
gevat waarin naast elkaar de Fermi-verdelingsfunctie (met het ermee geassocieerde begrip van
het Fermi-niveau) en de bandstructuur zijn
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weergegeven. Fig. 1.11 stelt een siliciumkristal
voor dat gedoopt is met 10*6 fosforatomen per
cm3. We stellen de donorconcentratie voor
door het symbool ND. De toestanden die door
de fosforatomen geïntroduceerd worden, heb
ben een bepaalde positie binnen het kristal
omdat de atomen een vaste plaats innemen in
het rooster. De donortoestanden zijn daarom
in het bandenschema (fig. 1.11) weergegeven
door korte streepjes, met verschillende waar
den van x, de afstandsvariabele in het eendi
mensionale kristalmodel. In verticale richting
liggen ze alle ca. 0,044 eV beneden de grens van
de geleidingsband. Bij kamertemperatuur ligt
het Fermi-niveau in een dergelijk kristal ca.
0,2 eV onder de geleidingsbandgrens. (Op het
principe van de berekening van het Ferminiveau komen we nog terug.) De waarschijn
lijkheid dat de donortoestanden bezet zijn is
dientengevolge gering, zoals ook uit de verde
lingsfunctie in fig. 1.11 blijkt. In feite beweegt
zich maar bij één donor op 450 het vijfde elek
tron in een baan rond zijn kern, met andere
woorden maar één op 450 donortoestanden is

w
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Fig. 1.11. Bandenschema van donorgedoopt sili
cium.

volledig bezet. De bezetting van de equivalente
geleidingsniveaus waarvan we aannemen dat ze
geconcentreerd zijn op het niveau van de bandgrens, is echter nog minder waarschijnlijk, bij
300 °K zelfs niet meer dan een vijfde van de bo
vengenoemde bezettingsgraad. Waarom zijn
geleidingselektronen dan zoveel lalrijker dan
aan donors gebonden elektronen? Het ant
woord hierop is natuurlijk dat de equivalente
niveaudichtheid Nc veel groter is dan ND- Nc
ligt in de omgeving van 1019 per cm3, terwijl
Nd hier gesteld is op 1016 per cm3. Het aantal
beschikbare toestanden is in de geleidingsband
dus vele malen groter dan het aantal door de
donors geleverde elektronen. In fig. 1.11 zijn de
elektronen aangeduid als punten. Het diagram
is te grof om een zuiver beeld te kunnen geven,
maar de kwalitatieve indruk die men ervan
krijgt is dat de valentieband (afgebeeld als een
band en niet als equivalente niveaus ter hoogte
van de bandgrens) vrijwel geen gaten vertoont,
dat de donors bijna alle geïoniseerd zijn en hun
zwak gebonden elektronen hebben verloren,
en dat het aantal geleidingselektronen ongeveer
gelijk is aan het aantal donoratomen. Deze
laatste, bijzonder praktische benadering geldt
voor zeer uiteenlopende donorconcentraties.
We schrijven voor de elektronenconcentratie in
een donorgedoopt kristal daarom

n

Nd

(1.14)

Als we deze formule nu combineren met (1.12),
kunnen we ook de gatenconcentratie in een
donorgedoopt kristal bepalen:
____ ”lntr2
p ftd

(1-15)

Nd

1.6.2. Dopen met acceptors
Laten we vervolgens nagaan hoe een halfgeleiderkristal zich gedraagt dat gedoopt is met
acceptoratomen. Acceptors zijn elementen uit
kolom III, dus met drie elektronen in de bui
tenste schil. In tabel 1.2 is de positie van bo
rium, aluminium en gallium, de acceptorelementen die normaliter toegepast worden om

silicium te dopen, ten opzichte van de andere al
eerder genoemde elementen weergegeven. In
het volgende voorbeeld gaan weuitvanboriumgedoopt silicium. Het boriumatoom heeft in
zijn buitenste schil één elektron te weinig om de
covalente bindingen met de omringende siliciumatomen volledig te maken. Maar zo sterk
is de affiniteit tussen twee elektronen met tegen
gestelde spin (denk aan de analogie van de twee
staafmagneten) dat het boriumatoom in staat is
om een ‘vreemd’ elektron aan te trekken ten
einde de valentiebindingen te completeren. Het
acceptoratoom wordt hierdoor een negatief ion
waarvan het extra elektron bijna even sterk ge
bonden is als een gewoon valentie-elektron aan
het siliciumatoom in het kristal. Het energieniveau van dit elektron ligt zodoende in het ban
denschema maar weinig hoger dan de boven
grens van de valentieband. Elk acceptoratoom
dat aldus geïoniseerd is veroorzaakt een gat.
Overeenkomstig de bovenstaande vergelijkin
gen voor elektronen in n-silicium kunnen we
voor de concentratie van de gaten (hier de
meerderheidsdragers) in een acceptorgedoopt
of p-kristal schrijven
P

N*

(1-16)

waarin NA de acceptorconcentratie in atomen
per cm3 is. De concentraties van de elektronen
(in dit geval de minderheidsdragers) is in ac
ceptorgedoopt materiaal derhalve
Wint/

n «« ‘*°tf

(1.17)

Fig. 1.12 geeft een bandenschema van silicium
dat gedoopt is met 1016 boriumatomen per
cm3. Het Fermi-niveau bevindt zich ook hier
ca. 0,2 eV van de valentiebandgrens, terwijl de
acceptorniveaus er 0,045 eV boven liggen. Dit
houdt in dat de waarschijnlijkheid zeer groot is
dat de acceptorniveaus bezet worden door elek
tronen die uit de valentieband afkomstig zijn
waardoor daarin gaten ontstaan. In dit sta
dium is het gewenst om de terminologie conse
quent door te voeren en symmetrisch te maken
door, als het gaat over de onderste tak van de
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verdelingsfunctie, te spreken in termen van
gaten die in het afgebeelde diagram naar boven
willen vallen (aangezien elektronen met hun
tegengestelde lading naar beneden willen val
len). Slechts één acceptorniveau is in fig. 1.12
bezet door een gat zodat het niet geïoniseerd is.
Alle andere gaten zijn ‘aangeslagen' en bevin
den zich in de valentieband. De concentratie
ervan wordt globaal gegeven door verg. (1.16).

kV

W
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geïoniseerde
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1,11 eV

//-gat
0,2 eV

—-^Fermi-niveau
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•

o •

• o
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donortoestanden naar beneden zijn gevallen.
Een donorniveau dat zijn elektron op die ma
nier heeft verloren, kan niet langer bijdragen
aan de geleiding; het niveau is in feite door de
acceptor, wat het geleidingsvermogen betreft,
volkomen uitgeschakeld. Dit uitschakelingsprocédé wordt compensatie genoemd. Het ligt
voor de hand dat de term (7VD — 7VA), die in ons
voorbeeld 1,0-1016 atomen per cm3 bedraagt,
een zeer belangrijke factor is voor het gelei
dingsvermogen van een gecompenseerd kristal.
Halfgeleiders met een aanzienlijk netto-overschot van donors of acceptors worden dikwijls
extrinsiek genoemd, in tegenstelling tot mate
rialen met een gering overschot die men intrin
siek noemt.
Ook deze factoren en processen kunnen
weer in een energiebandenschema worden sa
mengevat (fig. 1.13). Een belangrijk punt is hier
bij dat er wat de ligging van het Fermi-niveau
en het geleidingsvermogen betreft weinig ver-
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W

0,045 eV

0

1

■f(W)

0

X

0,044 eV

Nk = 106 / cm3

(a)

T = 300°K
(b)

0.2 eV

Fig. 1.12. Bandenschema silicium uit acceptordoping.
1.6.3. Doopstoffencompensatie
We willen vervolgens een siliciumkristal be
schouwen dat zowel donors als acceptors bevat,
maar waarin het aantal donors het grootst is.
We nemen aan dat er 1,1 • 1016 fosforatomen en
1 -1015 boriumatomen per cm3 in voorkomen.
De geleiding in een dergelijk kristal is uiteraard
van het n-type, want de donors overheersen in
aantal. Dit heeft tot gevolg dat het Ferminiveau boven het midden van de bandafstand
ligt zodat de acceptorniveaus bijna geheel bezet
zullen zijn met elektronen. Men mag het zo op
vatten dat deze elektronen van een aantal
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Fig. 1.13. Bandenschema van gecompenseerd sili
cium.

schil bestaat tussen dit geval en het voorbeeld
van fig. 1.11. In de praktijk zijn alle halfgeleiderkristallen natuurlijk in zekere mate gecom
penseerd. Maar het is dikwijls zo dat de con
centratie van de minderheidsdoopstof enkele
orden van grootte lager is dan die van de meerderheidsdoopstof (zodat de verhoudingen an
ders liggen dan in ons voorbeeld met zijn ver
schil van een factor 10), waardoor het effect er
van te verwaarlozen is.
Komen de twee doopstoffenconcentraties
dicht bij elkaar te liggen, dan resulteert dit in
een gering geleidingsvermogen. Een dergelijke
halfgeleider wordt vaak gecompenseerd intrin
siek genoemd. Wil men bepaalde eigenschap
pen behouden, dan mag men in deze richting
niet te ver gaan, want dan kunnen de levens
duur en de beweeglijkheid van de dragers teveel
gereduceerd worden, zoals hieronder en in
hoofdstuk 3 behandeld wordt. Bovendien ver
liest dan het beeld van geïsoleerde of ver uiteen
liggende doopstofatomen zijn geldigheid, ten
gevolge waarvan nieuwe geleidingsmechanismen een rol gaan spelen.
Donors en acceptors van het tot dusver bespro
ken type worden veelal als conventionele doopstoffen aangemerkt. Ze lijken in zoverre op el
kaar dat de toestanden die ze creëren, nabij de
bandgrens gelegen zijn. De vrijwel gelijke ionisatie-energieën die zich bij deze verschillende
elementen voordoen, maken het eenvoudige,
eerder geschetste waterstofmodel als beschrij
ving van hun effect in silicium zeer acceptabel.
(Men kan voor een acceptoratoom en een gat
evengoed een waterstofmodel construeren als
voor een donoratoom en een elektron.) Maar
andere elementen hebben andere toestanden
tot gevolg. In sommige gevallen treden bij één
element zelfs meerdere nieuwe toestanden op
die kennelijk niet in het waterstofmodel passen.
Zij strekken zich uit over de hele breedte van
het energieverschil, van band tot band. Die
welke nabij het midden van de bandafstand
liggen, worden wel diepe toestanden genoemd.
Tabel 1.3, samengesteld door Conwell9, geeft
een overzicht van de toestanden die door een

aantal elementen geïnduceerd worden. Het blijkt
dat het grootste deel van de niveaus in de bo
venste helft van de bandafstand veroorzaakt
worden door donors, die in de onderste helft
merendeels door acceptors. Enkele van deze
onconventionele doopstoffen, in de eerste plaats
goud, spelen een belangrijke rol in de techniek
van de geïntegreerde schakelingen, zoals in de
hoofdstukken 2, 3, 7 en 12 zal blijken.

Tabel 1.3.
Energieniveaus van doopstoffen in silicium, gemeten
vanaf de dichtstbijzijnde bandgrens
Element Energieverschil, Donor Acceptor
in eV
Grens van de geleidingsband
x
Li
0,033
0,039
x
Sb
0,044
X
P
X
0,049
As
X
0,067
Bi
X
0,53
Mn
X
0,54
Au
X
0,55
Zn
X
0,55
Fe
Midden van de bandafstand
x
0,49
Cu
x
Fe
0,40
x
0,35
Au
x
0,31
Zn
X
0,26
Tl
x
0,24
Cu
x
0.16
In
X
0,126
Zn
X
0,092
B
X
0,083
Zn
X
Ga
0.083
0,078
X
Zn
X
0,078
Al
0,065
X
Ga
0.057
X
Al
0,045
X
B
Bovengrens van de valentieband
1.6.4. De neutraliteitsvergelijking
De neutraliteit van het halfgeleiderkristal als
geheel levert een belangrijk uitgangspunt voor
berekeningen.Deneutraliteitsvoorwaardewordt
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uitgedrukt door een zeer eenvoudige vergelij
king. We willen eerst nagaan welke positieve
ladingen in het kristal voorkomen. Deze wordt
veroorzaakt door twee soorten deeltjes: gaten
en geïoniseerde donoratomen. Er zijn p gaten
en (ND — nD) geïoniseerde donoratomen, als
nD de elektronenconcentratie in de donortoe
standen voorstelt. De negatieve lading wordt
op een overeenkomstige manier veroorzaakt
door geleidingselektronen en geïoniseerde acceptors. Er zijn n elektronen en (NA — pA~) ge
ïoniseerde acceptors, als pA de concentratie
van de gaten is die aan acceptoratomen gebon
den zijn (wat een uit mathematisch oogpunt
praktische manier is om een niet-geïoniseerde
acceptor aan te duiden). Als we nu de totale
positieve en negatieve ladingen aan elkaar ge
lijk stellen krijgen we na omzetting

p + Nd + pA = n 4- NA + nD

(1.18)

De positie van het Fermi-niveau kan nu ver
kregen worden uit een grafische oplossing van
deze vergelijking.21 De termen aan weerszijden
van het gelijkleken worden dan als een functie
van het Fermi-niveau voor een bepaalde tem
peratuur uitgezet, een somcurve wordt voor
elk punt geconstrueerd en het snijpunt van de
twee lijnen geeft de plaats van het Ferminiveau.

1.6.5. Fermi-niveau versus temperatuur
Enkele kwalitatieve aspecten van het gedrag
van het Fermi-niveau als functie van de tempe
ratuur zijn al intuïtief duidelijk. Zo blijft bin
nen een uitgebreid gebied van lage temperatu
ren het Fermi-niveau nabij het energieniveau
van de overheersende doopstoffen gelegen. Een
verklaring hiervoor wordt gegeven door de
analogie van de waterspiegel. In het geval van
een n-kristal bijvoorbeeld bevinden zich bij het
absolute nulpunt wel enkele elektronen in de
donortoestanden maar geen enkele in de geleidingsband. Bij een aanmerkelijk hogere tempe
ratuur zullen de donoratomen voor de helft ge
ïoniseerd zijn zodat het Fermi-niveau per defi
nitie samenvalt met het donomiveau. Dit ge
beurt voor normale doopstoffenconcentrati^
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in silicium ergens in het gebied tussen 50 en
200 °K. Bij kamertemperatuur ligt het Ferminiveau, zoals we in de behandelde voorbeelden
hebben gezien, iets beneden het energieniveau
van de donors, die vrijwel alle geïoniseerd zijn.
Bij verdere stijging van de temperatuur wordt
de beweging van het Fermi-niveau naar het
centrum van de bandafstand voortgezet omdat
steeds meer elektronen aangeslagen worden.
Dit houdt dus in dat bij het stijgen van de tem
peratuur het Fermi-niveau voor kristallen van
het n-type naar beneden en bij het p-type om
hoog gaat.
Komt het Fermi-niveau in de buurt van het
centrum van de bandafstand, dan gaat het
kristal zich ‘gecompenseerd intrinsiek’ gedra
gen, waarbij de concentratie van de verontrei
nigingen niet langer een factor van betekenis
is voor het geleidingsvermogen. Dit wordt beSÜjpelijk als men zich voorstelt dat de twee
akken van de Fermi-verdelingsfunctie bij hoge
temperaturen tot diep in de beide banden pene
treren. In de laagste band bevindt zich een rijke
bron van elektronen (op valentieniveaus), ter
wijl in de bovenste band een even groot aantal
niveaus beschikbaar is zodat het beperkte aan
tal door de doopstof veroorzaakte elektronen
en niveaus volkomen ‘overspoeld’ wordt.
Silicium dat gedoopt is met 5 • 1014 doopstofatomen per cm3, wat ongeveer overeenkomt
met het zuiverste silicium dat in gewone geïn
tegreerde schakelingen toepassing vindt, wordt
‘intrinsiek’ bij ca. 500 °K. Deze overgangstemperatuur loopt voortdurend op naarmate de
doopstofconcentratie hoger wordt omdat de
door het dopen ingevoerde ladingdragers en
niveaus de situatie tot hogere temperaturen toe
kunnen blijven domineren.
1.6.6. De asymmetrie tussen gaten en elektronen
Naast het verschil in werkelijke massa bestaat
er nog een interessante afwijking van de sym
metrie tussen gaten en elektronen. De spin van
een elektron dat een donomiveau bezet, is na
melijk niet a priori vastgelegd maar om een
acceptorniveau op te vullen moet het elektron

zich binden aan een al aanwezig elektron waar
van de spin al vast staat. Dit houdt in dat in de
praktijk voor een gegeven afstand tussen het
Fermi-niveau en een beschikbaar doopniveau
de waarschijnlijke bezetting van donorniveaus
groter is dan die van acceptorniveaus, al is het
verschil tussen de beide bezettingsgraden ten
gevolge van dit verschijnsel zo gering dat de
voorgaande behandeling er geen noemenswaardige verandering door zou ondergaan. De
Fermi-verdelingsfunctie is zo gevoelig voor
energieschommelingen dat een geringe verplaat
sing van het Fermi-niveau deze asymmetrie al
kan compenseren. Met andere woorden, de ge
ringe mate van asymmetrie, veroorzaakt door
de waarschijnlijkheidsfactor, is normaliter van
geen betekenis.
1.7. SOORTELIJKE WEERSTAND EN
GELEIDINGS VER MOGEN

Ter inleiding van dit onderwerp willen we eerst
het macroscopische begrip soortelijke weerstand
in het kort bespreken. In de grond van de zaak
is dit de neiging van stoffen om weerstand te
bieden aan de doorgang van een elektrische
stroom. Laten we een staaf van een gegeven
materiaal nemen waarop aan de uiteinden een
stroombron is aangesloten zoals in fig. 1.14 is
afgebeeld. Zouden we over de twee aanslui
tingen van de staaf een ohmmeter schakelen,
dan zou deze een weerstand R tussen de beide

vlakken registreren. We zien intuïtief in dat
deze weerstand evenredig is aan de lengte / van
de staaf en omgekeerd evenredig aan de dwars
doorsnede A. We kunnen dus schrijven dat

(1.19)
waarin py de soortelijke weerstand, de evenredigheidsconstante is die de lengte en het opper
vlak van de doorsnede omzet in weerstand. Als
we de eenheden in (1.19) nagaan, blijkt dat p
de dimensie weerstand x lengte moet hebben.
Is R in ohm, l in m en A in m2, dan wordt
de eenheid van p dus Om.
Men kan de soortelijke weerstand definiëren
als de verhouding tussen de elektrische veld
sterkte E (in V'cm-3) op een willekeurig punt
van de staaf en de waarde voor de stroomdicht
heid J (in A-cmr4) op die plaats, dus

E
P ~J

(1.20)

Dat (1.20) een vorm is van de Wet van Ohm
kan als volgt worden aangetoond. We nemen
een homogene kubus met een ribbe /, gemaakt
van een isotroop materiaal, en leiden er een
stroom 1 met een uniforme stroomdichtheid
doorheen. De stroom wordt aan het ene zijvlak
toegevoerd en verlaat de kubus via het tegen
overliggende zijvlak. Heeft de kubus een weer
stand R, dan bedraagt de spanning over de
beide vlakken U. Dit in overeenstemming met
de Wet van Ohm die zegt dat

"=R

II

(1.21)

De spanning kan echter ook uitgedrukt worden
als de elektrische veldsterkte E maal de afstand
tussen de vlakken Z, zodat U = El; bovendien
kan men de stroom 1 schrijven als de stroom
dichtheid J maal de doorsnede van de kubus
Z2, dus I = Jl2. Substitutie hiervan in (1.21)
geeft
Fig. 1.14. Fysische illustratie en definitie van het
begrip soortelijke weerstand.

Jl2

(1.22)
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of
j = Rl = P

(1.23)

Men dient zich hierbij te realiseren dat de ima
ginaire kubus willekeurig klein gemaakt kan
worden, want E noch J veranderen daardoor.
(Wel neemt de R van de kubus toe naarmate /
afneemt.) De soortelijke weerstand op een
punt hebben we nu, als boven, gedefinieerd als
de limietsituatie bij een oneindig kleine kubus.
In de praktijk van de geïntegreerde schakelin
gen heeft men geregeld te maken met materia
len waarvan de soortelijke weerstand in het
werkzame gebied van plaats tot plaats varieert.
De soortelijke weerstand van materialen die
voor technische toepassingen worden gebruikt,
loopt zeer sterk uiteen; van lage waarden in de
buurt van 10~’Q-m voor geleiders tot zeer
hoge van bijvoorbeeld 1020 D m voor isolato
ren. Halfgeleiders worden wel aangeduid als
die materialen die binnen een vaag begrensd
gebied midden tussen deze uitersten inliggen,
van ca. 10-5 tot ca. 107 D m.
Laten we nu, na dit overzicht, teruggaan
naar de microscopische opvattingen en be
schrijvingen van de stroomgeleiding. Voor dit
doel kunnen we een instructief gebruik maken
van deeltjes- zowel als van golfbegrippen.
1.7.1. De beweeglijkheid van de ladingdragers
Volgens het bekende principe van De Broglie
bezit een elektron zowel golf- als deeltjeseigenschappen en hetzelfde geldt voor een gat. De
beweging van dragers in een halfgeleider kan
derhalve ook beschreven worden in termen van
golven die zich voortplanten binnen een geor
dende structuur, het kristalrooster. We brengen
dit naar voren om de lezer eraan te herinneren
het deeltjesmodel dat we vanwege de eenvoud
en de begrijpelijkheid ervan zoveel gebruiken,
toch niet te letterlijk op te vatten. Is het kristal
zuiver en de structuur perfect, en is de tempera
tuur zo laag dat de warmtebeweging van de sa
menstellende atome > buiten beschouwing gela
ten mag worden, d - zullen zich ten gevolge
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van de regelmatige opbouw golven van be
paalde toegelaten frequenties over betrekkelijk
grote afstanden via ‘transmissielijnen’ kunnen
voortplanten, waarbij ze uiteindelijk tegenge
houden worden door het oppervlak van het
kristal. Maar elke afwijking van de volkomen
regelmatige structuur zal in een verstoring van
de elektronengolf resulteren. In de praktijk
zullen zich natuurlijk altijd dergelijke afwijkin
gen, voordoenen wel in de vorm van de al eer
der fonons genoemde roostervibraties en ver
ontreinigingen of onregelmatigheden in de
structuur die beide in wisselwerking kunnen
treden met een elektron of gat waardoor dit af
gebogen wordt. Bij het stijgen van de tempera
tuur neemt de warmte-energie in het kristal in
de vorm van roostervibraties toe waardoor de
wisselwerking tussen fonons en elektronen een
grotere rol gaat spelen. Bij kamertemperatuur
bewegen de dragers zich zelfs in een intrinsiek
kristal op een grillige, volkomen onregelmatige
wijze.
Laten we vervolgens een gedoopt of extrin
siek kristal onder de loep nemen. Conwell en
Weisskopf zijn er in geslaagd de wisselwerking
tussen dragers en acceptor- of donorionen in
een siliciumkristal te berekenen op basis van
het deeltjesmodel. Hierbij is de verstrooiing of
afbuiging berekend die dragers ondergaan ten
gevolge van de elektrostatische aantrekking of
afstoting als ze op korte afstand een ionlading
passeren. Hun werk was uiteraard gebaseerd
op de klassieke proef en berekening van
Rutherford aangaande de verstrooiing van
a-deeltjes aan atoomkernen. Bij lagere tempe
raturen is de verstrooiing aan doopstofatomen
de belangrijkste oorzaak van de onregelmatige
beweging. De invloed ervan neemt toe naar
mate de temperatuur daalt omdat de dragers
dan langzamer gaan bewegen zodat ze langer
de invloed van een gegeven ion ondergaan en
meer worden afgebogen.
We willen nu nagaan welke invloed een ex
tern aangelegd elektrisch veld uitoefent. Voor
het gemak (wat de algebraïsche notatie betreft)
zullen we als voorbeeld p-silicium nemen, met

een overmaat aan positieve dragers. Voor elek
tronen gelden natuurlijk volkomen analoge
principes. De combinatie van rooster- en doopstofverstrooiing resulteert in een beweging van
de dragers, die, als we het illustratieve deeltjesmodel aanhouden, op de wijze van fig. 1.15
voorgesteld kan worden.

t/
<2 *2
Fig. 1.15. Grillige baan van een gat en de beïnvloe
ding ervan door een elektrisch veld.
De ononderbroken lijn stelt de grillige baan
voor van een gat dat niet beïnvloed wordt door
een elektrisch veld. Het beweegt zich met een
hoge thermische snelheid en wordt veelvuldig
afgebogen door wisselwerkingen met fonons en
doopstofatomen. De gemiddelde weglengte van
de rechte stukken tussen de botsingen wordt
gemiddelde vrije weglengte genoemd; de gemid
delde tijd om een dergelijk stuk af te leggen heet
gemiddelde vrije tijd. Zou er een elektrisch veld
met sterkte E in de richting van de pijlen aan
wezig zijn, dan zou het gat de door de stippel
lijn aangegeven weg afgelegd hebben. (Dit is
overigens een volstrekt hypothetische situatie
want een dergelijk experiment is in werkelijk
heid onuitvoerbaar.) Het punt waar het hierbij
om gaat, is dat na elke wisselwerking of botsing
de snelheid weer in principe een willekeurige
waarde heeft zodat de versnelling van de drager

door het veld opnieuw moet beginnen en het
deeltje dus nooit ver gaat afwijken van het ther
mische evenwicht binnen het rooster.
Omdat de baan van het gat ten gevolge van
het aangelegde elektrische veld voortdurend op
een geheel onregelmatige manier wordt veran
derd, kan men de resulterende beweging alleen
beschrijven in termen van een gemiddelde drift
snelheid vd, die evenredig is aan de veldsterkte.
Door dit begrip op een verzameling gaten toe
te passen wordt het gemiddelde aantal uitge
breid waardoor het resultaat betrouwbaarder
wordt. De waarde van het begrip driftsnelheid
kan gemakkelijk geverifieerd worden door te
verwijzen naar de geldigheid van de aloude Wet
van Ohm die zowel op geleiders als op homo
gene halfgeleiders van toepassing is (met beper
kingen die later besproken zullen worden). De
Wet van Ohm zegt, zoals bekend, dat de elek
trische veldsterkte evenredig is aan de stroom
dichtheid.
Als een groep gaten met concentratie p zich
met een uniforme driftsnelheid vd in één rich
ting beweegt kan men op een elementaire
manier voor de stroomdichtheid schrijven

(1-24)

J = epva

als e de grootte van de elementairlading, dus de
lading van elk gat voorstelt. Uit (1.20) volgt
dan dat
Vd=—

epp

e

(1.25)

zodat vd inderdaad evenredig is aan E. We de
finiëren dan om de terminologie zo eenvoudig
mogelijk te houden een gatenbeweeglijkheid

1
(1.26)
epp
als de evenredigheidsfactor tussen driftsnelheid
en elektrische veldsterkte.
Uit gegevens van Ryder blijkt, dat deze mi
gratie in silicium bij kamertemperatuur con
stant is voor veldsterkten tot enkele duizenden
volt per cm toe. Bij grotere veldsterkten krijgen
de dragers een dermate grote snelheid in de ge-

AP = —
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middelde vrije tijd, dat de wisselwerking met
het kristal een ander karakter krijgt hetgeen
over het geheel genomen resulteert in een afne
ming van de beweeglijkheid. Het ziet er naar
uit dat bij zeer grote veldsterkten aan de snel
heid van de dragers een limiet gesteld is welke
bij kamertemperatuur in de orde van 106 a 107
cm-s-1 ligt. Ladingdragers onder invloed van
zeer hoge veldsterkten worden wel ‘hete’ dra
gers genoemd omdat de component van hun
snelheid, vergeleken met de normale thermische
bewegingssnelheid van fig. 1.15, ten gevolge van
het elektrische veld tot een aanzienlijke waarde
kan oplopen.
Bij nauwkeurig werk wordt een onderscheid
gemaakt tussen de driftbeweeglijkheid en de
geleidersbeweeglijkheid. In het eerste geval
wordt een aantal minderheidsdragers geïnjec
teerd waarvan men de beweging onder invloed
van een elektrisch veld nagaat. De geleidersbe
weeglijkheid wordt afgeleid van een uitdruk
king welke analoog is aan (1.26) waarbij de
dragersdichtheid bepaald wordt aan de hand
van de verontreinigingsconcentraties welke op
hun beurt afgeleid kunnen worden uit bijvoor
beeld experimenten met radioactieve doopstoffen. Dit begrip heeft dus vooral betrekking op
de meerderheidsdragers. In fig. 1.16 zijn twee
diagrammen afgebeeld waarin de beweeglijk
heid is uitgezet tegen de doopstofconcentratie
bij kamertemperatuur. Hierin is het in kwanti
tatief opzicht betrekkelijk geringe verschil tus
sen drift- en geleidersbeweeglijkheid verwaar
loosd. Deze curven zijn gebaseerd op experi
mentele en theoretisch gecorrigeerde gegevens,
samengevat en bewerkt door Conwell.9 Zoals
uit de diagrammen blijkt resulteert een verho
ging van de doopstofconcentratie in een gesta
dig afnemende beweeglijkheid omdat de in
vloed van de verstrooiing aan de doopstof
daarbij voortdurend toeneemt.
Daarnaast is het verband tussen beweeglijk
heid en temperatuur in silicium interessant. De
beweeglijkheid vertoont gewoonlijk een maxi
mum bij een temperatuur die wat beneden de
kamertemperatuur ligt. Bij zeer lage tempera-
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Fig. l.ló.Dragerbeweeglijkheid in silicium. De ge
trokken lijn is het gemiddelde van de waarnemin
gen.
turen gaat de verstrooiing aan doopstofatomen
domineren, waarvan de invloed, zoals gezegd,
belangrijker wordt naarmate de temperatuur
daalt. Bij hogere temperaturen neemt de be
weeglijkheid met het toenemen van de tempe
ratuur af doordat de verstrooiing door fonons
een belangrijker rol gaat spelen. De combina
tie van deze beide effecten heeft het genoemde
maximum van de beweeglijkheid ten gevolge.

1.7.2. Soortelijk geleidingsvermogen
Volgens (1.26) mogen we voor een halfgeleider
van het p-type schrijven

1
- = cr = envp
(1.27)
P
waarin a het soortelijke geleidingsvermogen

eenvoudigd kan worden tot

voorstelt, de reciproke van de soortelijke weer
stand. Voor een n-halfgeleider kunnen we over
eenkomstig schrijven
a = epan

«Tlntr = ewlnlr (/Zp + /Zn)

Als we met behulp van de figuren 1.9 en 1.16 de
waarde hiervan bepalen, krijgen we voor de si
tuatie bij kamertemperatuur

(1.28)

waarin /zn gedefinieerd is als de elektronenbe
weeglijkheid en n de elektronenconcentratie
voorstelt. De verg. (1.27) en (1.28) gelden voor
silicium in talloze praktijksituaties waarbij la
dingsdragers van één van beide typen overheer
sen. Daarnaast doen zich echter andere geval
len voor waarin beide soorten tegelijk een bij
drage van betekenis voor het geleidingsvermogen leveren. Onder die omstandigheden moeten
we de volgende, algemeen geldende vergelijking
toepassen
o = envp + epan

oIntr = 5 • 10"4 Q-1 • m"1

Deze uitdrukking moet men met name toepas
sen bij intrinsiek silicium, in welk geval hij ver-
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hetgeen overeenkomt met een soortelijke weer
stand bij kamertemperatuur van 2 • 103 D • m.
Zuiver silicium gedraagt zich echter als een
halfgeleider van het n-type aangezien de bijdra
ge van de elektronen voor het geleidingsvermo
gen bijna driemaal zo groot is als die van de
gaten, wat met het verschil in beweeglijkheid
verband houdt.
De temperatuurafhankelijkheid van het ge
leidingsvermogen is een bijzonder belangrijk
onderwerp. We willen deze variatie van het ge
leidingsvermogen nagaan aan de hand van een

(1.29)
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Fig. 1.17. Soortelijk geleidingsvermogen van silicium uitgezet tegen de temperatuur.
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willekeurig voorbeeld, een siliciumkristal van
het n-type. In dit geval geldt (1.28) die duidelijk
aangeeft dat de geleiding bepaald wordt door
de factoren n en pa. In (1.6) zagen we dat n
volgt uit een equivalente niveaudichtheid Nc,
met een geringe temperatuurafhankelijkheid
(7'3/2), vermenigvuldigd met de Fermi-verdelingsfunctie met zijn uitgesproken exponentiële
temperatuurafhankelij kheid.
Binnen ruime grenzen varieert n daarom glo
baal gezien exponentieel met de temperatuur.
Dit exponentiële gedrag van n overheerst de
factor /ia die binnen een bepaald gebied van
lage temperaturen eveneens een betrekkelijk
geringe temperatuurafhankelijkheid vertoont
(ook T3/2\ Onder invloed van deze beide fac
toren geeft o een bij benadering exponentieel
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We hebben er al op gewezen dat pD met toene
mende temperatuur bij kamertemperatuur en
hoger gaat teruglopen doordat de verstrooiing
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verloop beneden ca. 60 °K te zien zoals voor
n-silicium ook blijkt uit fig. 1.17a met gegevens
van Morin en Maita.
Bij verdere verhoging van de temperatuur
raken de donors uitgeput zodat het aantal
elektronen niet langer kan toenemen. Zoals ge
zegd is het dikwijls een goede benadering om
aan te nemen dat de donors bij kamertempera
tuur al volledig geïoniseerd zijn. Er komt dan
een eind aan de drastische exponentiële toene
ming van n en er volgt een meer horizontaal
verloop
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Fig. 1.18.Soortelijke weerstand van silicium bij 300°K. uitgezet tegen de doopstoffenconcentratie.
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aan fonons steeds belangrijker wordt. Deze
factor, gecombineerd met een ongeveer con
stante n, resulteert in een maximum voor a dat
in fig. 1.17a zeer duidelijk te zien is. Bij nog ho
gere temperaturen worden de elektronen ten
slotte van de valentieband in de geleidingsband
gelicht en gaat het kristal zich intrinsiek gedra
gen. In dit gebied spelen de doopstoffen niet
langer een rol van betekenis zodat alle curven
van fig. 1.17a naar de intrinsieke lijn die in het
diagram gestippeld is aangegeven, converge
ren.
We hebben aldus een kwalitatieve verklaring
gegeven van de hoofdoorzaken van het tempe
ratuurprofiel van de geleiding in n-silicium. In
fig. 1.17b zijn overeenkomstige gegevens uitge
beeld voor kristallen van het p-type. Er is een
duidelijke gelijkenis tussen de beide typen. De
kromme aan de bovenkant van elk diagram

heeft betrekking op kristallen die zo sterk ge
doopt zijn dat ze gedegenereerd zijn, dat wil
zeggen een geleiding vertonen van het metaaltype zodat we de benaderingen die we voor
halfgeleiders gebruiken, niet langer mogen toe
passen.
Van eminent belang voor de praktijk is het
verband tussen soortelijke weerstand (of geleidingsvermogen) en de netto-doopstoffenconcentratie in silicium bij kamertemperatuur. In
de volgende hoofdstukken wordt het verband
tussen deze fundamentele eigenschap en ken
merken van de junctie als ‘breakdownspan
ning, capaciteit en injectierendement behan
deld.
In fig. 1.18 is de soortelijke weerstand uitge
zet tegen de doopstoffenconcentratie. Dit dia
gram is gebaseerd op gegevens van Irwin.
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R. M. Warner Jr.
2. THEORIE EN EIGENSCHAPPEN VAN JUNCTIES
2.1. INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk zijn de fundamen
tele eigenschappen en het gedrag van halfgeleidermaterialen behandeld waarbij er steeds (al
of niet stilzwijgend) van is uitgegaan dat er een
warmte-evenwicht heerst. Ofschoon de aan
wezigheid vaneen netto-stroom in het materiaal
strikt genomen een verbreking van dit even
wicht inhoudt, was het toch mogelijk om, uit
gaande van de evenwichtseigenschappen, tot
exacte uitdrukkingen van het geleidingsvermogen te komen. De concentraties van de lading
dragers bleven onbeïnvloed door een nettostroom en zelfs matig sterke elektrische velden
brachten maar een verwaarloosbaar kleine ver
andering in de snelheidsverdelingen van de la
dingdragers. Maar wanneer een netto-stroom
een pn-junctie passeert treden belangrijke af
wijkingen van de evenwichtsvoorwaarden op.
Om dergelijke omstandigheden te behandelen
moeten we aan de reeds ingevoerde begrippen
twee nieuwe toevoegen, en wel de diffusie en de
levensduur van de ladingdragers (par.2.2 en
2.3).
Een pn-junctie kan natuurlijk gedefinieerd
worden als het grensvlak waar een p-gebied en
een n-gebied van eenzelfde kristal tezamen ko
men. Alvorens nader in te gaan op de belang
rijke afwijkingen van de evenwichtssituatie in
een dergelijke laag zullen we eerst de even
wichtseigenschappen ervan bespreken (par. 2.4)
Hierbij zal blijken dat het diffusieverschijnsel
ook in het geval van de evenwichtstoestand een
belangrijke rol speelt. De diffusiestroom die in
par.2.2 wordt behandeld wordt dan namelijk
precies gecompenseerd door de driftstroom die
al eerder ter sprake is gekomen zodat de nettostroom in de evenwichtssituatie nihil is.
In par. 2.5 wordt het gedrag van de junctie
besproken in het geval van afwijkingen van de
evenwichtstoestand; hierbij worden onder an
dere de belangrijke gelijkrichtervergelijkingen
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afgeleid. Par.2.6 en 2.7 tenslotte behandelen
respectievelijk de capaciteit van de junctie en
het verschijnsel dat als lawinedoorbraak be
kend staat.
2.2. DIFFUSIE VAN LADINGDRAGERS

Laten we een stuk silicium beschouwen met een
niet-uniforme verdeling van de ladingdragers,
bijvoorbeeld elektronen, waarbij de manier
waarop deze verdeling is ontstaan, op dit ogen
blik buiten beschouwing wordt gelaten. We be
perken onze aandacht om te beginnen tot een
klein, centraal gebied midden in het kristal
waar de verdeling maar in één dimensie va
rieert. De elektronenconcentratie n is met an
dere woorden alleen een functie van x, en on
afhankelijk van y en z. Het betreffende gebied
is afgebeeld in fig.2.1a. Tijdens de diffusie
voeren de elektronen, die als cirkeltjes zijn weer
gegeven, een aantal willekeurige verplaatsingen
binnen het kristal uit. Omdat de concentratie
in de ^-richting overal gelijk is, is het duidelijk
dat het aantal elektronen dat in één van de
kleine vakverdelingen van een vlak loodrecht
op de j’-as diffundeert, gecompenseerd wordt
door het aantal elektronen dat in tegengestelde
richting beweegt. Bij de z-vlakken doet zich een
overeenkomstige compensatie voor en we hoe
ven daarom alleen rekening te houden met be
wegingen in de x-richting - exacter uitgedrukt
met de x-component van alle verplaatsingen.
In fig.2.1a zijn de elektronen in elk vak ge
tekend die in een bepaald tijdsinterval Ar uit
het vak diffunderen. Het is aannemelijk dat hun
aantal bij een gegeven formaat en Ar evenredig
is aan de gemiddelde concentratie in het vak.
Verder hebben we aangenomen dat dit proces
richtingonafhankelijk is zodat er evenveel elek
tronen in de + x-richting bewegen als in de
—x-richting. Hoewel dit uiteraard niet geldt
voor de kleine aantallen in de afbeelding kan
men de graad van nauwkeurigheid naar wens

opvoeren door het aantal te vergroten en aan
te passen. In het voorbeeld zijn kleine hoeveel
heden getekend om de rekenkundige aspecten
eenvoudig te houden. De getallen en pijlen
boven de vakken geven de evenredige verplaat
singen in en uit de vakken gedurende het tijds
interval At aan terwijl die onder de vakken de
netto-verplaatsingen over de verschillende
grenzen voorstellen. Het is duidelijk dat er een
uniforme stroom naar rechts verloopt, naar de
lage kant van de concentratiegradiênt die gra
fisch is weergegeven in fig. 2.1b. Een belangrijk
aspect van dit verschijnsel is dat deze nettostroom niet op de gewone manier door velden
wordt veroorzaakt maar eenvoudig door de
verdeling binnen het model dat we hebben ge
postuleerd.
Dit model kan ons nog meer nuttige inzich
ten verschaffen. Laten we de concentratiegradiént verdubbelen, wat overeenkomt met een
verdubbeling van het aantal elektronen in elk
vak. Als we dan weer de netto-stroom uitreke
nen blijkt dat ook de uniforme verplaatsing
naar rechts tweemaal zo groot is geworden.
Deze waarneming bevestigt het grondprincipe
van de diffusie dat bekend staat als de eerste
wet van Fick. Deze zegt dat de deeltjesstroomdichtheid of flux ƒ evenredig is aan de negatieve
waarde van de concentratiegradiênt:
_

_ ön
öx

f = -Da —

(2.1)

Het minteken hierin vindt zijn oorzaak in het
feit dat een concentratie die in de tekening naar
links oploopt, resulteert in een diffusie naar
rechts. De evenredigheidsconstante Da is de
diffusieconstante van de elektronen, de dimen
sie ervan is cm2 • s-1. De partiële afgeleide is no
dig voor het geval dat n in de tijd varieert.

Door de deeltjesflux te vermenigvuldigen met
de lading van elk deeltje krijgen we de stroom
dichtheid J. Dit geeft voor elektronen, waarbij
elk deeltje immers de lading — e bezit, bij af
wezigheid van velden en krachten een elektro
nenstroomdichtheid
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Fig. 2.1. Dc diffusie van ladingdragers schematisch
voorgesteld, a. Fysische voorstelling van een concentratiegradiënt met de resulterende diffusie,
b.Grafische voorstelling van een concentratiegradiënt.

Ön
Ja = e Da —
öx

(2.2)

Een volkomen analoog diffusiemodel kan na
tuurlijk voor gaten worden opgesteld. Omdat
de lading van elk deeltje in dat geval +e is
blijft het minteken in (2.1) behouden zodat de
stroomdichtheid van gaten ten gevolge van dif
fusie wordt

<5p
Jp=-eDpöx

(2.3)

De diffusiestroomcoëfficiënt van een lading
drager is natuurlijk een maat voor het gemak
waarmee het deeltje zich binnen het kristal be
weegt. Hetzelfde kan men zeggen van de groot
heid beweeglijkheid. Het zal dan ook niet ver
bazen dat deze twee begrippen een verwant
schap vertonen. Ze zijn verbonden door een be
langrijke vergelijking die als de vergelijking van
Einstein bekend staat en die voor elektronen
en gaten als volgt wordt geschreven:

45

Da = — pa
e
r.

(2.4)

kT

(2.5)

D9= --- PP
e

De factor kT/e bedraagt bij kamertemperatuur
ongeveer 0,026 V. Bij licht gedoopt silicium,
waarin de elektronen- en gatenbeweeglijkheid
volgens fig. 1.16 respectievelijk ca. 1400 en 500
cm2-V-1-s-1 zijn, levert dit diffusiestroomcoêfficiênten Da = 36 cm2-s“* en Dp = 13
cm2s-1.

De invoering van het begrip levensduur van de
ladingdragers houdt altijd een situatie in waar
in de elektronen- en gatenconcentraties ten ge
volge van de een of andere storende invloed uit
de evenwichtssituatie zijn gebracht. De tijd die
kenmerkend is voor het opnieuw bereiken van
de evenwichtsconcentraties na het ophouden
van de storing heet de levensduur van de lading
dragers.
Laten we het voorbeeld nemen van een dun
n-siliciumkristal waarop een (licht)straling valt
die paarvorming veroorzaakt. Door de golf
lengte en de dikte van het kristal aan te passen
kan men de paarvorming uniform door het hele
kristal laten plaatsvinden; in deze situatie
wordt maar een klein deel van de opvallende
straling door het silicium geabsorbeerd (zie fig.
2.2a). De dragersconcentraties nemen dus bin
nen het gehele kristal op een uniforme wijze
toe, terwijl de concentraties van gaten en elek
tronen uiteraard in gelijke mate oplopen omdat
beide deeltjes altijd paarsgewijze gevormd en
geannihileerd worden. Zijn pa en nD de even
wichtsconcentraties van respectievelijk gaten
en elektronen in een n-kristal, dan kunnen we
voor de toeneming van hun concentraties stel
len
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2.3. LEVENSDUUR VAN DE
LADINGDRAGERS
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J

lichtstralen

(2.6)
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tijd

(b)
Fig. 2.2. a. Schematische voorstelling van een
plaatje dat aan een doordringende straling is
blootgesteld, b. Exponentiële afneming van de
overmaat ladingdragers als de straling op tijdstip
t = 0 wordt onderbroken.

waarin po en no de overeenkomstige dragers
concentraties bij een gelijkmatige bestraling
van het kristal voorstellen.
Wordt de straling nu plotseling onderbroken,
dan lopen de dragersconcentraties terug naar
hun evenwichtswaarden, en wel exponentieel
met een karakteristieke tijd die, zoals gezegd,
de levensduur van de dragers wordt genoemd.
t is de tijd die nodig is voor een teruggang van
de overmatige dragersconcentraties tot 1/e van
de oorspronkelijke waarden. De experimenteel
bevestigde vergelijkingen die voor deze terug
gang gelden, kunnen als volgt worden geschre
ven:
P - Pa = (Po - Pa) e

tlT

(2.7)

n — na = (no — ?in) e

t^T

(2.8)

Dit gedrag is in fig.2.2b weergegeven voor
een situatie waarin de straling op het tijdstip
t = 0 is onderbroken (in de praktijk bereikt
men een dergelijke abrupte onderbreking dik
wijls door middel van een mechanisch ‘afkap
pen’ van de lichtbundel). Op twee punten moet
de nadruk worden gelegd. Het eerste is dat vol
komen overeenkomstige vergelijkingen gelden
voor zowel de extra gaten als de extra elektro
nen ondanks het feit dat pa en na vele orden van
grootte kunnen verschillen en dat in de praktijk
in de regel ook doen. De levensduur x is in een
bepaald gebied van een gegeven kristal dus ken
merkend voor zowel de minderheids- als de
meerderheidsdragers. Het tweede punt is dat
een elementaire en belangrijke eigenschap van
een exponentieel afnemende functie met zich
meebrengt dat x samenvalt met het snijpunt
van de /-as en de raaklijn aan de kromme in
/ = 0.
Laten we vervolgens nagaan wat er gebeurt
als de externe storing maar één van beide dragersconcentraties heeft beïnvloed. Deze toe
standen zijn wat gecompliceerder dan het eer
ste voorbeeld maar een goed begrip ervan is
van het grootste belang voor eenieder die zich
met geïntegreerde schakelingen of halfgeleiderconstructies bezig houdt.

zich met de lichtsnelheid zou uitbreiden door
de rest van de staaf. De geleidingselektronen in
de gehele staaf zouden een geringe netto-verplaatsing naar links ondergaan en aan het lin
ker uiteinde zouden evenveel elektronen uit de
staaf worden gedrongen als er zojuist geïnjec
teerd zijn. De ruimtelading van de oorspron
kelijk toegevoerde elektronen neemt af met een
karakteristieke tijd die diëlektrische relaxatie
tijd heet en gegeven wordt door e0£r P- De
grootte van de ruimtelading wordt als functie
van de tijd dus gegeven door
.
. -tleoetp
n — na = (no - nj e
(2.9)

2.3.1. Neutralisatie van de ruimtelading van de
dragers
We beschouwen eerst een hypothetisch experi
ment met het n-siliciumkristal van fig.2.3a.
Stel dat op t = 0 alleen de elektronenconcen
tratie aan het rechter uiteinde van de staaf
plotseling wordt verhoogd, op de in fig.2.3b
uitgebeelde manier. We nemen aan dat deze
abrupte toeneming van de elektronenconcen
tratie (op een niet nader omschreven manier)
bij dit uiteinde een negatieve ruimteladingsconcentratie veroorzaakt die gegeven wordt
door de elektronenconcentratie boven de evenwichtswaarde: no — na.
In dat geval zouden zich achtereenvolgens
de volgende verschijnselen voordoen. De ruimtelading zou een elektrisch veld opwekken dat

o> c
c o

zoals in fig.2.3c is weergegeven.
Voor silicium met een soortelijke weerstand
van 10“2 D m bedraagt de karakteristieke tijd

n-silicium
(a)
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<D
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i- cc
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Fig.2.3.De teruggang van een elektrische ruimte
lading in n-silicium ten gevolge van het proces van
de diëlektrische relaxatie, dat voor gewone halfge
leiders zeer snel verloopt (in bijv. 10-12s). a. Sche
matische voorstelling van een n-siliciumstaaf met
een momentele ruimtelading van elektronen aan
één uiteinde, b. Verdeling van de gepostuleerde
momentele ruimtelading. c. Snelle teruggang van
de ruimtelading.
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ca. 1 picoseconde (10~12 s), want eteo is hiervoor
ongeveer 1 pF-cm-1. Naarmate de doping
wordt opgevoerd nemen p en daarmee de
diëlektrische relaxatietijd af. Het punt waar het
in deze situatie op aankomt is dat de door de
dragers veroorzaakte ruimtelading bij halfge
leiders met een normale doping in zulke korte
tijden wordt geneutraliseerd dat de duur ervan
praktisch onmeetbaar klein is, zodat men de
neutralisatie als onmiddellijk mag opvatten.
Dit neemt niet weg dat de diëlektrische relaxa
tietijd voor isolatoren minuten, uren of zelfs
dagen in beslag kan nemen. Dat dit niet onge
rijmd is ziet men in als men bedenkt welke
enorme verschillen zich voordoen in de soorte
lijke weerstand van de in de techniek gebruikte
materialen die, zoals gezegd, een gebied van
ongeveer 24 decimalen bestrijken! Een experi
mentele bevestiging van de lange karakteristie
ke tijd voor de ladingcompensatie op of in een
isolator vindt men in de bekende elementaire
elektrostatische proeven met kattevellen, lakstaven en dergelijke.
De hierboven voor een n-siliciumkristal ge
schetste situatie, die dus de introductie van
meerderheidsdragers inhoudt, verschilt kwali
tatief niet van die welke zich voordoet als men
met elektronen op de één of andere manier een
ruimtelading in een metaal zou kunnen opwek
ken: de lading in het metaal zou vrijwel onmid
dellijk afgevoerd worden en de dragersconcentraties zouden onveranderd achterblijven. Maar
in de situatie waarin aan de halfgeleider minderheidsdragers worden toegevoegd (bijvoorbeeld
gaten in het onderhavige n-silicium) doet zich
een nieuw effect voor. De lading wordt even
snel als tevoren geneutraliseerd maar de dragersconcentraties blijven geruime tijd ver
stoord. Dit kenmerkende verschil tussen de in
jectie van meerderheids- en minderheidsdragers is van fundamentele betekenis voor een
juist inzicht in de eigenschappen en het gedrag
van halfgeleiderconstructies.
Laten we nagaan wat er gebeurt als aan de
zelfde staaf n-silicium gaten toegevoerd worden
op de manier van fig.2.4a en 2.4b. Dan zouden
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de elektronen in de staaf opnieuw een geringe
verplaatsing te zien geven maar deze keer naar
rechts. De toegevoerde gaten zouden van de
‘massa’ een gelijk aantal elektronen aantrekken
en de ruimtelading zou weer geneutraliseerd
worden met een karakteristieke tijd gelijk aan
de diëlektrische relaxatietijd zoals de snel toe
nemende elektronenconcentratie in fig.2.4c
suggereert. In dit stadium zouden de concen
traties van de twee in overmaat aanwezige soor
ten dragers weer gelijk zijn en vervolgens ver
der gaan afnemen met de veel langere karak
teristieke recombinatietijd r, de levensduur van
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Fig.2.4.Het gevolg van de injectie’van gaten in
n-silicium. De ruimtelading wordt onder invloed
van elektronen zeer snel geneutraliseerd terwijl de
gelijke toeneming van de gaten- en elektronencon
centraties veel langzamer terugloopt door recom
binatie. a. Schematische voorstelling van een nsiliciumstaaf met een momentele ruimtelading van
gaten aan één uiteinde, b. Verdeling van de gepos
tuleerde momentele ruimtelading. c. Snelle terug
gang van de ruimtelading (waar de curven samen
komen) en de veel langzamere teruggang van de
toegenomen dragersconcentraties door recombi
natie.

de dragers. Dit gedrag is eveneens weergegeven
in fig.2.4c. De diëlektrische relaxatietijd is, zo
als gezegd, van de orde van grootte van een
picoseconde terwijl de levensduur van de dra
gers in geïntegreerde schakelingen varieert van
nanoseconden (10~9 s) tot microseconden
(10“6 s).

Omdat het diëlektrische relaxatieprocédé in
halfgeleiders zoveel sneller verloopt blijft een
kwantitatieve behandeling ervan bij een ele
mentaire behandeling van halfgeleiders ge
woonlijk achterwege. Hoewel het ongetwijfeld
juist is dat de opvatting van een onmiddellijke
neutralisatie van ruimteladingen voor prak
tisch alle in dit boek behandelde onderwerpen
een uitstekende benadering is, is het noodzake
lijk om een goed begrip te hebben van het effect
van deze verschijnselen. De bovenstaande be
spreking wil hierop de nadruk leggen. We zul
len nu verder gaan met de behandeling van de
levensduur van de ladingdragers, een onder
werp waarvan de kwantitatieve aspecten zowel
in praktisch als theoretisch opzicht van groot
belang zijn.

2.3.2. Recombinatie en paarvorming
De exponentiële betrekkingen (2.7) en (2.8)
welke de neutralisatie van een teveel aan dra
gers weergeven, leveren ons een eenvoudige
formule voor de concentratieverandering in de
tijd. Voor gaten bijvoorbeeld volgt uit verg.
(2.7)
P - Pn

(2.10)

dr
r
Deze uitdrukking geeft dus de verandering in
het aantal gaten per eenheid tijd en eenheid
volume aan. Het minteken houdt in dat deze
verandering een afneming is als er extra dragers
aanwezig zijn (recombinatie) en een toeneming
als de concentratie zich herstelt van een tijdelijk
tekort (paarvorming). Voor elektronen geldt in
het onderhavige n-kristal overeenkomstig:

dzz

d7

n — na
r

(2.11)

Het is duidelijk dat de concentratieverandering
van de extra dragers evenredig is met het aantal
ervan, een aspect dat natuurlijk onafscheidelijk
verbonden is met de exponentiële wet die hun
gedrag beheerst. Een tweede belangrijk punt is
in dit verband dat r in feite de gemiddelde le
vensduur van een ladingdrager is, zoals blijkt
uit de integratie van de concentratieverande
ring tussen de grenzen nul en oneindig [zie bij
voorbeeld verg. (2.7)] en deling door de con
centratie op het tijdstip nul.
Hoewel er verschillende manieren zijn waar
op gaten en elektronen kunnen recombineren
is er één effect dat in de praktijk overheerst en
dat is dat waarbij ‘recombinatiecentra’ optre
den. Deze centra introduceren elektronentoe
standen in de bandafstand die geassocieerd zijn
met afwijkingen binnenin het kristal of op het
oppervlak ervan. In tabel 1.3 hebben we gezien
dat metaalverontreinigingen in energieniveaus
op allerlei plaatsen tussen de bandgrenzen kun
nen resulteren. Sommige van deze elementen
fungeren als centra die het recombinatieprocédé en de tegenhanger ervan, de paarvorming,
bespoedigen. De recombinatietheorie van
Shockley, Read en Hall gaat uit van een model
waarin zich zulke imperfecties voordoen.
Goud is in de technologie een zeer belangrij
ke recombinatieversneller. Het wordt aan het
silicium toegevoegd op een manier die men
dusdanig in de hand heeft dat de ontwerper van
geïntegreerde schakelingen de levensduur van
de dragers in feite volkomen kan aanpassen
aan zijn doeleinden. Belangrijke aspecten van
het diffusieprocédé dat voor de invoering van
goudatomen in silicium wordt toegepast, wor
den behandeld in de hoofdstukken 3 en 12,
terwijl op de consequenties van de ‘gouddoping’ voor de elektrische eigenschappen van
geïntegreerde transistors en diodes in hoofd
stuk 7 uitgebreid wordt ingegaan.
2.3.3. Oppervlakte-recombinatiesnelheid
Een begrip dat nauw verwant is met de levens
duur van de ladingdragers (in het inwendige
van het kristal) is de oppervlakte-recombinatie-
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snelheid, gedefinieerd als de mate waarin overmaatdragers op een oppervlak recombineren
(uitgedrukt in de eenheid oppervlak-*-tijd-1),
gedeeld door de concentratie van de overmaatdragers aan het oppervlak (in de eenheid
volume-1). Het is duidelijk dat de aldus gede
finieerde grootheid v,r de dimensie heeft van
een snelheid. Men kan zich de situatie voor
stellen als een uniforme wolk van ladingdra
gers (met een concentratie gelijk aan die van de
overmaatdragers aan het betreffende opper
vlak) die met een snelheid v,r in de richting van
het oppervlak beweegt en bij het bereiken ervan
verdwijnt. De stroomdichtheid van de minderheidsdragers die met dit verschijnsel bijvoor
beeld in een n-kristal gepaard gaat, is gelijk aan
•^p = evu(P

Pa)>

(2.12)

waarin p en pa de waarden van de gatenconcen
traties zijn voor respectievelijk de verstoorde
en de evenwichtstoestand.
De oppervlakte-recombinatiesnelheid wordt
zeer sterk beïnvloed door de oppervlaktebe
handeling. In de meeste praktijksituaties willen
we de waarde ervan zo laag mogelijk houden.
Een hoge waarde resulteert namelijk in een ver
lies aan geïnjecteerde dragers of een lekstroom
aan het oppervlak, alnaar gelang het betreffende
oppervlak grenst aan een overmaat minderheidsdragers of een uitputtingslaag. Een groot
deel van de moeilijke kunst om goede transis
tors en geïntegreerde schakelingen te maken
heeft betrekking op het bereiken van gunstige
en stabiele oppervlakte-eigenschappen met een
lage oppervlakte-recombinatiesnelheid.
2.4. JUNCTIES IN DE EVENWICHTS
SITUATIE

Nu de verschijnselen van diffusie en levensduur
van de dragers behandeld zijn kunnen we in
gaan op de theorie van de ideale junctie. Onder
een pn-junctie verstaat men uiteraard een
grenslaag tussen een p- en een n-gebied in één
kristal. Twee fundamentele vragen die zich in
dit verband onmiddellijk opwerpen zijn: hoe is
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de energie verdeeld over de elektronen in het
p-gebied (ten opzichte van een willekeurig nul
punt) en hoe is deze verdeling over de elektro
nen in het n-gebied ten opzichte van hetzelfde
uitgangsniveau? Het antwoord hierop is dat
het Fermi-niveau in de evenwichtssituatie een
constante hoogte heeft door het hele kristal.
Daarnaast geldt voor de bezettingswaarschijnlijkheid voor elk willekeurig punt binnen het
kristal natuurlijk dezelfde Fermi-verdelingsfunctie want evenwicht houdt ook een overal
gelijke temperatuur in.
De gelijkheid van het Fermi-niveau door het
hele kristal heen zou, als we met een samenstel
van geleiders werkten, duidelijk geïllustreerd
kunnen worden aan de hand van het voorbeeld
van de watervaten uit hoofdstuk 1. De bekende
voorstelling van allerlei verschillend gevormde
communicerende vaten met hun gelijke vloei
stofniveau zou in dat geval een mooie illustratie
zijn. Bij een combinatie van halfgeleidergebieden is het water-analogon echter minder toe
passelijk omdat het Fermi-niveau gewoonlijk
in het intra-bandgebied ligt waar weinig of
geen energieniveaus beschikbaar zijn. Er is
echter een belangrijk principe dat ook in het
geval van halfgeleiders de gelijkheid van het
niveau waarborgt en dat is de voorwaarde dat
in de evenwichtssituatie alle reacties in de ene
richting gecompenseerd worden door eenzelfde
aantal reacties in tegengestelde richting. Dit
brengt met zich mee dat de elektronenstroom
die in de ene richting een willekeurig reëel of
imaginair grensvlak in het halfgeleiderkristal
passeert, in de evenwichtssituatie precies opge
heven wordt door de stroom in tegengestelde
richting (en hetzelfde geldt voor gaten). Zouden
de Fermi-niveaus van aangrenzende gebieden
niet gelijk zijn, dan zou een elektronenover
dracht plaats vinden ten gevolge van het op
vullen van lagere niveaus in het ene gebied en
het verlaten van hogere niveaus in de aangren
zende zone, zodat niet zou zijn voldaan aan de
evenwichtsvoorwaarde.
Chemici vinden het verhelderend om hierbij
op te merken dat het Fermi-niveau gelijk is aan

de chemische potentiaal van de ladingdragers
(elektronen en gaten) of de partiële afgeleide
van de vrije energie naar het aantal dragers.
Nog ‘chemischer’ uitgedrukt: het Fermi-niveau
is de molfractie van de vrije energie per deel
tje.15
De gelijkheid van het Fermi-niveau in het
hele kristal heeft een interessante consequentie.
We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat de posi
ties van de bandgrenzen ten opzichte van het
Fermi-niveau functies zijn van de samenstel
ling en de concentraties van de doopstoffen.
Dit brengt met zich mee dat het energieniveau
van de bandgrenzen in een niet-uniform ge
doopt kristal van plaats tot plaats moet vari
ëren. Deze hoogteverschillen (bijvoorbeeld van
de geleid ingsbandgrens) binnen het kristal zul
len per definitie een exact beeld geven van de
variaties in de potentiële energie van een elek
tron dat langs de bandgrens tussen verschillen
de punten beweegt. Het zal duidelijk zijn dat
het diagram van de bandgrens een ‘hoogtekaart’ is van het kristal, een exacte beschrijving
van de potentiële energie van een ladingdrager
ter hoogte van de bandgrens. Omdat het nul
punt van de potentiële energie willekeurig ge
kozen kan worden geeft de grens van de valentieband een even goed beeld van de potentiële
energie als die van de geleidingsband. Omwille
van de symmetrie en de vereenvoudiging die
daarmee gepaard gaat is het gebruikelijk om
niet deze grenzen maar het niveau er midden
tussenin, het intrinsieke niveau, te kiezen als
nulvlak voor de potentiële energie. In fig. 2.5a
is het bandenschema afgebeeld van een nietuniform gedoopt kristal in de evenwichtssituatie waarbij de overal gelijke hoogte van het
Fermi-niveau Wv en de variabele potentiële
energie ^(x) duidelijk naar voren treden. Het
in deze figuur afgebeelde kristal is geheel van
het n-type want het Fermi-niveau ligt overal
boven het midden van de bandafstand.
Het is gebruikelijk en praktisch in de theorie
van juncties om de verticale energieschaal in
elektronvolt te veranderen in potentiaal in volt.
De elektrostatische potentiaal kan dan gedefi-
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Fig. 2.5. a. Bandenschema in termen van elektro
nenenergie in n-silicium met niet-uniforme do
ping. b. Bandenschema van hetzelfde monster, uit
gedrukt in de potentiaal.
nieerd worden als de verandering in potentiële
energie ten gevolge van de verplaatsing van een
proeflading gedeeld door de grootte van deze
lading. Het bandenschema kan dus eenvoudig
op de gewenste manier veranderd worden door
de betreffende energieën te delen door de elementairlading — e. Het Fermi-niveau wordt
dan gegeven door

<p =- —
e

(2.13)
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En de potentiaal P(x) door
y(x)=-

e

(2.14)

Een bandenschema met de potentiaal als ordi
naat is weergegeven in fig. 2.5b. Deze voorstel
ling komt overeen met fig. 2.5a waarin de elek
tronenenergie als ordinaat is uitgezet. Het min
teken van verg. 2.13 en 2.14 brengt met zich
mee dat de potentiaal in fig. 2.5b naar beneden
toeneemt. Deze ondergeschikte maar verve
lende afwijking vloeit natuurlijk voort uit het
feit dat bij de definitie van de potentiaal is uit
gegaan van een positieve proeflading, terwijl de
elektronlading negatief is. We zullen de gebrui
kelijke voorstelling van fig. 2.5b aanhouden
(liever dan het diagram om te keren zoals soms
wordt gedaan) teneinde alle bandenschema’s
door het hele boek op dezelfde manier voor te
kunnen stellen.

2.4.1. Junctievorming - een gedachtenexperiment
Veronderstel dat men een n-siliciumkristal en
een even sterk gedoopt p-siliciumkristal bij
kamertemperatuur op elkaar zou kunnen leg
gen en met elkaar zou kunnen verbinden tot
een ideale junctie zonder enige onregelmatig
heid, zelfs op atomaire schaal. Het is duidelijk
dat dit een volkomen hypothetische situatie is.
Een dergelijke junctie zou volkomen abrupt
zijn en tot de klasse van de abrupte overgangen
behoren. Hoe zouden nu de dragers reageren
op een dergelijke verbinding van twee kristal
len? Om te beginnen zou er op het moment van
contact een volkomen abrupt verval ontstaan
van de elektronenconcentratie van de n- en de
p-zijden van de junctie en een overeenkomstig
steil verval van de gatenconcentratie in de rich
ting van de p- naar de n-zijde. Deze grote gra
diënten zouden, zoals we eerder in dit hoofd
stuk hebben gezien, aanleiding geven tot dif
fusie ten gevolge waarvan een aantal elektronen
van de n- naar de p-zijde zouden gaan en om
gekeerd. Aan weerszijden van de junctie in het
kristal zouden de diffunderende ladingdragers
enkele doopstofatomen ‘ontdekken’. Dat wil
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zeggen, dragers die normaliter dienen om de
ionenladingen in elk kristal apart tc compen
seren, zouden in de buurt van de nieuwgevorm
de verbinding hun ionen verlaten. De onge
compenseerde ionenladingen zouden op hun
beurt een elektrisch veld opwekken (van posi
tief naar negatief, of van donorionen naar acceptorionen of van n-zijde naar p-zijde) dat het
beschreven diffusieprocédé tegengaat: de la
dingdragers diffunderen in de ene richting en
worden door het veld juist naar de tegenge
stelde kant getrokken (men spreekt van drift).
Nu zegt de evenwichtsvoorwaarde dat de
drift- en de diffusiecomponenten van de gatenstroom overal precies even groot maar tegenge
steld moeten zijn en voor elektronen geldt vol
komen onafhankelijk hiervan dezelfde dyna
mische evenwichtsvoorwaarde. Dit maakt het
een eenvoudige zaak om vergelijkingen op te
stellen die de dragersverdelingen in de uitputtingslaag weergeven (door namelijk de stromen
aan elkaar gelijk te stellen) maar het is niet
mogelijk om beide vergelijkingen tegelijk op te
lossen voor elektronen en gaten afzonderlijk.
Al is een behandeling van de concentraties in
de junctie gegeven waarin van een enigszins af
wijkend standpunt is uitgegaan. Hierbij zijn
ook de gebruikelijke benaderingen vermeld die
men moet toepassen om tot bruikbare oplos
singen te komen.
De situatie in een symmetrische junctie in de
evenwichtssituatie is samengevat in fig.2.6. De
dragersgradiënten die de diffusie veroorzaken,
zijn duidelijk weergegeven in fig.2.6a; elek
tronen diffunderen naar rechts en gaten naar
links. Nabij de junctie lopen de dragersconcentraties sterk terug zodat dit gebied veelal de
uitputtingslaag (leeggelopen laag, grenslaag,
Engels: depletion layer) wordt genoemd. Om
dat de ionenladingen door het tekort aan la
dingdragers niet gecompenseerd kunnen wor
den gaat de ‘uitputting’ bij een pn-junctie altijd
gepaard met de vorming van een ruimtelading
in de zogenaamde dipoollaag. Bij een eenvoudi
ge analyse gaat men er van uit, zoals we nog
zullen zien, dat er een scherpe scheiding bestaat
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Fig. 2.6. a. Verdeling van de ladingsdragers bij een
symmetrische abrupte junctie (lineaire concentraticschaal). b. Voorstelling van een deel van dezelf
de junctie (de cirkels stellen geïoniseerde doop
stofatomen voor), c. Elektrische veldverdeling van
de symmetrische abrupte junctie.
tussen het leeggelopen gebied en de aangrenzen
de neutrale zones. Onder deze voorwaarde val
len uitputtings- en dipoollagen samen. In de
praktijk komen echter ook gevallen voor waar
bij het verval van de dragersconcentratie zich
uitstrekt over een aanzienlijke afstand in de
x-richting. Men mag het zo opvatten dat het
ruimteladingsgebied begint waar het dragerstekort ten opzichte van de netto-doopstoffenconcentratie merkbare vormen aanneemt ter
wijl het uitputtungsgebied pas daar begint
waar de dragersconcentratie, vergeleken met de

netto-ionenconcentratie, verwaarloosbaar klein
is geworden. Onder die omstandigheden moe
ten deze beide begrippen zorgvuldig gescheiden
worden gehouden.
Een deel van de junctie is afgebeeld in fig.
2.6b waarin de omcirkelde plus- en mintekens
de betreffende ionJadingen aanduiden. De
ruimtelading is dus opgebouwd uit twee tegen
elkaar liggende dunne zones met tegengestelde
ladingen, een configuratie die in de fysica be
kend staat als een dubbellaag of dipoollaag (bi
polaire laag). Het vlak waarlangs de n- en pkristallen in ons gedachtenexperiment verbon
den zijn heet het {metallurgische) contactvlak.
In het onderhavige symmetrische voorbeeld
deelt het contactvlak het ruimteladingsgebied
middendoor.
2.4.2. De veldverdeling in de junctie
Aangezien zich aan weerszijden van de junctie
even grote ladingen bevinden is het hierdoor
veroorzaakte veld beperkt tot het inwendige
van het kristal, op geringe ombuigingseffecten
langs de randen na. Omdat fig. 2.6b een gebied
voorstelt dat in het inwendige van het samen
gestelde kristal ligt kunnen we de veldlijnen
voorstellen als rechte lijnen die dwars door de
junctie van de positieve ionen links naar de ne
gatieve rechts verlopen. De dichtheid van deze
veldlijnen als functie van x geeft dan het beeld
van fig. 2.6c.
Voor de geïdealiseerde abrupte junctie van
ons gedachtenexperiment, waar fig. 2.6 betrek
king op heeft, is de scherpe piek van fig. 2.6c
volkomen correct, en wel omdat we aangeno
men hebben dat de n-doping van de ene atoomlaag op de andere omslaat in een p-doping. In
de praktijk echter zal de veldverdeling van een
junctie altijd een afgeronde top vertonen bij
x = 0 omdat bij het tot stand brengen van der
gelijke verbindingen in de praktijk altijd hoge
temperaturen voorkomen die tengevolge van
het verschijnsel van vaste-stofdiffusie een zeke
re uitwisseling van doopstoffen via het contact
vlak veroorzaken. (Let er op dat deze diffusie
betrekking heeft op doopstofatomen en niet op
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ladingdragers.) Dit verschijnsel speelt een be
langrijke rol in de techniek van de geïntegreer
de schakelingen, zowel voor de vervaardiging
van de metallurgische contacten zelf als door
de onvermijdelijke verontreiniging die het bij
andere contacttechnieken veroorzaakt. Dit is
de reden dat het volgende hoofdstuk in zijn ge
heel aan het onderwerp van vaste-stofdiffusie
is gewijd.
De geleidelijke ombuiging van de veldverdeling bij de grenzen van de uitputtingslaag geldt
zowel voor de geïdealiseerde stapvormige
junctie als voor praktisch realiseerbare model
len. Dit is natuurlijk een gevolg van het feit dat
ladingdragers een zekere beweeglijkheid bezit
ten. Figuurlijk gesproken kunnen we zeggen
dat er een bepaalde afstand bestaat, Debijelengte genaamd, die een maat is voor de afstand
waarover een vaste lading (bijvoorbeeld een
ion) die zich in een omgeving met beweeglijke
ladingen bevindt, nog ‘voelbaar’ is. Voor ex
trinsieke of gedoopte halfgeleiders heeft men
een extrinsieke Debije-lengte gedefinieerd (in
tegenstelling tot de intrinsieke Debije-lengte van
A3), gegeven door de vergelijking
_ Je^eJcT
(2.15)
r e2N
waarin N de netto-doopstoffenconcentratie
voorstelt. Zoals de term extrinsiek al zegt is N
«intr. Gray e.a. hebben dit probleem onder
zocht met betrekking tot de uitputtingslaag en
zij zijn op semi-empirische gronden tot de
schatting gekomen dat de overgang van bijna
totale afwezigheid van dragers tot bijna volko
men neutralisatie een afstand x bestrijkt van
ongeveer 6 extrinsieke Debije-lengten.14 Voor
N = 1016 atomen per cm3 levert dit een dikte
voor x van 0,07 micron. De totale dikte van de
uitputtingslaag wu is ongeveer 0,4 micron bij
een symmetrische abrupte junctie in de evenwichtssituatie met N = 1016 atomen per cm3
aan weerszijden. De uitputtingslaag blijkt dus
vijf tot zes maal zo dik te zijn als de overgangs
zone van neutraliteit naar afwezigheid van dra
gers (transitielaag) voor eenzelfde junctie. De
Ldd
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verhouding van deze beide grootheden, x/wu, is
voor symmetrische extrinsieke abrupte juncties
in grote lijnen onafhankelijk van N, omdat wu
voor de symmetrische abrupte junctie even
eens omgekeerd evenredig is met de wortel van N.

2.4.3. Globale analyse van de symmetrische
junctie in de evenwichtssituatie
Het zal uit fig.2.6a duidelijk zijn dat de ladingsverdeling bij een symmetrische stapvormige
junctie het beeld vertoont van fig.2.7a. Zoals
uit Aanhangsel 3 blijkt is het gebruikelijk deze
ladingsverdeling voor het maken van een glo
bale analyse te vervangen door de eenvoudige
rechthoekige verdeling van fig. 2.7b. Omdat
fig.2.6 en 2.7 ruwweg op schaal zijn voor de
junctie in de evenwichtssituatie is duidelijk te
zien dat de rechthoekige benadering van de la
dingsverdeling maar matig voldoet. De bena
dering wordt echter nauwkeuriger als er een
tegenspanning op de junctie wordt aangelegd.
Voor technische berekeningen van de eigen
schappen van uitputtingslagen is deze globale
benadering zeer bruikbaar zoals in het vervolg
van dit hoofdstuk nog zal blijken. We gaan nu
verder met de analyse op basis van fig. 2.7b.
De fundamentele vergelijking voor dit pro
bleem is de vergelijking van Poisson. Om hier
van uitgaande tot een approximatieve oplos
sing te komen kan men hem, zoals in A 3 wordt
verklaard, als volgt in 57-eenheden schrijven:
e(^A ~ Nd)

(2.16)
eoet
Voor het onderhavige probleem kunnen we
volstaan met de eendimensionale vorm van de
vergelijking van Poisson. De Laplacian wordt
dan gereduceerd tot d2 K/dx2 = — dE/dx waar
in E de elektrische veldsterkte is; voor x < 0
wordt (2.16)
d£ _ e jVd
(2.17)
dx
e^o
De elektrische veldverdeling kan dus door de
volgende integratie worden verkregen:

V2 V =

X

/

dZs =-----

e°e'

J— wj2ln

ƒ dx

(2.18)
e/VD

— wu/2

e
e N
/Vp
D

rz \
E(x)
= ----- x 4-,77
Er•m

(2.19)

£o£r

Em =

e ND wu

e/VAA

(2.20) (a)

2 £0£r

We hebben aangenomen dat E{—m»u/2) = 0,
wat het wegvallen verklaart van de term die de
ondergrens van (2.18) aan de linkerzijde van
(2.19) levert. Verg. (2.19) is uitgezet in fig. 2.7c
voor de linkerhelft van de veldverdeling. De
rechterhelft volgt uit symmetrie-overwegingen.
Het vlak bij x =— »vu/2 wordt met andere
woorden beschouwd als een scherpe grens tus
sen het volkomen neutrale gebied links ervan
met een veldsterkte nul en de uitputtings- of
dipoolzone aan de rechterkant. We nemen in
feite aan dat het gebied links van x = — wJ2
dezelfde sterke neiging tot, en mate van neutra (b)
liteit vertoont als de modellen zonder juncties
die in de voorgaande paragrafen van dit hoofd
stuk zijn behandeld. Men moet echter wel de
aard van deze benadering in gedachten houden
en ook het feit dat zich in dit gebied een beperk
te ruimtelading en dus een beperkt elektrisch
veld voordoet omdat een junctie een grote af
wijking betekent van de veel eenvoudigere mo
(c)
dellen zonder juncties.
De potentiaalverdeling wordt als volgt aan
de hand van (2.19) bepaald:

ƒ d^=— u>u/2

ƒ (—x+Em)
J
\ £0£r
— wa/2

/

X

o

waarin Em de maximale of piekwaarde van het
elektrische veld voorstelt. De waarde ervan is

Qv

e/V

D

X

o
e/VA
W

u

E

x

V
■to-

X

dx

(2.21)

Fig. 2.7.a. Verdeling van de ruimtelading bij een
symmetrische abrupte junctie, b. Gepostuleerde
verdeling van de ruimtelading voor de benaderen
de analyse van dezelfde junctie, c. Elektrische
veldverdeling in het benaderende geval, d. Poten
tiaalverdeling in het benaderende geval.

/(O)-^u’

_e_N°wJ
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Integratie links en substitutie van eNDwJ2eoet
voor Em rechts geeft
e Nd

AA

K(x)=-

eND

ƒ (-<•?)-.

(2.22)

— wu/2

(2.23)

AA

We hebben als willekeurig uitgangspunt de po
tentiaal van het symmetrievlak gekozen:
F(—wu/2)=0.Verg. (2.23) is uitgezet in fig. 2.7d.
Het resultaat is de parabolische linkerhelft van
de potentiaalverdelingskromme. De bijbeho
rende rechterhelft volgt weer uit symmetrieoverwegingen. We beschikken nu dus over een
analytische uitdrukking die verband legt tussen
de hoogte van de potentiaal‘berg’ Vo van een
symmetrische junctie in de evenwichtssituatie
bij kamertemperatuur en de dikte van de uitputtingslaag voor het ‘benaderende’ model met
een rechthoekige ladingsverdeling. Substitutie
van x = 0 in (2.23) levert ten gevolge van de
symmetrie de helft van de gewenste waarde zo
dat de grootte van de totale ingebouwde span
ning of contactpotentiaal Vo gelijk is aan
V = eNw*2
(2.24)
4 AA
waarin N de doopstoffenconcentratie aan beide
zijden voorstelt. Een andere, gebruikelijker
vorm van deze vergelijking is natuurlijk

_ 1/4 aa Vo

wu =

eN

(2.25)

Voor het eenvoudige model met de rechthoeki
ge ladingsverdeling valt de sperlaag, dat is de
laag waarbinnen de potentiaal een merkbaar
verval vertoont, samen met de uitputtingslaag.
In de praktijk zal dit bij juncties zeker niet altijd
het geval zijn, zoals we nog zullen zien.
2.4.4. Bandenschema van de symmetrische
junctie in de evenwichtssituatie
Nu we beschikken over de hierboven voor het
eenvoudige junctiemodel afgeleide parabolische
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potentiaalverdeling kunnen we de beginselen
die in het begin van par. 2.4 ontwikkeld zijn,
gaan toepassen en een kwalitatief beeld schet
sen van het bandenschema van de junctie (fig.
2.8). Zoals al in par. 2.4 is gebleken heeft het
Fermi-niveau (p in de evenwichtssituatie door
het hele kristal dezelfde hoogte. De potentiaalafwijking in de geleidingsbandgrens kan men
beschouwen als de barrière die de elektronen
aan de n-kant houdt. Het is natuurlijk niet
meer dan een andere voorstelling van het veld
dat de elektronen naar links trekt. Het in tegen
gestelde richting werkende diffusieprocédé dat
de netto-elektronenstroom op nul houdt wordt
in een diagram van dit type niet uitgebeeld. In
hoofdstuk 1 is er de aandacht op gevestigd dat
gaten in een bandenschema omhoog vallen. De
potentiaalafwijking van de geleidingsband
grens houdt dus tegelijkertijd de gaten aan de
p-kant.
De grootte van het potentiaalverschil kan
van de positie van het Fermi-niveau voor de
twee betreffende dopingsconcentraties worden
afgeleid (één voor elke kant), en wel op de in
hoofdstuk 1 beschreven nogal bewerkelijke

geleidingsband
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n-gebied*|-uitputtingslaag*|-p-gebied
Fig.2.8. Bandenschema van de symmetrische ab
rupte iunctie.

manier. Binnenkort zullen we echter kennis
maken met een veel eenvoudiger methode voor
de berekening van Vo die ons in staat stelt om
aan de hand van (2.25) wu te berekenen op
basis van het eenvoudige junctiemodel, waar
mee de kwalitatieve analyse van de evenwichtssituatie dan voltooid is.

2.4.5.Logaritmische voorstelling van de dragers
concentraties bij een symmetrische junctie
Fig. 2.6a geeft een beeld van de dragersconcen
traties op een lineaire schaal. Daarnaast kan
echter een diagram waarin de dragersconcen
traties op een logaritmische schaal zijn uitge
zet, waardevolle informaties geven. Het is dan
bijvoorbeeld mogelijk om de concentraties van
de minderheidsdragers en hun verhoudingen
tot de meerderheidsdragers weer te geven, zelfs
als er een verschil van vele machten van tien
tussen bestaat. Fig.2.9 geeft een dergelijke lo
garitmische voorstelling van een abrupte junc
tie met 1016 netto-donors per cm3 links en een
gelijk aantal netto-acceptors rechts. Let er op
dat hierin de ware verdelingen zijn uitgezet en
niet de rechthoekige benaderingen.
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Er zijn in fig.2.9 verschillende punten die de
aandacht verdienen. In de eerste plaats zijn de
ladingskrommen symmetrisch ten opzichte van
x = 0. De reden is uiteraard dat de junctie
symmetrisch is verondersteld. Verder zijn de
krommen eveneens symmetrisch ten opzichte
van de met nlntr aangeduide lijn. Dit geldt voor
elke junctie in de evenwichtssituatie. In de
grond van de zaak is het een gevolg van (1.12)
die zegt dat «Inlr = y/7ip. In fig. 2.9 kan men ge
makkelijk verifiëren dat de helft van de som
van de logaritmes van n en p voor alle waarden
van x gelijk is aan de logaritme van «lntr. Men
dient zich wel te realiseren dat deze relatie
evenzeer geldt voor het uitputtingsgebied als
voor de neutrale uiteinden.
Een derde punt is dat in fig.2.9 de uitputtingslaag er niet erg ‘uitgeput’ uitziet, maar dat
is natuurlijk een gevolg van de logaritmische
vertekening van de verdelingskrommen. Bij
nader inzien blijkt bijvoorbeeld dat een tien
voudige reductie van na, de elektronenconcen
tratie aan de n-kant, binnen dezelfde afstand x
optreedt als in het geval van de «-kromme van
fig. 2.6a. Samenvattend kunnen we zeggen dat
de lineaire en de logaritmische voorstellingen
elkaar bij de beschrijving van de junctie aan
vullen en versterken.
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n-gebied—|-uitputtingslaag-|— p -gebied
Fig. 2.9. Logaritmische voorstelling van de dragersconcentraties bij een symmetrische np-iunctie in de
evenwichtssituatie.
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2.4.6. De matig asymmetrische abrupte junctie
in de evenwichtssituatie
Het merendeel van de echte juncties in de prak
tijk van de geïntegreerde schakelingen en de
halfgeleidertechniek is asymmetrisch. Een goed
voorbeeld van een asymmetrische abrupte
junctie wordt bijvoorbeeld geleverd door de
overgang tussen het substraat van een geïnte
greerde schakeling (p-silicium van 10-1 D-m)
en een epitaxiaal opgebrachte n-siliciumlaag
van 0,5 10-2 Dm. De concentraties van de
doopstoffen in de n- en p-lagen verhouden zich
in dit geval ongeveer als 10:1. Ook voor derge
lijke juncties kan men de benaderende analyse
van het hierboven voor het symmetrische geval
uitgewerkte type opstellen. Het uitgangspunt is
dan weer dat we een rechthoekige verdeling
van de ruimtelading aannemen, waarbij op
nieuw wordt gesteld dat de ladingen aan weers
kanten van het contactvlak gelijk zijn zodat in
dit eenvoudige model de mate waarin de uit
puttingslaag in beide materialen penetreert,
omgekeerd evenredig is met de doopstoffenconcentraties. Dat wil zeggen dat als m>, en w2
de uitbreidingen ervan naar respectievelijk de
n- en de p-kant voorstellen, geldt
w, = TVa
(2.26)
m» 2
Nd
Meervoudige integratie van de vergelijking van
Poisson levert ook voor dit geval een lineaire
veldverdeling en een parabolische potentiaal
verdeling. De constanten worden bepaald door
het veld bij x = 0 continu te stellen (wat in fy
sisch opzicht neerkomt op een gelijkstelling van
de ladingen aan weerszijden van het contact
vlak), door de potentiaal bij x = 0 continu te
stellen en door het elektrische veld weer nul te
stellen bij de grenzen van de uitputtingslaag.
Deze benaderende analyse, waarvan men de
nadere uitwerking in de literatuur kan vinden,
levert dan de volgende resultaten voor de uit
breiding van de uitputtingslaag naar weers
zijden :
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iv, =

2 erc0 Aa

e

Md

Vo__
+ A\

(2.27)

2 £r£0 Nd

(2.28)
~ë~ ~N\ Nd +
De totale dikte van de uitputtingslaag is dus
*2

“

, ]/mA 1/ 2 £r£0 V° (2.29)

\r Na 1 r nJ r e(N„ + Ni)

De potentiaal bij het contactvlak is

Na
(2.30)
Vo
Nd + N*
als de potentiaal van het n-gebied op nul wordt
gesteld.

K(0)=-

2.4.7. De eenzijdige abrupte junctie in de
evenwichtssituatie
Een abrupte junctie waarbij de netto-doping
aan de ene kant vele malen groter is dan die aan
de andere kant wordt wel een eenzijdige abrup
te junctie genoemd omdat de uitputtingslaag
geheel aan de zwak gedoopte zijde ligt. Andere
aanduidingen zijn p+n- of n+p-junctie, al naar
gelang van de situatie, waarbij het plusteken een
zeer sterke doping aangeeft. Het is heel goed
mogelijk dat in zo’n geval het (metallurgische)
contactvlak geheel buiten de uitputtingslaag
ligt14 en wel omdat de dragersconcentratie aan
de sterk gedoopte kant lang niet tot nul gere
duceerd is zodat er nog een flinke ruimteladingswerking van uitgaat. Aan de zwak ge
doopte kant van het contact resulteert het even
wicht in de dragersconcentraties dat door de
diffusie vanuit de sterk gedoopte kant optreedt
in een merkbare ‘tegengestelde’ ruimtelading.
Een echte afwezigheid van ladingdragers doet
zich pas op enige afstand van dit door diffusie
verrijkte gebied voor en dus voorbij het con
tactvlak.
De term abruptie junctie houdt in de ‘om
gangstaal’ gewoonlijk een p+n- of n+p-junctie
in omdat juncties met een eenzijdig karakter of
werking in de halfgeleiderpraktijk zo algemeen

worden toegepast. In fig.2.10a is een n+pjunctie afgebeeld, waarvan fig. 2.10b, 2.10c en
2.10d de ruimteladingen, veldvcrdeling en po
tentiaalverdeling weergeven op basis van het
eenvoudige rechthoekige model. Niettegen
staande de bovenvermelde complicaties kan dit
model ons toch zeer nuttige antwoorden geven
op een aantal problemen. Zo levert een globale
analyse van deze junctie de volgende relatie
tussen de dikte van de uitputtingslaag >vu en de
contactpotentiaal Fo:

2 eoer Fo
(2.31)
H-u =
eNA
We willen er opnieuw op attenderen dat de gel
digheid van deze eenvoudige betrekkingen veel
groter wordt voor het geval van een tegenspanning. Er bestaan op het ogenblik nog geen alge
mene regels voor de nauwkeurigheid van deze
globale analyses voor symmetrische, matig
asymmetrische en eenzijdige juncties in de evenwichtssituatie.
In fig.2.1 la zijn op een logaritmische schaal de
geschatte ware dragersconcentraties uitgezet
voor de eenzijdige junctie van fig. 2.10; fig. 2.11b
en 2.11c stellen dezelfde junctie voor op een
lineaire schaal. (Let op het verschil in de ordinaatschalen van fig. 2.11b en 2.11c.) De gaten
concentraties zijn overal te klein om nog in
fig. 2.11b opgenomen te kunnen worden maar
een deel van de elektronenconcentratie is in
fig. 2.11c te zien.
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2.4.8. Toepassing van de statistiek van FermiDirac op de abrupte junctie in de evenwichtssituatie
Ook in dit geval levert de Boltzmann-benadering van de exacte Fermi-verdelingsfunctie
weer een bruikbare benadering. Het is bij deze
analyse steeds mogelijk om de hoogte van de
ingebouwde potentiaalberg uit te drukken als
een functie van de fundamentele eigenschap
pen van de n- en p-gebieden. Verder levert de
volgende analyse een goede basis voor de be
handeling van de junctie waarover een keerspanning is aangelegd.

1

L
(d)

0

x

Fig. 2.10. a. Voorstelling van een deel van een
n+p-junctie. b. Gepostuleerde verdeling van de
ruimtclading voor de benaderende analyse van
deze junctie, c. Elektrische veldverdeling in het be
naderende geval, d. Potentiaalverdeling in het be
naderende geval.
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Fig. 2.12. Bandenschema van een n+p-junctie.
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Fig.2.1 l.a.Logaritmische voorstelling van de dragersconcentraties bij een n+p-junctie in de evenwichtssituatie. b. Lineaire voorstelling van de elek
tronenverdeling voor dezelfde junctie, c. Lineaire
voorstelling van de gatenverdeling voor dezelfde
junctie.
Fig. 2.12 geeft het bandenschema van de zeer
asymmetrische of eenzijdige abrupte junctie van
fig. 2.11. We willen nu vergelijkingen opstellen
voor de dragersconcentraties in de twee neu
trale uiteinden van dit kristal. Een combinatie
van (1.6) en (1.7) levert voorn de volgende ver
gelijking:
n = JVce-(^-^T
(2.32)

Het gaat er nu dus om de overeenkomstige uit
drukking te vinden voor de potentiaalvoor-
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stelling van fig. 2.12. We zullen beginnen met
de n-kant waarvan we de concentratie van de
meerderheidsdragers willen bepalen. Het poten
tiaalverschil dat in de plaats moet komen van
—(PFC—^f) is het verschil tussen de geleidingsbandgrens en (p. Dit kan geschreven wor
den als het verschil tussen i Ut (Ug is de bandafstand uitgedrukt in volt) en (VD — <p). Let er
op dat (Va — <p) positief is omdat de potentiaal
naar beneden toe oploopt. Zoals bekend is V de
elektrostatische potentiaal die uit symmetrieoverwegingen gelijk gesteld is aan (p voor het
punt in het model waar n = p. Met ander
woorden: V bevindt zich altijd precies op het
midden van de bandafstand. In de potentiaal
uitgedrukt leveren (2.13) en (2.14) ons dus
-e{(tff/2) - (Kn -<p)}!kT
na = Nce " °v ° '*"*"'*
(2.33)

Aan de p-kant, waar de elektronen de minderheidsdragers zijn, is het gebied waar het om
gaat het grote potentiaalverval van de geleidingsbandgrens naar het Fermi-niveau. De uit
drukking voor np is volkomen analoog aan
(2.33) en (Kp—<p) is negatief, zodat
-e{(tft/2) - (Kp - (p)}lkT
(2.34)
nv = fy? e

Deling van (2.33) door (2.34) levert, als we aan
nemen dat de twee equivalente niveaudichtheden ongeveer gelijk zijn (dus dat Nc
Ny):

voor de symmetrie ten opzichte van de zz1Qtr-lijn
die zo’n duidelijk kenmerk is van fig. 2.1 la.

«n = ee Vo/kT

2.5. DE VERSTOORDE JUNCTIE

(2.35)

np
waarin

Vo = Va - Vp
(2.36)
De contactpotentiaal of de ingebouwde potentiaalberg Vo kan nu eenvoudig worden uitge
drukt in de materiaaleigenschappen van de uit
einden :

kT na
Ko = — In —
e
nv

(2.37)

Met behulp van (1.14) en (1.17) kunnen we dit
in een gemakkelijker hanteerbare vorm gieten:
__
kT NDN*
Vo ™ — In —-—
e
nt2

(2.38)

waarin ND en
de doopstoffenconcentraties
van respectievelijk n- en p-zijde zijn.
De dragersconcentraties kunnen eenvoudig
uitgedrukt worden in /?lntr en een exponentiële
factor die afhangt van de hoogte van het Fer
mi-niveau, wat dikwijls een praktische schrijf
wijze is. Verg. (1.12) stelt ons in staat om (2.33)
en (2.34) als volgt te schrijven:

De behandeling van juncties waarbij zich een
verstoring van het evenwicht voordoet willen
we beginnen met een vrij eenvoudig voorbeeld
dat een nuttige aanloop kan vormen. Laten we
daartoe teruggaan naar het in par.2.3 bespro
ken en in fig. 2.2a weergegeven geval van een
uniform gedoopt n-siliciumkristal waarvan het
thermische evenwicht wordt verstoord door een
constante opvallende straling. Deze had een
toeneming van het aantal gaten zowel als elek
tronen ten gevolge van respectievelijk (po — pj
en (n0 — na). Een praktische manier om deze
situatie te analyseren is de volgende:
Fig. 2.13 is een bandenschema met de Fermiverdelingsfunctie voor kamertemperatuur en de
bandstructuur van silicium als uitgangspunt.
Uit de ligging van het Fermi-niveau blijkt dat
het een n-kristal betreft. We herinneren eraan
dat de dragersconcentraties werden bepaald

e(Kn - <p)/kT
(2.39)
na = nte
e(yp -<p)/kT
np = n,e
(2.40)
De formules voor de gatenconcentraties aan de
p- en de n-kant worden op een volkomen ana
loge manier afgeleid wat dan als resultaat geeft
e (p - VJ/kT
(2.41)
Pt> = M
en
e (<p - VJ/kT
..
Pa = ih e w
(2.42)
Ook in dit geval bestaat er een eenvoudig ver
band tussen de verhouding van deze beide con
centraties en de contactpotentiaal:
Pp = ƒ VJkT
Pa

(2.43)
rtp

Dit komt neer op een analytische uitdrukking

Fig. 2.13. De positie van de Fermi-verdelingsfunc
tie (getrokken lijn) ten opzichte van de bandgrenzen in n-silicium. Bij modulatie van het geleidingsvermogen (bij gelijke verhoging van de aantallen
elektronen en gaten) wordt de gatenconcentratie
beschreven door een verschoven verdelingsfunctie
(onderste onderbroken curve) die een quasiFermi-niveau voor gaten (pv aangeeft, terwijl de
elektronenconcentratie op overeenkomstige wijze
een quasi-Fermi-niveau voor elektronen <pa be
paalt. Let er op dat in het n-silicium (<pp -<p) groot
is, en (^ -<pj klein.
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door de waarde van deze functie bij elke bandgrens te vermenigvuldigen met de equivalente
niveaudichtheid bij de betreffende grens. Eén
manier om de nieuwe situatie te beschrijven die
zich ten gevolge van de bestraling voordoet, is
nieuwe uitgangsniveaus te definiëren, zoge
naamde quasi-Fermi-niveaus. Door de Fermiverdelingsfunctie in zijn symmetriecentrum te
splitsen en de rechterhelft naar beneden te
schuiven kunnen we een niveau <pv bepalen
waarvoor de waarde van de verschoven Fermiverdelingsfunctie bij de valentiebandgrens maal
de equivalente valentieniveaudichtheid de ver
stoorde (verhoogde) waarde van de gatencon
centratie levert. Een overeenkomstige ver
schuiving van de linkerhelft naar boven tot een
nieuw referentieniveau <pa stelt ons in staat om
de verhoogde elektronenconcentratie te bepa
len. Men moet er hierbij wel aan denken dat de
verstoring van het evenwicht de ladingdragers
links en rechts met dezelfde absolute aantallen
doet toenemen, dus no — na = p0 — pa; de paar
vorming levert geen procentuele verhoging van
hun aantallen. Op zuiver geometrische gron
den kan men zodoende al concluderen dat <pv
een veel grotere verplaatsing ten opzichte van
<p moet ondergaan dan (pa. Het is zelfs zo dat
voor gewone afwijkingen van de evenwichtssituatie de verplaatsing van het quasi-Ferminiveau van de meerderheidsdragers (in dit geval
(pD) ten opzichte van het evenwichtsniveau <p
verwaarloosd wordt.
We willen er de nadruk op leggen dat het
Fermi-niveau strikt genomen alleen geldt voor
de evenwichtssituatie. Quasi-Fermi-niveaus
zijn ingevoerd om de berekeningen wat over
zichtelijker te maken; ze worden soms imref's
genoemd (Fermi van achteren naar voren ge
speld). Er is een quasi-Fermi-niveau voor gaten
<Pp, en één voor elektronen, <pa. Ook hier wordt
de Boltzmann-benadering toegepast i.p.v. de
Fermiverdelingsfunctie en hiervan uitgaande
worden de quasi-Fermi-niveaus gedefinieerd als:
„ _ „ e (V - <pJ/kT
n = nt e
(2.44)
e (<pp - F)/kT
(2.45)
P = n{e.

62

2.5.1. Het effect van doorlaatvoorspanning op de
junctie
Laten we na deze inleiding het geval van de
junctie in een siliciumkristal beschouwen. Door
middel van een externe spanningsbron leggen
we hier een voorspanning in de doorlaatrichting (doorlaatvoorspanning) U op aan waarvan
we de grootte stellen op 0,18 V. Doorlaatvoor
spanning houdt in dat het p-gebied positief
wordt ten opzichte van het n-gebied. We nemen
aan dat dit model met de junctie in de x-richting een zeer langgerekte vorm heeft, zodat de
uiteinden ver verwijderd zijn van de storende
invloeden van de junctie. Het Fermi-niveau in
het n-gebied zal 0,18 V hoger zijn dan dat in
het p-gebied (tenminste hoger in het gebruike
lijke bandenschema waarin de potentiaal naar
beneden toeneemt). In de verafgelegen uitein
den doet zich een ohmse weerstand voor maar
we passen toch de voorstelling van de Ferminiveaus toe omdat de afwijkingen van de evenwichtssituatie daar klein kunnen zijn. Als we
stellen dat de Fermi-niveaus in de uiteinden
0,18 V verschillen impliceert dit dat wat de voltmeter meet, het verschil is van de Ferminiveaus, <pp — <pa = U.
Het voornaamste effect van de aangelegde
spanning op de junctie is een reductie van de
hoogte van de contactpotentiaal en ook een
vermindering van de dikte ervan. Dit is weer
gegeven in fig. 2.14. Dezelfde junctie in de evenwichtssituatie is afgebeeld in fig. 2.12. In dia
gram 2.14 is de n-kant als uitgangspunt ge
handhaafd terwijl de bandgrenzen aan de pkant naar beneden zijn verschoven.
Doordat het potentiaalverschil nu geringer
is kunnen elektronen deze barrière op hun weg
naar rechts gemakkelijker passeren en hetzelfde
geldt voor gaten op hun weg naar links. Beide
bewegingen door en voorbij de barrière worden
veroorzaakt door het in par.2.1 besproken dif
fusieverschijnsel. De afstanden die de dragers
bij deze diffusie afleggen voordat recombinatie
optreedt zijn normaliter groot vergeleken met
de sperlaagdikte. Dit is de reden dat men ge
woonlijk ter vereenvoudiging aanneemt dat <Pt

aan de linkerkant constant is en dat blijft door
de hele sperlaag heen om in het rechter gebied
geleidelijk te dalen en uiteindelijk weer samen
te vallen met (pp (zodat er weer een gemeen
schappelijk (p ontstaat) naarmate de diffunde
rende overmaatelektronen verder van de junc
tie in aantal afnemen en geannihileerd worden.
Om dezelfde reden neemt men aan dat (pv
rechts van en in de sperlaag constant blijft om
links ervan geleidelijk weer naar <pa toe te gaan.
Bij deze globale behandeling hebben we dus in
de sperlaag te maken met twee constante quasiFermi-niveaus. Het ligt voor de hand dat dit
een slechte benadering zou zijn als de afstanden
waarover de dragers diffunderen dermate klein
zouden zijn dat er zeer dicht bij de junctie in
feite alweer een evenwicht zou heersen.
De veronderstelde situatie brengt met zich
mee dat we over een bijzonder eenvoudige ver
gelijking beschikken voor het p/z-produkt in de
sperlaag. Voor elke waarde van x in deze laag
wordt de elektronenconcentratie namelijk ge-

bandgrenzen bij
doorlaatvoorspanning
(t.o.v. het n-gebied) ,

geven door

n=n,..z

-*.}'«■

(2.46)

Dit resultaat wordt verkregen volgens dezelfde
methode die gebruikt is om (2.39) af te leiden,
gecombineerd met de definitie van (pn. De ana
loge uitdrukking voor p in de sperlaag is
e {(Pv - V(x)}/kT
(2.47)
P=wintre
zodat
pn^n^e^-^lkT

(2.48)

Maar (pp — (Pa) is, zoals bekend, eenvoudig de
extern aangelegde spanning U. Het blijkt dus
dat het pn-produkt in de sperlaag in het geval
van een doorlaatvoorspanning voor elke waar
de van x toeneemt met een bedrag dat expo
nentieel afhangt van de aangelegde spanning
pn=nIotr2ee U,kT
(2.49)

Laten we vervolgens onze aandacht richten op
de grenzen van de sper- of uitputtingslaag. Vol-

bandgrenzen in
evenwichtstoestand

/ p-gebied
n-gebied

— V(x)

>

.E rn --------------------/
/
S P' --------------------- f—

VW
O
Q-

I
sperlaagdikte bij
■i doorlaatvoorspanning
^speriaagdikte in
F
evenwichtstoestand
Fig.2.14. Bandenschema van een n+p-iunctie waarop een doorlaatvoorspanning is aangelegd.
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gens (2.49) kan de concentratie van de minderheidsdragers (de gaten) aan de linkergrens in
fig.2.14 als volgt worden geschreven:
eUlkT
n

(2.50)

en door gebruik te maken van (1.12) wordt dit
P =pateUlkT
(2.51)
waarin pa natuurlijk de gatenconcentratie aan
de n-kant in de evenwichtssituatie voorstelt.
Hierbij is verondersteld dat de afwijking van n
ten opzichte van na (de evenwichtsconcentratie
in het n-gebied) bij het linkergrensvlak in het
geval van doorlaatspanning verwaarloosd mag
worden. Dit is zoals in verband met fig. 2.13 al
is gezegd, een goede benadering. Een overeen
komstige redenering levert voor de concentratie
van de minderheidsdragers (de elektronen) bij
de rechtergrens van de sperlaag een globale
waarde van
n = npeeU,kT
(2.52)
De verg. (2.51) en (2.52) vormen tezamen de
zogenaamde grenslaagwet, een uitermate be
langrijke wet die in dit boek als uitgangspunt
zal dienen voor een groot aantal analyses van
geïntegreerde schakelingen.

2.5.2. De gelijkrichtervergelijking
Fig. 2.15a toont het effect vande doorlaatvoorspanning op de n+p-junctie van fig. 2.10-2.14.
Laten we als in het voorgaande voorbeeld aan
nemen dat er een spanning van 0,18 V wordt
aangelegd. Er is weer een logaritmische schaal
gebruikt voor de dragersconcentraties om beide
typen dragers in één diagram te kunnen weer
geven. De dunnere getrokken en onderbroken
Ujnen geven respectievelijk de elektronen- en
gatenverdelingen in de evenwichtssituatie weer.
De dikkere getrokken en onderbroken lijnen
geven de verstoorde verdelingen weer die op
treden na het aanleggen van de doorlaatvoorspanning. Uit deze voorstelling blijkt duidelijk
dat de concentraties van de minderheidsdragers bij beide sperlaaggrenzen in dezelfde mate
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verhoogd worden ten opzichte van de evenwichtswaarde in de neutrale gebieden. Deze
vermenigvuldigingsfactor is natuurlijk eeUlkT
waarin U de aangelegde spanning is, overeen
komstig (2.51) en (2.52). De aan weerskanten
gelijke vermenigvuldigingsfactoren nemen in
de logaritmische voorstelling de vorm aan van
gelijke hoogteverschillen (fig. 2.15a). Bij een
doorlaatvoorspanning van 0,18 V is de grootte
van de vermenigvuldigingsfactor ongeveer
1000. Verder blijkt in deze voorstelling duide
lijk de afneming van de sperlaagdikte die ge
paard gaat met een verlaging van de contactpotentiaal.
Elektronen diffunderen door de sperlaag
heen en in het bijna neutrale p-gebied. Fig.
2.15b geeft een beeld van het concentratieverval dat voor deze diffusie verantwoordelijk is
(op een lineaire schaal). Let er op dat de gaten
concentratie bij de linkergrens van de sperlaag
praktisch gesproken te verwaarlozen is. Uit
gaande van het monotoon dalende verloop van
de gatengradiënt naar links volgt dat hij in het
bijna neutrale n-gebied nagenoeg nul moet zijn.
Men kan zich afvragen waarom de toch steile
gradiënt van de gatenconcentratie (de dikke on
derbroken lijn) in de sperlaag geen gatendiffusiestroom veroorzaakt analoog aan de boven
genoemde elektronendiffusiestroom. Het ant
woord hierop is dat deze stroming inderdaad
plaats vindt maar in het linkerdeel van de sper
laag zijn de ruimtelading en het elektrische veld
maximaal-veel groter dan rechts. Dit is een ge
volg van de asymmetrische veldverdeling die
we bij deze benaderende behandeling aangeno
men hebben (fig. 2.10c). Het elektrische veld
veroorzaakt een tegenstroom van gaten (niet
afgebeeld in fig. 2.15) die de gatendiffusiestroom vrijwel geheel compenseert.
Het resultaat van al deze verschijnselen te
zamen is dat als een doorlaatvoorspanning is
aangelegd, de stroom door de n+p-junctie vrij
wel uitsluitend wordt veroorzaakt door de dif
fusie van elektronen. We willen daarom nu
nader ingaan op het gedrag van de elektronen
in het zwak gedoopte p-gebied. In fig. 2.15c is
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alleen het meest interessante deel weergegeven,
met een ter verduidelijking vergrote lineaire
concentratieschaal en het nulpunt van de x—Pp —
\\ /z■
schaal op de rechtergrens van de sperlaag. De
elektronenverdeling in dit gebied kan op de
/XVelektronentoeneming volgende, op continuïteitsoverwegingen geba' !'
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De flux ƒ van elektronen die het vlak x passeert
wordt gegeven door (2.1), die we hieronder
x voor het gemak herhalen:
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De flux die door het vlak op de afstand (x 4- dx)
gaat, en dus het gebied tussen 0 en x verlaat, is

/+^dx
dx
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8
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(2.53)

zodat de netto-flux in het gebied tussen 0 en x is
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Invullen van (2.1) in (2.54) levert voor de netto
flux
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Fig. 2.15. a. Logaritmische voorstelling van dragersconcentraties bij een n+p-junctie waar een
doorlaatvoorspanning op staat, met de evenwichtsverdelingen (dunnere lijnen) ter vergelijking aan
gegeven. b. Lineaire voorstelling van dragersverdelingen voor dezelfde junctie, c. Lineaire voor
stelling van de geïnjecteerde extra elektronencon
centratie aan de p-kant van dezelfde junctie.

(2.55)
Het blijkt dus dat het diffusieverschijnsel een
netto-bijdrage levert tot de concentratieverandering. Een tweede effect waar men rekening
mee moet houden, is het recombinatie-paarvormingsverschijnsel dat inherent is aan alle
halfgeleiders en dat zoals in par.2.3 is behan
deld, in veel gevallen in de praktijk nog wordt
bevorderd door aanwezige recombinatiecentra.
Er staat van te voren vast dat er meer elektro
nen geannihileerd zullen worden dan gevormd
omdat de elektronenconcentratie boven de
evenwichtswaarde ligt. De concentratieverandering in de tijd ten gevolge van dit effect wordt
gegeven door de uitdrukking — (n —
de
tegenhanger van (2.10). De concentratieverandering per tijdseenheid tussen de vlakken bij
x en (x 4- dx) is dus
65

-1—L’dx

(2.56)

T

Nog een factor die de concentratieverandering
mogelijk zou kunnen beïnvloeden, is de paar
vorming ten gevolge van de één of andere ex
terne oorzaak bijvoorbeeld bestraling van het
kristal. Dergelijke effecten willen we bij de on
derhavige behandeling buiten beschouwing
laten. Tenslotte moeten we nog rekening hou
den met de driftstroom. We beschouwen het
n-gebied in deze analyse echter als vrij van
ruimteladingen en velden zodat alleen (2.55) en
(2.56) een rol spelen. (Onder de continuïteits
vergelijking voor elektronen verstaat men de ge
lijkstelling van de vier zojuist genoemde effec
ten aan de verandering in de elektronenconcen
tratie per tijdseenheid.) Als we postuleren dat
de stroom in de junctie bij doorlaatvoorspanning en de situatie in het n-gebied niet verande
ren in de tijd moet de totale netto-concentratieverandering per tijdseenheid nul zijn, dus
_ d2n

n

(2.57)

“ dP ” “ t

We willen nu deze vergelijking oplossen voor
het in fig. 2.15c aangegeven gebied. De betref
fende randvoorwaarden zijn n = no voor
x = 0, en n = nv voor x = oo; de oplossing
van (2.57) voor deze randvoorwaarden is
n — nv = (n0 — nP) e

T

(2.58)

De elektronenconcentratie neemt exponentieel
af, met een karakteristieke lengte die bekend
staat als de elektronendiffusielengte

La = VÖP

(2.59)

De overeenkomstige definitie voor gaten is na
tuurlijk
(2.60)

Uit (2.58) volgt voor de helling van /z(x) bij
x = 0:

dn
dx
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n0 — 7ZP
X

O

Lo

(2.61)

Het blijkt dus dat La het snijpunt is van de
raaklijn aan n(x) voor x = 0 met de x-as zoals
ook in fig.2.15c is weergegeven. De dichtheid
van de elektronendiffusiestroom die het pgebied binnenkomt kan derhalve, als we aan
nemen dat dit de enige aanwezige netto-stroom
is, met behulp van (2.2) geschreven worden als

'-'—•Si

x

O

= eDa
‘

La~

(2.62)
Maar uit (2.52) weten dat voor no geldt
eUlkT
no = npe
(2.63)
Hiermee hebben we dus een vergelijking voor
het verband tussen de stroomdichtheid door
een junctie en de spanning die erop wordt aan
gelegd op basis van ons eenvoudige model:

J = !£^(eeC//*r-l)

(2.64)

Ln
Deze belangrijke relatie staat bekend als degelijkrichtervergelijking. De coëfficiënt
eDn np

(2.65)
La
wordt dikwijls de verzadigingsstroomdichtheid
genoemd. De reden hiervan zal duidelijk wor
den bij de bespreking van de invloed van een
tegenvoorspanning op een junctie.
De gelijkrichtervergelijking is een van de
triomfen van de eenvoudige theorie, een be
trekking die de stroom-spanningskarakteristieken van sommige juncties opvallend nauw
keurig weergeeft, vooral die van juncties in germanium, zoals al vroeg in de ontwikkeling van
de transistor is aangetoond.21 Voor silicium
komen de experimentele resultaten niet zo goed
overeen met de eenvoudige theorie maar deze
blijft een nuttig uitgangspunt voor benaderen
de analyses. Bij lage voorspanningen zijn de
geïnjecteerde stromen minderheidsdragers in
siliciumjuncties dikwijls kleiner dan de eenvou
dige theorie voorspelt. Sah, Noyce en Shockley
hebben er op gewezen dat dit effect verklaard
kan worden door de aanwezigheid van recom-
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binatiecentra (van het in par.2.3 genoemde
type) binnen het sperlaaggebied omdat in de
sperlaag diffunderende dragers dan onder in
vloed van de doorlaatvoorspanning zo snel
zouden recombineren dat de diffusie naar het
neutrale gebied verwaarloosbaar klein wordt.
In het voorspanningsbereik, waarin de recombinatiestromen overheersen, is de totale stroom
door de junctie groter dan (2.64) voorspelt (on
danks het feit dat de geïnjecteerde stroom klei
ner is dan met de theorie overeenkomt). Bij
wat hogere voorspanningswaarden raken deze
centra dan verzadigd en kan injectie plaats vin
den. Dan wordt eerst over een beperkt span
ningsbereik aan de gelijkrichtervergelijking vol
daan maar bij hogere spanningen wijkt de ex
perimentele curve weer van de theoretische af
ten gevolge van effecten die verband houden
met de hoge dichtheid van geïnjecteerde dra
gers. Bij nog hogere spanningen veroorzaken
ohmse weerstanden in de quasi-neutrale uit
einden spanningsverlagingen die nog grotere
afwijkingen van de theorie ten gevolge hebben.
De beide laatste effecten resulteren in lagere
stroomsterkten dan met de gelijkrichterverge
lijking overeenkomt.
Ter afsluiting van de invloed van doorlaat
voorspanning op de junctie willen we nog even
de aandacht vestigen op een bijkomstigheid die
terecht buiten beschouwing is gelaten bij de af
leiding van de gelijkrichtervergelijking, maar
die toch bijdraagt tot een goed begrip van een
belangrijk aspect van de transistorwerking. Na
lezing van par.2.3 zal het duidelijk zijn dat de
in fig.2.15c afgebeelde elektronen op de een of
andere manier geassocieerd zijn met een neutra
liserende lading. En inderdaad gaat de verde
ling van de geïnjecteerde elektronen onmiddel
lijk gepaard met een overeenkomstige verde
ling van extra gaten. Deze moeten dan tezamen
met de elektronen naar rechts diffunderen en
ook dit is precies wat er in werkelijkheid ge
beurt. Maar dan vormt zich (ten gevolge van
een minieme afwijking van de neutraliteit) een
zwak elektrisch veld dat juist voldoende is om
een stroom in de tegengestelde richting, dus

tegen de gatendiffusiestroom in, op te wekken.
De overmaat meerderheidsgaten is zelfs in dit
zwak gedoopte model nog zo groot dat een
zeer geringe elektrische veldsterkte al voldoen
de is om de diffusiestroom te compenseren. Het
punt waar het hierbij om gaat is dat de diffusie
stroom alleen afhangt van de gradiënten en niet
van de grootte van de concentraties. Dit brengt
met zich mee dat de gaten- en elektronendiffusiestromen in het onderhavige gebied in grote
trekken gelijk zijn, zelfs al bestaat er een ver
schil in concentraties van enkele machten van
tien. De driftstroom daarentegen hangt af van
de grootte van de concentraties zodat het elek
trische veld dat sterk genoeg is om de compen
serende gatenstroom op te wekken, nauwelijks
afbreuk doet aan de elektronenstroom. Zo liep
de elektronendriftstroom in het voorgaande
model in het behandelde gebied uiteen van ca.
10-5 maal de elektronendiffusiestroom bij de
linkergrens tot ca. 10-8 maal de diffusiestroom
bij de rechtergrens. Het was dus zeker verant
woord om de elektronendiffusiestroom als
enige stroom van betekenis in het vrijwel neu
trale p-gebied op te vatten.
Men zou kunnen verwachten dat de toene
ming van de gatenconcentratie die in fig.2.15a
te zien is, ook in de omgeving van de rechter
grens een rol moet gaan spelen maar voor het
afgebeelde geval is dit verschil veel te klein om
bij de logaritmische schaal nog waarneembaar
te kunnen zijn. Maar in een diagram van een
junctie waar een hoge doorlaatvoorspanning
op is aangelegd, zou dit effect inderdaad te zien
zijn. Als deze toeneming een merkbare rol gaat
spelen zijn we in het gebied van de hoge injectiespanningen gekomen, waarin zoals gezegd de
verstoring van beide dragersconcentraties aan
dezelfde kant van de junctie afwijkingen van de
theorie veroorzaakt.

2.5.3. Het effect van tegenvoorspanning op de
junctie
We willen nu een voorspanning in de tegenrichting aanleggen op dezelfde, hierboven be
sproken en in fig.2.12 afgebeelde, n+p-junctie.
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De voorspanning maakt dan de p-kant nega
tief ten opzichte van de n-kant wat overeen
komt met een opheffing van de bandgrenzen
aan de rechterkant van het diagram. Het is dui
delijk dat de potentiaalberg die de meerderheidsdragers van beide kanten moeten over
steken om de junctie te doorlopen, hierdoor
wordt verhoogd. Omdat het aantal meerderheidsdragers met de benodigde energie volgens
de Boltzmann-verdeling exponentieel met de
hoogte afneemt (als we de betrekkelijk lang
zame niveaudichtheidsvariaties verwaarlozen),
zullen er dan minder meerderheidsdragers over
voldoende energie beschikken om over de po
tentiaalberg te diffunderen. De diffusiecomponent van de door de sperlaag verlopende
stroom loopt bij toenemende tegenvoorspanning dus snel naar nul terug.
Fig. 2.16 geeft een beeld van de veldsterkte en
het potentiaalverloop voor dezelfde junctie van
fig. 2.12 waarop nu een tegenvoorspanning is
aangelegd, gelijk aan de contactpotentiaal Vo,
alles nog steeds voor het eenvoudige model met
de rechthoekige ladingsverdeling. Dat deze
twee spanningscomponenten bij elkaar opge
teld mogen worden blijkt duidelijk uit fig. 2.16b.
Verder is te zien dat de dikte van de sper- en
uitputtingslagen is toegenomen. In het geval
van het eenvoudige model met een factor y/2,
omdat de basis van de driehoek in fig. 2.16a
met deze factor wordt vermenigvuldigd als het
oppervlak van de driehoek (of de potentiaal)
wordt verdubbeld.
Laten we vervolgens nagaan wat er met de
minderheidsdragers gebeurt. Omdat het elek
trische veld in het voorbeeld van links naar
rechts is gericht, trekt dit de minderheidsgaten
links en de minderheidselektronen rechts door
de sperlaag. De uitputtingslaag fungeert uiter
aard als een instabiliteitsgebied voor de min
derheidsdragers. Omdat de elektronendicht
heid rechts, np, veel groter is dan de gatendicht
heid links, pa (zie fig.2.1 la), zal de elektronenstroom in dit voorbeeld sterk overheersen,
evenals trouwens in het geval van de doorgangsvoorspanning. In fig. 2.17 is de verdeling
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Fig. 2.16. a. Elektrische veldverdeling en b.potentiaalverloop van een n+p-junctie waarop een tegenvoorspanning is aangelegd die gelijk is aan de
contactpotentiaal Ko. Deze curven zijn gebaseerd
op de benadering van de rechthoekige verdeling
van de ruimtelading.

afgebeeld van de minderheidselektronen in het
rechter gebied, in de omgeving van de sperlaaggrens. Het afgebeelde gebied komt ongeveer
overeen met de in fig. 2.15c weergegeven af
stand maar de (eveneens lineaire) schaal van de
concentraties is omwille van de duidelijkheid
groter gekozen terwijl verder de totale dragersconcentratie is uitgezet in plaats van de concentratieverhoging. De oorsprong van de
x-schaal ligt in beide gevallen bij de sperlaaggrens. (Wel heeft de plaats van de sperlaag zelf
in absolute zin, bijvoorbeeld ten opzichte van
het contactvlak, ten gevolge van de aangelegde
spanning een wijziging ondergaan.)
Terugkerend naar verg. (2.64) zien we dat
naarmate U sterker negatief wordt de diodestroomdichtheid meer naar 7, gaat waarvan de

n

een positieve x op een zeer kleine afstand van 0
d/i

— sper--»
laag

"p-

- x
O
Fig. 2.17. Elektronenverdeling aan de p-kant van
de n+p-junctie waarop een tegenvoorspanning is
aangelegd.

waarde wordt gegeven door (2.65). Zo is voor
een tegenvoorspanning U = 0,1 V de diodestroomdichtheid bij kamertemperatuur al on
geveer 0,98 Jt. Een nader onderzoek van de si
tuatie die ontstaat door het aanleggen van een
tegenvoorspanning op de junctie brengt echter
een probleem aan het licht. De gelijkrichtervergelijking is ontwikkeld voor het geval van
doorgangsvoorspanning op de junctie waar
voor het begrip quasi-Fermi-niveau is inge
voerd. Men kan zich nu afvragen of het ge
bruik van dit begrip in het geval van tegen
voorspanning op de junctie wel juist is want dit
zou een tweevoudige waarde van de verdelings
functie in de omgeving van het Fermi-niveau
kunnen inhouden. Er kan echter op een een
voudige manier worden aangetoond dat, in
overeenstemming met de gelijkrichtervergelijking, de tegenstroom naar Js gaat als de tegen
voorspanning toeneemt.
De differentiaalvergelijking die voor deze
situatie geldt, is weer verg. (2.57), maar deze
keer zijn de randvoorwaarden n = np voor
x = oo en n
np voor x = 0. Dit geeft de
volgende benaderende oplossing
n = n,(l -e-X/A1)
(2.66)
Ook in dit geval komt de karakteristieke lengte
Ln, de elektronendiffusielengte, weer in het
rechterlid voor. De elektronengradiënt is voor

(2.67)
dx x
Ln
O
Door nu weer (2.2) toe te passen geeft dit voor
de elektronendiffusiestroom

4 = cö

(2.68)

De gatendiffusiestroom is voor de onderhavige
asymmetrische junctie verwaarloosbaar klein
omdat de gatenconcentratie aan de n+-kant
vrijwel nihil is. (Interessant is dat de gatenstroom ook in het geval van doorlaatvoorspanning te verwaarlozen was.) Dit betekent
dat (2.68) in feite de totale tegenstroom voor
stelt en dat de waarde ervan overeenkomt met
(2.65), zoals we wilden aantonen.
Bij germaniumjuncties speelt het verzadi
gingseffect een zeer belangrijke rol in de nega
tieve tak van de /(/-karakteristiek. Zowel theo
retische als proefondervindelijke resultaten le
veren verzadigingsstromen van de orde van een
microampère voor juncties in kleine germaniumelementen.
In silicium is de concentratie van de minderheidsdragers voor een gegeven doopstoffenconcentratie ten gevolge van de grotere bandafstand en het kleinere p/j-produkt lager dan in
germanium. De theoretische verzadigings
stromen zijn in silicium minder dan 10-6 maal
die van vergelijkbare germaniumjuncties. Dit
heeft tot gevolg dat deze stroomfactor bij het
aanleggen van een tegenvoorspanning over een
siliciumjunctie volkomen overspoeld wordt
door andere effecten waaronder vooral de paar
vorming in de sperlaag aan de reeds genoemde
recombinatiecentra. Men heeft aangetoond dat
de stroomdichtheid ten gevolge van dit ver
schijnsel geschreven kan worden als

J=

(2.69)

waarin g het aantal paarvormingen per cm3 per
seconde voorstelt; g is van de vorm nlntr/2T, dus
intrinsieke dragersconcentratie gedeeld door
tweemaal de levensduur. Er moet wel op gewe69

zen worden dat de levensduur van kristal tot
kristal en van plaats tot plaats binnen een ge
geven kristal kan variëren. Als we (2.69) naast
(2.11) stellen zien we dat er een grote overeen
komst bestaat met de uitdrukking voor de
paarvorming (of recombinatie) per cm3 per se
conde in een gebied met vrij uniforme doping
(een kwalificatie die uiteraard niet van toepas
sing is op een junctie). De theoretische waarde
van deze factor ligt voor juncties in kleine siliciumhalfgeleiders omstreeks één nanoampère,
in goede overeenstemming met de experimen
tele resultaten. Verder loopt de waarde van
deze tegenstroming op met de tegenvoorspanning omdat de dikte van de uitputtingslaag om
redenen die hieronder worden besproken, even
eens met de tegenvoorspanning toeneemt.

2.5.4. De dikte van de uitputtingslaag bij tegen
voorspanning
Verhoging van de potentiaalberg heeft waar
schijnlijk betrekkelijk weinig invloed op de
x-afstand, nodig voor de overgang van bijnaneutraliteit tot bijna-afwezigheid van dragers.14
De dikte van de vage grens of grenszone van de
uitputtingslaag is met andere woorden globaal
gezien onafhankelijk van de hoogte van de
tegenvoorspanning. De reden hiervan is dat
steeds ongeveer hetzelfde spanningsverschil no
dig blijft voor de overgang van het constante
concentratieniveau van de meerderheidsdragers naar een concentratieniveau nabij het nul
punt. Een redelijke schatting van de dikte van
deze overgangszone is ook voor dit geval ca. 6
extrinsieke Debije-lengten [zie (2.15)]. Met toe
nemende tegenvoorspanning en toenemende
dikte van de uitputtingslaag neemt de invloed
van deze overgangszone relatief gezien af. Dit
is de reden dat de berekeningen, gebaseerd op
de rechthoekige ladingsverdeling met toene
mende tegenvoorspanning, betere resultaten
opleveren.
Het zal uit de bespreking van de junctie met
tegenvoorspanning duidelijk zijn dat als span
ningsverschil voor de berekening van de dikte
van de uitputtingslaag de totale hoogte van de
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potentiaalberg genomen moet worden, dus het
totale elektrostatische potentiaalverschil tussen
de neutrale gebieden - de ‘eigen’ contactpotentiaal plus de grootte van de aangelegde span
ning. Bij hoge tegenvoorspanningen kan de
eigen contactpotentiaal, die voor silicium ge
woonlijk in het gebied tussen 0,6 en 0,7 V ligt,
natuurlijk verwaarloosd worden. Maar bij de
lage spanningen die bij geïntegreerde schake
lingen veelal worden gebruikt, is dit minder
verantwoord.
De manier waarop de dikte van de uitput
tingslaag wordt berekend, is volkomen analoog
aan die welke is gebruikt bij de evenwichtssituatie, met dit verschil dat C7t, het totale span
ningsverschil, in de plaats komt van Vo, de in
gebouwde contactpotentiaal. We zullen de be
treffende vergelijkingen hieronder voor het ge
mak herhalen, op de juiste wijze aangepast en
met nog één nieuwe vergelijking toegevoegd.
Bij de abrupte n+p- of p+n-junctie wordt de
dikte van de uitputtingslaag gegeven door
_ 1/2

(2.70)
~r
eN
waarin N de netto-concentratie is van de doopstoffen aan de zwak gedoopte kant. Zoals uit
deze vergelijking blijkt kan het verband tussen
Wu en spanning in één kromme worden vastge
legd door Ut/N als de onafhankelijke variabele
te nemen. Dit is gebeurd in fig.2.18 die geba
seerd is op gegevens van Phillips.18
Bij de matig asymmetrische stapvormige
junctie geldt voor de dikte van de uitputtings
laag

»vu =

V Ni

]/ 2e'e'*_
r nJ r e^Ni+Ni)

(2.71)

waarin Ni en N2 de netto-doopstoffenconcentraties aan beide kanten zijn. De afstanden
waarover de uitputtingslaag naar weerskanten
in de neutrale gebieden dringt, zijn

_ i/^2
epe* U*
1 “ F N'ie(Nt 4- N2)

en

(2.72)

_ , /Ni
2eoetUi
»v2 ~ !~N2 e(Nt + NJ

(2.73)

Het is duidelijk dat dit het meest algemene ge
val van een abrupte junctie is. Wordt Ni (of
N2) zeer groot dan gaat (2.71) over in (2.70),
stellen we Ni gelijk aan N2 dan levert dit de
vergelijking voor het geval van de symmetri
sche abrupte junctie:

= ,/4 £o£r Ui
H'u

K

(2.74)

eN

waarin N de gemeenschappelijke netto-doop
stoffenconcentratie voorstelt. Het blijkt dus
dat voor abrupte overgangen in het algemeen
de totale dikte van de uitputtingslaag even
redig is met y/UXt de wortel van de totale span
ning.
Een ander belangrijk eenvoudig junctietype
is de groep met lineaire concentratiegradiënten. Deze zijn, tezamen met de abrupte junctie,
besproken in een publikatie van Shockley over
de theorie van juncties uit 1949.22 Voor dit ge
val geldt

= ?/12e^tUt
ea

(2.75)

waarin a de concentratiegradiënt is, de (con
stante) verandering van de concentratie per
lengte-eenheid, d?//dx, uitgedrukt in cm"4.
Voor dit belangrijke geval is de dikte van de
uitputtingslaag recht evenredig met de derdemachtswortel van het totale spanningsverschil.
In de praktijk liggen de juncties dikwijls tus
sen de abrupte en de lineaire concentratiegradiënten in. In hoofdstuk 3 worden twee belang
rijke junctieprofielen behandeld die door vastestof-diffusie worden gevormd en veel gebruikt
worden in geïntegreerde schakelingen.
2.6. DE CAPACITEIT VAN JUNCTIES

Wordt de tegenvoorspanning op een junctie op
gevoerd, dan neemt de dikte vandeuitputtingslaag toe en aan weerszijden van de junctie wor
den in de overgangszones van neutraliteit naar
afwezigheid van dragers ionladingen ‘opgesla
gen’. Deze ladingen ‘komen vrij’ als de tegen-
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Fig.2.18.De dikte van de uitputtingslaag wu en de transitiecapaciteit Ct van een n+p- of p+n-iunctie in
silicium. De onafhankelijke variabele C/,//^isde totale spanning op de junctie gedeeld door de nettodoopstoffenconcentratie aan de licht gedoopte kant van de junctie.
71

voorspanning verlaagd wordt, waarbij de la
dingdragers weer naar de ionladingen terug
vloeien en deze weer neutraliseren. Gezien van
het standpunt van een extern aangesloten cir
cuit zijn er elektronen vrijgekomen. Een junctie
bezit dus een zekere capaciteit. Een definitie
van de capaciteit C is

die bij de grenzen van de uitputtingslaag wor
den opgeslagen en vrijgemaakt. Het verband
tussen Ct en UJNis weergegeven in fig.2.18.
De capaciteit per oppervlakte-eenheid is
voor de asymmetrische abrupte junctie

c-«

(2.79)
Voor de symmetrische abrupte junctie geldt

(2.76)
dU
Voor een gewone condensator, waarvoor het
verband tussen lading en spanning lineair is, is
natuurlijk dQ/dU = Q/U, zodat de differen
tiële vorm van de definitie overbodig is. Bij
juncties echter kunnen we nooit alle ladingen
afvoeren en verder zijn we geïnteresseerd in de
junctiecapaciteit bij signaalspanningen die in
de regel klein zijn vergeleken met de voorspan
ning.
Laten we eenvoudigheidshalve het voorbeeld
nemen van de eenzijdige abrupte junctie. Met
behulp van (2.70) kunnen we de totale lading
per oppervlakte-eenheid van de junctie aan de
ene kant ervan (we hebben altijd te maken met
de lading op één plaat van de condensator)
schrijven als:
Q = eN

i /2 £oer Ut

(2.77)
eN
waarin
de totale spanning op de junctie is.
De transitiecapaciteit per oppervlakte-eenheid
(zo genoemd omdat de lading in de transitielaag
wordt opgeslagen) is voor een abrupte n+p- of
p+n-junctie

F

~ _ dQ _y/eeoetN
(2.78)
‘
dUt
F 2 Ut
waarin N de netto-doping aan de zwak gedoop
te kant is. Nu is het duidelijk dat dit dezelfde
capaciteit is die men zou berekenen voor een
conventionele condensator met een diëlektricum van silicium (meer algemeen: halfgeleidermateriaal) en een plaatafstand b»u, gegeven
door (2.70). Bij nadere beschouwing zal men
inzien dat dit een te verwachten resultaat is om
dat we alleen te maken hebben met de ladingen
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e eoet (M + N2)
2Ut

ct =

Ct

= ,/e eoer N

(2.80)

t 4 ut

De capaciteit per oppervlakte-eenheid voor de
junctie met lineaire concentratiegradiënt ten
slotte is
c

ea

c'-po€' Ï2C/t

(2.81)

De capaciteit van de beide junctietypen is dus
omgekeerd evenredig met de tweede-, respec
tievelijk derdemachtswortel van het totale
spanningsverschil f/t.
Capaciteitsmetingen van uitputtingslagen
zijn in goede overeenstemming met de bereke
ningen die gebaseerd zijn op het model met
rechthoekige ladingsverdeling. De reden hier
van is te zien in fig. 2.7: als de werkelijke vorm
van de grens in fig. 2.7a bij het variëren van de
spanning niet veel verandering ondergaat, is het
duidelijk dat de gemiddelde dikte van de echte
uitputtingslaag weinig zal afwijken van de dikte
van de geïdealiseerde laag in fig. 2.7b, vooral bij
hogere spanningen. Gezien vanuit een iets
ander standpunt zou men kunnen zeggen dat
het zwaartepunt van de toeneming van de ‘op
geslagen’ ruimtelading ten gevolge van de ho
gere tegenvoorspanning in de x-richting vrij
weinig zal afwijken van de plaats van de gren
zen in fig. 2.7a en 2.7b. De overeenstemming
tussen de eenvoudige theorie en de experimen
tele resultaten is voldoende groot om capaci
teitsmetingen in sommige situaties te kunnen
gebruiken voor het bepalen van de netto-do
ping.

2.7. DOORBRAAK IN DE TEG EN RICH TI NG

In par.2.4 en 2.5 zijn we al enigszins ingegaan
op het elektrische veld dat verbonden is met
een pn-junctie. Uit fig. 2.7b en 2.7c blijkt dat de
maximale veldsterkte voor een gegeven totaalspanning op de junctie toeneemt naarmate de
doopstoffenconcentraties aan weerszijden ho
ger zijn. De totaalspanning over de junctie Ut
wordt voorgesteld door het oppervlak onder de
curve in fig. 2.7c:

Ut

=fEdx

3t

f

l2
1 ■

(V)

(a)

(2.82)

over dc sperlaag

Op basis van het eenvoudige model met de
rechthoekige ladingsverdeling kan men met be
hulp van de methoden van par. 2.4 eenvoudige
uitdrukkingen afleiden voor de maximale
(piek-)waarde van het elektrische veld.
Voor aan weerskanten zeer zwaar gedoopte
juncties kan deze piekwaarde zelfs bij matige
voorspanningen bijzonder hoog oplopen. Om
deze reden heeft men al vroeg dc mogelijkheid
overwogen of het veld in dergelijke juncties
elektronen direct uit de valentieband in de geleidingsband kon aanslaan wat dan het in fig.
2.19a afgebeelde break-downeffect waarbij de
stroom bij een kritische spanning Ud plotseling
steil oploopt, zou verklaren. De fundamentele
verschijnselen die zich hierbij voordoen, waren
al veel eerder (in 1934) besproken door Zener,
zonder speciale verwijzing naar pn-juncties.
Men is tegenwoordig van mening dat dit ver
schijnsel alleen een belangrijke rol kan spelen
in juncties met zeer dunne uitputtingslagen, dat
wil zeggen in situaties waarbij de doopstoffen
concentraties zo hoog zijn dat de doorbraak al
bij spanningen van een paar volt plaats vindt.
Er is tegenwoordig een belangrijke groep van
commerciële junctiediodes waarin het in fig.
2.19 afgebeelde break-downeffect toegepast
wordt voor het regelen van spanningen. Om
historische redenen staan deze bekend als
Zener-diodes, ook al overheerst hierin binnen
het spanningsbereik waarvoor ze worden ge
bruikt (van ongeveer 3 tot 200 V) een ander

70 •
' 60 ’

5040’

^30’

20 ’

10 •

°oL

10

20

30

40 50

60

80

70 90 100

tegenvoorspanning (v)~

(b)
Fig. 2.19. a. De I{/-karakteristiek van een typische
pn-junctie in silicium waar een tegenvoorspanning
op staat, b. Dezelfde curve met grotere /-schaal
om de lawinevermenigvuldiging te laten zien.

break-downeffect. (De /{/-karakteristiek van
fig. 2.19a is typerend voor een Zener-diode.) Bij
dit andere effect worden de ladingdragers door
het veld dermate versneld dat ze bij botsingen
met siliciumatomen paarvorming veroorzaken.
De zo gevormde nieuwe dragers worden op hun
beurt ook weer versneld waardoor de paarvor
ming nog toeneemt, enzovoorts. Dit geeft een
‘lawine-effect’. Er is al op gewezen dat het feit
dat zowel gaten als elektronen ionisatie kunnen
veroorzaken een positieve terugkoppelingsfactor inhoudt, waardoor het procédé vergelijk
baar wordt met de zogenaamde Townsendlawine in gassen.
Bij het lawine-effect leidt de vrijmaking van
dragers door invloeden van buitenaf (bijvoor73

beeld lichtimpulsen) bij spanningen beneden
de doorbraakspanning Ua al tot vermenigvul
diging. Deze vermenigvuldiging levert ons een
experimenteel criterium om vast te stellen welk
mechanisme overheerst, aangezien men bij het
Zener-effect een kritische veldsterkte en een
abrupte verandering van de verhouding tussen
stroom en spanning mag verwachten, zonder
vermenigvuldiging. Het vermenigvuldigingseffect dat kenmerkend is voor de lawine-doorbraak, is in fig.2.19b weergegeven. Dit is een
voudig dezelfde curve van fig.2.19a met een
grotere omvang van de stroomschaal. Miller
heeft het verband tussen vermenigvuldigings
factor en spanning onderzocht en kwam aan de
hand van zijn waarnemingen tot de volgende
empirische uitdrukking:

M(LT) =

1

(2.83)

1 - W/uay

De waarde van de exponent n hangt af van het
dragertype dat het ionisatieproces overheerst,
dus of het elektronen zijn of gaten. Elektronen
hebben een hogere ioniserende werking dan
gaten, wat tot een lagere waarde van n leidt.
Welk type domineert wordt experimenteel be
slist door ofwel een n+p- ofwel een p+n-junctie
te kiezen. In het eerste geval zijn het de minder-

heidselektronen die het resultaat bepalen, in het
tweede geval de minderheidsgaten. Miller
kwam tot //-waarden van ongeveer 2 en 4 voor
elektronen respectievelijk gaten in silicium; een
globale waarde van de exponent n voor n+p- en
p+n-juncties is dus 2 respectievelijk 4.
Het begrip van de kritische veldsterkte waar
bij de doorbraak optreedt, is zinvol voor het
Zener-effect (elektronenaanslag), maar niet
voor het lawine-effect. In het laatste geval gaat
het om de grootte van de veldsterkte en de af
stand waarover deze werkt. Bij een zeer sterk
gedoopte junctie is de piekwaarde bij door
braak aanzienlijk hoger dan bij een zwak ge
doopte junctie, ook al is de doorbraakspanning
in het eerste geval lager.
Er bestaat een verband tussen temperatuur
en doorbraakspanning van een siliciumjunctie;
de temperatuurcoêfficiënt is positief en varieert
van ca. 0,1 V°C-1 bij een doorbraakspanning
van 100 V tot 0 V°C-1 bij ca. 5 V, met een
bijna rechtlijnig verloop tussen deze spannin
gen.
In fig.2.20 zijn een aantal waarnemingen
omtrent het verband tussen doorbraakspan
ning en doopstoffenconcentratie aan de zwak
gedoopte kant van n+p- en p+n-juncties bijeen
gebracht.
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Fig.2.20. De doorbraakspanning van stapvonnige juncties (p+n- of n+p-) in silicium als een functie van
de netto-doopstoffenconcentratie aan de licht gedoopte kant van de junctie.
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3. DOOPSTOFD1FFUSIE EN DE EIGENSCHAPPEN VAN
GEDIFFUNDEERDE JUNCTIES
3.1. INLEIDING

De hedendaagse technieken voor de commer
ciële fabricage van geïntegreerde schakelingen
maken uitgebreid gebruik van vastestof-diffusie
voor de vervaardiging van pn-juncties. Verder
moet men ook bij een aantal andere bewerkin
gen die een belangrijke rol spelen in de produktie van geïntegreerde schakelingen, terdege
rekening houden met de diffusie als onvermijde
lijk bijverschijnsel wil men tot goede en con
stante constructies komen. Voorbeelden hier
van zijn epitaxie (behandeld in hoofdstuk 11)
en de groei van siliciumoxydelagen (hoofdstuk
12).
Het eerste onderwerp van dit hoofdstuk
wordt gevormd door de fundamentele diffusietheorie en de oplossing van de diffusievergelijking voor twee belangrijke stelsels van rand
voorwaarden. Daarna worden de invloeden be
handeld van procédévariabelen zoals die bij de
diffusie in bepaalde fabricagetechnieken voor
komen. Dan wordt het probleem van de meting
van gediffundeerde lagen besproken. De vol
gende paragraaf beoogt een verband te leggen
tussen de diffusietheorie en een deel van de in
hoofdstuk 2 ontwikkelde junctietheorie. De
laatste paragraaf tenslotte behandelt het be
langrijke onderwerp gouddiffusie.
Diffusie vindt gewoonlijk plaats in een siliciump/a/c, de in dit boek gebruikte vertaling
van het Amerikaanse ‘wafer’, een schijfje dat
wordt afgesneden van een in de regel ongeveer
cilindrisch silicium monokristal. Een typisch
kristal heeft bijvoorbeeld een diameter van ca.
2.5 cm en een lengte van ca. 25 cm, een plak
heeft ongeveer het formaat en de vorm van een
gulden. Het diffusieprocédé begint met het
blootstellen van het siliciumoppervlak aan een
hoge concentratie doopstofatomen. Tijdens de
diffusie worden deze atomen dan volgens wel
bekende wetten door het vaste siliciumkristal

opgenomen. Enkele speciale diffusiesituaties
die van bijzonder belang zijn, zullen in dit
hoofdstuk behandeld worden maar de lezer die
geïnteresseerd is in een meer algemene bespre
king van de diffusie of een uitgebreider over
zicht van speciale overwerpen, wordt verwezen
naar een aantal uitstekende verhandelingen.3 •6 •8
3.2. DIFFUSIETHEORIE

In hoofdstuk 2 is de eerste wet van Fick afge
leid voor het geval van beweeglijke ladingdra
gers. Deze wet geldt echter evenzeer voor doop
stofatomen die binnen een siliciumkristal even
eens een grote bewegingsvrijheid verkrijgen als
dit op een hoge temperatuur wordt gebracht
(bijvoorbeeld 1000 a 1300°C). Volgens de eer
ste wet van Fick zal er dan een (diffusie)stroming ontstaan vanuit het gebied met hoge con
centraties aan het oppervlak naar de gebieden
met lage concentraties in het inwendige. Fig.
3.1a geeft een aanschouwelijk beeld van de
kwalitatieve verdeling van gediffundeerde
doopstofatomen in een plak waarvan de dikte
enigszins is overdreven. Fig. 3.1b geeft een gra
fiek van de door diffusie ontstane doopstofverdeling. Het procédé wordt onderbroken (door
verlaging van de temperatuur) lang voordat de
uniforme verdeling een feit is. In enkele geval
len echter, met name bij de diffusie van goud
atomen, kan het gewenst zijn om door de hele
plak heen een gelijke doopstofverdeling te be
naderen door middel van diffusie.
De eerste wet van Fick die we hieronder voor
het gemak herhalen in een aangepaste schrijf
wijze, zegt dat de deeltjesflux evenredig is met
de concentratiegradiënt:

ox

(3.1)
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dx, gegeven door Ndx. Als we nu N opvatten
als een functie van de tijd zowel als de afstand
x, kunnen we de toeneming van het aantal deel
tjes per tijdseenheid in het betreffende gebied
schrijven als

i

(b)

’g
vlak 1

I

O

(3.3)

----'

__

afstand van oppervlak ——

ÖX

en de inkomende flux bij vlak 1 is eenvoudig/.
De netto-stroom naar het gebied toe is

(a)

Fig.3.1.Doopstofdiffusie van één kant in een siliciumplak. a.Een siliciumplak met sterk overdre
ven dikte en een naar rechts afnemende doopstofconcentratie. b. Grafische voorstelling van de
zelfde doopstofverdeling.
Hierin is ƒ de deeltjesflux (beter gezegd de
stroomdichtheid van de doopstofatomen) door
een parallel aan het oppervlak verlopend vlak,
in fig.3.1 bijvoorbeeld de vlakken 1 en 2. De
deeltjesflux wordt uitgedrukt in aantal per oppervlakte-eenheid per tijdseenheid. D is een
evenredigheidsconstante die diffusiestroomcoëfficiënt wordt genoemd, de dimensie ervan
is oppervlak gedeeld door tijd; N is de doopstoffenconcentratie in aantal deeltjes per volume-eenheid, x de afstand tot het oppervlak.
We nemen aan dat de concentratie in deze situ
atie niet varieert in de y- en z-richtingen. Het
probleem is dus eendimensionaal. Het minte
ken is een gevolg van het feit dat een stijging
van de concentratie naar links leidt tot een dif
fusie naar rechts.
De tweede wet van Fick die van de eerste
wordt afgeleid op basis van continuïteitsoverwegingen, is van meer nut voor diffusieberekeningen dan de eerste. Uitgedrukt per oppervlakte-eenheid wordt het aantal deeltjes tussen
de vlakken 1 en 2, met een onderlinge afstand
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(3.2)

Maar dezelfde hoeveelheid kan ook geschreven
worden als het verschil tussen de stromingen
door beide vlakken. De uitgaande flux bij vlak
2 is

ƒ vlak 2

3:

... .
'r-dx-^
,silicium i
|
'oppervlak]
i

8M
—— dx
Sr

(3.4)
ÖX

Toepassing van de eerste wet van Fick geeft

-^dx=-A

(3.5)
dx
Sx.
Aangezien (3.2) en (3.4) hetzelfde aantal voor
stellen is
8x

Sx

— dx = D
dx
8t
ox2

(3.6)

wat ons de tweede wet van Fick levert:
8V_
82N
'8t'~D8^

(3.7)

Wanneer deze vergelijking wordt opgelost le
vert dit bij invoering van de juiste randvoor
waarden een uitdrukking voor de doopstoffenconcentratie N als functie van de afstand x tot
het oppervlak. Er zijn twee verschillendestelsels
van randvoorwaarden die geregeld terugkeren
bij de diffusie van geïntegreerde schakelingen.
Voor het ene stelsel levert de tweede wet van
Fick de complementaire foutenverdelingsfunc
tie, voor het andere de Gauss-verdelingsfunctie.

3.2.1. De complementaire fouten
verdelingsfunctie
Veronderstel dat we de temperatuur van een
ongedoopte siliciumplak opvoeren tot 1200°C
en één van de platte vlakken blootstellen aan
een gas dat een n-doopstof, bijvoorbeeld fosfor,
bevat in een uniforme concentratie Ns. We
nemen aan dat het gasvolume zo groot is dat de
doopstofconcentratie Ns geen verandering on
dergaat. De fosforatomen diffunderen dan uit
de gasfase het silicium in waarbij de fosfor
concentratie in de plak afneemt met toenemende
afstand tot het betreffende oppervlak. Deze
diffusieverdeling is weergegeven in fig. 3.2. Zou
de diffusie lang genoeg doorgaan, dan zou het
silicium uniform tot een concentratie Ns wor
den gedoopt met fosfor. De waarde van Ns
wordt bepaald door de grootte van een factor
die de evenwichtsverdelingscoêfficiënt K heet.
Deze coëfficiënt is gedefinieerd als de verhou
ding van de doopstofconcentratie in silicium
tot die in de gasfase, dus

(3.8)
Stellen we K op 1 zoals in het geval van fig. 3.2,
dan is 7Vg gelijk aan Ns. We willen er op wijzen
dat Ns de concentratie in atomen per volumeeenheid voorstelt zoals die zich voordoet in
een oneindig dun siliciumlaagje aan het op
pervlak, en dat Ns dus niet wordt uitgedrukt
in atomen per oppervlakte-eenheid.
Op het tijdstip nul is de oppervlakteconcen
tratie van fosfor nul. Met het voortschrijden
van de diffusie neemt de oppervlakteconcentra
tie snel toe tot de waarde No, om daarna con
stant te blijven. Dit eenvoudige en hanteerbare
beeld is juist, vooropgesteld dat het transport
van de fosforatomen uit de gasfase naar het si
liciumoppervlak veel sneller plaats vindt dan
het transport van de fosfor van het oppervlak
naar het inwendige van het kristal.
De randvoorwaarden voor de hierboven ge
schetste situatie kunnen mathematisch als volgt
worden uitgedrukt:

doopstofbron.
(gasfase in
E
o evenwicht)

.siliciumsiliciumoppervlak

r>

.E

diffusietijd

.0)

2
o

êo
x

<so*oneindig-“0

afstand —
Fig. 3.2. Schematische voorstelling van de rand
voorwaarde van de constante oppervlakteconcen
tratie. die tot een doopstofverdeling volgens de
complementaire foutenverdelingsfunctie leidt. De
penetratiediepte neemt toe met de diffusietijd.
1. Neem aan dat Na constant is voor diffusietijden van t = 0 tot t = oo;
2. Neem aan dat N = 0 voor t = 0, waarin
N de fosforconcentratie in het siliciumkristal
voorstelt;
3. Neem aan dat de oppervlakteconcentratie
Ns onafhankelijk is van de diffusietijd; dat wil
zeggen beschouw alleen die gevallen waarbij de
diffusietijd lang is vergeleken met de tijd die
nodig is om de evenwichtssituatie van de op
pervlakteconcentratie Ns te bereiken.
Oplossing van de tweede wet van Fick levert
voor deze randvoorwaarden de volgende func
tie voor de fosforconcentratie voor elke afstand
x tot het oppervlak:
x/2 \/Dt
-X2 <U) (3.9)
e
<
N(x)

waarin X een integratievariabele is. Omdat de
integraal in (3.9) gewoonlijk de foutenverde
lingsfunctie wordt genoemd schrijft men deze
vergelijking ook dikwijls als
N(x) = Nb

1 - fvf

X

(3.10)

2y/Dtt
of
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N(x) = Na cfvf
2 y/Dt

(3.11)

waarin cfvf een afkorting is van ‘complement
van de foutenverdelingsfunctie’.
Uit (3.11) blijkt dat de concentratieverdeling
ten gevolge van de diffusie in elk geval wordt
bepaald door drie variabelen: de oppervlakteconcentratie 7VS, de diffusiestroomcoëfficiënt D
van de diffunderende stof en de diffusietijd t.
Een typisch voorbeeld van de omstandighe
den die tot een complementaire foutenverde
lingsfunctie leiden, ziet men bij de emitterdiffusie in de transistorfabricage. Hierbij worden
de plakken bij hoge temperatuur blootgesteld
aan een bijvoorbeeld fosforhoudend gas (in
het geval van npn-transistors). De plakken blij
ven gedurende de hele diffusiebehandeling in
dezelfde omgeving die zo uniform en constant
mogelijk wordt gehouden. Aan het eind van de
behandeling worden ze uit de hete zone ge
haald om iets af te koelen alvorens uit de fosforomgeving verwijderd te worden.
Ook de epitaxietechniek levert een voor
beeld van omstandigheden die tot een comple
mentaire foutenverdelingsfunctie leiden. Hoe
wel het hier een nieuw procédé betreft levert
deze techniek toch een schoolvoorbeeld van de
diffusiesituatie zoals die in de klassieke theorie
wordt beschreven.3 Dit procédé, dat in hoofd
stuk 11 uitgebreid wordt behandeld, komt neer
op het opbouwen van een siliciumlaag uit de
gasfase op een monokristallijn siliciumsubstraat. Het uiteindelijke resultaat is een plak,
bestaande uit een integraal monokristal met
een dunne laag aan de ene zijde die er door
middel van epitaxie bij hoge temperatuur op is
gegroeid.
Het is op deze manier bijvoorbeeld mogelijk
om een zwak gedoopte epitaxielaag te combi
neren met een sterk gedoopt substraatkristal.
Onder deze omstandigheden gaat het groeipro
ces gepaard met een naar buiten diffunderen
van doopstoffen uit het substraat, de groeiende
epitaxielaag in. De in fig. 3.3 afgebeelde abrupte
grensovergang is een ideaal geval dat in de
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praktijk ten gevolge van de onderlinge diffusie
nooit bereikt kan worden. Voor een verwaar
loosbaar kleine beginconcentratie van de substraatdoopstof in de epitaxielaag levert de op
lossing van de wet van Fick de volgende ver
gelijking :

N(x)=^cM-^-=
(3.12)
2
2y/Dt
Hierin is N{x) de concentratie van de substraatdoopstof op de afstand x van het contact tussen
substraat en epitaxielaag en Ns de beginconcen
tratie van de doopstof in het substraat. Let op
de grote overeenkomst tussen deze vergelijking
en de complementaire foutenverdelingsfunctie
voor het geval van het naar binnen diffunderen
vanuit een oneindig ver gelegen doopstofbron
[zie (3.11)]. Uit (3.12) blijkt dat de concentratie
bij het contactvlak in een eindige diffusietijd tot
de helft wordt gereduceerd. Fig. 3.3 geeft een
(kwalitatieve) verklaring hiervan.
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Fig. 3.3. Diffusie uit een zwaar gedoopt substraat
in een licht gedoopte epitaxielaag levert ook een
voorbeeld van diffusie volgens de complementaire
foutenverdelingsfunctie. Een dergelijke diffusie is
onvermijdelijk bij de groei van een epitaxiale laag.
3.2.2. De verdeling volgens Gauss
We zullen nu een ander diffusie-experiment met
een ongedoopte siliciumplak onder de loep
nemen. In plaats van de plak bloot te stellen
aan een in beginsel oneindige bron van fosforatomen met een constante fosforconcentratie
willen we nu een bepaald aantal fosforatomen

per oppervlakte-eenheid, 7VS. op één zijde van de
plak aanbrengen en deze dan verhitten in een
omgeving die het uittreden van de fosforatomen verhindert. Bij deze proef zullen de fosforatomen precies als in het eerste geval naar bin
nen diffunderen, het silicium in. Het essentiële
verschil tussen de twee experimenten is dat de
doopstofbron in het tweede geval bestaat uit
een eindig aantal fosforatomen in plaats van de
oneindige hoeveelheid die bij de eerste proef
beschikbaar was. Oplossing van de tweede wet
van Fick voor deze randvoorwaarden levert de
volgende functie voor de fosforconcentratie
voor elke afstand x tot het oppervlak:

Mx) =

M e~x2/4 Dt
V'nDt

(3.13)

waarin D en t weer de diffusiestroomcoëfficiënt en de tijd zijn.
Fig. 3.4 geeft een drietal voorbeelden van de
resulterende Gaus-verdeling voor verschillende
diffusietijden. Let er bij vergelijking met de
curven van fig. 3.2 op dat de concentratie nabij
het oppervlak bij de complementaire foutenver
delingsfunctie onafhankelijk is van de diffusie-

tijd, terwijl de Gauss-verdelingen gekarakteri
seerd zijn door een gestadig afnemende concen
tratie aan het oppervlak.

3.2.3. Junctievorming door middel van diffusie
Het uitgangsmateriaal voor de situaties van zo
wel fig. 3.2 als 3.4 was een ongedoopte siliciumplak. Alle regels die voor deze gevallen zijn op
gesteld, gelden echter evenzeer voor de situatie
waarbij de n-doopstof diffundeert in een siliciumplak met een uniforme uitgangsdoping
van het p-type. In dat geval wordt op een zeke
re afstand van het oppervlak waar de concen
traties van n- en p-doopstof gelijk zijn (dus
Na = No), per definitie een pn-junctie ge
vormd. Deze belangrijke gang van zaken is ge
ïllustreerd in fig. 3.5; Na geeft de achtergronds
concentratie aan, in dit geval dus de concentra
tie van de p-doopstof. Het diagram is niet op
schaal getekend, want doorgaans is Nt enkele
machten van tien groter dan Na. Om deze reden
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Fig. 3.4.Gauss-verdelingen. De oppervlakteconcentratie neemt af met de tijd terwijl de totale hoe
veelheid diffusant (oppervlakte onder de curve)
constant blijft.

Fig. 3.5. Bij xj ontstaat een np-junctie, waar de
concentratie van de diffusant gelijk is aan de achtergrondsdoopstoffenconcentratie.
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worden de doopstoffenverdelingen dikwijls met
een logaritmische concentratieschaal afgebeeld.
Een voorbeeld hiervan geeft fig. 7.3 voor het
geval van een transistor die deel uitmaakt van
een geïntegreerde schakeling. Hierbij is de pdiffusie in een n-uitgangsmateriaal gevolgd
door een n-diffusie, die op zijn beurt een tweede
junctie heeft geleverd. Door deze dubbele dif
fusie heeft men een npn-constructie verkregen.
3.3. DE INVLOED VAN VERSCHILLENDE
VARIABELEN OP DE DIFFUSIEVERDELING

Bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen
zal men doorgaans proberen om de randvoor
waarden zo in te stellen dat één van de beide
genoemde diffusieprofielen wordt verkregen.
De vorm van de diffusiecurve wordt in de prak
tijk bepaald door een aantal variabelen zoals
diffusietijd, temperatuur, mate van ‘mengbaarheid', alsmede de oppervlakte-eigenschappen
en de storingen in de monokristallijne structuur
van het uitgangsmateriaal. We willen nu de in
vloed van deze variabelen nader beschouwen.
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3.3.1. Mengkristalvorming van substraat en
doopstof
Veronderstel dat we een ontwerp hebben dat
een bepaalde complementaire foutenverdelings
functie van een n-doopstof in silicium vereist.
In principe hebben we dan de keuze uit drie
elementen: fosfor, arsenicum en antimoon.
Alle drie zijn na diffusie in silicium bij kamer
temperatuur volledig geïoniseerd en maken
normaal deel uit van het siliciumkristalrooster.
Eén van de eerste dingen die men in zo’n geval
moet nagaan bij het beoordelen van de bruik
baarheid van de verschillende doopstoffen, is
of de verlangde maximale concentratie de
maximale mogelijkheid tot het vormen van
mengkristallen van de betreffende doopstof
niet te boven gaat. Onder maximale meng
kristalvorming verstaat men de maximale con
centratie Nt van de doopstof die door vast sili
cium van een gegeven temperatuur kan worden
opgenomen. Zouden we proberen een hogere
doopstofconcentratie te bereiken, door bijvoor
beeld het vaste silicium bloot te stellen aan een
gas met een hogere doopstofconcentratie, dan
vinden reacties plaats die tot een omzetting van
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Fig. 3.6. Mengkristalvorming van enkele doopstoffen in silicium.
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het silicium van de vaste in de vloeibare fase
leiden. Fig. 3.6 geeft een overzicht van de
maximale mengkristalvorming van een aantal
gebruikelijke doopstoffen als functie van de
temperatuur. Als de gewenste diffusiecurve een
oppervlakteconcentratie vereist die groter is
dan de maximale mengkristalvorming van een
gegeven doopstof, kunnen we het betreffende
element niet gebruiken voor dit doel. De maxi
male mengkristalvorming stelt dus de boven
grens van de oppervlakteconcentratie van de
doopstof voor.
Voor we het onderwerp mengkristalvorming
verlaten willen we eerst nog de aandacht vesti
gen op de verticale schaal van fig. 3.6 en het
feit dat sommige elementen, met name fosfor,
een maximale mengkristalvorming vertonen
van ca. 1021 atomen per cm3. Aangezien zuiver
silicium 5 1022 atomen per cm3 bevat is de
maximale concentratie van fosfor in vast sili
cium dus 2%. De maximale concentratie van
een element als aluminium is in vast silicium
daarentegen niet meer dan 0,002%. De zeer
uiteenlopende waarden van de maximale
mengkristalvorming voor de elementen van
kolom III en V leveren een ruime keuze van
potentiële doopstofconcentraties, zowel voor
het bereiken van een complementaire fouten
verdelingsfunctie als voor een Gauss-verdeling.
3.3.2. Diffusietemperatuur
Het kwalitatieve verband tussen de diffusietem
peratuur en de diffusiesnelheid kunnen we ge
makkelijk begrijpen: het ligt voor de hand dat
bij hogere temperaturen de diffunderende ato
men meer energie bezitten zodat de snelheid
waarmee ze door het rooster bewegen, toe
neemt. De diffusielagen die normaliter in geïn
tegreerde schakelingen worden gebruikt, moe
ten een zodanig profiel hebben dat daarvoor in
feite een oneindig lange tijd nodig zou zijn als
de diffusie bij kamertemperatuur uitgevoerd
zou worden. In de praktijk vinden dergel(jke
behandelingen in het gebied van 1000 tot 1300
°C plaats teneinde het gewenste profiel te reali
seren binnen een tijd die varieert van een paar

minuten tot enkele uren.
De grote invloed van de temperatuur op de
diffusie is een gevolg van de uitgesproken tem
peratuurafhankelijkheid van de diffusiestroomcoëfficiënt D. Het kwantitatieve verband tussen
de diffusiestroomcoëfficiënt en de temperatuur
is als volgt:
D = Doq~LH,RT
(3.14)

waarin Do en R constanten zijn, T de tempera
tuur in °K en A/f de activeringsenergie voor de
diffusie van een doopstof in het rooster. Voor
een gegeven diffusant (diffunderende stof) en
medium kan de activeringsenergie als een con
stante worden beschouwd, wat dan resulteert
in een rechtlijnig verband tussen log D en de reciproke waarde van de diffusietemperatuur.
Dit is in fig.3.7 voor verschillende van deze
elementen uitgezet. Men ziet dat er voor de
normale diffusanten in feite weinig verschil be
staat tussen de hellingen van deze lijnen, wat er
op wijst dat ze een ongeveer gelijke activerings
energie hebben. Ten gevolge van variaties in de
constante Do lopen de diffusiestroomcoëffitemperatuur in °C
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Fig.3.7. Diffusiestroomcoëfficiënten van enkele
doopstoffen in silicium als functie van de tempera
tuur.
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ciënten van de verschillende elementen voor
een gegeven temperatuur echter wél sterk uit
een. Zo is de diffusiestroomcoëfficiënt van alu
minium bij 1200°C bijna het tienvoudige van
die van borium maar borium en fosfor, twee van
de meest gebruikelijke diffusanten in de tech
niek van de geïntegreerde schakelingen, hebben
daarentegen weer bijna gelijke diffusiestroomcoêfficiënten.
Bij een vergroting van de temperatuurschaal
van fig. 3.7 zou blijken dat een toeneming van
de temperatuur met een paar graden een ver
dubbeling van de diffusiestroomcoëfficiënt met
zich mee kan brengen waardoor de diffusie
laagdikte aanzienlijk toeneemt. Dit effect is
grafisch weergegeven in fig. 3.8.

werkelijkheid kan een temperatuurverhoging
in elke diffusiesituatie een kleine toeneming van
de oppervlakteconcentratie met zich mee bren
gen, wat eveneens een grotere basisdikte geeft.
Dit is te zien in fig. 3.9 waarin de situatie is
weergegeven voor het geval dat de oppervlakte
concentratie 7VS met de temperatuur toeneemt.
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Fig. 3.9. Invloed van temperatuurstijging op diffusieverdelingen die in gelijke tijdsverlopen ont
staan in het geval dat de oppervlakteconcentratie
toeneemt.

Fig. 3.8. Invloed van temperatuurstijging op de
diffusieverdelingen die in gelijke tijdsverlopen ont
staan. De temperatuur en de doopstof worden zo
gekozen dat de oppervlakteconcentratie niet ver
andert (zie fig. 3.6).

Zou het profiel van fig. 3.8 de diffusie in een
transistorbasis voorstellen, dan zou een onbe
doelde temperatuurstijging van slechts enkele
graden een aanzienlijke toeneming van de
doopstofpenetratie en daarmee van de basis
dikte veroorzaken. In fig. 3.8 hebben we aange
nomen dat de oppervlakteconcentratie onaf
hankelijk is van de diffusietemperatuur. In
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Het feit dat de temperatuur zo’n beslissende
invloed heeft op het diffusieprofiel heeft in de
halfgeleiderindustrie geleid tot het gebruik van
uitermate nauwkeurige ovens en regelapparatuur waarmee men de temperatuur in het ge
bied van 1000 tot 1300°C met een speling van
± 0,5 °C in de hand kan houden. Deze zijn bij
de moderne transistors en geïntegreerde scha
kelingen een absolute voorwaarde voor repro
duceerbare productietechnieken.
3.3.3. Diffusietijd
De diffusietijd t komt zowel in de complemen
taire foutenverdelingsfunctie als in de Gaussverdeling alleen voor in het produkt D-t. Dit
houdt in dat een verhoging van de diffusietijd
de diffusielaagdikte en de doopstofconcentratie in dezelfde richting beïnvloedt als een ver-

hoging van de diffusiestroomcoëfficiënt. Voor
een siliciumkristal met een uniforme maar
tegengestelde doping kan men aantonen dat de
diffusiediepte bij een complementaire fouten
verdelingsfunctie voor een gegeven diffusant
een lineaire functie is van de wortel van de diffusietijd. Bij Gauss-verdelingen wordt dit lineai
re verband eveneens benaderd, maar voor lange
diffusietijden blijft de diffusiediepte veelal
achter op de theoretische waarde. Bij dit type
verdelingen neemt de netto-concentratie ten ge
volge van compensatie af. Met toenemende dif
fusietijden kan de waarde ervan zelfs tot nul
naderen. Bij complementaire foutenverdelings
functies vertoont de netto-doopstofconcentratie aan de diffusiekant van een pn-junctie bij
toenemende tijd een voortdurende stijging.
In de praktijk is de tijd een betrekkelijk ge
makkelijk in de hand te houden variabele.
Wordt de diffusietijd echter korter dan enkele
minuten, dan moet men rekening houden met
de tijd die nodig is om het silicium op de ver
langde temperatuur te brengen en de afkoelperiode na de behandeling. Om de thermische
variaties bij korte diffusietijden zo klein moge
lijk te maken houdt men in de praktijk in de
regel de thermische massa van het diffusiesysteem constant, evenals de toevoer- en afvoersnelheden van de siliciumkristallen in en uit de
oven.
3.4.4. Oppervlaktereinheid en imperfecties van
het siliciumkristal
Twee variabelen die het diffusieprofiel kunnen
verstoren, zijn de verontreiniging van het kristaloppervlak en imperfecties in het siliciumkristalrooster. De invloed van deze variabelen
is beperkt tot bepaalde delen van het diffusieoppervlak, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tijd
en temperatuur die het hele diffusieprofiel een
ander verloop kunnen geven.
Kleine verontreinigingen op het diffusie-oppervlak kunnen het gelijkmatige verloop van
het diffusieprofiel ernstig verstoren, wat dan re
sulteert in bijvoorbeeld een pn-junctie met een
ongelijke dikte die bij de dubbele-diffusietech-

niek tot transistors met een niet-uniforme basis
dikte leidt. Het is dus absoluut noodzakelijk
dat een siliciumplak die als uitgangspunt dient,
de diffusieoven met een zo schoon mogelijk
oppervlak binnengaat. Een maximale reiniging
van vreemde deeltjes krijgt men in veel gevallen
door het siliciumoppervlak in de oven direct
vóór de vorming van het diffusieprofiel met gas
te etsen.
Imperfecties in het kristalrooster zoals dis
locaties en onregelmatige stapeling, kunnen
leiden tot plaatselijke doopstofconcentraties
die weer de elektrische eigenschappen van de
pn-junctie nadelig kunnen beïnvloeden. Dit is
de reden dat men voor het verkrijgen van zo uniform mogelijke diffusielagen moet uitgaan van
silicium met een zeer regelmatige kristalbouw.
3.4. HET ONDERZOEK VAN GEDIFFUN
DEERDE LAGEN

Een techniek die voor het onderzoek van ge
diffundeerde lagen van fundamentele betekenis
is, is de chemische kleuring, een behandeling
waarmee het verloop van pn-juncties zichtbaar
gemaakt kan worden doordat p- en n-gebieden
verschillende kleuren of tinten aannemen. Het
kleuragens wordt gewoonlijk aangebracht op
een onder een zeer kleine hoek aangeslepen
junctie teneinde de afmetingen loodrecht op
het oppervlak te vergroten en zo nauwkeuri
ger te kunnen waarnemen en opmeten. De
afstanden in de dikterichting worden doorgaans
bepaald met behulp van een interferometer en
een bron van monochromatische, zichtbare
straling van een bekende golflengte. Op deze
wijze kan men afstanden tot ca. 0,05 micron
meten. Een juist inzicht in de dikte van juncties
is uiteraard van eminent belang voor het bere
kenen van hun effecten.
3AA. De bepaling van het dijfusieverloop
We willen uitgaan van het in fig. 3.5 afgebeelde
geval van de diffusie van een n-doopstof in een
uniform gedoopt p-siliciumkristal volgens de
complementaire foutenverdelingsfunctie. Zoals
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gezegd vormt zich een pn-junctie op een af
stand Xj van het oppervlak, waar beide doopstoffen gelijke concentraties hebben. Kan men
deze afstand meten en is de concentratie van de
p-doopstof (7Va in fig. 3.5) bekend, dan weten
we één punt van het diffusieprofiel want de
concentratie van de n-doopstof voor het punt
Xj is dan eveneens Na. Is de diffusiestroomcoëfficiënt D eveneens bekend, dan bezitten we
hiermee voldoende gegevens om de oppervlakteconcentratie
met behulp van (3.11) te be
rekenen.
Werken we met materialen waarvan D onbe
kend is, dan kan men een enigszins afwijkende
methode toepassen waarbij twee plakken met
verschillende maar bekende uitgangsconcentraties Nai_ en Na2 een volkomen gelijke diffusiebehandeling ondergaan. We nemen aan
dat Ns voor beide plakken hetzelfde is en meten
met behulp van de chemische kleuring de af
standen van de juncties tot het oppervlak,
xjj en xJ2. Dit levert dan de vergelijkingen
Nal = Ns cfvf

en

*ji

2 y/Di

(3.15)

f

Na2 = Nt cfvf

*J2

(3.16)
2 y/Dt
waaruit de waarde van D bepaald kan worden
door op beide tegelijk een successievelijke be
nadering toe te passen. Bij verdelingscurven
volgens Ganss kan men een analoge werkwijze
toepassen.
3.4.2. Vierpuntsmetingen van semi-oneindige ge
bieden
Valdes heeft een methode ontwikkeld voor het
meten van de soortelijke weerstand van halfge
leiders die gebaseerd is op beginselen die al
tientallen jaren worden gebruikt voor het me
ten van de soortelijke weerstand van aardlagen.
De gebruikte apparatuur bestaat in principe
uit vier punten (fig. 3.10a), op gelijke onder
linge afstand opgesteld en met zeer scherpe
spitsen. Door de twee buitenste wordt nu een
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regelbare stroom geleid en het hierdoor opge
wekte potentiaalverschil tussen het binnenste
paar wordt gemeten met behulp van een nulindicator, bijvoorbeeld een potentiometer.
Deze methode is gebaseerd op het feit dat de
differentiaalvergelijkingen van de elektrostatica van dezelfde vorm zijn als die van de ohmse stroomdoorgang. De twee buitenste punten,
die als aanvoer- en afvoerelektrode fungeren,
worden hierbij opgevat als een positieve en een
negatieve lading, in welke rol ze de uitgangs
punten vormen van veldlijnen. Het halfgeleideroppervlak is in deze situatie een vlak van
symmetrie en we mogen bij onze formulering
dus zowel uitgaan van het oneindige volume
zoals dit in de elektrostatica wordt gedaan als
van de helft ervan, zoals in fig. 3.10a is aange
duid.
In het laatste geval verkrijgt men de poten
tiaal op elk punt van het veld door eenvoudig
voor alle ladingen Qv!^eteor2 te sommeren,
waarin Qv de waarde van een puntlading en r
de afstand van het betreffende punt is. De pun
ten die ons interesseren zijn uiteraard de raak
punten van het binnenste paar met het opper
vlak; de sommaties nemen hiervoor een een
voudige en symmetrische vorm aan doordat de
verdeling in dit geval bovendien symmetrisch
is ten opzichte van een verticaal vlak.
De evenredigheidsfactor tussen het elektro
statische analogon en het geval van de ohmse
stroming waar het ons om gaat volgt gemak
kelijk uit een beschouwing van een bol om één
van de puntbronnen met een bijna oneindig
grote straal r. In het elektrostatische geval
wordt de flux (dus het aantal veldlijnen) aan
het boloppervlak eenvoudig gegeven door
Öp/4K£reor2 in SZ-eenheden. In het geval van de
ohmse stroming volgt uit de wet van Ohm voor
het elektrische veld aan het boloppervlak:
lp/27rr2. Gelijkstelling van deze beide uitkom
sten geeft ons de evenredigheidsfactor die zon
der meer ingevoegd kan worden in de uitdruk
king voor het potentiaalverschil die al voor het
elektrostatische geval is uitgewerkt. Hieruit
volgt dan voor de soortgelijke weerstand:

U
’’ I

p =

(3.17)

waarin sp de afstand van de punten in m is, en
U en 1 de voor de hele sonde gemeten waarden
(fig. 3.10a) in volt en ampère.
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bestaan ten opzichte van boven- en ondervlak,
leidt tot een oneindige verticale reeks van spiegelbeeldladingen. Valdes heeft een benaderen
de oplossing gegeven van dit probleem, Uhlir
meer exacte en algemene oplossingen.
Een diffusielaag met dikte w, aangebracht op
een tegengesteld gedoopt kristal (fig. 3.10b),
mag beschouwd worden als een dunne laag met
een niet-geleidend ondervlak. Een laag is in dit
geval dun als w <$C sp. De meeste diffusielagen
voldoen ruimschoots aan deze voorwaarde
want normaliter bedraagt w niet meer dan een
paar micron terwijl sp doorgaans van de orde
van 103 micron is. Het ondervlak, dus de junc
tie, is niet-geleidend doordat de laterale span
ningsverschillen in de laag tot een geringe
tegenvoorspanning op de junctie leiden. Een
berekening van deze situatie geeft voor de ge
middelde soortelijke weerstand p van de laag

~P = 4,5 y h»

R I I I

oppervlak

r

T

silicium

L
(b)
Fig. 3.10. a. Vierpuntsmeting van een semi-oneindig monster, of een waarvan de dikte groot is ver
geleken met de onderlinge afstand van de sonden.
b. Vierpuntsmeting van een dunne laag.
3.4.3. Vierpuntsmetingen aan dunne lagen
NqqtI men de meting niet aan semi-oneindige,
maar aan dunne lagen uit, dan moeten spiegelbeeldladingen worden ingevoerd om de situa
tie symmetrisch te maken ten opzichte van het
nieuwe oppervlak (namelijk het grondvlak). De
voorwaarde dat tegelijkertijd symmetrie moet

(3.18)

als p wordt uitgedrukt in Q - m, U in V, I in A
en w in m. We hebben hier de gemiddeldesoor
telijke weerstand gebruikt omdat p in een nor
male diffusielaag zeer sterk varieert met de af
stand w. Een interessant facet is dat nu de
stroom tot een dunne laag is beperkt, de puntafstand sp uit de vergelijking voor de soortelijke
weerstand is weggevallen.

3.4.4. Vierkantsweerstand
Bij de berekening van de soortelijke weerstand
van dunne lagen en de weerstand van in allerlei
vormen uit dit materiaal gesneden oppervlak
ken speelt de zogenaamde vierkantsweerstand
(laagweerstand) een belangrijke rol. In fig. 3.11
is een vierkant stuk laag afgebeeld waar een
stroom I in laterale richting doorheen vloeit.
Uit de bekende vergelijking R = plIA waarin
in dit geval ~p als soortelijke weerstand van het
materiaal fungeert, volgt voor de weerstand
van dit uniforme blok

Iw

P
w

(3.19)
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Fig. 3.11. Aanschouwelijke voorstelling van de de
finitie van laagweerstand.

Het is duidelijk dat de absolute waarde van / er
niet toe doet. Zolang men van een vierkant blok
uitgaat blijft de waarde van Rs onveranderd.
[Hierdoor wordt ook begrijpelijker waarom de
puntafstand sp in (3.18) niet meer voorkomt.]
Dit is de reden dat bij dunne, uniforme lagen
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van dit quo
tiënt van de soortelijke weerstand en de dikte
dat vierkantsweerstand wordt genoemd en ge
meten wordt in ohm. Ook wordt wel de term
‘laagweerstand’ gebruikt, waarbij men dan de
aanduiding ‘per vierkant’ (‘per square’) aan de
eenheid ohm toe kan voegen om aan te geven
welk type weerstand wordt bedoeld. De toe
voeging ‘per vierkant’ heeft dan uitsluitend be
trekking op de grootheid, niet op de eenheid
(precies als bijvoorbeeld ‘radiaal’). Ook wordt
wel gesproken van soortelijke weerstand in
plaats van weerstand en niet zonder reden want
de grootheid in kwestie is (als dichtheid of
soortelijke weerstand in driedimensionale zin)
onafhankelijk van het formaat van de laag. De
term vierkantsweerstand is echter te prefereren,
ook al omdat de dimensie in werkelijkheid
ohm is.
Verg. (3.18) kan met behulp van het begrip
vierkantsweerstand in een zeer praktische vorm
worden gegoten:
U
R> = 4,5 -

(3.20)

Dit begrip is zo handig omdat de waarde ervan
direct en eenvoudig gemeten kan worden met
een vierpuntssonde. Het is belangrijk omdat de
weerstand over de hele lengte van een materiaal86

strook eenvoudig volgt uit een vermenigvuldi
ging van het totale aantal in serie opgestelde
vierkantjes met de vierkantsweerstand. De
weerstand over de breedte van een laag is al
even gemakkelijk te berekenen door de vier
kantsweerstand te delen door het aantal paral
lel geplaatste vierkantjes. Dergelijke bereke
ningen komen veel voor bij het ontwerpen van
geïntegreerde schakelingen.

3.4.5. De berekening van gediffundeerde lagen
op basis van de vierkantsweerstand
Uit (3.19), (1.28) en (1.14) volgt dat

= -L-

(3.21)

waarin N de gemiddelde netto-dichtheid van de
overheersende doopstof is en p de bijbehorende
gemiddelde dragersbeweeglijkheid. Hieruit
blijkt dat de vierkantsweerstand Rs omgekeerd
evenredig is met de netto-dichtheid van de do
minerende doopstof per oppervlakte-eenheid
van de laag Nw, als we aannemen dat de nettodoopstof volkomen geïoniseerd is.
Fig. 3.12 geeft met een lineaire schaalverde
ling het verband tussen de netto-doopstofconcentratie in een gediffundeerde laag, waarbij is
uitgegaan van een licht gedoopt kristal. In dit
voorbeeld is weer het geval genomen van ndiffusie in een p-kristal. Duidelijk blijkt hier
uit dat de netto-concentratie de totale diffusantconcentratie in de diffusielaag zeer dicht
benadert. Dit wil zeggen dat, uitgedrukt in
atomen per oppervlakte-eenheid, de in fig. 3.12
door het gearceerde oppervlak voorgestelde
netto-concentratie nadert tot Ns, de totale
dichtheid (in atomen per oppervlakte-eenheid)
die in het oppervlak gediffundeerd wordt ver
ondersteld, dus Nw
M-spcc- Er bestaat zo
doende een belangrijk en eenvoudig verband,
uitgedrukt in (3.13), tussen de doopstofconcentratie in atomen per oppervlakte-eenheid
Ns en de vierkantsweerstand Rs.
Voor het geval van de Gauss-verdeling, waar
bij de netto en de absolute diffusantconcentraties gelijk gesteld mogen worden, levert de me-

ting van de vierkantsweerstand derhalve een
waarde voor AT,«»pec die in (3.13) ingevuld kan
worden. Volgt de verdeling de complementaire
foutenverdelingsfunctie, dan krijgt men de to
tale diffusantdichtheid door het complement
van de foutenverdelingsfunctie te integreren.
Dit levert dan

M..pcc = 1,13 N,y/Dt

(3.22)

Ook in deze situatie leid de meting van de vier
kantsweerstand dus direct tot een bepaling van
de zo fundamentele grootheid Z), als men de
waarden van Ns en /, waarvoor netto en abso
lute diffusantconcentraties bijna gelijk zijn,
kent.
In veel praktijkgevallen zal natuurlijk de
uitgangsconcentratie zo hoog zijn dat Nw
M spec zodat netto en absolute diffusantcon
centraties niet gelijk gesteld mogen worden.
Daarnaast kunnen zich ook andere belangrijke
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Fig.3.12.Een diffusiesituatie waarbij de netto-diffusantconcentratie in het monster weinig afwijkt
van de totale diffusantconcentratie.

afwijkingen van de zojuist geschetste eenvou
dige situatie voordoen. Zo leidt bijvoorbeeld
het veronderstellen van totale ionisatie tot on
nauwkeurige resultaten zoals in hoofdstuk 1 is
uitgelegd. En verder is de beweeglijkheid in
sterk gecompenseerde materialen geringer dan
in zwak gecompenseerde stoffen met een gelijke
netto-doping.
Irvin heeft voor deze en een aantal andere
complicaties een reeks berekeningen uitge
voerd waarvan de resultaten zijn afgebeeld in
fig.3.13-3.16. Als onafhankelijke variabele is
in deze diagrammen steeds het gemiddelde geleidingsvermogen <r gebruikt. Deze hangt als
volgt samen met de vierkantsweerstand
1

a =-----Rs w

(3.23)

waarin »v weer de laagdikte voorstelt. Als ordi
naat is de oppervlakteconcentratie Ns geno
men terwijl voor elk diagram een bepaalde
waarde van de parameter Na is aangehouden.
We geven alleen de resultaten weer met
=
1015 cm-3 en 1017 cm-3 die voor ons van spe
ciaal belang zijn. Om een zo algemeen moge
lijke vorm te bereiken heeft Irvin w = Xj — x
genomen, waarin x de afstand van een wille
keurig punt tussen het oppervlak en de junctie
voorstelt. Zijn curven zijn dus zowel van toe
passing op een aan het oppervlak grenzende
laag als op een laag onder het oppervlak die be
grensd wordt door twee juncties. Deze situatie
komt ongeveer overeen met de transistorbasislaag, afgebeeld in fig. 7.3. Om deze gegevens
weer te geven heeft hij de verhouding x/xj als
parameter gekozen en berekeningen uitge
voerd voor diverse waarden van deze para
meter, variërend van 0 tot 0,9. (Wij hebben al
leen de krommen voor x/xj is 0, 0,5 en 0,7
overgenomen.) Is de waarde 0, dan hebben we
uiteraard te doen met een enkele diffusielaag.
Irvin heeft in zijn werk zowel n- als p-gediffundeerde lagen betrokken en zowel de comple
mentaire foutenverdelingsfunctie als de Gaussverdeling. Het zal duidelijk zijn dat deze cur
ven ons in staat stellen om aan de hand van
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metingen van de vierkantsweerstand op een
voudige wijze tot redelijk nauwkeurige kwan
titatieve schattingen van de diffusieverdelingen
te komen.

0

(x/Xj)=0,7 0,5
co
10”
‘E
o
•- 1O20

3.5. DE EIGENSCHAPPEN VAN GEDIFFUN
DEERDE JUNCTIES

De complementaire foutenverdelingsfunctie en
de Gauss-verdeling lopen het meest uiteen in de
omgeving van het oppervlak. Zo begint de
eerste curve altijd met een van nul verschillende
helling en de laatste met een helling nul. Verder
van het oppervlak leveren de twee verdelingen
voor dezelfde diepte en oppervlakteconcentratie vrijwel gelijke concentraties (zoals in fig.
3.17 te zien is, waarin de beide verdelingen op
een genormaliseerde manier met hun gemeen
schappelijke argumenten in de x-richting zijn
uitgezet). Voor een junctie die wat ‘dieper’ op
bijvoorbeeld de Gauss-verdelingscurve ligt,
blijkt uit dit diagram duidelijk dat een vergro
ting van de horizontale schaal, om de comple
mentaire foutenverdelingsfunctie door ditzelf
de punt te laten lopen, tot nagenoeg dezelfde
kromme zou leiden.
Een tweede opvallend kenmerk van de krom
men van fig. 3.17 is dat ze voor punten met
N/Ns < 10-3 met grote nauwkeurigheid bena
derd kunnen worden door eenvoudige expo
nentieel afnemende krommen (die op het logaritmisch-Jineaire diagram de vorm aannemen
van rechte lijnen). Het is dus voor veel proble
men verantwoord om in termen van deze een
voudige exponentiële curve te denken.
Fig. 3.18 geeft een beeld van de exponentiële
‘staart’ van de diffusieverdeling op een lineaire
schaal. Zoals altijd ligt de junctie op de plaats
waar de diffusantconcentratie gelijk is aan de
achtergrondsconcentratie N^, dus op het snij
punt van de twee krommen. Links ervan stelt
de verticale afstand tussen de exponentiële
n-concentratiecurve en de constante p-achtergrondscurve natuurlijk de netto-donorconcentratie voor verschillende x voor. Rechts ervan
geeft de afstand tussen de A^-lün tot de expo
nentiële curve eronder de netto-acceptorcon-
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Fig. 3.13. Oppervlakteconcentratie als functie van
het gemiddelde geleidingsvermogen van n-lagen
volgens de complementaire foutenverdelings
functie in silicium voor twee waarden van de achtergrondsdoping: a. Na = 1015 atomen cm-3,
b. Na = 1017 atomen cm-3. De parameter x/xj
geeft de verhouding van de diepten van twee op
pervlakken die een inwendige laag begrenzen (bij
het geleidingsvermogen van een basislaag bijvoor
beeld is x de diepte van de emitterjunctie en xj die
van de collectorjunctie).
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Fig. 3.14. Oppervlak teconcentratie als functie van
het gemiddelde geleidingsvermogen van p-lagen
volgens de complementaire foutenvcrdelingsfunctie in silicium voor twee waarden van de achtergrondsdoping: a. Na = 1015 atomen-cm-3,
b. Na «= 1017 atomen cm-3.
centratie voor verschillende x.
Het kleine gearceerde vlak links van de
junctie stelt dus het netto-aantal donoratomen
per eenheid junctieoppervlak voor in het gebied
tussen de junctie en de linkergrens van het in
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Fig.3.15.Oppervlakteconcentratie als functie van
het gemiddelde geleidingsvermogen van n-lagen
volgens de Gauss-verdeling in silicium voor twee
waarden van de achtergrondsdoping: a. Na =
1015 atomen cm-3, b. Na = 1017 atomen cm-3.

terval ivul. Precies zo geeft het kleine opper
vlak rechts van de junctie het netto-aantal acceptoratomen per eenheid junctieoppervlak
weer in het gebied tussen de junctie en de rechtergrens van hetzelfde interval. Laten we voor
een bepaald klein deel van de totale spanning
over de junctie M»nl opvatten als de dikte van de
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Fig.3.16. Oppervlakteconcentratie als functie van het gemiddelde geleidingsvermogen van p-lagen
volgens de Gauss-verdeling in silicium voor twee waarden van de achtergrondsdoping: a.
=
1015 atomen cm-3, b.
= 1017 atomen cm-3.
uitputtingslaag. Dit houdt dan in dat de twee
kleine gearceerde oppervlakken even groot
moeten zijn want een junctie heeft altijd gelijke
ruimteladingen aan weerszijden. (In de gebrui
kelijke geïdealiseerde situatie vallen ruimteladingslaag en uitputtingslaag samen.) Het zal
duidelijk zijn dat het diffusieprofiel bij een der
gelijke lage voorspanning goed benaderd zal
worden door de lineaire raaklijn door het snij
punt die in fig.3.18 als een korte onderbroken
lijn is getekend. Dit is dan de lineaire gradatiebenadering van de gediffundeerde junctie. Deze
benadering zal, zoals duidelijk blijkt, voor het
deel van de uitputtingslaag links van het snij
punt (aan de kant van het oppervlak dus) voor
de gegeven totale spanning op de junctie een
iets te grote dikte opleveren. Daar staat echter
tegenover dat de rechterkant van de uitput
tingslaag te dun wordt voorspeld. Dit tezamen
maakt dat de totale dikte van de uitputtings
laag die deze methode oplevert, redelijk nauw
keurig is, wat ook de reden is dat het verband
tussen spanning en capaciteit bij een gedif
fundeerde junctie tot onverwacht hoge span
ningen toe goed benaderd wordt door een
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junctie met lineaire gradatie (C -> U~il3). Zo
als in hoofdstuk 2 is vermeld is de capaciteit
omgekeerd evenredig met de afstand tussen de
condensatorplaten, met andere woorden de to
tale dikte van de uitputtingslaag. Dit brengt
tevens met zich mee dat het feit dat de capaci
teit volgens U~ïl3 varieert, nog niet hoeft te be
tekenen dat de gradatie lineair is, zoals Pritchard heeft opgemerkt.
In fig.3.18 is ook de dikte wu2 van de uitput
tingslaag te zien voor het geval de totale tegenvoorspanning op de junctie vele malen groter is
dan in het bovenstaande voorbeeld. Belangrijk
is dat in die situatie de gediffundeerde junctie
een behoorlijke benadering vormt van een ab
rupte junctie. Er is dan een steil oplopende con
centratie links met een betrekkelijk geringe
penetratie van de uitputtingslaag. Rechts daar
entegen bevindt zich een bijna ongedoopt ge
bied waar de uitputtingslaag over een aanmer
kelijke afstand in kan doordringen. Naarmate
de tegenvoorspanning toeneemt vertoont de ge
diffundeerde junctie dus een gedrag dat over
gaat van lineaire gradatie bij lage spanningen
naar abrupt gedrag bij hoge spanningen.
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Fig. 3.17. Genormaliseerde complementaire fou
tenverdelingsfunctie en Gauss-verdeling op loga
ritmische schaal uitgezet. Let op de grote overeen
komst van de curven en de goede benadering door
een eenvoudige exponentiële functie in de diepere
delen van de verdelingen.
Over de aard van deze verandering zijn door
Lawrence en Warner veel berekeningen en bij
zonderheden gepubliceerd, gebaseerd op een
analytische integratie van de vergelijking van
Poisson voor zowel de complementaire fouten
verdelingsfunctie als de Gauss-verdeling. De
oplossing van de resulterende vergelijkingen
werd verkregen met behulp van een computer.
Enkele van hun curven zijn weergegeven in
fig. 3.19-3.21. Zoals al bij het begin van dit on
derwerp is verklaard leveren de verdelingen
volgens Gauss en de complementaire fouten
verdelingsfunctie bijna dezelfde resultaten. Er
is daarom steeds maar één curvenschaar gete
kend, die voor beide gevallen gebruikt mag
worden.
Afbeelding a van elke figuur geeft het ver
band tussen de capaciteit en de totale dikte van
de uitputtingslaag met de spanning. Door de

Xï

.^p-doopstof

T,

I x. I
afstand van oppervlak —
—H—

------------------ *U1
Fig.3.18. Lineaire voorstelling van een diffusieverdeling, waaruit blijkt dat de lineaire gradatiebenadering het beste is voor kleine tegenvoorspanningen en een stapvormige benadering beter bij
hoge tegenvoorspanningen.

spanning te delen door 7Va kan men elke grafiek
gebruiken voor een gegeven waarde van NJNt.
De parallelle lijnstukken links geven het ver
loop weer van een aantal gradiënten zolang
ze nog in het lineaire gradatiemodel passen
(C -> CZ“1/3). Alle junctiediepten hebben na
tuurlijk elk hun eigen gradiënt. Bij hogere
spanningen convergeren alle curven naar een
enkele rechte die typerend is voor het abrupte
model (C -> £/“1/2). In dit geval convergeren
ze alle naar één rechte omdat
gebruikt is om
de spanningsschaal te normaliseren. Het ge
bied waar de overgang van het ene model naar
het andere plaats vindt, beslaat ongeveer een
factor 10 (in V-cm“3). Afbeelding b van de fig.
3.19-3.21 betreffen eenzijdige eigenschappen
van gediffundeerde juncties. Duidelijk blijkt
dat voor de gedragsverandering in die gevallen
veel grotere afstanden nodig zijn (in V-cm-3).
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3.6. GOUDDIFFUSIE

I

Tot dusver hebben we alleen de diffusie van
doopstoffen uit de kolommen III en V van het
Periodiek Systeem besproken die in de eerste
plaats gebruikt worden om pn-juncties te ma
ken. Daarnaast is het soms gewenst om voor
andere doeleinden andere elementen in het
siliciumrooster te diffunderen. Een voorbeeld
hiervan is goud, dat wordt gebruikt om de
levensduur van minderheidsdragers drastisch
te reduceren. De grondslag hiervan is bespro
ken in hoofdstuk 2. In de praktijk wordt van
deze unieke eigenschap van goud gebruik ge
maakt om de karakteristieken van pn-juncties
zo te veranderen dat ze snel overgeschakeld
kunnen worden van de geleidende toestand in
de niet-geleidende. In tegenstelling tot de doop
stoffen uit de kolommen III en V dringen som
mige goudatomen in het siliciumkristalrooster
tussen de eigenlijke kristalvlakken. Dergelijke
plaatsen, die dus geen deel uitmaken van de
vlakken van het uitgangskristal, heten interstitieel in tegenstelling tot de zogenaamde substitutionele doopstofatomen die plaatsen in het
kristalrooster innemen. De interstitiële goud
atomen diffunderen veel sneller het silicium in
dan de atomen uit de derde en vijfde kolom,
wel enkele machten van tien maal zo snel. Dit
houdt in dat de gouddiffusie de laatste fase
moet zijn van de diverse behandelingen die de
siliciumplakken moeten ondergaan. Omdat de
interstitiële diffusie van goud zo snel verloopt
mogen een paar minuten bij matige verwarming
(bijvoorbeeld 1000 °C) al als een oneindig lange
tijd worden opgevat, waarbinnen het goud zich
uniform heeft verspreid over het hele rooster
en wel met een concentratie die gelijk is aan de
maximale mengkristalvorming van goud in
silicium bij de betreffende temperatuur. De
maximale mengkristalvorming is, zoals in fig.
3.6 is weergegeven, over een nogal groot temperatuurgebied sterk temperatuurafhankelijk.
Goud bezit dus twee eigenschappen die het een
zeer belangrijk materiaal maken om de levens
duur van dragers in silicium te regelen: het dif-

fundeert snel en neemt interstitiële posities in.
De maximale concentratie waarin het wordt
opgenomen is sterk temperatuurafhankelijk.
Men dient zich wel te realiseren dat de ‘op
losbaarheid’ van goud in silicium zoals die in
fig. 3.6 is afgebeeld, voor de evenwichtssituatie
geldt. Als het siliciumkristal bij een tempera
tuur van 1050°C aan een overmaat goud wordt
blootgesteld zal het na een oneindig lange tijd
(in de praktijk kan men als een redelijke bena
dering hiervan 30 minuten aanhouden) een
goudconcentratie vertonen van ca. 2-1016
atomen per cm3. Verhoogt men de temperatuur
tot 1150°C, dan zal de goudconcentratie na
een bepaalde tijd opgelopen zijn tot ca. 5-1016
temperatuur in °C
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Fig. 3.22. Diffusiestroomcoëfficiënt van goud in
silicium als functie van de temperatuur.
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atomen per cm3. Brengt men de temperatuur
vervolgens weer een voldoende lange tijd op
1050°C, dan zal zich weer het evenwicht instel
len met de goudconcentratie van 2-10’6 ato
men per cm3. De overmaat goud (ongeveer de
helft van de bij de hogere temperatuur in het
kristal aanwezige hoeveelheid) diffundeert uit
het kristal of trekt zich door het hele kristal
heen samen tot kleine, elektrisch inactieve op
eenhopingen die geen invloed meer hebben op
de recombinatie van de ladingdragers. Om de
actieve goudconcentratie in het kristal te krij
gen die met de gebruikte temperatuur overeen
komt, moet men dus de plakken (af)schrikken,
dat wil zeggen de temperatuur ervan snel ver-
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lagen. Op die manier blijft de goudconcentratie binnen het rooster ongewijzigd omdat de
atomen geen tijd hebben om eruit te diffunde
ren. Gouddoping bestaat dus in principe altijd
uit een diffusiebehandeling waarin het even
wicht wordt bereikt, gevolgd door een afschrikbehandeling waarin de evenwichtssituatie plotseling wordt ‘bevroren’. Andere
praktische aspecten van gouddoping zijn te
vinden in hoofdstuk 7 en 12. In fig. 3.22 zijn ge
gevens van verschillende onderzoekers aan
gaande de diffusiestroomcoêfficiënt van goud
als een functie van de temperatuur samenge
vat.1

A. B. Phillips
4. GRONDSLAGEN VAN DE TRANS1STORTECHN1EK
4.1. INLEIDING

De grote vlucht die halfgeieiderschakelingen en
-systemen hebben genomen is het tastbare resul
taat van de samenwerking die tot ontwikkeling
is gekomen tussen de fabrikanten van halfgeleiderconstructies en de gebruikers ervan. Een
belangrijk facet van deze samenwerking wordt
gevormd door de ontwikkeling van meetme
thoden en normen waar de ontwerper van
schakelingen van uit kan gaan en die bij de
produktie de keuze van procédés en materialen
helpen bepalen. Veel van deze oorspronkelijk
voor transistors opgestelde normen kunnen
eenvoudig zo uitgebreid worden dat ze ook
voor geïntegreerde schakelingen gelden.
De opzet van dit hoofdstuk is om enkele van
de belangrijkere ontwerpparameters de revue
te laten passeren alsmede het verband tussen de
fysische eigenschappen van de halfgeleiderstructuren en de uit de transistorliteratuur en
-handboeken bekende elektrische specificaties.
De uitgebreidheid van dit onderwerp brengt
noodzakelijkerwijs met zich mee dat de be
spreking een globaal karakter zal hebben, zon
der gedetailleerde afleidingen. In plaats hier
van is naar literatuur verwezen waar de geïnte
resseerde lezer een en ander desgewenst kan
vinden.
4.2. DE NPN-LAGENTRANSISTOR ALS
VERSTERK ER ELEMENT

Fig.4.1a geeft het vervangingsschema weer van
een constructie met een lage ingangsweerstand
7?in, een hoge uitgangsweerstand
en een
stroomversterkingsfactor die bijna één is voor
een belastingsweerstand
< 0,1 7?ult. Met
deze constructie is spanningsversterking moge
lijk aangezien een geschikte keuze van 7?L
een uitgangsspanning IiaRv levert die aan
zienlijk boven de ingangsspanning ligt. In
het ideale geval zou de ingang een kortsluiting

benaderen en de uitgang een open kring, zoals
in fig.4.1b is getekend.
Om een versterkerelement te krijgen dat aan
deze eisen voldoet, dus l.een lage ingangsweerstand, 2. een hoge uitgangsweerstand en 3. een
ongedempte stroomoverdracht heeft, kunnen
we gebruik maken van de invloed van de voor
spanning op de elektrische eigenschappen van
pn-juncties. Shockley heeft al heel aan het be
gin van het transistortijdperk een opmerkelijk
gedetailleerde analyse gegeven van de wijze
waarop men door een geschikte toepassing van
pn-juncties een versterkerelement kan constru
eren21,22, en zijn werk is het uitgangspunt ge
weest van het merendeel van de daarop volgende
uitgebreidere theorieën, met name die welke in
dit hoofdstuk ter sprake zullen komen.

(a)

4,0
C—j

(b)
Fig. 4. l.a. Vervangingsschema van een hypothe
tische versterker met realiseerbare eigenschappen,
b. Vervangingsschema van een ideale versterker.

Het ingangsdeel van het versterkerelement
wordt gevormd door een pn-junctie waar een
doorlaatvoorspanning op is aangelegd. In dit
geval neemt de stroom door de junctie volgens
(2.64), de zogenaamde gelijkrichtervergelijking,
exponentieel toe met de spanning. De dynami
sche weerstand van de junctie neemt hierbij af
met het stijgen van de voorspanning, wat tot
zeer lage waarden kan leiden zoals in fig.4.2a
voor een p+n-junctie is weergegeven. We willen
het p-gebied voorlopig aarden en de potentiaal
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Fig. 4.2. Fysische voorstelling, potentiaaldiagram
en /{/-karakteristiek van een pn-junctie, met de
nadruk op de dynamische eigenschappen, bij
a. Doorlaatvoorspanning op de junctie en
b. Tegenvoorspanning op de junctie.

ervan dus op een constante waarde, de aardpotentiaal, houden. Fig. 4.2a geeft een kwalitatief
beeld van de /{/-karakteristiek van de junctie
bij doorlaatvoorspanning. Aan de eerste voor
waarde, een lage ingangsweerstand, is voldaan.
In fig. 4.2b is een pn+-junctie afgebeeld waar
op door het aanleggen van een positieve span
ning aan het n-gebied een tegenvoorspanning
staat. Ook hier gaan we er voorlopig van uit dat
het p-gebied geaard is. De stroom die nu door
het circuit vloeit, is de verzadigingsstroom in
de tegenrichting, die bij de gekozen weerstandswaarden hoofdzakelijk bestaat uit elektronen
uit het p-gebied die in de sperlaag diffunderen
en door het aangelegde veld daaruit in het
n-gebied worden getrokken. Aangezien np in de
regel heel klein is is deze stroom maar zeer ge
ring en verder ruwweg onafhankelijk van de
spanning zoals ook uit de globaal weergegeven
///-karakteristiek blijkt. De kromme vertoont
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zodoende een uitzonderlijk hoge dynamische
weerstand, waarmee voor de uitgang van het versterkerelement ook aan de tweede voorwaarde
is voldaan.
De meest voor de hand liggende methode
om nu de versterker te construeren zou bestaan
uit een combinatie van de beide hierboven be
schreven juncties in één homogene structuur
die dan de gewenste in- en uitgangseigenschappen zou bezitten. De opbouw van een dergelijke combinatie is weergegeven in fig.4.3, waarin
de pn-juncties met de achterkanten tegen el
kaar geplaatst zijn, verenigd tot één gemeen
schappelijk en geaard p-gebied. De voorspanningen zijn aangeduid met Ut en C/r, voor res
pectievelijk doorgangs- en tegenvoorspanning.
In dit model is aangenomen dat de n-gebieden
een gelijke soortelijke weerstand hebben die
zeer laag is vergeleken met het p-gebied zodat
de stromen voornamelijk uit elektronenver
plaatsingen bestaan. Is de dikte van het pgebied wB veel groter dan de diffusielengte La
voor elektronen in dat gebied, dan vertoont de
elektronenstroom als functie van de afstand
het beeld van de onderbroken lijn in fig.4.3. In
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Fig.4.3. Fysische voorstelling en potentiaaldiagram van twee ruggelings tegen elkaar geplaatste
pn-juncties met een breed p-gebied. Er is geen in
teractie en dus geen transistorwerking.

het geval van doorgangsvoorspanning (links)
is te zien dat de elektronenstroom in het p-gebied lager is omdat de elektronen recombineren met gaten. De eerste kringstroom If gaat
door de junctie waar de doorgangsvoorspan
ning op staat. De tweede kringstroom Ir wordt
veroorzaakt door de elektronenconcentratie
in het p-gebied die naar de junctie met de
tegenvoorspanning diffunderen (rechts). Het
punt waar het hierbij om gaat is dat er geen in
teractie plaats heeft omdat deze diffusiever
schijnselen binnen het p-gebied zich zo ver van
elkaar afspelen dat het geheel zich gedraagt als
of de juncties nog steeds onafhankelijk van el
kaar zijn. We concluderen dan ook dat deze
combinatie wel voldoet aan de eerste en de
tweede eis maar niet aan de derde die immers
verlangt dat de ingangsstroom It bijna onver
anderd aan de uitgang afgenomen kan worden.
In fig.4.3 is de uitgangsstroom It onafhankelijk
van en enkele machten van tien kleiner dan de
ingangsstroom It.
Een uitstekende manier om de ingangsstroom
over te dragen aan de uitgangskring krijgt men
echter door de dikte van het p-gebied
in fig.
4.3 veel kleiner te maken dan de diffusielengte
van de elektronen. Een dergelijk geheel wordt
terecht een transistor genoemd, omdat de
stroom in de vorm van geïnjecteerde minderheidsdragers door het p-gebied heen wordt
overgedragen op de uitgang. In het aldus ver
kregen model, afgebeeld in fig. 4.4, waarin
wd
Lot zal een elektrische stroom uit de
junctie waar een doorgangsvoorspanning op
staat, het p-gebied binnengaan en vandaar ten
gevolge van de grote concentratiegradiënt naar
de junctie met de tegenvoorspanning diffun
deren. Doordat de basisdikte nu veel kleiner is
dan de diffusielengte zal het percentage elek
tronen dat in het p-gebied met gaten recombineert, maar zeer klein zijn zodat het merendeel
de rechter junctie bereikt. Daar aangekomen
worden ze onmiddellijk door de sperlaag ge
trokken zodat de elektronenconcentratie aan de
basiskant steeds nul blijft. De elektronen
stroom die uit de sperlaag treedt, is maar wei-
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Fig. 4.4. Fysische voorstelling en potentiaaldiagram van twee ruggelings tegen elkaar geplaatste
pn-juncties met een dun p-gebied. Let er op dat er
nu wel interactie en dus transistorwerking op
treedt.
nig kleiner dan de ingangsstroom, waarmee dus
ook aan de derde versterkervoorwaarde is vol
daan: de uitgangsstroom is bijna even groot
als de ingangsstroom.
In fig. 4.4 is het n-gebied links van de basis de
emitter genoemd omdat dit de zone is vanwaar
de dragers uitgezonden (L.emittere = uitzen
den) of geïnjecteerd worden in het p-gebied.
Het in de tekening geaarde p-gebied wordt in
dit verband altijd de basis genoemd. Het rech
ter n-gebied, waar de tegenvoorspanning op
staat, heet om voor de hand liggende redenen
de collector. De ingangs- en uitgangsstromen
en -spanningen tenslotte heten respectievelijk
emitter- en collectorstromen en -spanningen
(C/Eb, /e» ^cb en 7C). Omdat een bepaald per
centage van de geïnjecteerde elektronen, ten
gevolge van recombinatie onderweg, de collec
tor niet bereikt, moet er ook een recombinatiestroom naar de basis vloeien om daar het aantal
gaten dat door recombinatie verloren gaat,
weer aan te vullen. Met andere woorden, er
moeten elektronen door de basisaansluiting af99

vloeien, wat in een basisstroom ZB resulteert.
In fig. 4.4 is de geaarde-basisschakeling afgebeeld waarbij de basis is aangesloten op zowel
de ingangs- als de uitgangskring.
De werking van een npn-lagentransistor
wordt ook goed geïllustreerd door het spanningsprofiel van fig. 4.4. In emitter, basis en
collector zijn alle spanningen stuk voor stuk
constant omdat wc aannemen dat het geleidingsvermogen van deze gebieden zo groot is
dat de totale voorspanning gelijk gesteld mag
worden aan de spanningsverliezen over de
juncties. Doordat de basis geaard is en de
spanning er dus gelijk is aan de aardpotentiaal
komt het aanleggen van een emitterspanning
t/EB in feite neer op een verlaging van de potentiaaldrempel van basis naar emitter, waar
door grote aantallen elektronen de basis in
kunnen diffunderen. Hoewel hier een zekere
mate van recombinatie zal optreden bereikt
toch het merendeel van de elektronen de collec
torjunctie. De collectorspanning UCb vergroot
het potentiaalverschil tussen basis en collector
zodat het de aankomende elektronen extra ge
makkelijk wordt gemaakt om naar beneden in
het collectorgebied te ‘vallen’. M.a.w., de
elektronen geven de voorkeur aan die gebieden
waar hun potentiële energie het laagst is.
Zou er op de transistor alleen een collector
spanning UCb worden aangelegd zodat er geen
emitterstroom ZE zou vloeien, dan zouden we
nog een geringe stroom in het uitgangscircuit
verwachten en wel de verzadigingsstroom van
de collectorjunctie in de tegenrichting. Deze
zou echter niet gelijk zijn aan Zr in fig.4.3 om
dat de basisdikte nu veel kleiner is dan de diffusielengte van de elektronen. Dit houdt in dat
de elektronenconcentratie overal in de basis,
inclusief het gebied grenzend aan de uitputtingslaag van de emitterjunctie, wat lager zal
zijn. In hoofdstuk 2 hebben we al gezien dat er
een overeenkomst bestaat tussen een abnor
maal lage dragersconcentratie aan een junctiegrens en een tegenvoorspanning over de junc
tie. Men mag het dus zo opvatten dat er onder
deze omstandigheden een geringe tegenvoor100

spanning op de emitterjunctie staat.
Het feit dat de elektronenconcentratie overal
in de basis is teruggelopen, betekent dat er in
dit geval minder elektronen beschikbaar zijn
om door de collectorjunctie met zijn tegenvoorspanning afgenomen te worden dan in het
voorgaande voorbeeld (fig.4.3). De collectorlekstroom bij een niet-aangesloten emitter /CBo
is dus kleiner dan de lekstroom van de over
eenkomstige aparte junctie.
De stroom ZCbo veroorzaakt een verlies aan
bruikbaar vermogen in de collectorkring van
de transistor. De waarde ervan is normaliter
zeer klein. Wordt er een emitterstroom in de
transistor gevoerd, dan is de uitgangsstroom
gelijk aan de som van de ZCbo verzadigingsstroom en een bepaald deel van de emitter
stroom /E (bij een goede transistor bijna de ge
hele emitterstroom), dus
Zc — Zcbo 4“ abZE

(4.1)

waarin ab een maat is voor het rendement van
het dragerstransport door de transistor. Omdat
Icbo doorgaans zeer klein is vergeleken met de
waarden van ZE in normale schakelingen wordt
(4.1) eenvoudig

'=

r - collector

/
p-basis
n-emitter

Fig. 4.5. Geaarde- (of gemeenschappelijke-)emitterschakeling. De emitter maakt deel uit van zowel
de ingangs- als de uitgangskring.
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(4.2)

zodat ab de verhouding tussen collectorstroom
en emitterstroom wordt, ofwel de gelijkstroomversterkingsfactor voor de gcaarde-basisschakeling.
4.2.1. Stroomversterking bij geaarde emitter
Fig.4.5 geeft een beeld van de geaarde-emitterschakeling waarbij de emitteraansluiting deel
uitmaakt van zowel ingangs- als uitgangskring.
(Men spreekt in dit verband ook wel van een
gemeenschappelijke emitter.)

Een geaarde-emitterschakeling levert een veel
grotere stroomversterking dan de geaardebasisschakeling. Is de versterkingsfactor van de
gelijkstroom die van collector naar emitter
vloeit ab, dan wordt de versterkingsfactor van
de gelijkstroom van collector naar basis ae
gegeven door

(4.3)

Nadert ab in deze uitdrukking tot 1, dan wordt
de noemer erg klein, zodat ae zeer snel tot grote
waarden oploopt. Fig. 4.6 geeft een nuttige gra
fiek van het verband tussen ab en ae. Een stij
ging van ab van 0,91 tot 0,99 levert een tien
voudige toeneming van de stroomversterkings
factor voor de geaarde-emitterschakeling.
De stroomversterkingsfactor bij geaardeemitterschakeling voor kleine signalen en lage
frequenties aeo is gedefinieerd als de verhou
ding tussen de collectorstroomtoeneming en de
basisstroomtoeneming als Z/CB constant wordt
gehouden. Aangezien ae in (4.3) betrekking
heeft op totale stromen is ae een gemiddelde
van aeo'over het hele werkgebied (dat wil zeg
gen over het gebied tussen de grenzen 0 en Zc).
Heeft men te maken met grote signalen, dan
moet men een geschikte gemiddelde waarde
van de stroomversterkingsfactor nemen en de
uitkomst van (4.3) is hiervoor onder veel om
standigheden heel bruikbaar. Worden daaren
tegen kleine signalen door de geaarde-emittertrap geleid, dan moet met de aco gebruiken die
voor de betreffende situatie geldt.
4.3. HET VERBAND TUSSEN STROOM
VERSTERKING EN TRANSISTORBOUW

Is de emitterstroom gelijk aan de collector
stroom, dan zou ab = 1 en ZD = 0 zijn. In de
praktijk doen zich echter enkele verschijnselen
voor die in een basisstroom resulteren, waar
door ab kleiner wordt dan één. Dit zijn: 1.lek
stromen; 2.recombinatie in het materiaal;
3.oppervlakterecombinatie. Als we deze drie
factoren in rekening brengen kunnen we de to
tale basisstroom definiëren als
/b = Ae + Ab + Ab

(4.4)

waarin ZpE de gatenstroom is die wordt geïn
jecteerd in de emitter (in het geval van een
npn-transistor) waarop een doorgangsvoorspanning is aangelegd, en Ab en Ab de recom-
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binatiestromen zijn in resp. het inwendige en
aan het oppervlak van de basis.
Als we aannemen dat de totale emitterstroom
ongeveer gelijk is aan de elektronenstroom die
de junctie passeert (dus 4e » 4e). geldt
(1 - ab) =

1

ae + 1

+

«1
4E

+
4E

4E
(4.5)
De verhouding tussen de geïnjecteerde stroom
en de totale emitterstroom noemt men y. Bij
een npn-transistor is het emitterrendement

4e
(4.6)
4e + 4e
De eerste term van (4.5) is dus het verschil tus
sen 1 en 1/y. We mogen schrijven
. _
eUElkT
e Ae PpEPnE e
(4.7)
4e
4pE
en
e UE/kT
e AE DnB rtpB e
(4.8)
4e
wB
y =

waarin wB de basisdikte, AE het emitteroppervlak, DnB de diffusiestroomcoëfficiént voor
elektronen in de basis en zzpB de evenwichtsconcentratie van elektronen in de p-basis is. Dan is
4e _

y _ DPE PnE H>b

pE WB

(4.9)
4e
y
14 b HpB 4pE
Pb LpE
De gelijkstelling van Dp pa en Do np aan p houdt
in dat de beweeglijkheden van zowel de gaten
als de elektronen aan weerskanten van de
junctie gelijk worden gesteld.
In (4.5) is 4b/4e het aantal in het basismate
riaal door recombinatie geannihileerde elek
tronen, gedeeld door het aantal dat in dezelfde
tijd door de emitter wordt geïnjecteerd. Bij hun
diffusie door de basis zullen een aantal elek
tronen met gaten recombineren en een geringe
stroom veroorzaken die niet naar de collector
gaat en niet wordt afgenomen. Het ligt voor de
hand dat men dit interne stroomverlies zo klein
mogelijk wil houden, wat er dus op neerkomt
dat men de recombinatie in de basis zoveel
102

mogelijk wil beperken. In de vergelijking voor
de recombinatiefactor van de basis komen de
basisdikte >vB voor en de diffusielengte van de
elektronen, die zoals bekend de gemiddelde af
stand is waarover de ladingdragers diffunde
ren vóór recombinatie optreedt. De waarde
ervan is LnB = V/4b tb. In het geval van de
transistor is rB de levensduur van de dragers in
de basis. Een basis met een hoge rB en een dikte
u's
LaB levert voor de basis een overdrachtsverhouding die maar zeer weinig van één ver
schilt.
Om de invloed van de inwendige recombi
natie op de basisstroom te bepalen kunnen we
de inwendige recombinatiestroom definiëren
als
e UElkT
opgeslagen Q
npB e
Ab — ------------------ = e Ae wb
2 rB
(4.10)
waarin is aangenomen dat de elektronencon
centratie van de emitterjunctie naar de collectorjunctie lineair afneemt. Deling van (4.10)
door (4.8) levert
4b _
^B2
4e
2 DaB tb

(4.11)

Zou de levensduur oneindig zijn, dan zou de
breuk dus nul worden.
De laatste term van (4.5) heeft betrekking op
de recombinatie van de dragers aan het opper
vlak. Een halfgeleideroppervlak is gekenmerkt
door een oppervlakterecombinatiesnelheid v,r.
Deze eigenschap is in hoofdstuk 2 besproken,
waarbij er onder andere de nadruk op is gelegd
dat de recombinatiesnelheden van verschillen
de oppervlakken sterk uiteen kunnen lopen, af
hankelijk van de aard van de oppervlaktebe
handeling bij de fabricage van de transistor.
Gezien vanuit het standpunt van de ontwerper
is het gewenst om v,r zo klein mogelijk te hou
den. Altijd zal er echter wel een bepaald deel
van de in de basis van een lagentransistor geïn
jecteerde elektronen door dit effect verloren
gaan. Dit deel bereikt de collectorjunctie dus
niet maar moet om de totale basisstroom te

krijgen zonder meer bij de inwendige recombinatiestroom worden opgeteld.
Volgens (2.12) mogen we de oppervlaktecomponent van de basisstroom schrijven als

4b = e v,r Aa nBE

(4.12)

waarin v„ de oppervlakterecombinatiesnelheid
is, Aa de grootte van het werkzame recombinatieoppervlak en nBE de stroomdichtheid van de
geïnjecteerde elektronen die gelijk is aan
"pd ee udkT, Het is logisch om deze waarde
in de uitdrukking voor de oppervlakterecombinatiestroom in te vullen want de recombinatie vindt voornamelijk zeer dicht bij de randen
van de emitterjunctie plaats. Deling van (4.12)
door (4.8) geeft tenslotte
4b _ Vsr Aa Wn

4>e
a e DnB
zodat we mogen schrijven
1

Pee H'
h'b
b ..
« P
—-----p

h>b2

ae

Pb k.pE

2 LnB2

+

(4.13)

Aa wB
Ae DnB

(4.14)
Bij nadere beschouwing van (4.14) blijkt dat
om ae zo groot mogelijk te maken alle drie de
tellers klein gehouden moeten worden. Er
wordt dus verlangd dat: l.alle levensduren
groot zijn; 2. de basisdikte klein is; 3.de soorte
lijke weerstand van de emitter zeer laag is;
4. weinig oppervlakterecombinatie plaats vindt.
Omdat de basisdikte zo’n belangrijke rol speelt
bij het bepalen van ae zullen factoren die >vB
beïnvloeden ook een verandering van ae ver
oorzaken. Zo zal bij een transistor waarvoor
een toeneming van de collectorspanning resul
teert in een aanzienlijke verdikking van de uitputtingslaag van de collectorjunctie, h-b kleiner
worden en ae toenemen.

4.3.1. De invloed van de stroomsterkte op ae
Volgens (4.14) is ae geheel onafhankelijk van de
stroomsterkte. Het is echter bekend dat ae van
siliciumtransistors zowel bij hoge als bij lage
waarden van de emitterstroom afneemt. Bij
geringe stroomsterkten wordt de oorzaak hier-

van gevormd door de aanwezigheid van de recombinatiecentra in de emitterbasisjunctie,
waarbij de centra nabij het oppervlak vanwege
hun overheersende aantallen domineren. Deze
centra veroorzaken een geringe recombinatiestroom 4e die niet bijdraagt tot de uitgangsstroom. In het geval van een geringe stroom
sterkte moeten we aan (4.14) dus nog een vierde
term toevoegen:
1

Pe WB

ae

Pb-cpe

.

h»b2

+ 2LnB
+
aB2 + ^eDqb + Ie (4 >5)

De grootte van 4e kan bijvoorbeeld ongeveer
1 ptA bedragen. Bij een emitterstroom van
10 p.A zou ae zodoende minder dan 10 zijn. De
recombinatiestroom is altijd aanwezig maar
wordt alleen merkbaar als de totale stroom
klein is.
Een aantal onderzoekers hebben het gedrag
van de transistor bij hoge injectiestromen en
het hiermee verwante probleem van de hoge
injectiestromen in verschillende diodesituaties
onderzocht. Dit is een moeilijke aangelegen
heid waarover nog niet op alle punten overeen
stemming is bereikt. De evolutie van de transistoropbouw heeft de situatie overigens nog
ingewikkelder gemaakt. De theorie van de hoge
emitterstromen is begonnen met de behande
ling van legeringstransistors met hun sterk ge
doopte emitters en collectors. De transistors
die tegenwoordig in geïntegreerde schakelingen
en in de hoogfrequenttechniek worden toege
past, hebben echter gediffundeerde emitters en
collectors. We zullen daarom een vereenvou
digde versie van de theorie weergeven waarvan
we de resultaten steeds volkomen aanvaarden,
zelfs als die niet geheel geverifieerd zijn. Eenvoudigheidshalve zullen we ons beperken tot
het voorbeeld van een transistor met een uni
form gedoopt basisgebied.
Laten we als aanloop eerst het in fig.4.7a afgebeelde geval bezien van een kleine injectiestroom. De meerderheidsdragers worden in de
onderhavige npn-transistor in dc basis gevormd
door gaten, terwijl de door de emitter geïnjec
teerde minderheidsdragers elektronen zijn waar103

van we de concentratie aan de basiskant van
de emitter weer aanduiden met wBE.We spreken
van een kleine injectiestroom als hbe «C pp.
In hoofdstuk 2 is het verwante vraagstuk be
handeld van een afzonderlijke junctie waarover
een geringe doorlaatvoorspanning is aangelegd.
Die situatie verschilt ten aanzien van enkele be
langrijke punten van het onderhavige transistorvoorbeeld maar de beginselen komen in
beide gevallen overeen. Zoals toen is opgemerkt
vereist de bijna complete neutraliteit dat de
verdeling van de meerderheidsdragers in de
basis p(x~) ten opzichte van de evenwichtsverdeling een overmaat vertoont die bijna gelijk is
aan de toeneming van de minderheidsdragers
n(x) die door de injectie wordt veroorzaakt.
De twee kleine driehoeken in fig. 4.7a stellen
deze nagenoeg gelijke toenemingen voor. Nu
diffunderen de elektronen van de emitter naar
de collector, dus langs de getekende gradiënt
omlaag. Tegelijkertijd echter vindt een over
eenkomstige diffusie van meerderheidsgaten
naar rechts plaats. Verder verloopt in de teke
ning een zeer zwak elektrisch veld van rechts
naar links dat een tegengestelde driftstroom
van gaten veroorzaakt die de gatendiffusie naar
rechts vrijwel compenseert. (Zowel de gatenstroom naar de emitter als de gatenrecombinatiestroom zijn klein zodat de netto-gatenstroom
in de basis ook klein moet zijn.) Omdat het
aantal gaten in deze situatie met zijn kleine injectiestromen zoveel groter is dan het aantal
elektronen, is een minimale veldsterkte al vol
doende voor de compenserende gatenstroom
zodat de invloed van het veld op de elektronen
bewegingen verwaarloosbaar klein is. In hoofd
stuk 2 is uitgebreid ingegaan op deze belang
rijke zaak. Het komt er dus op neer dat het
elektrische veld in de basis in het geval van
kleine injectiestromen te verwaarlozen is. De
enige stroom van betekenis is de diffusiestroom
van minderheidsdragers (hier elektronen) van
de emitter naar de collector. Het verband tus
sen stroom en spanning kan dus voor het
emitter-basissysteem [volgens (2.64)] worden
geschreven als
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(a) lage voorspanning

n

n

P

XpX W
X

"BE

------ p
\n(x) fP

______
xl_____ ~X
emitter basis collector
(b) hoge voorspanning

afstand
—
Fig.4.7. Concentraties van meerderheids- en minderheidsdragers. uitgezet als functie van de af
stand in het basisgebied van een transistor in de
‘actieve’ stand (doorlaatvoorspanning op de emit
ter en tegenvoorspanning op de collector).
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(4.16)

WB

Hierin is AE weer het emitteroppervlak terwijl
de basisdikte wB is ingevoerd in plaats van de
diffusielengte Lo omdat de elektronengradiënt
aan de basiskant van de emitterjunctie in de
transistor nu veeleer bepaald wordt door de
basisdikte dan de diffusielengte, die inhetgeval
van de aparte junctie bepalend was.
Zoals al in fig. 4.7b is getekend verschilt de
situatie in het geval van sterke injectiestromen
waarbij «BE^PP of >pp, hiervan wel enigszins.
Onder deze omstandigheden mag het elektri
sche veld dat nodig is om de compensatiestroom van de meerderheidsdragers op te wek-

ken, niet langer worden verwaarloosd. Als we
eenvoudigheidshalve aannemen dat de dragersconcentraties op een zekere afstand van de collectorjunctie hun evenwichtswaarden bewaren,
kunnen we met behulp van de al eerder ge
maakte veronderstelling dat de basis praktisch
neutraal is, gemakkelijk een analytische uit
drukking voor de veldverdeling in de basis af
leiden. Integratie hiervan van de emitter naar
de collector levert het spanningsverval in de
basis, dat in deze globale berekening precies ge
lijk is aan het verval van de spanning die op de
emitterjunctie is aangelegd. Voor het samen
gestelde emitter-basissysteem wordt het ver
band tussen stroom en spanning bij sterke in
jectiestromen derhalve

£ 7)nB zzpB AE e UEH kT
7E ~----------------- c

(4.17)

In de exponent van e komt de factor J voor
doordat maar de helft van de aangelegde voorspanning op de junctie staat. De factor —1 is
weggelaten omdat de macht van e in dit geval
veel meer dan één bedraagt. Deze vergelijking
levert dus het verband tussen de emitterstroom
en de spanning voor het geval van sterke injec
tiestromen.
Een eenvoudigere maar minder aanschouwe
lijke beschrijving van deze situatie krijgt men
door te bedenken dat de voor waarde nBE^pp
resulteert in een aanzienlijke geleidingsmodulatie, wat op zijn beurt betekent dat n «a p aan
de basiskant van de emitterjunctie. Dit wordt
duidelijk als we een nog extremer geval nemen
dan het in fig.4.7b afgebeelde voorbeeld. Onder
die omstandigheden blijkt uit (2.49) dat

n r» p «a ni e e

(4.18)

De exponent die de concentratie van de geïn
jecteerde minderheidsdragers bepaalt, is der
halve bij hoge injectiestromen een minder steile
functie van de spanning dan bij lage stromen.
Het driftveld in de basis is in het eerste geval
zo gericht dat het bijdraagt tot de verplaatsing
van de minderheidsdragers. Verder veroorzaakt
het een driftstroom van de minderheidsdragers

die gelijk is aan de diffusiestroom ervan (aan
gezien de overeenkomstige componenten van
de meerderheidsstromen elkaar opheffen en de
concentratiegradiënten voor de beide soorten
dragers ongeveer gelijk zijn). Dit effect kan zo
doende worden opgevat als een schijnbare ver
dubbeling van de diffusiestroomcoêfficiënt van
de minderheidsdragers, in dit voorbeeld dus de
elektronen. Dit is één van de punten waarvan
geen duidelijke experimentele bevestiging be
staat, maar we zullen er, zoals gezegd, niette
min van uitgaan dat dit juist is. Verg. (4.17)
moet dan overeenkomstig veranderd worden;
verdubbeling van DnB geeft
IE «a

2 e DnB npB AE

e Ue/2 kT

(4.19)

Bij hoge injectiestromen kan de concentratie
van de meerderheidsdragers in de basis nabij de
emitterjunctie dus als volgt worden geschreven
.. ,
e UE/2 kT
(4.20)
Pbe — Ata + wpB c

Maar volgens (4.19) is

7e h'b__
2 e Da0 >4e

(4.21)

7eh’b
2 e DaB AENa,

(4.22)

zodat
Pde

VA

1 +

Nu het aantal gaten in de basis een verandering
heeft ondergaan moeten we ook aan de eerste
term van (4.15) een correctiefactor toevoegen
teneinde de overeenkomstige verandering in de
soortelijke weerstand van de basis in het gebied
dat aan de emitter grenst, in rekening te bren
gen. Bovendien moeten de tweede en derde
term met | worden vermenigvuldigd omdat de
diffusiestroomcoêfficiënt van de elektronen om
bovenvermelde redenen als het ware wordt ver
dubbeld. De uiteindelijke vergelijking voor
l/ac voor het geval van hoge injectiestromen
wordt dus
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Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat de
voornaamste oorzaak dat ae bij hoge stroomsterkten terugloopt, het feit is dat het emitterrendement afhankelijk is van de stroomsterkte.
Daarnaast valt op te merken dat men deze
teruggang kan verminderen door de basis ster
ker te dopen ofwel het junctieoppervlak te ver
groten.

wat met zich meebrengt dat de banden een ver
schuiving moeten vertonen die de piek van de
valentieband dichter bij het Fermi-niveau
brengt. Het punt waar het hierbij om gaat is dat
de ombuiging van de energiebanden een ge
trouwe afbeelding geeft van de niet-uniforme
dragersconcentraties in de basis. Het basisge
bied wordt begrensd door de punten waar het
Fermi-niveau juist gelijk is aan de intrinsieke
elektrostatische potentiaal V\ op deze plaatsen
bevinden zich de juncties.
o.®

lii
®c I

4.4. STROOMVERSTERKING BIJ DE
DRIFTTR ANSISTOR

Tot dusver hebben we alleen gesproken over de
versterking bij een transistor met een uniform
gedoopt basisgebied. Het gedrag van de tran
sistor met een gediffundeerde basis, waarbij de
doping dus niet-uniform is, wijkt hiervan enigs
zins af. Laten we als voorbeeld een npn-transistormodel nemen met een abrupte emitterjunctie en een geleidelijke dopingstoeneming in
de basis waarvan we de doopstofconcentratie
voorstellen door N(x). De netto-doopstofconcentratie als functie van de laagdiepte vinden
we in fig.4.8a waarin
de doopstofconcen
tratie in de basis nabij de emitterjunctie voor
stelt.
Het bandenschema van dit model is voor de
evenwichtssituatie in fig.4.8b weergegeven. Het
Fermi-niveau <p is getekend als een constant
uitgangsniveau over de hele lengte van de transistorstructuur. De energiebanden vertonen
potentiaalvariaties ter verklaring van de uiteen
lopende dragersconcentraties in de verschillen
de gebieden. In het emittergebied, dat door
gaans een zeer sterke n-doping heeft, is de
ondergrens van de geleidingsband zeer dicht bij
het Fermi-niveau getekend. In de collector, die
een minder zware n-doping heeft dan de emitter, ligt de grens van de geleidingsband verder
van <p. In de basis is de geleiding van het p-type
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Fig. 4.8. a. Verloop van de netto-doopstoffcnconcentratie bij een npn-drifttransistor. b. Banden
schema van de drifttransistor van a.
Het effect van de doopstofgradiënt in de basis
blijkt duidelijk uit een vergelijking van fig.4.8b
met een bandenschema voor een uniform ge
doopte basis. In het hierboven afgebeelde geval
is de potentiaal K in de emitter lager dan in de
collector. Omdat d V/dx binnen het basisgebied
een eindige waarde heeft bestaat er in de basis

een elektrisch veld. Dit veld is ‘ingebouwd’, het
veroorzaakt een driftstroom in de basis (van
daar de naam drift- of ook wel driftveldtransistor), en de concentratie van de meerderheidsdragers blijft alleen op peil doordat deze precies
wordt gecompenseerd door de diffusiestroom.
Het veld is zo gericht dat de gaten op hun plaats
blijven en het transport van geïnjecteerde elek
tronen wordt bespoedigd. In het geval van
kleine injectiestromen werken drift- en diffusiestroming van de elektronen zodoende geheel
samen. We willen er hier op attenderen dat het
bovenstaande in zijn geheel evenzeer geldt voor
een pnp-model waarin het ingebouwde veld
tegengesteld is gericht zodat het transport van
geïnjecteerde gaten wordt versneld.
Een analyse van de stroomversterking voor
het geval van de drifttransistor levert de volgen
de vergelijking voor ae
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(4.24)

waarin 7?sE en
de vierkantsweerstanden zijn
van respectievelijk de emitter en de basis. Een
definitie van het begrip vierkantsweerstand is
gegeven in par. 3.4. /?bE moet in dit geval wor
den opgevat als de weerstand van een emitter
met een uniforme soortelijke weerstand pE en
een dikte, gelijk aan LpE. J?sD is de vierkants
weerstand van een basis met dikte wB waarvan
de soortelijke weerstand pB(*) een functie is van
de afstand in de x-richting. Het is duidelijk dat
de eerste term van (4.24) en /?sB (= Pb/m’b) voor
het geval van een uniforme basis eenvoudig
overgaan in de bekende vorm van (4.14). De
grootheid RiB, de vierkantsweerstand van de
basis, kan gemakkelük bepaald worden aan de
hand van de curven van Irvin, die ten dele gere
produceerd zijn in fig.3.13-3.16. De grondsla
gen en het gebruik van deze curven zijn in par.
3.4 besproken.
De tweede term van (4.24) is door een factor
2 gedeeld om de invloed van het elektrische
veld, dat de doorgang van de geïnjecteerde
stroom helpt, globaal in rekening te brengen.

4.5. DE BASISWEERSTAND VAN

TRANSISTORS

Bij de bovenstaande analyse is tot nu toe nog
niet gesproken over de invloed van de inherente
weerstand van het basisgebied. In de basislaag
van de transistor vormt een deel (1 — ab) van
de uit de emitter afkomstige stroom een kleine
basisstroom /B die via een basisaansluiting toe
vloeit. Het zal duidelijk zijn dat bij elke prak
tische transistoruitvoering waarbij men de
ohmse basisaansluitingen rondom en/of op de
periferie moet aanbrengen de basisstroom pa
rallel aan de emitter- en collectorjuncties moet
lopen. Doordat de basislaag een bepaalde soor
telijke weerstand heeft zal deze stroom gepaard
gaan met een spanningsval dwars op de basis
die inwerkt op de emitterjunctie. Men kan dit
effect voorstellen door een extra term r'B die
basisweerstand wordt genoemd.
De basisweerstand geldt zowel voor gelijkals wisselstromen waarvoor ze overeenkom
stige spanningsverliezen veroorzaakt. In het ge
val van een gelijkstroom kan deze basisspan
ning echter een zeer nadelige invloed hebben
op de werking van de transistor. We herinne
ren eraan dat voor een normale werkvoorspanning de doorgangspotentiaal over de emitter
maar heel klein is, bij silicium ongeveer 0,7 V.
Neemt nu de basisstroom ofwel de basisweer
stand een aanzienlijke waarde aan, dan is het
heel goed mogelijk dat hierdoor een zodanige
spanning dwars over de basis ontstaat dat het
verst van de aansluiting gelegen deel van de
emitterjunctie uitgeschakeld wordt. Met andere
woorden, omdat de basis een eindige vierkantsweerstand heeft gaat de basisstroom gepaard
met een eindige spanningsval. De maximale
potentiaal doet zich voor op het punt dat het
verst van de basisaansluiting ligt. Aangezien we
mogen aannemen dat de externe voorspanning
op de emitter gelijkmatig over het hele emitteroppervlak verdeeld is, resulteert deze interne
basisspanning in een afneming van de voor
spanning op het deel van de emitterjunctie dat
de grootste afstand tot de basisaansluiting
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heeft. Dit uit zich in een verval van de geïnjec
teerde stroomdichtheid, die van een maximale
waarde het dichtst bij de basisaansluiting vol
gens een bepaalde kromme afneemt naarmate
men verder van deze aansluiting gaat. In de
basis van een lagentransistor doet zich dus een
interne autovoorspanning, een ‘verzamelelïect’
voor dat men kan opvatten als een afneming
van het werkzame junctieoppervlak. Fig.4.9
geeft een illustratief beeld van dit verschijnsel.

emitter

Wi

jJ7É
basiscontact
a) lijnvormige transistor

b) cirkelvormige transistor
Fig.4.9.Een voorstelling van het ‘verzameleffect’
van de emitterstroom in transistors. De lijnendichtheid suggereert in deze ‘plattegronden’ de
stroomdichtheid. a. Lijnvormige transistor, b.
Ringvormige transistor.

Hierin verloopt de elektronenstroom in het
vlak van de tekening, en in beide gevallen
neemt de geïnjecteerde stroomdichtheid in de
richting van de basisaansluiting gestadig toe
(lijnen dichter opeen). Voor de afgebeelde
modellen kan het afsnij-effect zo uitgesproken
zijn dat de geïnjecteerde stroomdichtheid nabij
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het centrum van de emitterjunctie praktisch
nul is.
Vanuit een praktisch ontwerpersstandpunt ge
zien brengt men dit verzameleffect in rekening
door eenvoudig aan te nemen dat alleen de
buitenrand van de emitter werkzaam is, wat
vooral geldt voor hoogfrequenttransistors met
een zeer klein oppervlak. Hiervan uitgaande
wordt de stroomsterkte die een transistor kan
verwerken, evenredig aan het oppervlak van
deze rand in plaats van dat van de hele transis
tor. Verder kunnen we, als de geïnjecteerde
stroomdichtheid geconcentreerd is, aan de
emitterrand bij de berekening van de basis
weerstand de invloed van het basisoppervlak
recht onder de emitter buiten beschouwing
laten zodat als voornaamste gebied voor r'B
het deel van de basis tussen emitterrand en
basisaansluiting overblijft.
Om r'D te bepalen aan de hand van de soor
telijke weerstand van de basis moet men de
vorm van de transistor in rekening brengen.
Een methode is om de basis op te vatten als een
samenstel van driedimensionale elementen met
een bekende weerstand. Al deze weerstanden
worden dan al naar gelang van de vorm paralel of in serie met elkaar gecombineerd waar
door men een zeer grove benadering krijgt van
Fig.4.10 geeft een overzicht van de weerstandformules voor een aantal driedimensio
nale elementen.18 De pijlen geven in deze figuur
vlakken aan waar de stroom door vloeit. De
gearceerde delen stellen ohmse basisaanslui
tingen voor. Alle vergelijkingen zijn recht even
redig met p/wB, al eerder gedefinieerd als de
vierkantsweerstand van de basis 2?sB.
Een typisch voorbeeld van het gebruik van
deze formules vindt men in fig.4.11, waarin ze
worden toegepast voor het geval van een li
neaire en een cirkel vormige transistor. De eer
ste term in de vergelijkingen voor r'B stelt hier
bij de weerstand voor van het deel van de basis
dat recht onder de emitterjunctie ligt. Als we
aannemen dat alle stroom vanuit de randen
van de emitterjunctie geïnjecteerd wordt (wat

vorm

weerstand

/? =

(a)

P h
3wb7

B

P

R

h

(b)
/? = _P_d
wB /

d

(c)

zadiging) bij geaarde-emitterschakeling. Verza
diging is per definitie de toestand waarbij zowel
de emitter- als de collectorjunctieeen doorlaatvoorspanning gaan vertonen. We willen nu een
kwantitatieve verklaring geven van de omscha
keling van de voorspanning op de collectorjunctievan de tegen- naarde doorgangsrichting.
We zullen hierbij weer uitgaan van de npntransistor in geaarde-emitterschakeling. Het
normale werkgebied noemen we het actieve ge
bied. Fig. 4.12a geeft een beeld van de werking

H

(d)
o

p

R=^'n G’)
(e)
K“27CWb

'nG9

(f)
pijlen geven de stroomrichting aan

Fig. 4.10. Overzicht van weerstandformules van
een aantal geometrische elementen. Ze kunnen
ook in geëigende combinaties worden gebruikt om
benaderende uitdrukkingen voor de basisweer
stand van transistors te leveren.
bij veel transistors in geïntegreerde schakelin
gen inderdaad het geval is) mag deze eerste
term uit beide vergelijkingen weggelaten wor
den.
r*

4.6. HET BEGRIP RESTSPANNING

(verzadigingsspanning)
Van groot belang voor het gebruik in schakelapparatuur zijn de ingangs- en uitgangsspanningen van de transistor in het geval van ver
zadiging (nauwkeuriger gezegd: spanningsver-

12WB1/T2WBJ

(b)
Fig. 4.11. Globale uitdrukkingen voor de basis
weerstand van twee transistormodellen, ter illu
stratie van het gebruik van de formules uit fig. 4.10.
a. Ringvormige transistor, b. Lijnvormige transis
tor.
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en de potentialen in dit gebied. Laten we aan
nemen dat er een zodanige basisstroom vloeit
dat de collectorstroom Ic = 5 mA, waardoor
het werkpunt in het actieve gebied komt te lig
gen. Onder deze omstandigheden is ten gevolge
van het spanningsverlies in de belastingsweerstand C/CE = 4- 5 V. Verder geldt UCB = 4,5 V
en UBE = 0,5 V zoals in fig.4.12a is aangege
ven. We zien dus dat zoals te verwachten was,
op de emitter een doorlaatvoorspanning staat
en op de collector een tegenvoorspanning.
Als nu in de figuur de basisstroom IB wordt
verhoogd om een verzadiging of AANSchakeling te bereiken krijgen we de situatie van fig.
4.12b. We stellen Ic in dit voorbeeld op9,8mA,
wat betekent dat de restspanning van collector
naar emitter (men spreekt ook van verzadigingsspanning), £/Ce(sat)» gelijk is aan 0,2 V,
/c = 5 mA

Ó/cb = 4,5

p

<4e = 0,5

L=ik

n

aCÉ = 5
^c=10

n

zodat bijna de gehele aangelegde spanning op
de belastingsweerstand
staat. Om de toe
neming van Ic van 5 tot 9,8 mA te bereiken was
het nodig UBE te verhogen van 0,5 naar 0,6 V.
Aangezien UCe = UCB + UBE is het duidelijk
dat UCb —0,4 V moet bedragen wat uiteraard
een doorgangsvoorspanning op de collectorjunctie inhoudt. We zien derhalve dat ten ge
volge van de beperking in het aangesloten belastingscircuit de basis in de verzadigingssituatie positief wordt ten opzichte van zowel de
emitter als de collector. De rest- of verzadigingsspanning, dat is het totale spanningsver
schil tussen collector en emitter, is zeer klein
aangezien het de som is van twee tegengestelde
potentialen.
Tot dusver hebben we ons alleen bezig ge
houden met de potentialen van de juncties in
de verzadigingstoestand. Vanuit praktisch
standpunt is dit niet genoeg om de restspan
ning exact te bepalen want daarvoor moet ook
nog rekening worden gehouden met de ohmse
weerstanden van collector en emitter, die im
mers in serie met de juncties zijn geschakeld.
Het vervangingsschema van de geaarde-basisschakeling krijgt daardoor de vorm van fig.
4.13, waarin de zogenaamde serieweerstanden
van emitter en collector zijn aangeduid met
C

4

(a) actief gebied

ksc

Zc = 9.8 mA

CB

^CB

-0.4

4——
= 0,6

?i=lK

n

P

n

B

<*8

M:e{satj

+ 4

^4l(SAT) = 0.2

^/cc=10

BE .

uK

sE

4
(b) verzadigingsgebied
Fig.4.12.Het effect van een positieve basis op de
iunctiepotentialen. a. Het actieve gebied, b. Bij
verzadiging.

HO

E

Fig.4.13. Vervangingsschema van een transistor in
geaarde-emitterschakeling bij verzadiging waarin
de serieweerstanden van emitter en collector opgenomen zijn.

respectievelijk r,E en rsC. Ook de basisweer
stand r'D is in het schema opgenomen. Uit
gaande van de in fig.4.13 weergegeven rich
tingen van stroom en spanning komt men voor
een npn-transistor tot dc volgende vergelij
kingen :
rr
kT,
U be------- In

1 4-

e

Zg — gbl IC

Zebo

4-

+ Ib f'b 4- Ie rsE (4.25)
rr
kT \ «b.[l -7c(l ~«b)/(ZB«b)]
4l'ce(sat)—----- m

e

1 4- Ic (1 - «bi)/Ze

4- Ic r»c 4- Ie rsE (4.26)

Hierin stelt abi de grootte voor van de omge
keerde stroomversterkingsfactor bij geaardebasisschakeling, dat wil zeggen de versterking
met de collector als emitter fungerend en om
gekeerd. Bij een gediffundeerde transistor op
siliciumbasis is abi doorgaans maar klein, van
de orde van 0,1. Aangezien ae = ab/(l — ab) en
riE gewoonlijk te verwaarlozen is vanwege de
lage soortelijke weerstand van de emitter, kan
(4.26) vereenvoudigd worden tot
rr
kT
^ce(sat) =------In ab)
e

1 ~ ZC/«,/(ZB)
1 4- (Zc//b)(1 - <Xbi)

+

4-Zc r.c (4.27)

4.7. NOMINALE SPANN1NGSKARAKTERISTIEKEN VAN TRANSISTORS

Door de in hoofdstuk 2 voor pn-juncties ont
wikkelde principes toe te passen kunnen we de
verschillende nominale spanningen van de tran
sistor gemakkelijk berekenen. Zo kan men de
lawine-doorbraakspanning van de emitterjunctie C/dEBo en die van de collectorjunctie
f/dCBo aan de hand van fig.2.20 bepalen (de
index 0 geeft aan dat de derde uitgang niet aan
gesloten is). We gaan daarbij uit van de doopstofconcentratie aan de lichtst gedoopte kant
van de junctie waarna de bewerking verder
overeenkomt met die voor een n+p- of p+n-

junctie. Waar het bij de emitter op aan komt is
dus de doping van de basis nabij de emitterjunctie. Bij de collector van een gediffundeerde
siliciumtransistor of een transistor in een ge
ïntegreerde schakeling gaat het om de doping
van het collectorgebied. De op deze wijze ver
kregen waarden zijn benaderingen, die echter
voor de meeste schakelingsberekeningen vol
doende nauwkeurig zijn.
In sommige transistors wordt de bovengrens
van de basis-collectorspanning bepaald door
een verschijnsel dat men doordringing noemt en
dat zich voordoet bij een doordringspanning
Upl als de uitputtingslaag van de collectorjunc
tie zich uitbreidt over de hele dikte van de ba
sis. We willen er bij de verklaring van dit ver
schijnsel van uitgaan dat de basis geaard is, de
emitter niet aangesloten en de collector onder
een positieve voorspanning. Stijgt nu UCb tot
boven de doordringspanning, dan krijgt de
emitter daardoor een potentiaal waarvan het
verschil met de collectorpotentiaal nagenoeg
gelijk is aan f/pt, die dus boven de aardpotentiaal komt te liggen. (Zou hij gelijk zijn aan de
aardpotentiaal, dan zou de emitterjunctie een
doorlaatvoorspanning te zien geven.) De emit
terjunctie vertoont hierdoor een tegenvoorspanning over een deel van zijn oppervlak
waarvan de positie wordt bepaald door de spe
cifieke transistorconstructie. Als de emitter
junctie ten gevolge van het lawine-effect door
breekt (bij C/dEBo) ontstaat daarmee een gelei
dende baan van basis naar collector. De lawine
levert in feite elektronen van de aarde aan de
emitter, vanwaar ze in de doordringbaan
naar de collector worden afgevoerd. De resul
terende /C/-karakteristiek vertoont een knik
(kniespanning) die veel lijkt op het lawineeffect bij een eenvoudige doorbraak van de col
lectorjunctie. De doorbraakspanning kan voor
een constructie met een doordringlimiet dus
geschreven worden als
C^dCBO = (Zpt 4“ CZdEBO

(4.28)

De doordringspanning kan voor een gegeven
transistorprofiel voorspeld worden aan de hand
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van fig.2.18 voor een abrupte junctie of fig.
3.19-3.21 voor een gediffundeerde collectorjunctie. Dit laatste geval zal in de tegenwoor
dige geïntegreerde schakelingen uiteraard het
meest voorkomen. Voor een bepaling op grond
van deze krommen moet men een successieve
lijke benadering toepassen, die tenslotte de
spanning levert die nodig is om
gelijk te
maken aan de basisdikte.
We moeten nu onze aandacht richten op de
doorbraakspanningen van collector naar emitter bij geaarde-emitterschakeling die met
t/dCEs en f/dCEo aangeduid worden. UaCEs is
de collector-emitterdoorbraakspanning die ge
meten wordt als de basis kortgesloten is met de
emitter. Als de £/dCBo van de transistor beperkt
wordt door een lawine-effect geldt

Voor silicium ligt de waarde van de exponent
n tussen 2 en 4. Wordt de ab-term in (4.32) ver
menigvuldigd met verg. (2.83), dan bestaat er
een bepaalde waarde van U waarvoor ab • M = 1
en Zceo naar oneindig gaat. Dit is de doorbraakvoorwaarde, waarbij U = L/dCEo of

t/<icEs — ÏZdCBo

M = — = -------------!------------- n

(4.29)

Als de £7<jcbo van de transistor beperkt wordt
door het doordringeffect geldt
^ces — tZpt

(4.31)

geldt gedurende de meting van CAjceo dat Zc =
ZE — Zceo en Zceo = Zcbo 4" ®bZcEo> ofwel
/CEO —

ZcDO
1 — ab

«b

1

1 - W/uB)a

(2.83)

(4.33)

1 — (^dCEo/^dCBo)

Met £/<iceo als linkerlid geeft dit
CZdCEO — ÉZdCBO (1 — ab)

(4.34)

Aangezien n voor silicium tussen 2 en 4 ligt
kunnen we als een globale regel voor een siliciumtransistor stellen dat
f^dCBO

CZtlCEO —

(4.35)

4.8. DE FREQUENTIERESPONSIE VAN
TRANSISTORS
Tot nu toe zijn alleen de gelijkstroomeigenschappen van transistors besproken, nu echter
zullen we onze aandacht richten op het gedrag
bij wisselstroom. We krijgen nu dus te maken
met de wisselstroomversterkingsfactoren, te
weten

(4.32)

Deze vergelijking geeft aan dat bij een geaardeemitterschakeling de stroom in de tegenrichting ongeveer ae maal zo groot is als ZCBo (de
ae van de transistor gemeten bij de betreffende
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=

(4.30)

Dit volgt uit (4.28) aangezien t/dEBo nul is als
de emitterjunctie wordt kortgesloten.
Wat er bij de geaarde-basisschakeling over
blijft is CZdCEo, de collector-emitterdoorbraakspanning bij niet-aangesloten basis, dus ZB = 0.
Onder deze omstandigheden veroorzaakt de
spanning die over de transistor wordt aange
legd als tegenvoorspanning op de collectorjunctie tegelijk een doorgangsvoorspanning op
de emitterjunctie. Een interessante vraag is nu
welke stroom er in deze situatie zal vloeien.
Aangezien

/c — ^CBO + ab ZE

stroomsterkte). Van fysisch standpunt gezien
is dit resultaat volkomen begrijpelijk aangezien
de emitter extra minderheidsdragers in de basis
injecteert. Naarmate de aangelegde spanning
echter toeneemt zal ook Zceo gaan oplopen
omdat de stroomversterkingsfactor ab ver
menigvuldigd moet worden met de factor M,
die we hier voor het gemak herhalen:

ab

dZc
dZE

(4.36)
t/cB

voor de geaarde-basisschakeling en

d/c
ae = —
d/B

(4,37)

voor de geaarde-emitterschakeling. Verder zul
len in de volgende behandeling ab en ae staan
voor de versterkingsfactoren van de hele tran
sistor (inclusief parasitaire stromen) in plaats
van de versterking van alleen het actieve basis
gebied.
Zoals in fig.4.14 is weergegeven is de grootte
van de versterkingsfactor abo voor kleine sig
nalen en een geaarde-basisschakeling een da
lende functie van de frequentie. De ab- afsnijfrequentie fab is gedefinieerd als de frequentie
waarbij ab minder dan 1/V2 (minder dan 3 dB)
maal de laagfrequentwaarde ervan is. Eerst
zullen nu de vier belangrijkste factoren worden
besproken waardoor de waarde van /ab wordt
bepaald.
Al.0 abo

q - afs n ij f req u e n ti e

0.6
0,2
1.0

, ƒq b |
10.0
100.0
1000
frequentie in MHz
Fig.4.14. De frequentieafhankelijkheid van de
stroomversterkingsfactor bij geaarde-basisscha
keling ab.
De frequentieresponsie van het actieve basis
gebied verkrijgt men uit de continuïteitsvoorwaarde. Gezien het verdeelde karakter van het
basisgebied is een oneindig aantal tijdconstan
ten nodig voor een beschrijving van de fre
quentieresponsie ervan. Pritchard heeft aange
toond dat de intrinsieke afsnijfrequentie van de
basis bij uniforme doping ongeveer

coB =

2,43 D
h»b2

(4.38)

is, waarin h-q de basisdikte en D de diffusiestroomcoëfficiënt van de minderheidsdragers
in de basis is (bij npn-transistors dus DnD).
Verhoging van de voorspanning op de collector
geeft een vermindering van de basisdikte, waar-

door coB weer omhoog gaat. Drifttransistors
hebben een hogere coD-waarde. Voor een nor
male drifttransistor bedraagt de constante ver
menigvuldigingsfactor in (4.38) ongeveer 5.
Bij hoogfrequenttransistors met uiterst dun
ne bases meet men een afsnijfrequentie die een
aanzienlijk lagere waarde heeft dan met de ana
lyse van het basisgebied overeenkomt. Dit
duidt er op dat nog andere verschijnselen een
rol spelen bij de bepaling van de afsnijfrequen
tie. Zo zijn met name de capaciteiten van de
collector- en emitterjuncties in dit verband be
langrijke factoren. De tijdconstante wordt ge
geven door de capaciteit van de collectorjunctie
Ge en de serieweerstand van het collectorgebied rsC:
1

(4.39)

---------- rsC Ge
COc

Omdat de emitter sterk gedoopt is is de serie
weerstand ervan zeer laag zodat deze verwaar
loosd mag worden. De capaciteit van de emitterjunctie ClE is parallel geschakeld met de
dynamische weerstand van de emitterjunctie
re. De emittertijdconstante is
1

r

_kT r

---------- t-tE-------------- — CtE
CUE
«E

(4.40)

Bij doorlaatvoorspanning vertoont de emitter
junctie een junctiecapaciteit per oppervlakteeenheid die benaderd kan worden door
]/e eoetNB’
(4.41)
C|E «s 4 JECt(0) =4^E
2VO

Ab is het emitteroppervlak, Ct(0) is gebaseerd
op (2.78) met Vo als ingebouwde spanning van
ca. j V, en NB- is de doopstofconcentratie nabij
de basiskant van de emitterjunctie.
Heeft de uitputtingslaag van de collector
junctie een aanzienlijke dikte, dan moeten we
de tijd in rekening brengen die de ladingdra
gers nodig hebben om hem ‘over te steken’. Bij
aanwezigheid van een elektrisch veld leggen de
dragers deze afstand af met een gemiddelde,
door botsingen beperkte snelheid vÏC. De ge
middelde tijd die nodig is voor het oversteken
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van de uitputtingslaag is

(4.42)

/a = —

waarin h-u de totale dikte van de uitputtings
laag is. Voor silicium is v,c ongeveer 8-106
cm-s-1.
Een vergelijking van de bovenstaande groot
heden maakt duidelijk welke voor een gegeven
transistor een belangrijke rol spelen bij het be
palen van de fab. Een ruwe schatting van fab
voor een bepaalde drifttransistor is

1

1

1,1.1
-------------p

-——--------------- Rj;
27tfab
COab
COB

COc

COE

-f- [d

(4.43)

of

1

(4.44)
+ rsC Ctc 4- re Ge 4----5D
viC
De hierin voorkomende vermenigvuldigings
factor 5 voor coB is een normale waarde voor
een drifttransistor.
Bij afbeelding in het complexe vlak (het frequentiegebied) heeft de Laplace-transformatie
van ab een oneindig aantal polen, of nulwaarden van de noemer, die op de negatieve reële
as liggen. Onder normale omstandigheden ligt
de tweede pool twee tot negen maal zo ver van
de oorsprong als de eerste. Zijn de frequenties
laag genoeg, dan domineert in dat geval de
eerste pool, dat wil zeggen de frequentieafhankelijkheid van ab wordt voor lage frequenties
bijna uitsluitend bepaald door de eerste pool
zodat ab benaderd kan worden door een verge
lijking voor één pool:
------ R5
«ab

tA:

czbo coab
ab = —-------

(4.45)

s 4- «ab

waarin s = a 4- jco de complexe frequentievariabele is. (Voor zuiver sinusoïdale frequen
ties geldt s = jco; in het tijdvlak kan s geïnter
preteerd worden als de operator d/dr.) Het be
langrijkste effect van de niet-dominante polen
is dat ze meer faseverschuiving veroorzaken
dan men bij een éénpolige functie zou krijgen.
Het verschil tussen de feitelijke faseverschui-
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ving en de faseverschuiving bij een eenpolige
functie zullen we de parasitaire Jasedraaiing
noemen. Aangezien een tweepolige functie al
meer faseverschuiving heeft is een betere bena
dering vanab:
«bo«l «2
(4.46)
(s 4- Gh)(s 4- co2)
Omdat de parasitaire fasedraaiing van ab bijna
een lineaire functie van de frequentie is is een
andere goede benadering
„
-(sn/coajs
gbo «qb e
(4.47)
ab =
s 4- coab
waarin m de parasitaire fasedraaiing voor
« = «ab voorstelt. Het gebied waarvoor (4.47)
geldt is ruwweg « < «ab/2. Dit hangt af van de
plaats van de niet-dominante polen. Verg. (4.46)
zou moeten gelden voor wat hoger frequenties.
De keuze tussen (4.46) en (4.47) wordt be
paald door het doel waar men de uitdrukking
voor wil gebruiken. Bij (4.47) heeft men een
onbeperkte vrijheid om de parasitaire fase
draaiing aan te passen terwijl (4.46) een maxi
male faseverschuiving heeft van 180° bij
co = oo. Verg. (4.46) daarentegen heeft
enkele voordelen boven (4.47) bij de analyse
van schakelingen vanwege de transcendentale
aard van (4.47). Daar komt bij dat (4.46) een
beter beeld geeft van het verband tussen ab en
de frequentie, althans als «i en «2 geschikt
worden gekozen.
Er dient wel op gewezen te worden dat bij
een uniforme basis de parasitaire fasedraaiing
m ongeveer 0,22 radialen (13°) is. Voor bases
met een geleidelijk toenemende soortelijke
weerstand is de hoek groter. Moet de parasi
taire fasedraaiing nul zijn, dan moet de doping
in de basis in tegengestelde richting oplopen
zodat de minderheidsdragers er een afnemend
veld ontmoeten.
«b =

4.8.1. Ds frequentievariatie van ac
De afsnijfrequentie van de versterkingsfactor
bij kleine signalen en een kortgesloten geaardeemitterschakeling is veel kleiner dan fab. Be-

schouwen we alleen het actieve basisgebied, dan
wordt ac gegeven door

ae =

«b

(4.48)

1 — ab

Deze uitdrukking is ook bij benadering juist
voor de gehele transistor; we zullen hem in de
volgende bespreking als uitgangspunt gebrui
ken. In fig.4.15 is te zien dat naarmate de fasehoek 3 toeneemt de waarde van (1 — ab) snel
oploopt waardoor op zijn beurt de waarde van
ae afneemt.
Vullen we (4.47) in (4.48) in, dan krijgen we
n
p-™s/«ab
OCbo ^ab ®

ae =

(4.49)

Als m = 0 levert dit
abo «ab

(4.50)

s 4- (1 — ab0) coab

en de ae-afsnij frequentie is
«ae |

= (1 — abo) «ab
m= 0

(4.51)

In het frequentiegebied waar, | mslcoab, | «C1 kan
de exponentiële term in de noemer in een
machtreeks ontwikkeld worden. Neemt men
hiervan de eerste twee termen, dan levert dit

ae (s) =

«bo «T e

s 4- (1 — ab0) cor

= V(2 «bo — 1) «T «« «T

I lae| = 1

(4.55)

zodat het versterkings-bandbreedteprodukt
coT is (behoudens de onnauwkeurigheid van
onze benadering).
Om «T te meten kan men de volgende een
voudige methode toepassen. Voor s = j« en
co > (1 — abo) cor wordt verg. (4.52)

|aeüa»| = ^T
CO

S 4- «ab - «bo «ab e _'nS/C0«b

ae =

bandbreedteprodukt. Gebruiken we (4.52) om
de frequentie te bepalen waarvoor | ae(j«)| = 1,
dan krijgen we

«t
«a-----

(4.56)

CO

oftewel

coT = co | ac Ga?)|
(4.57)
In dit frequentiebereik heeft | ac | een helling
van —6 dB per octaaf en is het versterkingsbandbreedteprodukt constant (en gelijk aan
cot). Zo komt een ae van 4 bij 100 MHz over
een met een_/T (= cor/2 tc) van 400 MHz, voor
opgesteld dat de 100 MHz binnen het gebied
van 6 dB per octaaf ligt. In fig.4.16 is het ver
band tussen Ae, Zt en Ab weergegeven voor een
representatief transistorvoorbeeld. Let er op
dat de grootte van de stroomversterking is uit
gedrukt in decibel (nl. 20 log ae).

(4.52)
FCV“-

waarin

«r =

s^fasehoek e

«ab

«ab

1 4- ab0?n

1 4- m

--------------------- Ra ---------------

(4.53)

Een typische waarde van m is 0,4 radialen. Is
|‘s| < «ab | 2, dan is | mslcoab | < 0,2, en in dat
geval geven de twee termen een redelijk nauw
keurig resultaat. De afsnijfrequentie is
(1 — «o) «qb

«ae = (1 — ao) «T =

1 4- m

(4.54)

De parasitaire fasedraaiing reduceert de aeafsnijfrequentie met een factor 1/(1 4- m).
De frequentie waarvoor | ae | gelijk is aan 1
voor s = jco heet het (stroom)versterkings-

*'B 1

/c
Fig.4.15. De invloed van fasedraaiing op de groot
te van (1 — at).

In het voorgaande zijn we er van uitgegaan
dat (4.52) geldt voor frequenties nabij /T. Bij
frequenties omstreeks/T/2 kan de nauwkeurig
heid ervan twijfelachtig worden, afhankelijk
van de positie van de niet-dominante polen. Zo
kan in het bijzonder de helling van | ae | tot de
waarde —12 dB per octaaf oplopen (een tweepool-responsie). In dit geval is «t slechts een
schijnbaar versterkings-bandbreedteprodukt.
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Het feitelijke versterkings-bandbreedteprodukt
zal vanwege de steilere helling kleiner zijn. De
bovenstaande vergelijkingen gelden zolang | ae|
afneemt met —6 dB per octaaf of minder, of in
een typisch voorbeeld voor frequenties nabij of
beneden Zr/2.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de vol
gende vergelijking een goede schatting van het
versterkings-bandbreedteprodukt levert :

1

— = 2tc (l-f-zn) | reCiE + -7-z 4------4-

Zrr

5 D

\

vSc

/

(4.58)
Bij de meeste gediffundeerde hoogfrequenttransistors met zeer dunne bases heeft de eerste
term reCtE een grote invloed op de frequentieresponsie. Het is dus van belang om het emitteroppervlak zo klein mogelijk te houden. We
hebben echter gezien dat de stroombelasting
evenredig is met de periferie van de emitter, in
verband met het verzameleffect in de basislaag.
De optimale vorm van een transistor is dus die
waarbij de verhouding tussen periferie en op
pervlak van de emitter zo groot mogelijk is.
Een voorbeeld hiervan is een lange, dunne
strook. Overheerst de invloed van reClE op /T,
dan kunnen we ook bij een zz-maal zo lange
stroomversterking
✓ bij geaarde emitter,!®el

m

o, = 0.99
m = 0,4

ÏAI

a>

5 30

helling 6 dB
^-per octaaf

5 20
E

!

10

stroomversterking
bij geaarde basis, |a.|

c

>

o

•versterking 1

Hl

Loi________
0,001Zab

/al 0.01

b

O.lfcib

Zab

frequentie in MHz

Fig.4.16.Frequentieafhankelijkheid
van
de
stroomversterkingen bij geaarde-emitter- en geaarde-basisschakeling. ter illustratie van de be
trekkingen tussen fr. fab en fae.
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4.8.2. Hoogfrequent-vermogensversterking
Een zeer globale analyse van de transistor met
geaarde emitterschakeling als bandversterker
levert voor de vermogensversterking bij aange
paste bron en belasting
(4.59)

Ape

8 TV7o2

B Ctc

want
Zo > (1 — abo) A

waarin fo de middelste frequentie van de betref
fende band is. Bij deze analyse is de Zr van het
actieve basisgebied gebruikt. Wanneer men van
de waarde van /T uit (4.58) uitgaat krijgt men
een pessimistischer schatting van Ape.
De hoogste frequentie /max waarbij de bandversterker deze versterking kan leveren vindt
men door Ape = 1 te stellen.
Jma*

S

1

strook nog steeds dezelfde /T bereiken door
eenvoudig de stroomsterkte in dezelfde mate te
vergroten, zodat /T voor een gegeven verhou
ding tussen periferie en oppervlak ongeveer
constant is als de stroom op een overeenkom
stige manier wordt aangepast. Dit is de reden
dat men hoogfrequent-vermogenstransistors
kan ontwerpen door alle kleine maten met een
zelfde getal te vermenigvuldigen.

Zr

(4.60)

8 re t 'B Ctc

De frequentie/max is ook de maximale oscilleerfrequentie van de transistor. Bij de meeste tran
sistors is /max groter dan Zt- De analyse die ge
bruikt is om de vermogensversterking te bepa
len, verlangt in wezen dezelfde benaderingen
die nodig waren bij de afleiding van (4.52). Dit
maakt de nauwkeurigheid van de afleiding twij
felachtig voor frequenties boven bijvoorbeeld
Zt/2 terwijl (4.60) verder een wat hogere waarde
van/max op zal leveren dan bij meting wordt ge
vonden. Door de totale Zt van (4.53) in te vul
len in plaats van de Zr van het actieve basisge
bied zal men al een betere overeenkomst tussen
de berekende Zmax en de praktijk krijgen.

4.9. DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR

De transistor kan niet alleen als versterker
maar ook uitstekend als schakelaar fungeren
want hij kan met grote snelheid en een mini
maal energieverbruik van een open uiT-toestand in een bijna kortgesloten AAN-toestand
overgaan.
In de transistorschakeltechniek wordt de geaarde-emitterschakeling verreweg het meest
toegepast. We willen nagaan hoe de collectoruitgangskarakteristiek er bij deze schakeling
uitziet omdat dit ons een goed inzicht zal geven
in de manier waarop het schakelen in zijn werk
gaat. Een /ct/cE-karakteristiek van een npnlagentransistor is afgebeeld in fig.4.17. We zien
in deze figuur dat de uitgangskarakteristiek
verdeeld is in drie werkgebieden, te weten het
urr-gebied, het actieve gebied en het AAN-ge
bied, die alle apart besproken zullen worden.
Het uiT-gebied is per definitie het werkgebied
waarin over zowel emitter- als collectorjunctie
een tegenvoorspanning staat. In deze situatie
/c verzadigingslijn

I

Lz «4«<s*n>—-

iiII___

o
•o
o
E
K actief gebied ®
werklijn

’

o

/B = 0

-uct
’uit’-gebied
voorspanning
werkgebied op emitter
uit........... tegenrichting
actief........ doorlaatrichting
aan............doorlaatrichting

voorspanning
op collector
tegenrichting
tegenrichting
doorlaatrichting

Fig. 4.17. Uitgangs-IcC/CE-karakteristieken van een
transistor met geaarde-emitterschakeling, waarin
de drie werkgebieden zijn aangegeven.

heeft de schakelaar zeer hoge ingangs- en uitgangsimpedanties. Fig.4.18 geeft een schets
van de concentratie der minderheidsdragers in
de basislaag voor elk van de drie werkgebieden.
In de uiT-stand is, zoals in de figuur te zien is,
de elektronenconcentratie bij de juncties nul
omdat over beide een tegenvoorspanning staat.
emitter

basis

collector
Jaan’-stand

actief gebied
’uit’-standx

/ in collector
'A'opgeslagen lading
-------X

Fig.4.18.Het verloop van de minderheidsdragersconcentraties bij de drie verschillende werktoestanden.
De grens tussen het urr- en het actieve gebied
is de curve Ia = 0. In het actieve gebied fun
geert de schakelaar als een normale lagentran
sistor, dat wil zeggen over de emitter staat een
doorgangs- en over de collector een tegenvoor
spanning. De schakeling van de urr- naar de
AAN-toestand via het actieve gebied vindt plaats
met een snelheid die een functie is van de versterkingsfactor en de frequentieresponsie in dat
gebied. De concentratie van de minderheidsdragers in het actieve gebied heeft het al eerder
besproken bekende verloop dat ook in fig.4.18
is weergegeven.
Als derde hebben we dan het AAN-gebied dat
ook wel het verzadigingsgebied wordt genoemd.
In deze situatie resulteert de tegenvoorspanning op de collector in een omkering van de
polariteit zodat over emitter- en collectorjuncties beide een tegenvoorspanning komt te
staan. De verzadigingslijn in fig.4.17 is een
lineaire versie van de uitkomsten van (4.27)
voor de verzadigde situatie. Het feit dat deze
rechte een goede benadering is leidt tot het be
grip verzadigingsweerstand, de inverse waarde
van de helling van de verzadigingslijn. De con
centratie van de minderheidsdragers in de
basis- en collectorlagen voor de AAN-toestand

117

is ook in fig.4.18 opgenomen. Bij de collectorjunctie vertoont deze concentratie een aanzien
lijke stijging ten gevolge van de doorgangsvoorspanning op de collector.
We willen nu een fysische beschrijving geven
van wat er plaats vindt als de transistor door de
drie genoemde gebieden wordt geschakeld.
4.10. EEN KWALITATIEVE BESCHRIJVING
VAN HET SCHAKELPROCES

Vóór we een mathematische analyse van de
schakeltransistor geven is het wellicht nuttig
om eerst een kwalitatieve beschrijving te geven
van de fysische verschijnselen die zich voor
doen als een transistor van de urr-toestand
naar de aan- en dan weer naar de uiT-toestand
wordt geschakeld. Laten we hierbij uitgaan van
het in fig.4.19 afgebeelde, fundamentele scha
kelschema, waarin de transistor gevoed wordt
door een constante basisstroombron. De po
tentiaal t/BE(OFF) houdt de transistor door de
tegenvoorspanning op de emitter in de urrtoestand. De generator in het basiscircuit is een
impulsgenerator en we nemen aan dat hij een
ideaal stapvormig ingangssignaal levert voor
het omschakelen van de transistor. De golfvormen die we bij dit circuit waarnemen voor
de stroompulsen van basis en collector, zijn in
fig.4.20 afgebeeld. We wijzen erop dat de door
de collector geleverde uitgangsimpuls een verre
van exacte weergave is van de ingangsimpuls
aan de basiskant. De oorzaken hiervan zullen
in de volgende paragraaf blijken.
Op het tijdstip to levert de impulsgenerator

SiZ ua

^m(off)Z=Z

+ Ai

n

Fig.4.19.Fundamenteel schakelcircuit met geaarde-emittertransistor.
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een ‘blokvormige’ stroomimpuls aan de basis
van de transistor die op dit ogenblik urr-geschakeld is vanwege de tegenvoorspanning op
de emitter £/be(off>- De collectorstroom is in
deze situatie verwaarloosbaar klein (van de
orde van 7Cbo) zodat de spanning op de collec
tor] unctie gelijk is aan de som van de voedings
spanning Ucc en de uitschakelspanning
^be(off)’ Na to stijgt de basisstroom onmiddel
lijk tot Zbi maar de stijging van de collector
stroom laat tot ti op zich wachten. Het tijds
verloop tussen to en G heet de vertragingstijd
en wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is
voor de omschakeling van de transistor van de
initiële urr-toestand naar de grens van het ac
tieve, geleidende gebied. Met andere woorden:
tot het aangelegde spanningsverschil tussen
basis en emitter tot nul is gereduceerd. In fy
sisch opzicht is het eindige karakter van /d een
gevolg van het feit dat op zowel emitter- als collectorjunctie een tegenvoorspanning staat. Als
de werkzame spanning tussen basis en emitter
van t/BE(OFF) naar nul afvalt moeten de uitputtingslagen van beide juncties een overeenkom
stige dikteafneming vertonen. De vertragings
tijd is de tijd die nodig is om deze capaciteiten
tot het nieuwe spanningsniveau op te laden.
(Omdat deze capaciteiten van de spanning af
hangen nemen daarnaast hun waarden bij de
omschakeling toe.) Het zal duidelijk zijn dat
als C/Be(off) = 0, ook ta = 0.
Op het tijdstip t2 ligt het werkpunt van de
transistor op de grens van het actieve gebied
waarbij de emitter juist een doorgangsvoorspanning gaat ontvangen en elektronen in de
basis begint te injecteren. Nu begint de collec
torstroom naar de verzadigingswaarde op te
lopen, die ongeveer overeenkomt met
Maar ook dit gebeurt niet onmiddellijk op
Voor het bereiken van 90% van de uiteindelijke
waarde op het tijdstip t2 is een zeker tijdsver
loop nodig, t2 — ti, dat de stijgtijd tr van de
collectorstroomimpuls heet. De stijgtijd wordt
ten dele veroorzaakt door de eerder besproken
frequentieafhankelijkheid van ae. Men moet er
wel aan denken dat versterkingsfactor noch

frequentieresponsie door het hele actieve ge
bied constant blijven. De gelijkstroom ae va
rieert om eveneens reeds behandelde redenen
met de stroom en kan afhankelijk van de ae(/c)karakteristiek en de grootte van de te schakelen
stroom door een maximumwaarde gaan. Bo
vendien neemt de werkzame basisdikte toe
naarmate de collectorspanning afneemt van de
voedingsspanning tot de verzadigingswaarde.
Dit heeft op zijn beurt weer een afneming van
/T ten gevolge.
Gedurende dit schakelinterval in het actieve
gebied moeten de capaciteiten van emitter- cn
collectorjuncties in overeenstemming met de
dikteafneming van de uitputtingslagen ontla
den worden. In het emittergebied neemt de ca
paciteit toe omdat er een doorgangsvoorspan
ning wordt aangelegd. Ook de capaciteit van
de collector neemt toe, deze lading moet via de
serieweerstand van de collector, voornamelijk
bestaande uit de externe belastingsweerstand
Ru, worden afgevoerd. Al deze verschijnselen
vinden tegelijkertijd plaats, de combinatie er
van bepaalt de stijgtijd.

“T

/bi

♦

t
/d=vertragingstijd
tr =stijgtijd
^opslagtijd
tf =afvaltijd

lc
0,9/c

o.i /CU7

t3

- -4-x

t

Fig.4.20.Stroom uitgezet tegen de tijd bij de ingangs(basis)- en uitgangs(collector)aansluitingen
van een schakeltransistor in geaarde-emitterschakeling, ter illustratie van de definities van ver
schillende schakeltijden.

De transistor blijft in de AAN-toestand zolang
de inkomende basisstroom /B1 blijft vloeien.
Weer terugkerend naar fig.4.20 nemen we aan
dat op tijdstip r3 de basisstroomimpuls tot nul
wordt gereduceerd. Het blijkt dan dat de collectorimpuls pas op tijdstip r4 hierop reageert.
Het tijdsverloop tussen t3 en r4 noemen we de
accumulatietijd ts, het wordt toegeschreven aan
een opslag of accumulatie van lading in collec
tor en basis. De accumulatietijd is een maat
voor de tijd die nodig is om het aantal minderheidsdragers in de basis en de collector weer in
overeenstemming te brengen met de grens tus
sen het actieve en het verzadigingsgebied. De
overmaat dragers vormt zich doordat over de
collectorjunctie een doorgangsvoorspanning
ontstaat als de basisstroom IBl groter wordt
dan de IB nodig om Ic te leveren, dat wil zeggen
als 7bi > /c/ac- De accumulatietijd hangt dus
samen met een recombinatieproces van de dra
gers, hij is een maat voor de levensduur van de
minderheidsdragers in de basis- en collectorgebieden.
Op tijdstip r4 tenslotte is de verzadiging van
de transistor voltooid en kruist het werkpunt
op zijn baan over de werk lijn de grens tussen
het actieve en het urr-gebied. Dit komt overeen
met het uitschakeldeel van de collectorcurve
van fig.4.20. Het tijdsinterval tussen r4 en t5,
het tijdstip waarop de collectorstroom geredu
ceerd is tot 0,1 Ic, wordt de afvaltijd tf genoemd.
Het omschakelingsprocédé in de afvaltijd komt
overeen met dat in de stijgtijd, met het verschil
dat de overgang in tegengestelde richting ver
loopt.
Samenvattend kunnen we zeggen dat, als
men een stapvormige impuls als basisstroom
toevoert, pas na een bepaalde inschakeltijd

ton = ta + tr

(4.61)

een collectorstroom optreedt. Evenzo heeft de
collector bij een ogenblikkelijke onderbreking
van de basisstroom een bepaalde uitschakeltijd
nodig, gelijk aan

(4.62)
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Men kan aantonen dat voor een npn-tran
sistor met gediffundeerde basis de volgende
relatie geldt:
«

(V Cbe(Off) —

*bi

— V/K/) +

Ctc
4" -T— (^BE(OFF))
Zbi

1

Zr rö ae (— 4- 1,7
\cöt
/

Ctc | In

1
— 4- 1,7

Ctc | In

zf « ae

(4.63)

__ «*/bi
ae ^bi — 0,9 Ic
(4.64)
/c — O^e^BZ

0,1 Ic — CleIB2

(4.65)
7bi - ZB2
z, « t, In-----------------(Zc/ae) - IB2

(4.66)

waarin ae = de gelijkstroom-ae op de verzadigingsgrens
Vo = de contactpotentiaal van de basis-
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emitterjunctie [die in (4.63) een
negatieve waarde heeft]
CtE = de capaciteit van de emitterjunc
tie gemeten voor |C/Be(off) — K>|
= 1 V
Ctc = de capaciteit van de collectorjunctie gemeten bij UCc (aannemend
dat UCc veel groter is dan
^ZbE(OFF) of Cbe(ON))
^be(off) = uitschakelspanning van basis naar
emitter [die in (4.63) een po
sitieve waarde heeft]
BE(ON) = de spanning tussen basis en emit
ter in het actieve gebied (voor sili
cium ca. 0,7 V)
t, = accumulatietijdconstante
coT = 2k maal het versterkings-bandbreedteprodukt, gemeten bij de
verzadigingsgrens
De verg. (4.63)-(4.66) gelden, als de betref
fende veranderingen in de tekens worden aan
gebracht, ook voor pnp-transistors. Let er op
dat voor een npn-transistor
in (4.65) en
(4.66) een negatieve waarde heeft.

DEEL TWEE
HET ONTWERPEN VAN
GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN
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D. S. King
5. BEGINSELEN VAN HET ONTWERPEN VAN HYBRIDISCHE
EN KRISTALSCHAKELINGEN
5.1. INLEIDING

Laten we beginnen met vast te stellen dat het
bij de huidige stand van zaken mogelijk en eco
nomisch verantwoord is om geïntegreerde
schakelingen te ontwerpen en te vervaardigen
voor een groot aantal zeer uiteenlopende doel
einden. Onder de toepassingen is in de eerste
plaats de digitale computertechniek te noemen
waarvoor nu al kant-en-klaar schakelingen ge
leverd worden voor praktisch het gehele gebied
van benodigde functies voor zeer uiteenlopende
computerontwerpen. Daarnaast is het gebied
van de lineaire versterkers van belang waar
echter de veel grotere variatie in de gestelde
eisen een standaardisatie en massaproduktie in
de weg staat. Voor deze markt moet men dus
over ontwerp- en produktiefaciliteiten beschik
ken waarmee men binnen een betrekkelijk kor
te tijd voor elk doel speciaal gebouwde schake
lingen kan leveren op economisch aantrekke
lijke voorwaarden.

Fig. 5.1. Macrofoto van een kristalschakeling.

Deze eisen hebben bij de fabricage van geïn
tegreerde schakelingen geleid tot de ontwikke
ling van twee volkomen verschillende technie
ken die we in het vervolg zullen aanduiden als
de kristal- of monolithische techniek en de hy
bridische techniek. (Zie A2.)
De monolithische geïntegreerde of kristal
schakeling (fig. 5.1) wordt gekenmerkt door het
feit dat alle componenten van de schakeling
worden aangebracht in of op kleine siliciumblokjes of -plaatjes, die in de Amerikaanse lite
ratuur veelal met 'dice' (enkelvoud: ‘die’) wor
den aangeduid. De verbindingen tussen de ver
schillende componenten in een gegeven plaatje
worden als een metallisatiepatroon opge
bracht. Hierbij kunnen de afzonderlijke onder
delen niet gescheiden worden van het complete
netwerk wat de reden is dat men kristalschakelingen ook wel volkomen geïntegreerde schake
lingen noemt.
Dit type is vooral aantrekkelijk voor toepas
singen die betrekkelijk grote hoeveelheden
identieke schakelingen vereisen. Voor derge
lijke doeleinden is het de techniek met de laag
ste stukprijs en de hoogst bereikbare betrouw
baarheid.
Een hybridische schakeling wordt geken
merkt door losse componenten die op een
keramisch substraat aangebracht en onderling
verbonden worden door middel van een metal
lisatiepatroon of een bedrading zoals in fig. 5.2.
Het spreekt vanzelf dat de hybridische schake
ling een zekere gelijkenis vertoont met het con
ventionele losse-componenten-circuit, met dit
verschil dat de afzonderlijke onderdelen uit ongekapselde gedifundeerde of dunnelaagcomponenten bestaan en dat het complete circuit zeer
klein is. Het is hierbij heel goed mogelijk dat in
de hybridische schakeling onder andere één of
meer kristalschakelingen opgenomen zijn. Dus
of een geïntegreerde schakeling nu alleen uit
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Fig. 5.2. Macrofoto van een hybridische schake
ling.

losse componenten is opgebouwd of uit een
kristalschakeling, omgeven door losse compo
nenten, of uit twee of meer kristalschakelingen,
zolang het geheel in één omhulsel is gekapseld
spreken we van een hybridische schakeling.
Op het ogenblik bezit de hybridische techniek
het voordeel van een groter aanpassingsvermo
gen wat vooral voor kleinere ‘oplagen’ van be
lang is. Het is heel goed denkbaar dat bij het
voortschrijden van de technische ontwikkeling
deze tak geheel door monolithische bewerkin
gen zal worden vervangen. Maar bij de huidige
stand van zaken en ook in de naaste toekomst,
voorzover we die kunnen overzien, is het nog
een methode die voor de vervaardiging van ge
ïntegreerde schakelingen van groot praktisch
belang is. Dit tweede deel van het boek is daar
om gewijd aan een bespreking van de ontwerpbeginselen van zowel monolithische als hybri
dische schakelingen.
5.2. DE FUNDAMENTELE BEWERKINGEN

De fabricage van geïntegreerde schakelingen is
overwegend gebaseerd op vier fundamentele
technieken: de hybridische techniek, de dunne-
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laagtechniek, de monolithische techniek en de
‘compatibele’ techniek. In principe bestaat een
dunnelaagschakeling uit microscopisch dunne
laagjes van verschillende materialen die op een
keramisch substraat worden gedeponeerd (door
middel van verstuiven, neerslaan in vacuüm
etc.) om de passieve componenten (weerstan
den, condensatoren, zelfinducties) van de scha
keling te vormen. Een patroon van metaallagen
dient voor de onderlinge verbinding en aan het
zo gevormde passieve netwerk worden dan
aparte actieve componenten (transistors, dio
des, etc.) toegevoegd. De fabricage van volko
men geïntegreerde schakelingen waarin alle
delen in één reeks van behandelingen tegelijk
worden vervaardigd en onlosmakelijk verbon
den zijn, is met de dunnelaagtechniek alleen
namelijk nog niet mogelijk.
Bij de monolithische techniek worden alle
delen, dus zowel de actieve als de passieve com
ponenten, binnen één enkel siliciumplaatje ge
vormd. Men maakt hierbij gebruik van be
proefde halfgeleidertechnieken zoals vastestofdiffusie en epitaxiale groei. Op deze manier kan
men alle circuitelementen in ongeveer hetzelfde
aantal bewerkingen aanbrengen als nodig is om
een enkele transistor te maken.Daar staat tegen
over dat het ontwerpen van de reeks fotogra
fische maskers die nodig zijn om de diverse on
derdelen achtereenvolgens op het ene siliciumsubstraat aan te brengen, te isoleren en te ver
binden, zeer kritisch en betrekkelijk kostbaar
is. Als de maskers eenmaal ontworpen zijn
leent deze techniek zich echter uitstekend voor
goedkope massaproduktie. De keuze in de
waarden, toleranties en temperatuurcoêfficiênten van de passieve componenten is hierbij wat
beperkter dan bij dunnelaagprocédés, maar
voor veel doeleinden nog ruimschoots toerei
kend. Een groot aantal digitale geïntegreerde
schakelingen worden als ‘confectie’ in deze
techniek vervaardigd, evenals trouwens diverse
‘maatwerk’-schakelingen die in grote series op
contractbasis worden geleverd.
Naast de zuivere dunnelaag- en halfgeleider
technieken past men tegenwoordig ook een

‘compatibele’ methode toe, die de voordelen
van de beide voorgaande systemen combineert.
Een compatibele geïntegreerde schakeling is
gekenmerkt door actieve componenten die in
het siliciumplaatje zijn gevormd en die afge
dekt worden door een isolerende siliciumoxydelaag, en passieve componenten die in een pa
troon van dunne lagen op deze isolatielaag
worden aangebracht. Compatibele schakelin
gen vormen dus een uitbreiding van de monoli
thische schakelingen waarvan ze de hoofdken
merken bezitten, gecombineerd met de grotere
vrijheid bij het ontwerpen van de dunnelaag
passieve componenten. Compatibele schake
lingen verlangen echter wel meer bewerkingen
dan de monolithische wat de produktie wat
duurder maakt.
In de hoofdstukken 7 en 10 wordt uitgebreid
ingegaan op het ontwerp van actieve en passie
ve componenten zoals die in de verschillende
typen geïntegreerde schakelingen worden toe
gepast. In dit hoofdstuk zullen we ons bezig
houden met de hoofdlijnen van het ontwerp
van geïntegreerde schakelingen.
5.3. ONTWERPBEGINSELEN VAN
HYBRIDISCHE GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN

Hybridische geïntegreerde schakelingen zijn
evenals hun conventionele tegenhangers dik
wijls opgebouwd uit aparte transistors, diodes,
weerstanden en condensatoren. Hun weerstan
den en condensatoren zijn echter van een afwij
kend type en ook worden de componenten op
een ander manier verbonden en ingekapseld.
Wel worden in de regel conventionele transis
tors en diodes gebruikt, die tezamen met de
weerstanden en de condensatoren op een ge
meenschappelijk montageplaatje worden aan
gebracht.
Hoewel dus sommige componenten van een
hybridische schakeling een grote overeenkomst
vertonen met die van een conventioneel circuit,
bestaan er tussen de twee systemen toch grote
verschillen ten aanzien van de manier waarop

ze tot een geheel worden verbonden. Bij hybri
dische schakelingen moeten alle aparte halfgeleideronderdelen namelijk op een montage
plaatje of substraat worden gekit terwijl de be
drading bestaat uit zeer dunne gesoldeerde dra
den (diameter bijvoorbeeld 0,025 mm).
Aangezien een hybridische schakeling niette
min in veel opzichten lijkt op een conventioneel
circuit levert de conversie van een conventio
neel chassisontwerp tot een uitgewerkt microminiatuurontwerp voor een hybridische schake
ling toch weinig fundamentele problemen. Het
belangrijkste punt waar men hierbij op moet
letten is de parasitaire werking van sommige
weerstanden en condensators in geïntegreerde
schakelingen. Door hun bouw bezitten deze
namelijk een inherente parasitaire component
van de weerstand of capaciteit waar ze voor
ontworpen zijn, waar men bij elke geïntegreerde,
schakeling rekening mee moet houden. In
hoofdstuk 10 zullen we uitgebreid ingaan op de
aard en de grootte van deze parasitaire effec
ten. We willen er hier overigens de nadruk op
leggen dat de ontwerper van geïntegreerde
schakelingen componenten kan kiezen die tot
een circuit leiden met gelijke of kleinere parasi
taire effecten dan bij een conventioneel circuit
met losse onderdelen.
5.4. ONTWERPBEGINSELEN VAN
MONOLITHISCHE SCHAKELINGEN

De term monolithisch is afgeleid van het
Grieks: mono is enkel, lithos is steen. Een mo
nolithische schakeling betekent in letterlijke zin
dus: een schakeling die in één steen, één kristal
is gevormd. Inderdaad worden monolithische
schakelingen in één monokristal van silicium
aangebracht, wat de reden is dat men ook de
term kristalschakeling gebruikt (die dus niets te
maken heeft met een kristaldetector).
Het ideaal is natuurlijk om een complete
geïntegreerde schakeling in hetzelfde aantal be
werkingen te vervaardigen als nodig is voor het
meest complexe circuitelement, dat in de meeste
gevallen de lagentransistor met drie lagen en
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twee juncties is. Bij een halfgeleiderkristalschakeling kan men dit ideaal dicht benaderen.
Voor de vervaardiging van de basis en de emit
ter van de geïntegreerde transistor zijn twee
diffusies nodig die bij de kristalschakeling met
een kunnen dienen om de gediffundeerde weer
standen en condensatoren aan te brengen zodat
voor deze componenten geen extra bewerkin
gen nodig zijn. De enige nabewerkingen be
staan dan ook uit een isolatie van de diverse
onderdelen en de onderlinge verbindingen er
van. Het is dus duidelijk dat de transistorfabricage de basis vormt van de produktie van kristalschakelingen.
De conventionele transistor met zijn platte
of ringvormige opbouw bestaat uit drie aparte
halfgeleidende lagen. Het uitgangsmateriaal
van de plak die de ondergrond of substraat
vormt, stelt het collectorgebied voor waar door
opeenvolgende foto-ets- en diffusiebewerkingen de basis- en emittergebieden in worden
aangebracht. Bij deze opzet hebben alle tran
sistors op één plak een gemeenschappelijke col
lector, wat niet nadelig is omdat de plak in
aparte kleine transistor blokjes wordt verdeeld.
Komen er echter op deze transistorblokjes
nog andere componenten voor, dan is een ge
meenschappelijk substraat niet toelaatbaar
omdat de verschillende onderdelen van de
kristalschakeling onafhankelijk van elkaar
moeten kunnen werken. Men bereikt dit door
een isolatie tussen het substraat en de actieve
delen aan te brengen in de vorm van pn-juncties.
Een transistor van een kristalschakeling (fig.
5.3) onderscheidt zich dus van zijn conventio
nele tegenhanger door het feit dat hij uit drie
juncties en vier halfgeleiderlagen bestaat. De
extra laag wordt gevormd door het substraat,
dat de betreffende transistor met andere delen
van de kristalschakeling gemeen heeft. De pnjunctie tussen het collectorgebied van de tran
sistor en het substraat is in feite een diode die,
als er een tegenvoorspanning op staat, de tran
sistor van de andere delen isoleert. Deze vorm
van isolatie is weergegeven in fig. 5.4 waarin
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(emitter

basis
collector

substraat

Fig. 5.3. Doorsnede van een transistor in een kris
talschakeling. Let er op dat hij drie juncties en vier
halfgeleiderlagen telt.

een doorsnede is afgebeeld van een siliciumblokje met twee transistors, tezamen met het
vervangingsschema. Hieruit blijkt dat zolang
het p-substraat ten opzichte van één van beide
of beide collectorgebieden op een negatieve
potentiaal wordt gehouden, de transistors door
de hoge gelijkstroomweerstand van een diode
met een tegenvoorspanning worden gescheiden.
Wel bestaat er een capacitieve koppeling tussen
de beide componenten ten gevolge van de capa
citeit die de geïsoleerde pn-juncties bezitten.
Dit type diode-isolatie wordt in kristalschakelingen voor allerlei soorten elementen toege
past. Een andere methode die de laatste tijd
I
1/

T~1
\ p-basis / \
' n-collector\

O (n-e^tter/ T
I \ p basis /
/n-colleclor
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collector o
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Fig. 5.4. De isolatie van monolithische transistors
door middel van ruggelings geplaatste diodes,
a. Doorsnede van twee monolithische transistors
die geïsoleerd zijn door twee pn-diodes. b.Het
vervangingsschema van de isolatie van de beide
monolithische transistors.

veel opgang maakt, gebruikt siliciumdioxyde
als isolatiemateriaal. Dit systeem zal de diodeisolatie in veel gevallen gaan vervangen omdat
de parasitaire capaciteit van deze isolatie veel
geringer is, de doorbraakspanning ervan veel
hoger is en de lekstroom bijna tot nul is gere
duceerd.
5.5. DE OPBOUW VAN EEN KRISTALSCHAKELING

De fabricagemethoden van kristalschakelingen
zijn te verdelen in drie groepen: l.de epitaxiediffusietechniek; 2. de gediffundeerde-collectortechniek; 3. de drievoudige-diffusietechniek.
Alle hebben de vierlaags- of geïsoleerde transistoropbouw gemeen die als basis van de kristalschakeling fungeert. De verschillen hebben
in de eerste plaats betrekking op de manier
waarop deze vier lagen worden gevormd en de
daaruit voortvloeiende specifieke eigenschap
pen van de schakeling.

Van de drie groepen is de epitaxie-diffusietechniek, die een aantal inherente voordelen be
zit, het meest verbreid. Dit systeem zullen we
hieronder daarom kwalitatief tot in details be
spreken, waarna van de beide andere een kort
overzicht wordt gegeven.
5.5.1. De epitaxie-diffusietechniek
De fabricage van een kristalschakeling begint
bij deze methode met een p-siliciumplak. Hier
op wordt door epitaxiale groei een (ongeveer
25 micron dikke) laag n-silicium aangebracht,
die uiteindelijk het collectorgebied van de tran
sistors wordt of een onderdeel van de diodes en
gediffundeerde condensatoren die deel uitma
ken van de schakeling. De resterende onder
delen van de transistors, diodes, condensatoren
en weerstanden worden alle door navolgende
diffusiebehandelingen gevormd. De reeks van
bewerkingen alsmede enkele punten waar men
bij elk ervan rekening mee moet houden zijn
weergegeven in de volgende afbeeldingen (fig.
5.5-5.15).

Fig. 5.5. Een epitaxiale plak, het uitgangspunt van een volgens de epitaxie-diffusietechmek gefabriceerde
geïntegreerde schakeling.
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De siliciumplak van fig.5.5 kan het uitgangs
materiaal leveren voor meerdere honderden
plaatjes, elk met een complete geïntegreerde
schakeling, van de in het blokjespatroon gete
kende vorm. De doorsnede van een toekomsti
ge schakeling geeft een pn-structuur te zien,
bestaande uit een p-substraat en een epitaxiale
n-bovenlaag. Hierop is weer een dunne (5 • 10“7
m) laag siliciumdioxyde aangebracht (door een
behandeling bij hoge temperatuur), welke als
uitgangspunt dient bij de fotografische maskermethoden die zo’n belangrijk onderdeel vor
men van de fabricage. De siliciumdioxydelaag
moet dan namelijk de gevormde juncties af
dekken.
Het substraat moet dik genoeg zijn om zon
der al te veel breuk verwerkt te kunnen worden
maar niet zo dik dat de verdeling ervan in
aparte plaatjes later moeilijkheden oplevert.
De soortelijke weerstand ervan moet hoog zijn
om een hoge doorbraakspanning en een lage
capaciteit van de pn-junctie te krijgen. Veel
gebruikt worden p-siliciumsubstraten met een
dikte van 0,15 è 0,2 mm en een soortelijke weer
stand van ongeveer 0,1 Dm.

De epitaxiale laag bestaat uit n-silicium, dc
dikte is ongeveer 0,025 mm, de soortelijke
weerstand van de orde van 5-10-3 fi-m. Dit
laatste is een praktisch compromis tussen de
hoge soortelijke weerstand die vereist is voor
een hoge doorbraakspanning en een lage junctiecapaciteit tussen collector en basis, en de lage
soortelijke weerstand die nodig is om de tran
sistors een lage C/cejsat) en een goede hoogfrequentresponsie te geven (zie hoofdstuk 7).
De SiO2-laag brengt men na de epitaxiebewerking aan door de plak bij 1000°C aan een
zuurstofatmosfeer bloot te stellen. De dikte
van de laag hangt af van de duur, de tempera
tuur en de relatieve vochtigheid van de gasfase.
In de praktijk houdt men de laagdikte tussen
3 a 7-10-7 m.
De isolatiediffusie wordt bij de epitaxiale plak
voorbereid door een foto-etsbehandeling waar
bij de plak met een gelijkmatig dikke lichtge
voelige laag 'fotolak' (bijvoorbeeld Kodak Thin
Film Resist) wordt afgedekt. Dit materiaal is
in ongepolymeriseerde staat gemakkelijk op
losbaar in bepaalde vloeistoffen. De polymeri
satie van de fotolak vindt plaats door bloot-

Fig. 5.6. De plak met het isolatiepatroon in de SiO2-laag geëtst.
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stelling aan ultraviolet licht. Door dit licht door
een geschikt fotografisch masker te laten vallen
kan men bereiken dat de polymerisatie alleen
op de gewenste plaatsen geschiedt. De ongepolymeriseerde vlakken kunnen eenvoudig ver
wijderd worden waarbij de polymeer, die zeer
goed bestand is tegen bijtende etsvloeistoffen,
op de geselecteerde vlakken achterblijft. De
SiO2-laag kan nu op de opengekomen plaatsen
verwijderd worden met een ets die fluorwaterstof bevat, terwijl de SiO2-vlakken die bedekt
zijn met de gepolymeriseerde emulsie, niet wor
den aangetast (zie par.5.8).
Het resterende SiO2 dient als een masker
voor de nu volgende diffusiebehandelingen.
Zoals in hoofdstuk 12 wordt besproken diffun
deren de gebruikelijke diffusanten, in dit geval
borium, veel langzamer in SiO2 dan in silicium
zodat de borium alleen op de plaatsen waar de
SiO2 weggeëtst is in het silicium penetreert, ter
wijl de vlakken onder de SiO2-afdekking niet
aan de diffusant worden blootgesteld. Dit prin
cipe vormt het uitgangspunt van alle ‘gemas
kerde diffusies’, die de kern vormen van de
techniek der kristalschakelingen.

Vervolgens ondergaat de plak dan een p-diffusie waarbij de doopstof het silicium alleen op
de van SiO2 vrijgemaakte plaatsen kan binnen
dringen. Het temperatuur- en tijdsverloop
wordt zo gekozen dat de doopstof door de epitaxiale laag zeker tot in het p-substraat door
dringt. De gebieden onder de SiO2-vlakken
zijn nu geïsoleerde eilandjes van n-silicium, om
geven door p-silicium. Geïsoleerd omdat de
np-junctie rondom elk n-gebied resulteert in
tegengesteld gepoolde diodes tussen alle n-gebieden zodat ongeacht de polariteit van de
spanning de eilandjes altijd gescheiden worden
door een diode met tegenvoorspanning.
De diffusiebehandeling wordt gecompleteerd
door de vorming van een nieuwe SiO2-laag over
de gediffundeerde p-gebieden, waarbij de be
staande oxydelaag over de n-gebieden een gro
tere dikte krijgt.
Vervolgens wordt op de bovenvermelde ma
nier met een masker een tweede patroon in de
SiO2-laag geëtst om de basisgebieden van de
transistors en de anodelagen van de diodes en
condensatoren te vormen. Opnieuw wordt een
p-doopstof, bijvoorbeeld borium, door de ope-

Fig.5.7.De plak na de eerste (p-)diffusie.
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Fig.5.8.De plak met het tweede patroon in de oxydelaag geëtst.
ningen in de eilandjes van epitaxiaal n-silicium
gediffundeerd. De diepte van deze diffusie
wordt zo geregeld dat de gevormde diffusielaag
maar zeer dun is en niet in het substraat door
dringt. Dan wordt weer een laag SiO2 over de
gediffundeerde p-gebieden aangebracht.
Ook deze oxydelaag wordt weer in een be
paald patroon geëtst om vensters aan te bren
gen in de basisgebieden, waar de fosfor door
heen kan dringen die de emitterlagen van de
transistors en de kathodelagen van de diodes
en condensators moet vormen.
Tegelijk worden vensters geëtst in de n-gebieden, vooral in die met een lage oppervlakteconcentratie, waar contact gemaakt moet wor
den met de n-laag. Dit is noodzakelijk omdat
voor het netwerk van onderlinge verbindingen
aluminium wordt gebruikt, dat in silicium een
p-doopstof is, met een maximale oplosbaar
heid van 2-1019 atomen per cm3. Er is dus een
grote oppervlakteconcentratie van fosfor in de
n-gebieden nodig om de vorming van een pnjunctie onder de aluminiumcontacten te ver
hinderen, die een goed contact zou tegengaan.
Uit ervaring is gebleken dat voor een goed
ohms contact een oppervlakteconcentratie van
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de fosfor onder de aluminiumcontacten van
meer dan 2-1020 atomen per cm3 gewenst is.
We maken hier onderscheid tussen een ohmse
verbinding waarvoor de Wet van Ohm geldt en
een gel ijk richtend contact dat ontstaat als er bij
het tot stand brengen van een verbinding niet
het halfgeleidermateriaal een pn-junctie wordt
gevormd.
Dan wordt fosfor met een hoge oppervlakte
concentratie gediffundeerd om in één bewer
king de emitterlagen van de transistors, de ka
thodelagen van de diodes en condensatoren en
de contacten met de n-gebieden te vormen.
Hiermee is de junctievorming van de kristalschakeling voltooid.
Teneinde nu de onderlinge verbindingen tus
sen de verschillende componenten van de kristalschakeling te vormen wordt een vierde
patroon van vensters in de SiO2-laag geëtst op
de plaatsen waar de contacten van de verschil
lende componenten van de kristalschakeling
moeten komen.
Een dunne, gelijkmatige deklaag van alumi
nium wordt in vacuüm over het hele oppervlak
van de plak neergeslagen. Het patroon van on
derlinge verbindingen wordt hieruit met de

Fig. 5.9. De plak na de tweede (weer p-)diffusie.

Fig.5.10. De plak met het patroon van emitters, kathoden en kruispunten.
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Fig. 5.11. De plak na de derde (n-)diffusie.

Fig. 5.12. De plak met in deSiO2-laag geëtste openingen voor de elektrische contacten naar de verschil
lende componenten van de geïntegreerde schakeling.
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Fig.5.13.De plak met het patroon van

wafel met groot
aantal schakelden

van de piak in afzonderlijke blokjes door inkrassen.

Fig. 5.14. Scheiding
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gesoldeerde
«^bindingen

montagei^aatje

JL- 1

'W’
Fig.5.15.Het aparte circuit op een montageplaatje aangebracht, met de aansluitingen naar de pennen.
foto-etstechniek geselecteerd, waarbij de onge
wenste aluminiumoppervlakken weggeëtst wor
den en het netwerk van geleidingen tussen de
transistors, weerstanden, diodes en andere ele
menten van de schakeling overblijft. Een be
paald deel van de metaallaag kan men op zijn
plaats laten om als bovenplaat van SiO2metaal-condensatoren te laten fungeren.
Vervolgens worden de plakken met een dia
mantnaald ingekrast en in aparte schakelingen
gescheiden. Elk aldus verkregen plaatje kan op
een keramische drager gemonteerd worden, en
vervolgens op een geschikt montageplaatje
door middel van een hoogsmeltend eutectisch
soldeermiddel. Een andere methode is om het
plaatje in een geheel keramische platte houder
(‘flat package’) te monteren. Draden met een
diameter van slechts 0,025 mm zorgen voor de
verbinding tussen de schakeling en de houderpennen. Hiermee is de fabricage van een kristalschakeling van het epitaxie-diffusietype vol
tooid.
5.5.2. De gediffundeerde-collectortechniek
Bij de gediffundeerde-collectormethode, afge
heeld in fig.5.16, worden de drie juncties van
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een monolithisch plaatje in drie achtereenvol
gende diffusiebewerkingen aangebracht. Als
substraat dient weer een p-siliciumplak, waarop
door een zuurstofbehandeling bij hoge tempe
ratuur weer een laag SiO2 wordt gevormd.
De SiO2-laag wordt met behulp van een mas
ker plaatselijk weggeëtst waardoor de gebieden
blootgelegd worden die een n-diffusiebehandeling moeten ondergaan, in dit geval een fosfordiffusie. Deze bewerking levert naast de geïso
leerde collectors van de transistors ook geïso
leerde n-eilandjes waarin men de weerstanden
en diode- en condensatorlagen kan diffunderen.
De behandeling wordt gecompleteerd door de
vorming van een nieuwe SiO2-laag over het
oppervlak van de plak. De rest van het procédé
verloopt op dezelfde wijze als bij de epitaxiediffusiemethode.

5.5.3. De drievoudige-diffusiemethode
Bij deze methode, afgebeeld in fig.5.17, onder
gaat het materiaal evenals bij het voorgaande
procédé drie diffusiebewerkingen. In dit geval
echter gaat men uit van een n-substraat dat de
collectorgebieden van de verschillende elemen
ten vormt. Evenals bij het epitaxie-diffusiepro-

l

\p-gediffundeerdy

J

p-silicium
p-substraat

wafel na basisdiffusie

geoxydeerde plak

EO

EZ

O

s0^
■. p

n

p-silicium

p-substraat

emitterpatroon gevormd

collectorpatroon gevormd

n-gediffundeerd
p-substraat

P

plak na emitterdiffusie

collector gediffundeerd

.......1^1
,
n
p-substraat

P

basispatroon gevormd

J
patroon voor contacten gevormd

Fig. 5.16. Schematische voorstelling van de bewerkingen bij de produktio van een geïntegreerde
schakeling volgens de gediffundeerde-collector-methode.
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cédé is de mate van collectordoping een com
promis. Als bij de beide andere procédés begint
men met het aanbrengen van een SiO2-laag op
het substraat, dat hier zoals gezegd een n-doping heeft. Bij de eerste foto-etsbewerking
wordt al dit SiO2 overal weggehaald behalve op
de plaatsen die hun n-dopingmoetenbehouden.
Deze zullen in de uiteindelijke kristalschakeling de collectors moeten vormen.
Dan ondergaat de plak een intensieve diffusiebehandeling met een p-doopstof, bijvoor
beeld borium.Deze p-doopstof dringt van beide
kanten de plak binnen, uitgezonderd op de
plaatsen waar de SiO2-vlakken één zijde mas
keren. De diffusie gaat door tot de beide diffusiefronten elkaar in het midden van de plak
ontmoeten. Hierdoor zijn de met SiO2 afge
dekte gebieden n-eilandjes in een overigens ge
heel p-gedoopte plak geworden. De dikte van
de n-gebiedjes, de collectors dus, is ongeveer de
helft van de totale plakdikte. De vierkantsweerstand van de collector RiC wordt dus pclwc,
waarin pc de soortelijke weerstand van de oor
spronkelijke plak is en wc de dikte van de col
lector. Na de diffusie wordt over het hele
bovenvlak een nieuwe laag SiO2 aangebracht.
De verdere bewerkingen zijn gelijk aan die bij
de hierboven beschreven epitaxie-diffusiewerkwijze.
5.6. VOOR- EN NADELEN VAN DE DRIE
PROCÉDÉS

Zoals uit fig.5.18-5.20 blijkt zijn de doopstoffenverdelingen in de emitter en de basis bij
deze drie methoden in grote trekken hetzelfde.
De verschillen hebben vooral betrekking op de
collector- en substraatgebieden en het lijkt
waarschijnlijk dat de verschillen in het elek
trische gedrag ook hierin hun oorsprong vin
den. De voorkeur die over het geheel genomen
de epitaxie-diffusiemethode verdient, komt het
best tot zijn recht als we eerst de voor- en
nadelen van de beide andere procédés bespre
ken.
Het grootste nadeel van de collector-diffu-

siemethode is dat het aantal doopstofatomen
in de collector afneemt in de richting van de
collector-substraatjunctie, met andere woorden
dat de collector een negatieve dopingsgradiënt
heeft. Dit is precies het tegengestelde van wat
we willen bereiken. De capaciteit van de collector-basisjunctie wordt hoofdzakelijk bepaald
door de doopstofconcentratie in de collector
nabij de junctie. Het feit dat de collector-basis’°al
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Fig. 5.18. Globale doopstoffenverdeling als functie
van de diepte in de plak bij een volgens de gediffundeerdc-collectortechniek vervaardigde transis
tor.
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Fig. 5.20. Globale doopstoffenverdeling als functie
van de diepte in de plak bij een volgens de epitaxiediffusietechniek vervaardigde transistor.

junctie een geleidelijke overgang van p-doping
in de basis naar n-doping in de collector ver
toont neemt niet weg dat de collectordoping
nabij de overgang bijna maximaal is, waardoor
ook de capaciteit maximaal wordt zoals in par.
2.6 bij de bespreking van de junctiecapaciteit is
gebleken. Bovendien wordt de doorbraakspanning tussen collector en basis nadelig beïn
vloed door de oppervlakteconcentraties aan
weerszijden van de junctie, die vergeleken met
de concentraties bij de beide andere procédés
betrekkelijk hoog zijn.
De serieweerstand van de collector kan nau
welijks optimaal zijn omdat de basis is gedif
fundeerd in het collectorgebied met het groot
ste geleidingsvermogen. Er is al op gewezen dat
de achtergrondsconcentratie en de gelijkmatig
heid ervan van invloed zijn op de uiteindelijke
oppervlakteconcentraties van de doopstoffen
na een diffusiebehandeling. Omdat de achter
grondsconcentratie van de collector een gelei
delijk verloop vertoont diffundeert de basis,
waarvan men de gradiënt binnen nauwe gren
zen moet kunnen regelen, in een uitga ngsconcentratie die een functie is van de afstand tot
het plakoppervlak. Deze situatie kan moeilijk
heden opleveren bij het regelen van de oppervlakteconcentratie van het basisgebied.
Eén mogelijk voordeel kan voortvloeien uit
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Fig. 5.21. Doorsnede van een monolithische npntransistor, met de parasitaire pnp-transistor aan
gegeven.
de geleidelijke dopingstoeneming in de collec
tor. In fig. 5.21 is te zien dat substraat, collector
en basis tezamen een pnp-transistor vormen en
al is dit voor de gegeven materialen een verre
van optimale pnp-versterker (de ae is laag), het
is toch de beste pnp-transistor die zonder ge
bruik van speciale technieken te bereiken is.
5.6.1. De drievoudige-diffusiemethode
Deze opbouw heeft het voordeel dat het collec
torgebied een uniforme doping heeft, waardoor
men geen last heeft van spannings- en capaciteitscompromissen bij de collector-basisjunctie
van de gediffundeerde collector.
De doopstofconcentratie van de collector
kan zo gekozen worden dat bij de grens tussen
collector en basis de capaciteit minimaal is en
de doorbraakspanning maximaal, binnen de
grenzen die een lage vierkantsweerstand als
voorwaarde voor een lage £/ce(sat> oplegt.
De drievoudige-diffusiemethode heeft echter
twee inherente beperkingen. Omdat we in dit
geval een gediffundeerd substraat hebben is het
collectorgebied de lichtst gedoopte kant van de
collector-substraatjunctie zodat de capaciteit
van deze junctie wordt bepaald door de doop
stofconcentratie in de collector. Aangezien de
toegestane vierkantsweerstand van de collec
tor een ondergrens stelt aan de collectordoping
za deze capaciteit nooit geheel geëlimineerd

kunnen worden.
De p-diffusie die voor de isolatie nodig is
moet door de halve dikte van de plak heen
dringen en om dit binnen een redelijke tijd te
laten verlopen moet men deze dikte dus beperkt
houden. Een diepe diffusie van dit type met
borium als doopstof en uitgevoerd bij bijvoor
beeld 1250°C heeft 35,8 uur nodig om de halve
dikte van een 150 micron dikke plak voldoen
de te dopen. Een andere factor die de plakdikte
beperkt is in fig. 5.22 geïllustreerd. Omdat de
diffusie in het algemeen, dus bij zowel n- als pstoffen, een isotropisch karakter heeft zal de
doopstof ook onder een oxydelaag dringen en
wel over een afstand die ongeveer gelijk is aan
de diffusiediepte. Deze onderdiffusie verkleint
het bruikbare oppervlak van elk isolatiegebied
en hoe groter de plakdikte is hoe meer dit op
pervlak zal afnemen.

Xj gediffundeerde laag
achtergrondsmateriaal

Fig.5.22.Doopstofdiffusie onder het oxydemasker.

5.6.2. De epitaxie-diffusiemethode
De epitaxie-diffusiemethode heeft alle voor
delen van de drievoudige diffusieopbouw en
geen van de nadelen. De plakdikte wordt niet
beperkt en de dikte van het epitaxiale n-collectorgebied hangt niet af van die van het p-substraat. Omdat men uitgaat van een p-substraat
kan men de doping ervan zo kiezen dat de capa
citeit van de collector-substraatjunctie onaf
hankelijk is van de doopstofconcentratie in het
collectorgebied zodat men de parasitaire capa
citeit tot een minimum terug kan dringen zon
der dat dit ten koste gaat van de andere para
meters.

5.7.

de vorming van

pnpnpn-

STRUCTUREN

Elk van de drie besproken methoden levert een
geïntegreerde schakeling met zowel pnp- als
npn-elementen op dezelfde monolithische plak.
Een pnp-transistor verkrijgt men bijvoorbeeld
door de basis-, collector- en substraatgebieden
van de npn-transistor te gebruiken. Bij elk van
de drie methoden bestaat ook de mogelijkheid
om een extra diffusiebehandeling uit te voeren
teneinde een pnp-transistor met betere elek
trische eigenschappen te krijgen. Dit houdt dan
in dat men vóór de basisdiffusie een diepe,
zwaar gedoopte p-laag (bijvoorbeeld boriumatomen) in de plak aanbrengt zoals in flg. 5.23
is afgebeeld. Hierdoor verkrijgt men een goede
pnp-emitter, die een dunne basis levert voor de
pnp-transistor zonder dat de eigenschappen
van de collector van de npn-transistor hierdoor
achteruit gaan. Bevat de schakeling meerdere
pnp-versterkers, dan zullen de collectors niet
geïsoleerd zijn wat de mogelijkheden van deze
structuur enigszins beperkt.
Wil men een schakeling hebben met elektrisch
geïsoleerde npn- en pnp-transistors, dan moet
men een vijflaagsopbouw toepassen. Dit type
kristalschakeling bestaat in twee basisuitvoe
ringen die in fig. 5.24a en 5.24b zijn weergege
ven. De bewerkingen die nodig zijn om de uit
voering van fig. 5.24b te maken zijn in fig. 5.255.27 uitgebeeld. Bij deze opbouw worden de
collector van de npn- en de basis van de pnpelementen in twee afzonderlijke diffusies aan
gebracht. De diffusie die vervolgens nodig is
om de basis van het npn-deel te vormen kan
meteen de emitter van het pnp-deel leveren.

5.7.1. Verbetering van de epitaxie-diffusiestructuur
Om een geïntegreerde schakeling te maken
waarvan de transistors wat de gelijkstroom- en
wisselstroomeigenschappen betreft niet onder
doen voor losse epitaxiale transistors [met na
me op het punt van CAjcbo, ^cecsati en de
tijdconstante van de collector], moet deepita139
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Fig. 5.23. Vierlagige structuur die een pnp- en een npn-transistor levert in één kristalschakelingsblokje.
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Fig. 5.24. Vijfiagige structuren die geïsoleerde pnp- en npn-transistors leveren in één kristalschakelings
blokje: (a) uitgaande van een p-substraat: (b) uitgaande van een n-substraat.

xie-diffusiemethode enigszins gemodificeerd
worden. Zoals in hoofdstuk 7 behandeld wordt
behoeft de dikte van de n-siliciumlaag die als
collector fungeert maar heel klein te zijn. De
waarde ervan hangt af van de verhouding tus
sen de maximale benodigde collectorspanning
en de dikte van de uitputtingslaag in de collec
tor bij deze spanning.
Omdat de collectorstroom in een monoli
thische transistor dwars, dus parallel aan het
oppervlak verloopt hangt de serieweerstand
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van de collector af van de vorm, de afstand en
de afmetingen van de contactvlakken tussen
collector, basis en emitter en de vierkantsweerstand van de collector. Om de werkzame vierkantsweerstand van de collector te verlagen
zonder dat dit ten koste van de spannings- en
capaciteitskenmerken ervan gaat kan men plaat
selijk een zwaar gedoopte n-laag in de collector
aanbrengen zoals in fig. 5.28 is weergegeven.
Deze laag kan aangebracht worden door middel
van plaatselijke diffusie van een n-doopstof als
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n

uitgangsplak

p-collector

P

n
isolatiediffusie

Fig. 5.25. Bewerkingsvolgorde van het npn-pnp-transistorpaar van fig. 5.24b. met als uitgangspunt de
epitaxiale p- of n-plak en de isolatiediffusie.
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Fig. 5.26. Bewerkingsvolgorde van het npn-pnp-transistorpaar van fig. 5.24b. na de diffusies van de npncollector en de pnp-basis.
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Fig. 5.27. Bewerkingsvolgorde van het npn-pnp-transistorpaar van fig. 5.24b, na de gelijktijdige diffusie
van de pnp-emitter en de npn-basis, gevolgd door de diffusie van de npn-emitter.
arsenicum vóórdat de n-collector epitaxiaal
wordt gevormd. De werkzame vierkantsweerstand van de collector wordt hierdoor geredu
ceerd tot de parallelle combinatie van de vierkantsweerstand van het licht n-gedoopte epitaxiale gebied en die van het zwaar gedoopte
n-diffusiegebied.
Als doopstof voor deze laag kiest men arse
nicum omdat het gebied zich bij de navolgende
bewerkingen niet uit mag breiden zodat de ndoopstof een lage diffusiestroomcoëfficiënt
moet bezitten vergeleken met die van borium en
fosfor. Verder moet het om een gebied met lage
vierkantsweerstand te krijgen mogelijk zijn om
meer dan 1019 atomen per cm3 in het silicium
aan te brengen. In fig.3.7 is te zien dat de dif
fusiestroomcoëfficiënt van arsenicum ongeveer
een tiende is van die van borium en fosfor en in
fig. 3.6 is te zien dat er in silicium meer dan 1021
arsenicumatomen per cm3 in vaste oplossing
kunnen gaan.
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Een tweede methode om locale n+-gebieden
te vormen is plaatselijke epitaxiale groei. Deze
methode is in fig. 5.29 afgebeeld. Op het psubstraat wordt weer een laag SiO2 aange
bracht, die in het patroon van de gewenste
n+-laag wordt weggeëtst, tezamen met een klein
deel van het substraat eronder. Dan volgt een
epitaxiebehandeling om de gevormde uitspa
ringen met n-silicium op te vullen waarna het
SiO2 van het oppervlak van de plak wordt ver
wijderd en de plak de normale epitaxie-diffusiebewerking ondergaat.
5.8. DE FOTOLAKBEWERKING

Alle bewerkingen bij de fabricage van geïnte
greerde schakelingen zijn gebaseerd op foto
grafische maskertechnieken. Men gaat hierbij
uit van lichtgevoelige organische stoffen die
fotolakken worden genoemd en die in combi
natie met het masker de uiteenlopende patro-

j
J

y•

p-basis:.:, '
n-collector

zwaar gedoopt n-gebied

p-substraat

Fig. 5.28.Toepassing van een zwaar gedoopt be
graven n-gebied om de t/CE(SAT), <7dCDO en de collector-tijdconstante te verbeteren.

p-substraat

p-substraat

epitaxiale n-laag

p-substraat

Fig. 5.29. Vervaardiging van een zwaar gedoopt
begraven n-gebied langs epitaxiale weg. Eerst
wordt de SiO2-laag tezamen met een klein deel
van het substraat eronder in het gewenste patroon
weggeëtst. Dan volgt een epitaxiebehandeling om
de gevormde uitsparing op te vullen met n-silicium.
Tenslotte wordt de SiO2-laag van het oppervlak
van de plak verwijderd waarna de plak de normale
epitaxie-diffusiebewerking ondergaat.

nen leveren die op de halfgeleiderplak aange
bracht moeten worden. De maskers bestaan
uit een patroon dat door middel van contactdruk fotografisch overgebracht moet worden
op het oppervlak van een halfgeleider, een
oxydelaag op de halfgeleider of een metaallaag
die de halfgeleider bedekt. Het fotolakprocédé
bestaat uit de volgende bewerkingen:
1. maak het substraat lichtgevoelig door het
te bedekken met de lichtgevoelige fotolakemulsie;
2. breng het masker op de juiste plaats ten
opzichte van het substraat of de daarop al aan
wezige patronen;
3. stel de emulsie bloot aan een intensieve ul
traviolette straling;
4. ontwikkel het in de emulsie gevormde la
tente maskerbeeld: de emulsie wordt hierbij op
de belichte plaatsen verwijderd zodat het sub
straat daar bloot komt;
5. fixeer de niet bij de ontwikkeling verwij
derde delen van de emulsielaag om deze be
stand te maken tegen de bijtende etsvloeistoffen, etc;
6. behandel (bijvoorbeeld: ets) het substraatoppervlak voorzover dit niet door het emulsiebeeld wordt afgedekt;
7. verwijder het emulsiebeeld en maak de
plak schoon voor de volgende bewerking.
Het in de fotolaklaag gevormde beeld kan
niet nauwkeuriger zijn dan het fotografische
masker waar het een reproduktie van is. Be
langrijke eisen waar masker en beeld aan moe
ten voldoen zijn:
1. het beeld moet de juiste dimensies hebben;
2. de afmetingen van het masker mogen niet
beïnvloed worden door temperatuur en lucht
vochtigheid ;
3. het beeld moet zowel in de transparante
als in de niet-doorlatende delen een uniforme
dichtheid hebben;
4. er moet een abrupte overgang zijn tussen
transparante en ondoorschijnende delen.
Voor bijna alle toepassingen bestaat het mas
ker uit een aantal identieke beelden. Bij tran
sistors met kleine afmetingen kan een enkel
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masker uit 1000 of meer beelden bestaan die
van middelpunt tot middelpunt gemeten alle
dezelfde onderlinge afstand hebben zodat op
het plakoppervlak een regelmatige verzameling
identieke beelden ontstaat. Verder zijn voor de
uiteindelijke schakeling doorgaans meerdere
maskers nodig. Omdat deze na elkaar worden
gereproduceerd moet men ervoor zorgen dat
het beeld van bijvoorbeeld het tweede masker
nauwkeurig ‘sluit’ over dat van het eerste. (Een
complete reeks maskers die nodig is voor een
bepaalde al of niet geïntegreerde schakeling
noemt men een set.)
5.9. DE MASKERVERVAARDIGING

De vervaardiging van een masker bestaat in
het algemeen uit de volgende stappen (fig. 5.30):
1. de vervaardiging van het uitgangsbeeld;
2. eerste verkleining;
3. beeldvermenigvuldiging, vorming van het
samengestelde beeld;
4. tweede of uiteindelijke verkleining.
De beeldvermenigvuldiging kan voorafge
gaan of gevolgd worden door of samenvallen
met de uiteindelijke verkleining, al naar de
techniek die men toepast. De apparatuur die
voor dit type fotografie nodig is, bestaat uit een
montagetafel, een lenzensysteem en een negatiefhouder. Het fotografische systeem moet on
beweeglijk schok- en trillingsvrij opgesteld zijn
op een vaste ondergrond.

5.9.1. Het maken van het uitgangsbeeld
Hoe groter de afmetingen van het uitgangs
beeld zijn hoe nauwkeuriger het uiteindelijke
patroon wordt. De schaal van het uitgangs
beeld wordt echter door verschillende factoren
beperkt. Zo stelt de omvang van de montage
tafel een grens aan het maximumformaat,
terwyl het oplossend vermogen van de came
ra de minimale dimensies bepaalt; ook al kan
men de verhouding tussen deze twee begren
zingen veranderen door in meerdere stappen te
verkleinen. Een beperking van fundamentele
aard is de verhouding tussen de breedte van de
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dunste lijnen en de afmetingen van het uit
gangsbeeld als geheel (of de afstand van middel
punt tot middelpunt gemeten). Als we aannemen
dat het uiteindelijke beeld een formaat van 0,25
bij 0,25 cm moet hebben en dat de kleinste lijn
breedte hierin 0,001 cm is, dan is deze lijn
breedte bij een verkleining van 250 : 1 oor
spronkelijk 0,25 cm, terwijl de montagetafel
een formaat van 62,5 X 62,5 cm moet hebben.
Men ziet dat als we de minimum lijnbreedte in
het uitgangsbeeld groter willen maken daar
voor een overeenkomstige vergroting van de
montagetafel nodig is.
Moet het uitgangsbeeld in gereflecteerd licht
opgenomen worden, dan is het het beste om
het in oostindische inkt uit te voeren teneinde
een intensieve zwarting en strakke lijnen te krij
gen. Voor een goed contrast is het noodzakelijk
dat de zwarten een gelijkmatige zwarting heb
ben en de achtergrond zuiver wit is.
Het is bij de fotografische maskervervaardiging een eerste vereiste dat tussen lichte en
donkere vlakken een zo groot mogelijk contrast
bestaat. Eén manier om dit te bereiken is om
het uitgangsbeeld met doorvallend licht op te
nemen. Onder deze omstandigheden moet het
uitgangsbeeld geen lijntekening zijn maar een
patroon van transparante en niet-doorlatende
vlakken op een maatvast medium. Hiervoor is
bijvoorbeeld Ruby Studnite in gebruik, een
transparante mylarfilm met een ondoorlatende
bovenlaag die er afgepeld kan worden. Door
het patroon met een mes in de bovenlaag uit te
snijden kan men het verwijderen om transpa
rante vlakken tegen een donkere achtergrond
te krijgen. Een probleem bij het gebruik van
doorvallend licht is de intensiteitsafneming aan
de randen van het uitgangsbeeld, waar de gro
tere afstand van de rand van de montagetafel
tot de optische as van het lenzenstelsel nog bij
komt. Om een opname te krijgen met een uni
forme dichtheid van het centrum naar de rand
heeft men een uniform verlichte montagetafel
nodig.
Of het uitgangsbeeld nu een Lijntekening is of
een in mylar uitgesneden sjabloon, de nauw-

keurigheid van het patroon moet in elk geval
groter zijn dan die welke met handwerk be
reikbaar is. Veelal worden tekentafels gebruikt
van het type coordinatograph, waarmee een
punt zowel in cartesische als in poolcoördina
ten tot op 0,0.025 cm gelokaliseerd kan worden.
Deze minieme afwijking van het uitgangsbeeld
moet voor het uiteindelijke beeld nog door de
verkleiningsfactor worden gedeeld. Bij een re
ductie van 250:1 brengt dit een uiteindelijke
fout van 10-7 cm met zich mee, wat natuurlijk
te verwaarlozen is.

5.9.2.Z><? verkleining
Is het uitgangsbeeld klaar, dan wordt dit enkele
beeld in een eerste stap verkleind met een
factor die kan variëren van 2:1 tot 40:1, waarna
het eventueel wordt vermenigvuldigd. De mate
van verkleining hangt af van de lijndikte in het
uitgangsbeeld en de onderlinge afstand bij de
vermenigvuldiging maar in elk geval moet het
resultaat van deze eerste stap een uiterst nauw
keurige reproduktie van het uitgangsbeeld le
veren. Past men al in dit stadium een vermenig
vuldiging toe, dan worden van de eerste ver
kleining een aantal contactafdrukken met
nauwkeurig gelijke tussenafstanden gemaakt.
Men doet dit op een speciale contactdrukker
(step-and-repeat machine) die het beeld op een
gegeven plaats afdrukt en dan automatisch
naar de aangrenzende positie verder gaat voor
de volgende afdruk. Dit gaat zo door tot het
hele samengestelde beeld compleet is waarna
dit op het gewenste formaat wordt verkleind
door van de meervoudige contactafdruk een
microfoto te maken. Deze eerste verkleining
wordt gevolgd door een tweede, de uiteindelijke
die op een analoge manier wordt uitgevoerd.
De onderlinge afstand van de beelden wordt
mechanisch ingesteld, wat tot afwijkingen in de
positie kan leiden. De invloed van deze fouten
wordt echter sterk gereduceerd door de beeldvermenigvuldiging voor de uiteindelijke ver
kleining uit te voeren. De fout wordt hierdoor
immers gedeeld door de verhouding tussen
tweede en eerste verkleining. Afgezien van de

tussenafstand is het uiteindelijke beeld een
uiterst exacte copie van het uitgangsbeeld. Stelt
men de vermenigvuldiging uit tot na de tweede
verkleining, dan worden hierdoor de fouten in
de tussenafstanden veel groter, namelijk niet
meer gedeeld door de tweede verkleining.
De voordelen van de bovenstaande methode
zijn dat men de afmetingen van het uiteinde
lijke beeld zeer goed in de hand heeft en dat
men een zeer scherp beeld verkrijgt. De nade
len zijn dat de mechanische verplaatsing fouten
in de plaatsing van de beelden veroorzaakt en
dat het een bewerkelijke methode is die veel tijd
vraagt. De positiefouten zijn hierbij willekeu
rig verdeeld en omdat elk masker apart wordt
vermenigvuldigd is het mogelijk dat ze bij el
kaar opgeteld worden. Aangezien het door
gaans noodzakelijk is dat een gegeven maskerpatroon geheel binnen het voorgaande patroon
valt of omgekeerd moet men bij het ontwerp,
om zeker aan deze eis te voldoen, een zekere
tolerantie aanhouden waarvan de grootte af
hangt van de som van de beide afwijkingen.
5.9.3. De multilenscamera
Men kan de willekeurig verdeelde positiefouten
van de maskerbeelden onderling sterk verklei
nen door een camera te gebruiken die voor elk
beeld dat men op de gewenste tussenafstand
wil vormen, een apart lenzenstelsel heeft. Een
dergelijke camera heeft bovendien het voor
deel dat het bewerkelijke en langdurige mecha
nische vermenigvuldigingsprocédé voor elk
masker komt te vervallen. Laten we als voor
beeld nemen dat de beeldcentra een onderlinge
afstand moeten hebben van 1,25 mm. Als de
verhouding tussen het uitgangs- en het uitein
delijke beeld 100:1 is en de eerste verkleining
5:1, dan levert de eerste verkleining dus beelden
op 2,5 cm afstand van elkaar. De optische assen
van de multilenscamera moeten dus eveneens
een onderlinge afstand hebben van ca. 2,5 cm.
Verder moeten de lenzenstelsels van een zo
hoog mogelijke uniformiteit en optische kwali
teit zijn terwijl alle beeldvlakken in één vlak
parallel aan dat van het uitgangsbeeld moeten

145

liggen om een scherp totaalbeeld op de film te
vormen.
Het is natuurlijk duidelijk dat een lijn door
de centra van uitgangsbeeld en film maar met
één optische as kan samenvallen. Om nu de
hoekafwijkingen ten opzichte van de andere
optische assen zo klein mogelijk te maken
moet men het uitgangsbeeld zo ver mogelijk
van de lenzen opstellen als praktisch toelaat
baar is. Zolang men voor alle maskers van een
set maar één camera gebruikt hangt de beeldregistrering echter niet af van afstandsverschillen die ten gevolge van dergelijke lensfouten op
treden want deze zijn van masker tot masker
immers gelijk. Zolang ze niet overmatig wor
den zijn dergelijke afwijkingen in de positie dus
niet zo bezwaarlijk. Dit in tegenstelling tot de
beeldvertekening, die dat wél is zodat men len
zen moet gebruiken met een zo klein mogelijke
vertekening.
De uiteindelijke reductie van het samenge
stelde beeld tot de zogenaamde master wordt
uitgevoerd met een gewone camera met één
lens en komt overeen met die na de mechani
sche vermenigvuldigingsmethode. De master is
een negatief van het uiteindelijke masker zodat
men er door contactdruk eenvoudig kopieën
van kan maken. Het contactdrukken moet zeer
zorgvuldig worden uitgevoerd om te voorko
men dat er moeilijkheden ontstaan ten gevolge
van stofdeeltjes en andere factoren die een goed
aanliggen van master en contactdruk verhinde
ren en tot ‘pitjes’, newtonringen en andere
fouten leiden. In fig. 5.30 zijn verschillende sta
dia van de maskervervaardiging weergegeven.
5.10. DE PLAATS VAN DE ONDERDELEN
IN EEN KRISTALSCHAKELING

Een kristalschakeling kan de volgende compo
nenten bevatten:
1. transistors;
2. diodes;
3. andere actieve componenten;
4. lagencondensatoren;
5. dunnelaagcondensatoren;
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6. diffusieweerstanden (gediffundeerde weer
standen) ;
7. dunnelaagweerstanden.
Al deze onderdelen, die elk hun specifieke be
perkingen hebben, worden besproken in de
volgende hoofdstukken. Een kristalschakeling
die uit deze elementen is opgebouwd wordt be
perkt door parasitaire factoren die bepaalde
grenzen stellen aan de elektrische eigenschap
pen. Men kan de nadelige invloed van deze
parasitaire factoren tegengaan door een ge
schikte verdeling van de verschillende onder
delen over de schakeling.
Zo zal het uit fig. 5.3 duidelijk zijn dat een
monolithische transistor een grote gelijkenis
vertoont met een vierlaagsdiode of een regel
bare pnpn-gelijkrichter. Het is zelfs heel goed
mogelijk een dergelijke vierlaagstransistor bij
geschikte keuze van stroom en van span
ning als een schakeltransistor te gebruiken.
Om nu te voorkomen dat deze transistor als
schakelaar gaat optreden moet over de collector-substraatjunctie altijd een tegenvoorspanning aangelegd blijven zodat deze niet als
emitter kan gaan fungeren. Bij een kristalscha
keling bereikt men dit door het p-substraat
door te verbinden met de meest negatieve pool
in het circuit.
5.10.1.Parasitaire capaciteit
Een vierlaagstransistor van een kristalschake
ling vertoont een parasitaire capaciteit die een
drielaagstransistor niet kan bezitten. We doe
len hier natuurlijk op de collector-substraatcapaciteit, parallel aan de capaciteit van de
collector-basisjunctie. Bij de monolithische
structuur kan de collector-substraatjunctie een
aanzienlijke dikte hebben. Men moet bij het
berekenen van de grootte van deze capaciteit
onderscheid maken tussen het grondvlak van
de junctie, parallel aan het oppervlak van de
plak en de ‘zijwanden’ van de diffusielagen, zo
als in fig. 5.31 getekend is. De capaciteit per
oppervlakte-eenheid kan voor elk van deze
componenten aan de hand van de vergelijkin
gen en figuren in hoofdstuk 2 en 3 berekend

worden. Men kan er hierbij van uitgaan dat het
zijwandoppervlak ongeveer overeenkomt met
een kwart maal het oppervlak van een cilinder
met een straal die gelijk is aan de laagdikte.
Voor dit deel van de junctie geldt de capaciteit
van een gediffundeerde junctie die bij benade
ring door fig. 3.21a wordt gegeven. Bij de epitaxie-diffusiemethode is het ondervlak als een
abrupte junctie te beschouwen zodat men voor
de capaciteitsberekening moet uitgaan van
(2.79).
5.10.2. De capaciteit van metaaloxydejuncties
De metaallagen die de verschillende elementen
van een kristalschakeling onderling verbinden,

liggen ten dele op het siliciumdioxyde dat het
kristaloppervlak bedekt. Er ontstaat hierdoor
een parasitaire capaciteit tussen het silicium en
de metaalstrippen, waarbij het siliciumdioxyde
als diëlektricum fungeert. De dikte van de
SiOi-laag vertoont overigens plaatselijke varia
ties. Zo is de capaciteit per oppervlakte-eenheid

Fig. 5.30. Verschillende maskerbewerkingen: het
uitgangsbeeld, het samengestelde beeld na de
eerste verkleining en het uiteindelijke masker.
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Fig. 5.31. Doorsnede van een monolithische plak,
met de twee componenten van de collectorsubstraatcapaciteit.

bij een 10-6 m dikke SiO2-laag ongeveer
1,6-103 pF-mm-2. Deze capaciteit is verdeeld
over het gebied tussen de aansluitingen van een
weerstand die wordt gevormd door de siliciumlaag eronder. Voor het gemak mogen we de
capaciteit echter geconcentreerd denken aan
één van de beide aansluitingen. Men kan in een
kristalschakeling deze capaciteit zo klein ma
ken dat hij mag worden verwaarloosd ten op
zichte van de parasitaire junctiecapaciteiten
van de monolithische componenten door de af
metingen van de metalen verbindingsstroken
minimaal te houden.

tiegebieden minimaal houden.
Fig.5.32 geeft het schema van een stroomgestuurde logische schakeling weer. De monoli
thische uitvoering van dit circuit ziet u in fig.
5.33. Deze schakeling bevat drie isolatiegebie
den, aangeduid met A, B en C. Uit het schema
van fig.5.32 blijkt dat de drie ingangstransistors een gemeenschappelijke collector hebben
waarvan de potentiaal geregeld wordt door
hem via een emittervolger aan te sluiten op de
uitgang bij pen 5. Van de transistor met pen 1
als ingang is de collector eveneens via een
emittervolger op de complementaire uitgang
bij pen 4 aangesloten. Het ligt voor de hand
dat, om een kortsluiting van de twee uitgangen
te voorkomen, de collectorpunten B en A elek
trisch geïsoleerd moeten zijn. De drie ingangstransistors aan de ene kant en de transistor
met de vaste voorspanning moeten daarom elk
hun eigen isolatiegebied hebben, respectieve
lijk B en A.
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5.11. EEN VOORBEELD VAN EEN
KRISTALSCHAKELING

Het eerste punt van overweging bij het ontwer
pen van een kristalschakeling is het benodigde
aantal isolatiegebieden. We herinneren eraan
dat een isolatiegebied een n-gebied is, overeen
komend met de collector van een transistor,
dat van andere n-gebieden is gescheiden door
diodes waar een tegenvoorspanning op staat.
Door deze elektrische isolatie kunnen de ver
schillende n-gebieden een uiteenlopende poten
tiaal hebben. Het aantal benodigde isolatiege
bieden wordt bepaald door het aantal collectorgebieden met verschillende potentialen. Als
de elektrische functie van de schakeling nadelig
wordt beïnvloed door een parasitaire capaci
teit tussen een collectorknooppunt en het sub
straat moet men het oppervlak van deze isola-
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Fig. 5.32. Schematische voorstelling van een typi
sche stroomgestuurde logische schakeling met drie
ingangen.

Omdat de uitgangen aan beide collectorknooppunten A en B zijn aangesloten kan men
metingen van de tijdskarakteristieken aan elk
van beide uitgangen uitvoeren. De totale para
sitaire capaciteit bij A of B zal de tijdskarakteristiek van de bijbehorende uitgang beïnvloe
den, en om één waarde te krijgen voor de twee
uitgangen moeten dus de parasitaire capaci-
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Fig. 5.34. Doorsnede van een diffusie weerstand in
een kristalschakeiing.

Fig. 5.33. Macrofoto van de schakeling van fig.
5.32. De drie met A. B en C aangeduide isolatiegebieden en de nummering van de pennen komen
overeen met fig. 5.32.
teiten bij A en B aan elkaar gelijk worden ge
maakt. Men bereikt dit door het oppervlak van
gebied B tot een minimum te beperken en het
gebied A hetzelfde oppervlak te geven als ge
bied B want voor overeenkomstige junctieprofielen is de capaciteit evenredig met het op
pervlak.
De collectorgebieden van de transistors die
de emittervolgers vormen, worden op UCc ge
houden, de meest positieve spanning van het
circuit. Omdat UCc verschilt van de span
ningen bij A en B is voor deze transistors een
derde isolatiegebied, C, nodig. De weerstanden
worden in een kristalschakeiing normaliter in
dezelfde diffusiebehandeling gevormd die de
basis van de transistors levert. Eén eigenschap
van een gediffundeerde laag die men recht
streeks kan meten is de vierkantsweerstand, 7?s.
Voor een diffusieweerstand kan men deze be
palen uit

R

(5.1)

waarin l en b de lengte en breedte van het diffusieoppervlak zijn (van boven gezien).

Het blijkt dus dat de grootte van een tegelijk
met de bases gediffundeerde weerstand afhangt
van twee factoren: de vierkantsweerstand van
het diffusiegebied en de verhouding tussen
lengte en breedte van het weerstandgebied.
Fig. 5.34 geeft een beeld van de structuur van
een diffusieweerstand in een kristalschakeiing.
Het vervangingsschema geeft fig. 5.35. (Voor
een uitgebreidere bespreking van weerstanden
verwijzen we naar hoofdstuk 10.) Men ziet dat
er een parasitaire pnp-transistor wordt ge
vormd met de weerstand als emitter, het n-isolatiegebied als basis en het substraat als collec
tor. Zoals bekend moet men op het substraat de
meest negatieve spanning van het circuit aan
leggen om te voorkomen dat de transistors van
de kristalschakeiing als vierlaagsschakelaars
gaan optreden. Deze voorwaarde levert voor de
parasitaire pnp-transistor van de weerstand
een collectorgebied met een tegenvoorspanning. Het is duidelijk dat op de junctie van de
diffusieweerstand dus ook een tegenvoorspanning moet staan, en wel met het tweeledige doel
de waarde van de weerstand op peil te houden
en de vorming van de parasitaire pnp-transis
tor tegen te gaan. Men kan dit hier bereiken
door de n-isolatiegebieden rond de weerstan/?
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Fig. 5.35. Het vervangingsschema van een diffusie
weerstand met de ermee geassocieerde parasitaire
elementen.
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den te verbinden met de meest positieve poten
tiaal in het circuit zodat men er zeker van kan
zijn dat op beide juncties onder alle omstandig
heden een tegenvoorspanning staat. Een waar
borg dat de isolatiegebieden van alle weerstan
den met de meest positieve potentiaal verbon
den zijn krijgt men door alle weerstanden een
voudig in één gemeenschappelijk isolatiegebied
onder te brengen en ze onderling te isoleren
door middel van tegengestelde diodejuncties
(back-to-back junctions).
De weerstanden en de transistors die de
emittervolgers vormen, kunnen alle in isolatie
gebied C geplaatst worden omdat de spanning
die nodig is voor de collectors van de emitter
volgers gelijk is aan die van het n-isolatiegebied
van de weerstanden. De parasitaire capaciteit
van een dergelijk gemeenschappelijk isolatie
gebied resulteert in een capaciteit tussen voe
ding en aarde. De situatie waarbij een weer
stand en een transistor in één gemeenschappe
lijk isolatiegebied zijn ondergebracht, is alleen
toegestaan als de collector van de transistor en
het isolatiegebied van de weerstand dezelfde
potentiaal mogen hebben. In alle andere geval
len moeten transistor en weerstand van elkaar
geïsoleerd worden. We kunnen de overwegingen
ten aanzien van de isolatiegebieden nu samen
vatten:
1. Alle n-collectorgebieden met een verschil
lende potentiaal moeten van elkaar geïsoleerd
worden.
2. Het oppervlak van de isolatiegebieden
waarbij zich een parasitaire capaciteit met de
aarde voordoet, moet zo klein mogelijk worden
gemaakt.
3. Het isolatiegebied dat weerstanden bevat,
moet met de meest positieve potentiaal van het
circuit worden verbonden. Alle weerstanden
mogen in één gemeenschappelijk isolatiegebied
worden ondergebracht.
4. Het minimumoppervlak van een gegeven
isolatiegebied wordt bepaald door het formaat
van de erin vervatte elementen. De omvang van
de componenten wordt bepaald door de elek
trische functie: het isolatiegebied van een tran-
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sistor die een stroom van 1 A kan verwerken
moet groter zijn dan voor een transistor waar
maar 10 mA doorheen gaat.
5. Alle n-isolatiegebieden moeten een tegenvoorspanning hebben ten opzichte van het sub
straat teneinde wisselwerking met de substraatspanning te verhinderen.
Aangezien de hierboven besproken logische
schakeling geen diodes en condensatoren bevat,
zullen we deze nu apart behandelen. De moge
lijkheden van de collector-basisdiode zijn nor
maliter zeer beperkt. Laten we weer uitgaan
van het vervangingsschema van fig.5.35. Op de
collector-basisdiode kan geen doorgangsvoorspanning aangelegd worden in verband met de
vorming van een parasitaire pnp-transistor die
als een shunt zou fungeren. De emitter-basisdiode heeft, als hij goed aangesloten is, dit be
zwaar niet. Om op dit type diode een doorlaatvoorspanning aan te kunnen leggen moet men
de basis die de anode van de diode levert, door
verbinden met de collector of het isolatiegebied
waarbinnen de diode is gelegen. Hierdoor ligt
de potentiaal van de collector ten opzichte
van de basis vast waardoor ongewenste pnp- of
npn-invloeden ten gevolge van geïnduceerde
potentialen op de collector worden ondervan
gen. Deze methode is weergegeven in fig.5.36.
Past men dit type diode toe, dan moet men be
halve met de in hoofdstuk 7 besproken factoren
bij het bepalen van de isolatiegebieden ook re
kening houden met de anodepotentiaal van de
diode want de anode (dat wil zeggen de basis)
en de collector zijn kortgesloten.
Aangezien de emitter-basisjunctie van alle
juncties in een kristalschakeling de grootste
capaciteit per oppervlakte-eenheid heeft moet
men juist deze gebruiken om condensatoren te
vormen. De capaciteit per oppervlakte-eenheid
kan nog verhoogd worden door de emitter
extern met de collector door te verbinden. Op
deze manier worden de capaciteiten van de
juncties tussen collector en basis en tussen
emitter en basis parallel geschakeld. Om gelei
ding in de doorgangsrichting te voorkomen
moet de basis van een dergelijke lagenconden-

sator altijd een meer negatieve voorspanning
hebben dan de collector-emittergebieden. Wat
de isolatie betreft moet men bij dit type con
densatoren steeds een positieve spanning op de
collector of het isolatiegebied van de conden
sator aanhouden.
substraat
anode o

kathode

I
J

X.

anode

'■ ;p-bas<s • - : 'y
n-collector

kathode

L

p-substraat

Fig. 5.36. Doorsnede van een diode in een kristal
schakeling waarbij de emitter-basisjunctie is ge
bruikt.

De in hoofdstuk 10 besproken SiO2-condensator wordt ook in monolithische schakelingen
toegepast. Op het n-isolatiegebied waarbinnen
hij wordt gevormd, moet men een positieve
spanning aanleggen om geleiding naar het sub
straat met zijn negatieve spanning te voorko
men. Staat op de substraat-collectordiode bij
voorbeeld een doorlaatvoorspanning die aan
de collectorzijde van de condensator een nega
tieve spanning veroorzaakt, dan zal de span
ning daar gelijk worden aan die van het sub
straat.
5.11.1. Het formaat van de schakeling
De minimale afmetingen van een plaatje met
een kristalschakeling worden bepaald door:
1. het totale oppervlak van de isolatiegebieden;
2. het minimale oppervlak dat nodig is voor
de contactvlakken aan de rand van het plaatje;
3. het oppervlak dat nodig is voor de over de
SiO2-laag verlopende metalen verbindingsstroken tussen de componenten in de verschil
lende geïsoleerde gebieden.

Het oppervlak van de isolatiegebieden hangt
af van de componenten die ze bevatten. Zo is
het oppervlak van een weerstand met een lijn
breedte van 0,075 mm negen maal zo groot
als dat van een weerstand met een lijn
breedte van 0,025 mm. Hoe groter de lijn
breedte van een diffusieweerstand is hoe beter
men de absolute waarde ervan in de hand heeft.
Deze factor wordt namelijk hoofdzakelijk be
paald door de nauwkeurigheid waarmee het
patroon van de weerstand in het SiO2 geëtst
kan worden. De omvang van een diffusieweer
stand zal dan ook altijd een compromis zijn
tussen een groot patroon met een gemakkelijk
regelbare waarde en een klein patroon dat een
kleiner oppervlak beslaat maar waarvan de
waarde minder goed instelbaar is.
Het oppervlak van de isolatiegebieden voor
de transistors en diodes hangt af van de afme
tingen van de betreffende elementen. Deze wor
den bepaald door de elektrische eigenschappen
ervan zoals die worden voorgeschreven door
de kwaliteitseisen die aan het circuit worden
gesteld.
Om de aansluiting van de bedrading aan het
plaatje te vergemakkelijken brengt men aan de
rand van de schakeling contactvlakken aan.
Dergelijke vlakken, die in fig. 5.33 goed te zien
zijn, kunnen bij een formaat van 0,075 mm in
het vierkant gemakkelijk goede aansluitingen
geven. Het maximale formaat ervan wordt be
perkt door de ruimte die op het plaatje beschik
baar is.
Ook het oppervlak dat bedekt wordt door de
metalen verbindingsstrips tussen de componen
ten en de aansluitvlakken, moet zo klein moge
lijk worden gehouden. De lijnbreedte van deze
strips moet niet meer zijn dan 0,025 mm terwijl
de afstand ertussen niet kleiner mag zijn dan
0,025 mm. De minimumbreedte van de strips in
fig. 5.33 is 0,0125 mm, dit is de breedte van de
verbinding tussen één van de emittervolgertransistors en pen 4; alle andere metalen ver
bindingen hebben een breedte van 0,025 mm.
Het formaat van het plaatje van fig. 5.33 is
0,125 x 0,125 cm.
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Het plaatje moet een minimumformaat heb
ben omdat het aantal schakelingen per plak
met toenemend formaat afneemt en uit erva
ring is gebleken dat het aantal ‘toevallige’ fou
ten per plaatje met het oppervlak stijgt.

5.11.2. De penverbindingen
De penverbindingen van een kristalschakeling
worden doorgaans bepaald door de eisen van
het systeem waar de schakeling deel van uit
maakt. Wel dient men zorgvuldig te overwegen
hoe de eisen van de penverbindingen en de on
derlinge aansluiting van de componenten zo
goed mogelijk met elkaar verenigd kunnen
worden. We gaan weer uit van fig. 5.33 waarin
de or- en NOR-uitgangen verbonden zijn met de
pennen 4 en 5. Zou men deze beide pennen ver
wisselen, dan zou men een geheel nieuwe en veel
ingewikkelder schakeling moeten ontwerpen.
Bij nadere beschouwing van het schema blijkt
dat deze schakeling volkomen aan de eisen van
de logische functie voldoet. Alle voedingsaansluitingen zijn gegroepeerd op naast elkaar ge
legen pennen: 1, 2 en 3. De uitgangen liggen bij
elkaar op de pennen 4 en 5. De ingangen volgen
op elkaar bij de pennen 6, 7 en 8. De pennen 9
en 10 tenslotte, die verbonden zijn met de ge
meenschappelijke emitter- en collectorstrips,
dienen om de ingangen uit te breiden.
Men kan het vraagstuk van de onderlinge
verbinding van de componenten in een kristal
schakeling benaderen op de manier van het in
fig. 5.37 afgebeelde schema. Hierin is weer de
schakeling van fig. 5.32 uitgebeeld maar nu met
de pennen in de juiste volgorde en positie waar
door alle problemen die men bij het doorver
binden kan verwachten duidelijk naar voren
treden. Let er op dat elke lijn die in fig. 5.37 een
weerstand kruist, dit ook doet in de kristal
schakeling van fig. 5.33. Het opstellen van een
schema van dit type is een eerste stap op de weg
naar een nieuwe kristalschakeling.

5.11.3. Kruispunten
Elke willekeurige weerstand kan in een mono
lithische schakeling als kruispunt worden ge-
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bruikt. Is het patroon zo ingewikkeld dat er
nog meer kruispunten nodig zijn, dan kan men
een diffusiegeleider in het ontwerp opnemen.
Fig. 5.38 geeft een doorsnede van dit geleidertype. Men ziet dat de bouw ervan overeenkomt
met het ohmse contactgebied van een collector.
De collector van een transistor kan op de ma
nier van fig. 5.38 uitgebreid worden zodat men
er verbindingsstrips op aan kan sluiten. Dit
geeft echter wel een verhoging van de serieweerstand van de collector rsC en de parasitaire
capaciteit tussen collector en substraat. Verder
verlangen dergelijke kruisingen een apart isolatiegebied, terwijl het geleidingsvermogen er
van afhangt van de spanning van de metalen
strip. Diffusiekruisingen moeten indien enigs
zins mogelijk worden vermeden aangezien de
schakeling ingewikkelder en groter wordt door
dat een extra isolatiegebied nodig is. Bovendien
krijgt het via de kruising verbonden gebied
hierdoor een extra parasitaire capaciteit. Een
vierde punt is dat de weerstand van een krui
sing alle spanningen in het circuit verandert
zodat men dus nooit een kruising in een voedingsverbinding aan moet brengen.

5.11.4. Ontwerpregels
De regels voor het ontwerpen van kristalschakelingen kunnen als volgt worden samengevat:
1. bepaal het aantal geïsoleerde gebieden;
2. stel een schema van het circuit op met de
aansluitingen in de volgorde en de positie die
overeenkomt met de contactvlakken en de ex
terne pennen;
3. probeer zoveel mogelijk kruisingen te eli
mineren ;
4. maak het oppervlak van de geïsoleerde ge
bieden waarvan de karakteristieken gevoelig
zijn voor condensatorwerking, zo klein moge
lijk;
5. bepaal de afmetingen van de componenten
aan de hand van de kwaliteitseisen waar de
schakeling aan moet voldoen;
6. verbind het isolatiegebied van de weer
standen met de meest positieve spanning in het
circuit; alle weerstanden mogen in één isolatie-
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Fig. 5.37. Schema van de in fig. 5.32 afgebeelde stroomgestuurde logische schakeling, in een nieuwe
opstelling om de pennen in de juiste volgorde en de componenten in isolatiegroepen bijeen te krijgen.
De hergroepering van een schema op deze wijze is de eerste stap bij het ontwerp van een kristalschakeling.
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Fig. 5.38. Doorsnede van een diffusiegeleider die een kruispunt levert. Structuren van dit type moeten
alleen in uiterste noodzaak worden toegepast en ook dan nooit in een voedingsaansluiting.
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gebied worden ondergebracht;
7. verbind het substraat met de meest nega
tieve spanning in het circuit om vierlaagswerking tegen te gaan;
8. houd bij de bepaling van het minimale for
maat van de schakeling rekening met het aantal
isolatiegebieden, het oppervlak ervan, het op
pervlak dat voor de contactvlakken nodig is en
het oppervlak dat voor de metalen stripverbindingen nodig is;
9. ga bij het vaststellen van de penverbin
dingen niet alleen uit van de logische functie
maar ook van de eisen van de verbindingen in
de kristalschakeling zelf.
In fig. 5.39-5.43 zijn een aantal stadia in de
fabricage van de kristalschakeling van fig.
5.32 en 5.33 weergegeven, van de diffusie van
de isolatiegebieden tot de complete schakeling.

•0"
F/

Fig. 5.40. Het basispatroon van de logische scha
keling van fig. 5.33.

5.12. SAMENVATTING

Er is een kort overzicht gegeven van de ver
schillende technieken die in gebruik zijn om
monolithische schakelingen te vervaardigen.
De voor- en nadelen van elk procédé zijn be
licht. De epitaxie-diffusiemethode levert hier-

Fig. 5.41. Het emitterpatroon van de logische scha
keling van fig. 5.33.

Fig. 5.39. Het isolatiepatroon van de logische scha
keling van fig. 5.33.
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van de beste kristalschakelingen met junctieisolatie. Monolithische schakelingen zijn be
sproken met zowel npn- als pnp-transistors.
Er zijn, aan de hand van verschillende stap
pen in het fabricageproces, twee werkwijzen
behandeld om fotografische maskers te maken.

Het mutltilenssysteem lijkt door zijn goed slui
tende beelden en de snelle manier waarop men
een set maskers kan vervaardigen, de meeste
voordelen te bieden.
De parasitaire effecten die de werking van
een schakeling nadelig beïnvloeden, zijn ge
noemd, waaronder vooral de schakelwerking
van een vierlaagstransistor, de capaciteit van
een isolatielaag, de capaciteit van een metaaloxydejunctie en de parasitaire transistorwerking.
Een voorbeeld van een kristalschakeling (een
stroomgestuurde logische schakeling) is uitge
breid besproken. Hierbij is in het algemeen en
voor dit specifieke voorbeeld ingegaan op de
overwegingen die het aantal benodigde isolatiegebieden bepalen. Een aantal stadia in de fabri
cage van een kristalschakeling zijn afgebeeld,
van het isolatiepatroon tot de complete schake-

ling. Er is een overzicht gegeven van de factoren
waarvan het formaat van de schakeling af
hangt. Tot slot is een reeks algemene regels op
gesteld voor het ontwerp van kristalschakelingen. Deze hadden een algemeen karakter
omdat de actieve en passieve elementen van
een schakeling bepaald worden door de elek
trische functie van het circuit en er voor een ge
geven functie altijd meerdere kristalschakelingen ontworpen kunnen worden die ondanks
hun verschillende opbouw toch stuk voor stuk
aan de gestelde eisen voldoen.
De kristalschakeling kan op een groot aantal
manieren worden gevarieerd. Zolang de com
ponenten aan de gestelde kwaliteitseisen vol
doen kan de ontwerper hier een vrije keuze uit
maken.

Fig. 5.42. Het contactpatroon van de logische scha
keling van fig.5.33.

Fig.5.43.De logische schakeling van fig.5.33 vol
tooid en klaar voor scheiding in blokjes en mon
tage in een houder.
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J. E. McNamarra en D. S. King
6. MULTIFASE-KRISTALSCHAKELINGEN
6.1. INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken was de aan
dacht gericht op twee soorten geïntegreerde
schakelingen, de hybridische en de kristalschakeling. Het eerste type is opgebouwd uit twee
of meer aparte siliciumplaatjes, die elk met be
paalde stoffen gedoopte gebieden bevatten die
de schakeling in staat stellen om zijn elektro
nische functie te vervullen. De siliciumplaatjes
zijn door een bedrading met andere delen van
de geïntegreerde schakeling verbonden. De
kristalschakeling bestaat voornamelijk uit één
enkel siliciumkristalplaatje waarbinnen de ver
schillende gebieden aangebracht worden no
dig voor de gegeven elektronische functie.
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is be
sproken is het nodig om tussen de verschillende
actieve en passieve elementen van het circuit
isolatielagen aan te brengen. Men doet dit ge
woonlijk door middel van twee tegengestelde
diodes die door een speciale diffusiebehandeling worden gevormd, zoals duidelijk te zien is
in fig.5.4. Dit systeem is effectief maar heeft
toch enkele belangrijke nadelen, waaronder wel
licht in de eerste plaats de parasitaire capaciteit
van de junctie tussen een actief element en het
substraat. Zoals in hoofdstuk 7 zal blijken, heeft
deze capaciteit een zeer ongunstige invloed op
de snelheid of de frequentiekarakteristiek van
de kristalschakeling. Andere nadelige effecten
van deze isolatiemethode zijn de parasitaire
actieve elementen die zich bij de extra juncties
voor kunnen doen. De ontwerper is steeds ver
plicht om vierlaags-schakeleffecten bij de ac
tieve elementen te vermijden en ook moet hij
letten op de mogelijkheid dat er een parasitaire
pnp-transistor ontstaat die signalen of stromen
parallel naar het substraat afvoert.
We willen er hier op wijzen dat het gehele
kristalblokje uit een continu, ononderbroken
rooster van siliciumatomen bestaat. De ver
schillende soorten doopstoffen zijn in gelokali156

seerde gebieden van dit rooster geconcentreerd.
Zo bevat het gebied van een npn-transistor in
het silicium nabij het bovenvlak een netto-concentratie van een n-doopstof als fosfor, terwijl
het basisgebied een netto-concentratie bezit van
een p-doopstof als borium. Zoals in voorgaan
de hoofdstukken al is uiteengezet vormt het in
wendige vlak waar n- en p-concentraties aan
elkaar gelijk zijn de elektrisch uiterst belangrij
ke pn-junctie. Men dient hierbij wel te beden
ken dat wat het materiaal en de structuur be
treft, de pn-junctie geen verandering in de fy
sische eenheid van het siliciumrooster betekent.
Als we in aanmerking nemen dat de totale
doopstoffenconcentratie bij de meeste pnjuncties van de orde van 10*6 tot 1018 atomen
per cm3 is en dat dit een uiterst verdunde vaste
oplossing in silicium voorstelt, ziet men gemak
kelijk in dat de pn-junctie geen gebied is met
grote metallurgische of chemische verande
ringen in het materiaal. De tot dusver beschre
ven kristalschakelingen bestonden dus uit een
continu, geordend stelsel siliciumatomen (met
andere woorden een enkele fase) dat plaatselijk
gedoopt was met uiteenlopende maar uitermate
kleine hoeveelheden n- of p-doopstof.
Het bovenstaande heeft betrekking op het
inwendige van de kristalschakeling. Aan het
oppervlak ervan vindt men echter wél verschil
lende materiaal fasen bijeen, die daar een onmis
bare rol spelen. Zo heeft de SiO2-laag tot taak
het bovenvlak van de kristalschakeling tegen
de invloeden van een mogelijk aggressieve om
geving te beschermen door afdekking of ‘passivering’. Het komt er hierbij vooral op aan dat
de gebieden in het bovenvlak waar een pnjunctie onder ligt, goed worden afgedekt. Een
tweede taak van deze lagen is om gedurende de
fabricage van de schakeling als bron van doop
stoffen dienst te doen. Is de fabricage echter
voltooid, dan hebben ze alleen nog een passiverende functie. Metaallagen die voor de elek
trische verbindingen van de verschillende ge-

bieden in de schakeling zorgen, verrichten daar
naast nog een beschermende taak zoals die ook
door SiO2 wordt uitgevoerd.
Van structureel standpunt gezien kan men
de normale kristalschakeling dus opvatten als
een mono kristallijn siliciumblokje met een ‘dak’,
bestaande uit twee materialen waarvan het ene
het ‘huis’ tegen invloeden van buiten af be
schermt en het andere de middelen levert om
elektronische contacten met het inwendige van
het huis te maken. Hoewel het huis voor uit
eenlopende elektronische functies ingericht kan
zijn, bevat het van structureel standpunt gezien
geen inwendige ‘muren’ of ‘vloeren’.
We leggen hier de nadruk op het feit dat de
verschillende gebieden in een kristalschakeling
niet door speciale materialen van elkaar wor
den geïsoleerd omdat de mogelijkheden van de
ontwerper aanzienlijk uitgebreid zouden wor
den als we een kristalschakeling konden maken
met een elektrische isolatie in de vorm van
speciale, elektrisch inerte materialen. Boven
dien zou het aanbrengen van een afwijkende
materiaalfase in het kristal naast de elektrische
ook een fysische afscheiding tussen de verschil
lende inwendige gebieden geven. Er zijn veel
voorbeelden waarin men van de aanwezigheid
van een dergelijke grens bij het ontwerp van

geïntegreerde schakelingen een nuttig gebruik
zou kunnen maken.
Een dergelijke opbouw is in doorsnede afgebeeld in fig.6.1. Hierin is het monokristallüne
siliciumrooster onderbroken door een dunne
laag diëlektrisch materiaal in het inwendige
van de kristalschakeling zodat de situatie aan
merkelijk verschilt van die in een normale kris
talschakeling. Om weer naar de analogie van
het huis terug te gaan zouden we kunnen zeg
gen dat er nu inwendige muren en vloeren of
plafonds in zijn aangebracht. Het kristalblokje
bestaat nu niet langer uit één enkele fase maar
we hebben een muItifase-systeem gekregen bin
nen het blokje, in tegenstelling tot het monofasesysteem van de normalekristalschakelingen. Bei
de systemen bezitten een dak uit materialen als
siliciumdioxyde en elektrische geleiders. Zoals
uit fig.6.1 blijkt, sluiten bij een multifase structuurdeisolatiegebiedenaantegendepassiveringslaag op het bovenvlak van de kristalschakeling.
Een dergelijke multifasebouw resulteert dan
ook in een belangrijke afneming vna de parasi
taire capaciteit tussen het substraat en de
actieve en passieve elementen van het circuit.
Bovendien is de extra junctie die anders nodig
is voor de isolatie van het diodetype, geëlimi
neerd, waarmee meteen de problemen van de
parasitaire transistorwerking en vierlaagsschakeling vervallen. Nog een voordeel van deze
bouw is dat bij een juiste keuze van de isolatie-

^n-collector
,-n+emitter
p (collector) / /i ,p-basis
, pXemitter/ /
n+(begraven laag) /aluminium
/ n (basis)

7iOi/Z/-n+
I

■

tzzzzzzzzz A^^

i / pnpf
npn- ; weerstam
\J transistor^ | transistor
A—p+(begraven
gl. laag)
substraat

condensator

isolerende barrière
isolerende barrière
Fig.6.1.Multifase-opbouw in een kristalschakeling. Let op de isolerende laag die de elementen van
de geïntegreerde schakeling zowel elektrisch als fysisch scheidt van het substraat.
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fase deze ook als een grens voor de doopstofdiffusie kan fungeren. Hierdoor beschikt men
bij de fabricage van de multifasekristalschakeling over meer vrijheid.
We willen hier één fabricagemethode van
een dergelijke schakeling bespreken, alvorens
op de specifieke voordelen ervan in te gaan.
6.2. DE FABRICAGE VAN MULTIFASEKRISTALSCHA RELINGEN

Voor een goed begrip van de principes waarop
de fabricage van dit type schakelingen is geba
seerd willen we de opbouw aan de hand vaneen
karakteristiek voorbeeld stap voor stap door
nemen. Het uitgangspunt is weer een monokristallijne siliciumplak waarvan een normaal
formaat een doorsnede heeft van 2,5 cm en een
dikte van 0,15 tot 0,2 mm, met een uniforme
n-doping tot een soortelijke weerstand van
5 • 10-3 Q • m. De plak kan volgens de Czochralski-methode (zie hoofdstuk 11) of de zonesmelt-methode gemaakt zijn.
De eerste stap op weg naar een multifasekristalschakeling is nu het aanbrengen van een
oxydelaag door middel van een warmtebehan
deling op het oppervlak van de plak. Op de be
kende manier met fotolak wordt deze laag in
een bepaald patroon weggeêtst zodat het onder
liggende silicium op het bovenvlak vrijkomt.
Als alle fotolak verwijderd is wordt de plak
geëtst met een middel dat wel het silicium maar
niet het siliciumdioxyde aantast. Het resultaat
van deze bewerking die we de isolatiekanaalets
noemen, is in fig. 6.2 afgebeeld. Een normale
kanaaldiepte is 0,0125 a 0,0375 mm. De reden
hiervan zal later duidelijk worden. Men kan
voor deze ets kiezen uit verschillende methoden
die echter aan twee basisvoorwaarden moeten
voldoen. In de eerste plaats moet men de etsdiepte tot op ± 10% kunnen regelen, de tweede
voorwaarde is dat de kanalen een vlakke bo
dem moeten hebben.
Na de vorming van de isolatiekanalen onder
gaat de plak een behandeling waarbij het geët
ste bovenvlak bedekt wordt met een laag van
158

ongeelste 'eilanden'
/
10-30|z.

É

'kanaal' bodem

l

ƒ

oorspronkelijke plakdikte
r
silicium-monokristal

Fig. 6.2. Isolatiekanalen worden in het monokristal geëtst als voorbereiding van het aanbrengen
van de multifase-isolatie.
het materiaal dat als elektrische en chemische
isolatie dienst doet. Siliciumdioxyde wordt
voor dit doel veel toegepast, het heeft zowel de
lage diëlektrische constante als de grote chemi
sche inertie die men voor veel multifase-schakelingen verlangt. De dunne siliciumoxydelaag
kan op verschillende manier worden gevormd.
Wil men een laagdikte van maar 0,001 tot
0,015 mm hebben, dan kan men de gebruike
lijke oxydatie bij hoge temperatuur kiezen. Is
een grotere laagdikte vereist, dan heeft men de
beschikking over een aantal beproefde neerslagmethoden. Zo kan men de plak met de geetste kanalen in een epitaxieoven blootstellen
aan een gasmengsel van waterstof, siliciumtetrachloride en koolstofdioxyde. Bij geschikt
gekozen temperaturen reageren deze gassen
onderling, waarbij een neerslag van silicium
dioxyde wordt gevormd. Andere methoden zijn
gebaseerd op het uiteenvallen van verschillende
organische siliciumverbindingen. Een eerste
vereiste is hierbij steeds dat er een continue
SiO2-Iaag ontstaat, vrij van gaatjes en derge
lijke die de isolatie in de uiteindelijke multifasekristalschakeling nadelig zouden beïnvloeden.
De plak met de dunne SiO2-laag op het
bovenvlak wordt dan in een epitaxieoven ge
plaatst, waarin over het hele plakoppervlak een
siliciumlaag wordt gedeponeerd op de bekende
epitaxiemanier die voor deze toepassing enigs
zins moet worden aangepast. Het resultaat van
deze bewerking is in fig. 6.3 afgebeeld (hierin is
het blokje ten opzichte van fig. 6.2 omgekeerd).
Hoewel men bij oppervlakkige beschouwing de

indruk krijgt dat de hierbij opgebrachte boven
laag een continue structuur heeft is het in wer
kelijkheid een verzameling van willekeurig ge
richte, microscopische monokristallijne siliciumdeeltjes. Bij de normale epitaxietechniek
vormt een bovenlaag van silicium op een siliciumondergrond één monokristal. De reden
dat in dit geval een polykristallijne structuur
ontstaat is dat het materiaal waarop het sili
cium neerslaat, niet monokristallijn is. De
polykristallijne laag behoeft echter alleen als
ondergrond te dienen voor de monokristallijne
gebieden die het functionele deel van de geïnte
greerde schakeling uitmaken. Een normale dik
te van de polykristallijne laag is van 0,1 tot
0,15 mm. De waarde wordt bepaald door de
sterkte nodig om de plaatjes zonder overmatige
breuk bij de volgende bewerkingen te hanteren.
De tweelagige structuur van fig.6.3 wordt
vervolgens op een geschikte mechanische ma
nier gepolijst waarbij eerst het polykristallijne
oppervlak door het schuurmiddel wordt afge
slepen en vervolgens de plak wordt omge
draaid om de monokristallijne kant te polijs
ten. Naarmate dit polijsten vordert wordt laags
gewijze meer en meer monokristallijn silicium
afgenomen, tot na het verwijderen van de
vierde laag op de plaatsen van de geëtste kanaalbodems de siliciumdioxydefase aan het op
pervlak komt. Zou men nog verder gaan met
polijsten, dan zou de SiO2-laag van het boven
vlak worden geslepen waardoor het onderlig
gende polykristallijne silicium bloot zou komonokristallijn silicium
\
'ongoötst silicium\
monokristaloppervlak
(zie fig. 6.2)

fV
siliciumdioxyde

polykristallijn silicium

Fig.6.3. Multifase-structuur na de groei van de
isolatielaag en de polykristallijne laag.
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Fig. 6.4. Doorsnede van de opbouw van een multi
fase-structuur met een schematische voorstelling
van de verwijdering van het monokristallijne ma
teriaal.

men. In dit stadium kan men de plak beschou
wen als een betrekkelijk grote ‘zee’ van poly
kristallijn materiaal waarin afzonderlijke ei
landjes van monokristallijn silicium ‘drijven’
die van de ondergrond gescheiden zijn door de
siliciumdioxydelaag. Fig. 6.5 geeft een beeld
van een deel van zo’n plakoppervlak waarin de
dunne lijnen die het verloop van de SiO2-isolatie aangeven, duidelijk te zien zijn.
Vanaf dit stadium kan de multifase-struc
tuur verder op dezelfde manier worden behan
deld als de monofase-structuur. Zo zal men op
het bovenvlak de gebruikelijke passiveringslaag
aanbrengen, gevolgd door de metaalverbin
dingen, het verdelen in aparte schakelingen en
tenslotte het solderen van de draadverbindingen en het inkapselen. Fig. 6.1 geeft een door
snede van een karakteristieke complete multifase-kristalschakeling; fig. 6.6 is een bovenaan
zicht van een EPic-schakeling (epic = Epitaxial
Passivated and Isolated Integrated Circuit,
gedeponeerd handelsmerk van Motorola Ine.).
De bovenstaande bespreking heeft betrek
king op een structuur waarbij als uitgangs
materiaal een uniform gedoopte plak is ge
bruikt. Men zal inzien dat dit materiaal na de
genoemde bewerkingen leidt tot een transistoropbouw met een uniform gedoopt collectorgebied. Bij uitgangsmaterialen met een soorte
lijke weerstand die voldoende hoog is om de
gewenste collector-doorbraakspanning te leve159

ren, heeft de weerstand in de onderliggende ge
bieden een ongunstige invloed op de £7ce<sat)Men kan echter de bovenstaande bewerkingen
op twee manieren variëren om bij behoud van
de gewenste collectordoorbraakspanning toch
tot een lagere ï/ceisat) te komen.
Bij de eerste methode gaat men niet uit van

één plak met een uniforme doping maar van
een met een dunne, sterk gedoopte epitaxiale
laag op het bovenvlak (dat later de bodems van
de eilandjes gaat vormen). Gedurende de nor
male bewerkingen die volgen op de vorming
van de npn-transistor, zal de doopstof uit de
epitaxiale laag naar boven in de richting van de
collector-basisjunctie diffunderen. Men kan
deze diffusie zo regelen dat de diffusant de collectorjunctie niet bereikt maar wel de collectorweerstand zodanig verlaagt dat de gewenste
^ce(sat) wordt verkregen.
Een alternatieve mogelijkheid is om de ge
wenste diffusant in de siliciumdioxydelaag aan
te brengen. Ook nu zal een navolgende behan
deling bij hogere temperatuur tot een diffusie
van de doopstof leiden naar het collectorgebied dat grenst aan de SiO2-laag.
6.3. DE VOORDELEN VAN DE MULTIFASEK RISTA LSCH AKELING

Fig.6.5. Macrofoto van een multifasc-plak na slij
pen en polijsten.

■ -r

j

Mlït

Fig. 6.6. Macrofoto van een complete
keling.
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epic-scha-

De bovenbeschreven techniek levert schake
lingen die belangrijke voordelen bezitten ten
opzichte van gewone kristalschakelingen. Zo
als gezegd vindt de isolatie in gewone kristal
schakelingen plaats door tegengestelde diodes,
waarvoor een normale capaciteit per oppervlakte-eenheid 200 pF-mm-2 is. Door nu siliciumdioxydelagen als isolerend medium te ge
bruiken wordt deze parasitaire capaciteit in
feite uitgeschakeld zodat men op het polykristallijne substraat geen bepaalde potentiaal
behoeft aan te sluiten. De enige capacitieve
koppeling die zich hier voordoet en die niet in
een circuit met losse onderdelen optreedt is de
seriecapaciteit tussen de geïsoleerde gebieden
en die kan zeer klein worden gemaakt. De pa
rasitaire pnp-transistor, bestaande uit de basiscollector-substraatgebieden van een gewone
kristalschakeling, kan zich in een multifaseschakeling niet voordoen.
Het meest sprekende voorbeeld van een ver
betering in de circuiteigenschappen krijgt men
bij logische schakelingen van het diode-transistortype zoals dat in fig. 6.7 is geïllustreerd. Als
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Fig. 6.7. Schema van een typische DTL-schakeling
waarbij de voordelen van de EPic-structuur goed
tot hun recht komen.

gewone kristalschakeling uitgevoerd hebben
deze schakelingen een belangrijk nadeel dat
verband houdt met de beperking van de levens
duur. Deze is nodig om het ladingsaccumulatie-effect van de minderheidsdragers in Q1 zo
klein mogelijk te maken.
In de diodes D3 en D4 is dit tijdelijk opslaan
van de lading echter wel gewenst. Als over een
diode een doorlaatvoorspanning wordt aange
legd vormt zich aan beide kanten van de junc
tie een overmaat minderheidsdragers. Wanneer
de diode nu wordt omgeschakeld, is er een ein
dige vertragingstijd waarin de diode de stroom
in de tegenrichting nog niet kan tegenhouden.
M.a.w., gedurende het schakelinterval treedt
een lage impedantie in desperrichtingop, d.w.z.
(fig.4.20). Het horizontale deel van de bovenste
curve stelt een vertraging voor die verband
houdt met de tijd die nodig is voor de recombinatieofde afvoer van de overmaat minderheids
dragers aan weerskanten van de junctie. Ge
woonlijk gaat het hier om de accumulatie van
de minderheidsdragers aan de lichtst gedoopte
kant van de diode, d.w.z. het deel van de diode
met de langste levensduur. Aan de voorwaarde
dat D3 en D4 gedurende een korte tijd goed
geleiden om de overtollige lading van Q1 af te
voeren, is voldaan zolang D3 en D4 t.o.v. de
minderheidsdragers een accumulatie-effect ver
tonen. Deze situatie is echter in strijd met de
eisen die aan de levensduur van Q1 worden ge
steld.
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Fig.6.8.Schema van de DTL-schakeling van fig.
6.7 met de zes isolatiegebieden die nodig zijn bij de
EPic-fabricage van de schakeling.

In monolithische schakelingen met junctieisolatie wordt deze levensduur doorgaans gere
geld door goud in de hele siliciumplak te dif
funderen. Bij dergelijke schakelingen kan men
een zekere mate van selectieve gouddiffusie be
reiken door het goud plaatselijk te deponeren.
Men blijft echter steeds gehandicapt door het
feit dat de schakeling uit één fase bestaat. Bij
multifase-schakelingen daarentegen is het mo
gelijk om de levensduur veel verdergaand plaat
selijk te variëren doordat het isolatiemedium,
siliciumdioxyde, t.o.v. het goud als een diffusiemasker fungeert. In dergelijke structuren zijn
de geïsoleerde componenten geheel omgeven
door een SiO2-afscheiding. Door nu in geseleceerde isolatiegebieden te injecteren kan men
de levensduur op die plaatsen drastisch redu
ceren terwijl deze in de andere, niet met goud
gedoopte gebieden lang blijft. In fig. 6.8 zijn bij
de EPic-fabricage van de onderhavige DTLschakeling zes isolatiegebieden nodig. In de
isolatiegebieden met Dl, D2 en Q1 moet de le
vensduur verkort worden; alleen in die gebieden
wordt dus goud gedeponeerd en gediffundeerd.
Ofschoonde multifase monolithischetechniek
nog jong is, houdt zij nu al de belofte van een
omwenteling in de kristalschakelingen in.
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A. B. Phillips en E. A. Blanchette
7. TRANSISTORS EN DIODES VOOR
KRISTALSCHAKELINGEN
7.1. INLEIDING

Nu we mogen aannemen dat de lezer bekend is
met de basistheorie en de technologie van half
geleiderelementen kunnen we een aanvang
maken met de behandeling van de eigenschap
pen van diodes en transistors zoals die in een
kristalschakeling voorkomen. Dit hoofdstuk
zal dan ook in detail ingaan op de karakteris
tieken en ontwerpaspecten, aan de hand waar
van de schakelingsontwerper al vóór het uit
voeren van de schakeling zelf de componenten
kan selecteren die hij moet toepassen als zijn
circuit aan bepaalde eisen moet voldoen. Zo
zullen de verschillen worden besproken die be
staan tussen transistors in een kristalschake
ling en losse, gestabiliseerde epitaxietransistors; deze hebben zowel betrekking op struc
turele als op elektrische kenmerken. Verder
zal blijken dat ten gevolge van de vierlaagsstructuur van de transistor in een geïntegreerde
schakeling de elektrische eigenschappen ervan
afhankelijk van de wijze van aansluiting aan
merkelijk kunnen variëren, vooral indien hij
als diode is aangesloten. Al deze mogelijkheden
en hun eigenschappen zijn van bijzonder groot
belang voor de ontwerper van geïntegreerde
schakelingen omdat hij daaruit de beste op
stelling moet kiezen die aan de gestelde eisen
voldoet. De in hoofdstuk 4 afgeleide ontwerpregels zullen waar dit mogelijk is op de geïnte
greerde netwerken worden toegepast, zowel wat
de diodes als de transistors betreft. De ontwerpberekeningen zullen als illustratieve toepassing
van de theorie der halfgeleiderelementen fun
geren. Naast deze berekeningen zullen ook de
onvermijdelijke ontwerpcompromissen worden
besproken.
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7.2. STRUCTURELE OPBOUW VAN

TRANSISTORS IN K RISTALSCH A K E-

LINGEN

Zoals in hoofdstuk 4 al is vermeld kunnen we
de elektrische eigenschappen van een halfgelei
derelement bepalen als het doopprofiel en de
geometrie ervan bekend zijn. Het is daarom
essentieel dat het fysische model van het ele
ment volledig gespecificeerd is vóór men een
analyse kan uitvoeren.
Teneinde de verschillende componenten van
een kristalschakeling elektrisch van elkaar te
scheiden worden algemeen vierlaagsstructuren
toegepast. De volgende behandeling is beperkt
tot transistors die volgens de epitaxiemethode
vervaardigd zijn omdat deze techniek de voor
delen heeft van een maximum aan veelzijdig
heid en fabricagemogelijkheden. Als basis van
de analyse willen we van één ontwerp uitgaan
dat voor wat betreft doopprofiel en afmetingen
karakteristiek is, in plaats van te proberen de
talloze varianten te beschrijven die op dit thema
bestaan.
Het fabricageprocédé begint met het groeien
van een 25 tim (micron) dikke n-epitaxielaagop
een p-substraat. De soortelijke weerstand van
het substraat is 0,1 D m, wat overeenkomt met
een acceptorconcentratie van l,41015 ato
men-cm-3. De n-epitaxielaag krijgt een soor
telijke weerstand van 5 10-3 Q-m, hetgeen
overeenkomt met een donorconcentratie van
1,2-1016 atomen-cm-3. In fig.7.1 is weergege
ven hoe de epitaxielaag in geïsoleerde n-gebieden door middel van een diepe, gediffundeerde
p-isolatie verdeeld is. De plak met kristalschakelingen wordt geoxydeerd waarna met behulp
van de foto-etstechniek een bepaald patroon
dat de vorm van de geïsoleerde eilandjes be
paalt, in de oxydelaag wordt aangebracht. De
p-diffusie gaat door de hele epitaxielaag heen
en sluit aan bij het substraat. De n-gebieden

epitaxiale n-laag

p-isolatiediffusie

epitaxiale n-laag

Z

P+

P+

p-substraat

Fig. 7.1. Elektrische isolatie van n-gebieden door p-isolatiediffusie.
zijn nu onderling elektrisch geïsoleerd door de
pn-juncties die op deze manier ontstaan. De
transistors of diodes van de geïntegreerde scha
keling worden binnen één of meer van deze geisoleerde gebieden gevormd.
Fig.7.2 geeft een doorsnede van een geïso
leerde transistor in een geïntegreerde schake
ling. Hierin zijn alle vier lagen te zien; van
boven naar beneden de gediffundeerde emitter,
de gediffundeerde basis, de epitaxiale collector
en het substraat. Deze doorsnede zal als karak
teristiek voorbeeld het uitgangspunt vormen
van de bespreking in dit hoofdstuk. Let er op
dat de basis is gevormd door p-diffusie in de
5 10-3 D m epitaxiale collector terwijl de
emitter een n-gebied is dat weer in de p-basis is
gediffundeerd. Het collectorgebied wordt tege
lijk met het diffunderen van de emitter door
diffusie van n-doopstof van contactvlakken
voorzien. Hierdoor verkrijgt men een ohms
contact met het gebied. Elektrische contacten
met respectievelijk emitter-, basis- en collectorgebieden zijn uitgevoerd als gedeponeerde aluminiumlagen zoals in fig. 7.2 is weergegeven.
De doopprofielen die worden verkregen door
de genoemde diffusiebehandelingen, zyn in

fig. 7.3 in beeld gebracht. De horizontale lijn
geeft de doopstofconcentratie van de epitaxiale
collector aan. De waarde ervan is 1,2-1016
atomen cm-3 (curve 1). Curve 2 geeft de doop
stofconcentratie als functie van de afstand van
het transistorbovenvlak, de collectorlaag in.
Dit profiel betreft de diffusie van borium die de
p-basis moet leveren. Aan het oppervlak is de
boriumconcentratie 5’1018 atomen-cm-3, de
diffusiediepte is 2,7 p.m. De functie in het dia
gram is een Gauss-verdeling, hoewel het in de
n-emitter

SO,

Pi

I

p-basis

n-col lector

aluminium
\ metallisatie

F

p-substraat

-----Au

Fig. 7.2. Doorsnede van een geïsoleerde transistor
in een kristalschakeling.
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praktijk een ingewikkelde combinatie van deze
verdeling en de complementaire foutenverde
lingsfunctie blijkt te zijn. Op een logaritmische
schaal is de kromme naar beneden omgebogen;
op een lineaire schaal echter is de ‘staart’ van
de kromme naar boven omgebogen waardoor
hij een grote gelijkenis vertoont met een een
voudige exponentieel afnemende functie. Een
typische waarde van de vierkantsweerstand van
de boriumdiffusielaag is 200 Q. Deze waarde
hangt af van het aantal netto-doopstofatomen
in de laag die wordt voorgesteld door het ge
bied tussen de krommen 1 en 2. Curve 3 is het
profiel van de emitterdiffusie. De concentratie
is in dit geval veel hoger; aan het oppervlak
ca.1021 atomen cm-3. De diffusiediepte be
draagt ca. 2 p.. De vierkantsweerstand van de
emitter is ongeveer 2,2 ohm. Bij de in de prak
tijk gebruikelijke meetopstelling bepaalt men
de weerstand van het gebied tussen de krom
men 2 en 3 maar het aantal doopstofatomen in
dit gebied verschilt minder dan 1 % van dat in
het gebied tussen de krommen 1 en 3.
De twee curven snijden elkaar op een diepte
van 2,0 p.m. Dit punt stelt de plaats van de emit
ter-basisjunctie voor. Fysisch gezien bedraagt
de basisdikte dus 0,7 pm: de afstand tussen de
10”

K Joopstoffenconcentratie==
in cm*3—n-emitter
10”

©basisdiffusie- 200 Q
borium
©emitterdiffusie- 2,2 D
fosfor
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Fig. 7.3.Typische doopprofielenjvanjeenjtransistor
in een krïstalschakeling.
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twee krommen bij hun respectievelijke junctiepunten (in fig. 7.3 aangegeven door dikke stip
pen). In de volgende analyse zullen we ervan
uitgaan dat de emitter-basisjunctie abrupt is,
ook al geven de profielen van fig. 7.3 een gelei
delijke overgang te zien. In feite is dit overigens
een redelijk goede benadering aangezien de
doopstofconcentratie aan het oppervlak van de
emitter enkele machten van tien hoger is dan in
de basis.
7.2.1. De vorm van transistors in een kristalschakeling
In fig. 7.4 is, van boven gezien, de geometrie
weergegeven vna een transistor die kenmerkend
is voor een geïntegreerde schakeling. De emitter, die in een 0,064 x 0,103 mm grote basis
wordt gediffundeerd, bestaat uit een rechthoe
kig diffusiepatroon van 0,0256 x 0,0384 mm.
Het ohmse contact met de basis bestaat uit
twee metaalstroken aan weerskanten van de ge
diffundeerde emitter. Een rechthoekige metaalstrip die het ohmse contact met het collectorgebied vormt, omgeeft de gediffundeerde collector-basisjunctie volkomen. Hier weer rond
omheen ligt een buitenste rechthoek: de rand
van de oorspronkelijke siliciumdioxydelaag
die als masker heeft gediend bij de diffusie van
de p-isolatie.
Zoals gezegd is de isolatiediffusie zo diep dat
hij aansluit op het ca. 0,025 mm onder het op
pervlak gelegen substraat. Aangezien diffusie
een driedimensionaal proces is diffundeert de
doopstof zowel zijdelings als naar beneden zo
als in hoofdstuk 2 is beschreven. De laterale
diffusieafstand is daardoor ook ongeveer 0,025
mm. Deze grens, in fig. 7.4 aangegeven door de
grote, gestippelde rechthoek, bepaalt in de
praktijk de omvang van het geïsoleerde ‘eiland’
of, exacter, het gebied van de pn-junctie tussen
de epitaxiale n-collector en het p-substraat.
Hoewel dus de afmetingen van het oxydemasker 0,218 x 0,256 mm bedragen, is het geïso
leerde eiland maar 0,167 x 0,204 mm groot.
Het emittercontact wordt vervaardigd door
een 0,0128 mm brede aluminiumstrip te depo-
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Fig. 7.4. Monolithische transistoruitvoering met twee basisstrips. Alle onderlinge afstanden zijn minimaal
0,0128 mm. De onderbroken lijnen geven de trapezia aan voor de berekening van rsC.
neren waarlangs aan weerszijden smalle 0,00614
mm brede stroken overblijven. Voor alle an
dere afstanden tussen contactvlakken en gedif
fundeerde juncties wordt een minimum van
0,0128 mm aangehouden.
We hebben er al op gewezen dat de onder
havige transistor niet meer is dan een karakte
ristiek voorbeeld, dat als uitgangspunt van de
bespreking fungeert. Aangezien de verschillen
de patronen door fotografisch vervaardigde
maskers worden verkregen is de ontwerper vol
komen vrij om het naar wens te variëren of te
combineren. Zo kan hij de emitter zo lang ma-

ken als maar nodig is om de bedoelde stroom te
verwerken. De emitterbreedte echter is een fac
tor die binnen bepaalde grenzen moet blijven,
waarbij 0,025 mm in de praktijk wel het mini
mum is. Een andere mogelijkheid waarover
men beschikt, is de transistor met maar één
basisstrip uit te voeren, waardoor de laagoppervlakken desgewenst kleiner kunnen zijn.
Een dergelijk patroon is in fig.7.5 afgebeeld.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de op
timale vorm van een transistor in een geïnte
greerde schakeling bestaat uit een 0,025 mm
brede emitterstrip met een lengte /, geflankeerd
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Fig. 7.5. Monolithische transistoruitvoering met één basisstrip. Alle onderlinge afstanden zijn minimaal
0,0128 mm. De onderbroken lijnen geven de trapezia aan voor de berekening van

door naar keuze één of twee basiscontacten.
Alle afstanden tussen de elektroden onderling
en elektroden en contacten zijn 0,0128 mm, be
halve in het geval van de emitter. Op de beteke
nis van deze geometrische aspecten komen we
later terug. In de nu volgende bespreking van
transistors zullen we uitgaan van het model met
twee basiscontacten aangezien dit een betere
benadering geeft van de optimale transistorgeometrie voor een model dat zowel voor schakelings- als voor versterkingsfuncties gebruikt
moet kunnen worden.
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7.2.2. Vergelijking met losse, gepassiveerde
epitaxietransistors
De doorsnede van de hierboven besproken
transistor uit een geïntegreerde schakeling is in
fig.7.6 nogmaals gegeven om te laten zien hoe
zeer hij verschilt van een conventionele, losse
gepassiveerde epitaxietransistor die ter verge
lijking is afgebeeld (fig.7.6b). Het verreweg be
langrijkste onderscheid tussen de beide model
len is dat in fig.7.6b de epitaxiale collector niet
geïsoleerd is. Hij is aangebracht boven een n+substraat dat eenvoudig als een ohmse ver
lenging van de collector fungeert zodat aan de

i

basiscontactr-emittercontact
_/
_________ co 11 e cto r-

.ZZcon*ac*

' 7+J

■l

11n+JI

epitaxiale n-collector
p-substraat

(a)
basiscontact

emittercontact

middel om de levensduur van ladingdragers te
beïnvloeden is in hoofdstuk 2 en 3 besproken
terwijl de praktijk ervan in hoofdstuk 12 wordt
behandeld.
Bij de niet met goud gedoopte transistor is de
soortelijke weerstand van de collector 5 10-3
Q-m, de doopstofconcentratie is 1,2-1016
atomen-cm-3. De andere transistor heeft een
gouddoping gekregen om de levensduur van
de dragers te bekorten. De soortelijke weer
stand van de collector is in dit geval 10-3 D-m
n

E 1022

1

o

epitaxiale n-collector_______

n + -substraat

(b)

collectorcontact

Fig. 7.6. Vergelijking van doorsneden van a. een
monolithische transistor en b. een afzonderlijke
planaire epitaxietransistor.

onderzijde een ohms contact bestaat. Dit struc
turele verschil manifesteert zich in de vorm van
twee parasitaire elementen die karakteristiek
zijn voor onderdelen van geïntegreerde schake
lingen. In de eerste plaats is er ten gevolge van
het contact met de bovenzijde van de collector
een extra serieweerstand r,c, die de Z7Ce(sat)
van het geheel verhoogt. In de tweede plaats
bezit de transistor in de kristalschakeling een
extra capaciteit, namelijk die tussen collector
en substraat.
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7.2.3. Twee soorten monolithische transistors
We willen nu de vierlagige halfgcleiderstructuur bespreken die in fig.7.2-7.5 is afgebeeld;
dit is de vorm van de transistors in een kristalschakeling (‘monolithische’ transistors). Voor
het onderhavige transistormodel zullen we in de
volgende analyse twee gevallen behandelen:
één voor doping met goud, één zonder gouddoping. Het principe van de gouddiffusie als

S

10”

2 10'
Q.
O
O
TD

0

(b)

lp.
2p.
3p.
afstand van oppervlak (p.)

Fig. 7.7. Doopprofielen van twee soorten monoli
thische transistors, a. Zonder gouddoping. b. Met
gouddoping.
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(een compromis uit ontwerpoverwegingen
waarop verderop in dit hoofdstuk wordt inge
gaan), overeenkomend met een doopstofcon
centratie van 8,6-1016 atomen cm-3. Deze
doopprofielen zijn in fig. 7.7 samengevat. De
dikte van de (fysische) basis bedraagt in beide
gevallen 0,7 p., het verschil tussen de 2,7 p.
diepe basisdiffusie en de 2,0 p diepe emitterdiffusie. In beide gevallen ook nemen we een
vierkantsweerstand aan van 200 Q voor de ge
diffundeerde basis en 2,2 Q voor de emitter. Let
er op dat de doopstofconcentratie van de col
lector bij de niet met goud gedoopte transistor
(5 ■ 10-3 D • m) veel groter is dan die bij de tran
sistor met gouddoping (10-3Qm). Voor de
collector met gouddoping moet, om een over
eenkomstige vierkantsweerstand te krijgen, dus
gedurende de basisdiffusie een groter aantal
doopstofatomen worden gediffundeerd.

Het volgende onderwerp wordt nu gevormd
door de theoretische kenmerken van het model
met twee basisstroken, die we voor beide
bovenstaande doopprofielen zullen berekenen.
De opzet is om door deze vergelijking de be
langrijke verschillen aan te tonen die er bestaan
tussen een transistor voor versterkingsdoeleinden en één die ontworpen is voor schakeldoeleinden. Waar dit te pas komt zullen we ook
ingaan op speciale gevallen van een variant op
dit model met een enkele basisstrip, alsook op
modellen met extra lange emitterstrips zoals
die gebruikt worden voor het verwerken van
grote stroomsterkten.
7.3. DOORBRAAKSPANNINGEN VAN
MONOLITHISCHE TRANSISTORS

De doorbraakspanning van een abrupte junctie
is uitsluitend een functie van de kant van de
junctie met de hoge soortelijke weerstand. De
transistor met een 5-10-3 Q • m-collector (fig.
7.7a) heeft een collectorjunctie die meer lijkt op
een abrupte dan een geleidelijkejunctie. Bij deze
doopstofconcentratie (1,2-1016 atomencm-3)
is de C7dcBo volgens fig. 2.20 ongeveer 55 V. Bij
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het model met de 10-3 Q- m-collector vormt de
collectorjunctie een goede benadering van een
geleidelijke overgang (lineaire gradatie). Een
bijkomende factor die ook een rol speelt, is dat
de gouddoping de neiging heeft om de soorte
lijke weerstand te verhogen ten gevolge van
compensatie. Het resultaat is een £7dCBO-waarde van ongeveer 25 V.
De doorbraakspanning tussen emitter en
basis (ó/dEBO) is in de eerste plaats een functie
van het doopniveau dicht bij de basiszijde van
de emitterjunctie. Let er echter op dat deze
waarde niet langer door een enkele concentra
tie voorgesteld kan worden zoals in het geval
van de collectorjunctie. Aan het oppervlak van
het siliciumplaatje gaat de emitterdiffusie zij
waarts het materiaal in met een doopstofcon
centratie van omstreeks 5 1018 atomen-cm-3
in beide transistors. Dit resulteert in opgeme
ten waarden van t7dEBO die voor de twee geval
len maar weinig verschillen: ca. 5 V voor de
transistor met, ca. 7 V voor die zonder goud
doping.
De doorbraakspanning van de junctie tussen
collector en substraat (C/dCS) wordt voorname
lijk bepaald door de steile overgang tussen het
epitaxiale collectorgebied en de diep gediffun
deerde p-isolatie. Deze diepe, geleidelijke over
gang geeft een hogere doorbraakspanning te
zien dan die van fig. 2.20 welke betrekking
heeft op abrupte of ondiepe, steil hellende ge
diffundeerde juncties. Dit maakt UdCs voor de
transistor met gouddoping omstreeks 25 V,
voor die zonder gouddoping ca. 75 V.
De doorbraakspanning van collector naar
emitter ({7dcEo) wordt voorgesteld door de vol
gende vergelijking:
t/dCBO

tZdCEO

^ae

(7.1)

waarin n de Miller-exponent [zie (2.83)] is die
voor n-sili ium ongeveer 4 bedraagt. Voor ae
moet die waarde worden ingevuld die geldt bij
de stroomsterkte welke voor de ê/dCEO"nieting
wordt gebruikt. Voor de transistor zonder
gouddoping met een ae van ca. 30 bij 0,1 mA

en een C7dCBo van 55 V levert dit
t/dCEO

55
= 23 V (5-10-3Q-m)
^30

(7.2)

Voor de transistor met gouddoping is de ac
voor lage stroomsterkten aanmerkelijk kleiner
ten gevolge van de aanwezigheid van de goudrecombinatiecentra in de emitterlaag. Als we
aannemen dat ae = 10, levert dit
tZdCEO

25

= 14 V (10-3Q-m)

(7.3)

Deze berekende waarden komen redelijk over
een met die welke in de praktijk voor mono
lithische transistors van deze vorm worden
gemeten.
7.4. LEKSTROMEN IN MONOLITHISCHE

ongeveer viermaal zo groot te zijn als die van
het model zonder gouddoping. De ZEBO blijkt
bij gouddoping op analoge wijze ongeveer het
zesvoudige te zijn van die bij een transistor zon
der gouddoping. Deze verhoudingen worden
eenvoudig verkregen door de factor 10 (voor
toeneming van de paarvormingscoëfficiënt) te
delen door de wortel van de betreffende doopstoffenconcentraties. Met andere woorden, de
verandering in h»u is in het geval van ZCbo even
redig met de concentratieverandering van
1,2-1016 naar 8,6-1016 atomen• cm-3(7Va). In
het analoge geval van de ZEBO wordt de ver
andering in h»u bepaald door die van N'B waar
van de waarde oploopt van 1,8-1017 tot 5-1017
atomen-cm-3. Onder alle omstandigheden
blijken de lekstromen dus minder dan 10 nA te
zijn.

TRANSISTORS

De lekstroom van een pn-junctie wordt toege
schreven aan de stroomopwekking door recombinatiecentra binnen de uitputtingslaag
van de junctie. De stroom die in dit geval bij
een tegenvoorspanning vloeit, wordt voorge
steld door

Zg = e g wu A

(7.4)

waarin g de paarvormingscoëfficiënt van la
dingdragers is en h>u de dikte van de uitputtings
laag bij de betreffende tegenvoorspanning.
Voor een component zonder gouddoping, zo
als de transistor met de 5-10-3 O • m-collector,
is de lekstroom in de orde van grootte van InA.
Voor de transistor met gouddoping (collectorserieweerstand 10~3 Q - m) zou men verwachten
dat de stroom ten gevolge van dit effect even
redig met de paarvormingscoëfficiënt g zou
toenemen. In de praktijk kan g wel tienmaal zo
groot zijn. Dit wordt echter gecompenseerd
door de afneming van de dikte van de uitput
tingslaag (n>u) die optreedt bij verlaging van de
soortelijke weerstand. Aangezien h>u ongeveer
omgekeerd evenredig is met de wortel van de
doopstoffencencentraties blijkt bij berekenin
gen ZCBO van de transistor met gouddoping

7.5. DE CAPACITEITEN VAN EEN

MONOLITHISCHE TRANSISTOR

Ons volgende onderwerp zal zijn het berekenen
van de verschillende capaciteiten tussen emitter, collector en substraat van de transistor met
tweevoudige basis. Daarnaast zullen we de
voordelen van het model met één basisstrip
belichten.
Voor een transistor waarop een doorlaatvoorspanning is aangelegd, hebben we in
hoofdstuk 4 als globale vergelijking van de
emittercapaciteit gevonden

C(E

4/lE Ct(0) = 4Je

e €oEtN' B

2 ro

(4.41)

Hierin is N'n de doopstoffenconcentratie aan
de basiszijde van de emitterjunctie, AE is het
totale oppervlak van de emitter inclusief op
staande zijkanten, en Vo is de ingebouwde
spanning van ongeveer 0,5 V. Uit een beschou
wing van fig.7.4 blijkt dat indien de opstaande
zijkanten 0,002 mm hoog worden gesteld, voor
het totale emitteroppervlak geldt:
/1E = 0,0384-0,0256 + 0,128-0,002
= 1,24- lO"3 mm2 = 1,24-10"5 cm2

(7.5)
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collector-basiscapaciteit van ongeveer 10*
pF-cm-2. Voor de in fig.7.4 afgebeelde uit
voering met twee basisstrippen is het laagoppervlak ongeveer 7,3 10-5 cm2 (aannemende
dat het collectorgebied rechte kanten heeft).

Voor de waarde van N'B zullen we in deze be
rekening de helft van de totale concentratie
van de basisdiffusant bij de emitterjunctie
nemen (de zzeHo-doopstoffenconcentratie is bij
dejunctie per definitie nul). Deze waarde zal voor
het berekenen van de invloed van het bodemvlak waarschijnlijk te laag zijn en te hoog voor
die van de zijkanten wat niet wegneemt dat een
voor de praktijk bruikbare benadering wordt
verkregen.
Met behulp van fig.2.18 vinden we voor de
transistors met en zonder gouddoping, uit
gaande van ?/'b/2 is respectievelijk 2,5-1017 en
9-1016 voor Ct(0), de waarden 2,1 • 105 pF-cm-2
en 1,25-105 pF-cm-2. Dit levert voor de tran
sistor zonder gouddoping

Terloops zij vermeld dat de collector-basis
capaciteit ongeveer 25 % lager zou zijn in het
geval van een model met een enkele basisstrip
(fig. 7.5), ten gevolge van het kleinere oppervlak
van de collector-basisjunctie. In dat geval zou
de Ctc dus ongeveer 0,5 pF bedragen.
Voor de 10-3 ohm-m-transistor wordt de
collector-basiscapaciteit als volgt gevonden:

CtE = 4 • 1,24 • 10-5 cm2 • 1,25 • 105 pF • cm"2
= 6 pF
(7.6)

Na _ 8,6 -1016 atomen-cm-3
Ns
5 • 1018 atomen-cm-3

Voor de transistor met gouddoping wordt dit

u

C,E = 4 -1.24-10-5 cm2-2,l-105 pF-cm-2
= 10 pF
(7.7)
Let er wel op dat dit maar globale berekeningen
zijn die alleen gelden bij een doorlaatvoorspanning. In de evenwichtssituatie zou de capa
citeit bij een nominale contactpotentiaal van
0,5 V een kwart van de berekende waarden be
dragen, dus respectievelijk 1,5 en 2,6 pF.
De tweede capaciteit die we willen berekenen
is die van de junctie tussen collector en basis,
en wel voor een normale tegenvoorspanning
van 5 V. Omdat de basisdiffusie indringt in een
(epitaxiale) laag met uniforme doping betreft
het hier een geleidelijke junctie, waarvoor de
curven van fig.3.19-3.21 als uitgangspunt kun
nen dienen:
a;
n.

1,2-1016 atomen-cm-3
= 2,4-10-3 (7.8)
5 • 10*8 atomen• cm-3

U =________ 5 V

Na

1,2-1016 atomen-cm'

= 4,2* 10-16 V-cm3

(7.9)

Op een laagdiepte van 2,7 p. krijgen we dus een
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Ctc = 104 pF-cm-2-7,3-10-5 cm2
= 0,7 Fp

(7.10)

1,7 10-2

8,6-1016 atomen-cm
= 5,8-10-17 V-cm3

(7.11)

(7.12)

Voor een laagdiepte van 2,7 p vinden we een
capaciteit per oppervlakte-eenheid van 2-10*
pF-cm-2, wat voor Ctc levert
Ctc = 2-10* pF-cm“2-7,3-10~5 cm2
= 1,5 pF

(7.13)

Ook in dit geval zou de capaciteit voor het
model met één basisstrip 25% lager zijn, dus
ongeveer 1,1 pF.
Een derde capaciteit die onze aandacht ver
dient, is die van de junctie tussen collector en
substraatisolatie. Dit is de belangrijkste parasi
taire capaciteit waarin de componenten van
een geïntegreerde schakeling verschillen van
hun losse tegenhangers. Ook deze parasitaire
isolatiecapaciteit heeft twee componenten van
verschillend karakter: één aan de onderzijde
naar het p-substraat die in principe een abrupte
junctie is en één aan de zijkanten naar de ge
diffundeerde p-isolatie die bij de junctie een
flauw hellende gradiënt vertoont. Voor het on
dervlak mag redelijkerwijs worden gesteld dat

de junctie abrupt is en dat de uitputtingslaag
zich geheel tot aan de substraatkant van de
junctie uitstrekt. Dit is in fig. 7.8 weergegeven
voor het geval van een typische tegenvoor
spanning. We vinden daarom dat voor een
0,1 £2-m p-laag met een p-doping van 1,4-1015
atomen-cm-3 de capaciteit ongeveer 5-103
pF-cm-2 is bij een totale spanning van 5 V.
Ten gevolge van de diepe diffusie van de p-isolatie geeft de junctie aan de zijkanten een ge
leidelijke overgang te zien. De curven van par.
3.4 leveren voor borium met een oppervlakteconcentratie van 7VS = 5-1020 atomen-cm-3
en een diffusiediepte Xj van 25-10-4 cm in een
achtergrond van Na = 1,2-1016 atomen-cm-3
een capaciteit per oppervlakte-eenheid van ca.
7-103 pF-cm-2 bij 5 V. Er moet wel op gewe
zen worden dat deze berekening gebaseerd is op
een eendimensionale oplossing van de diffusievergelijking die voor de onderhavige cilindri
sche zijwandjunctie niet meer dan een globale
benadering levert. Het probleem van de twee
dimensionale vergelijking is nog niet opgelost.
Is de diepte van de isolatiediffusie juist gelijk
aan die van de junctie tussen substraat en epitaxiale laag, dan is het correct om voor de
transistor met twee basisstrippen (fig. 7.4) voor
de berekening van de invloed van het onder
vlak uit te gaan van de buitenste rechthoek
(0,256 x 0,218 mm) en voor die van de zij
wanden van kwartcilindervormige stroken die
het oppervlak langs de stippellijn snijden
bijdrage van onderzijde
\bijdrage van
\ \“ zijwand

______

*—/pA

V

collector 5 • 10’3 £2 • n\
y~4~'o 5
P

substraat 0,1 £2 ■ m

Fig. 7.8. Doorsnede van een monolithische tran
sistor met de spreiding van de uitputtingslaag in
de substraatkant van de collector-substraatjunctie.

(0,204 x 0,167 mm). Elke overmaat van isolatiediffusie zal echter zowel grond- als zijvlak
ken reduceren terwijl de capaciteit van de zij
wanden per oppervlakte-eenheid afneemt door
een vlakker worden van het doopprofiel. (De
diffusie bij de epitaxielaag-substraatjunctie tij
dens de langdurige isolatiediffusie maakt de ca
paciteit per oppervlakte-eenheid van het grond
vlak lager dan hierboven is berekend.) Al deze
factoren in aanmerking nemend lijkt de volgen
de praktische benadering verantwoord: laten
we het geïsoleerde eiland opvatten als een pa
rallellepipedum met zijden van 0,204, 0,167 en
0,0256 mm, met aan het grondvlak een abrupte
junctie en een geleidelijke junctie aan de zijkan
ten waarvoor de berekende waarden gelden.
Zoals gezegd is de capaciteit van de grondvlakisolatie 5 -103 pF-cm-2, die van de zijvlak
ken 7-103 pF-cm-2. Deze waarden nemen toe
als de soortelijke weerstanden afnemen en ver
der moet men eraan denken dat ze afhangen
van de voorspanning. In een kristalschakeling
is het substraat gewoonlijk aangesloten op de
meest negatieve potentiaal van het circuit. Als
de collectorpotentiaal wisselt toont de parasitaire
isolatiecapaciteit een gelijke variatie.
Voor transistors zonder gouddoping van de
in fig. 7.4 en 7.5 afgebeelde vorm komen we bij
5 V tegenvoorspanning tot een totale capaciteit
van respectievelijk:
C,. = 5-103 pF cm"2- (0,204 0,167) mm2 +
4- 7 pF-cmr2-(0,742-0,0256) mm2
= 1,66 pF 4- 1,28 pF
(7.14)
= 2,9 pF (dubbele basisstrip)

Cts = 5-103 pF-cm -(0,179-0,167) mm2 +
4- 7-103 pF-cm"2-(0,692-0,0256) mm2
= 1,46 pF 4- 1,19 pF
= 2,7pF (enkele basisstrip)
(7.15)
Bij de volgende berekening van Cts voor 10-3
ohm-m mogen we weer dezelfde waarde van
5-103 pF-cm-2 voor het grondvlak gebruiken.
Als we weer van de benadering van een geleide
lijke junctie langs de zijwanden uitgaan krij
gen we voor een doopstoffenconcentratie van
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8,6-1016 atomen-cm-3 een capaciteit van on
geveer 15-103 pF-cm-2. Dit geeft voor de to
tale substraatcapaciteit van de transistor met
gouddoping:
Cs = 1»66 pF +
+ 15 pF-cm"2-(0,742-0,0256)mm2
= 1,66 pF + 2,9 pF
= 4,6 pF (dubbele basisstrip)
(7.16)
C,s = 1,46 pF +
+ 15 pF-cm-2-(0,692-0,0256) mm2
= 1,46 pF + 2,7 pF
= 4,2 pF (enkele basisstrip)
(7.17)

Een interessant punt is hierbij dat de bijdrage
van de zijwanden dus in het geval van de tran
sistor zonder gouddoping belangrijk en bij die
met gouddoping zelfs overheersend is. De voor
naamste factor is hierbij natuurlijk de soorte
lijke weerstand van de collector. De andere iso
latieprocédés die gebaseerd zijn op tegenge
stelde diffusies hebben hogere substraatcapaciteiten omdat dan het grondvlak dezelfde capa
citeit per oppervlakte-eenheid heeft als de zij
wanden. Steeds geldt echter dat de hoge parasi
taire capaciteit die verbonden is met de isolatie
lagen van de transistors, in kristalschakelingen
één van de grootste beperkingen vormt voor de
frequentieresponsie van zulke schakelingen.
7.6. STROOM VERSTERKING

In par.4.2 is een van de stroomsterkte afhanke
lijke vergelijking voor transistors afgeleid [verg.
(4.23)] voor de reciproke van de stroomver
sterking bij geaarde emitterschakeling. In het
onderhavige geval willen we hieraan een term
7rE/7E toevoegen, teneinde de toeneming van
l/ae bij zeer zwakke stromen in rekening te
brengen.
is de recombinatiestroom van
de emitter. Deze toegevoegde term is vooral
van belang voor transistors met gouddoping. De
volledige vergelijking wordt dus
1

Pe *b

a«

Pb

— «a
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1 +

7E WB

2 e DaBN'b

+

+
(7.18)
4LnD2
2A£ ^nB
7E
We herinneren eraan dat de eerste term de ba
sisuitdrukking geeft voor l/ae terwijl de factor
tussen haken de toeneming voorstelt bij hoge
stroomsterkten. De tweede term houdt ver
band met transport door de basis; voor de
meeste ontwerpen is hij nul. De derde term
stelt de oppervlakterecombinatie-effecten voor.
Door de juiste waarden in (7.18) in te vullen
krijgen we voor ae waarden omstreeks 50 voor
beide transistors, zowel die van 5 ■ 10“3 als die
van 10“3 D m. Het exact meten van de opper
vlakterecombinatiesnelheid is lastig, wat de
berekening niet meer dan een benadering
maakt. Het is niettemin interessant om na te
gaan bij welke stroomsterkte ae ten gevolge
van injectie-effecten begint af te vallen aange
zien dit de maximumstroom bepaalt die een
gegeven transistor kan verwerken. Voor deze
maximale stroom houdt men de waarde van /E
aan waarbij de tweede term tussen haakjes in
(7.18) de waarde 0,1 bereikt, dus
+

___ 7e Wb____ = 0,1
(7.19)
2 e Da b A e TV b
Deze stroom waarbij ae begint af te vallen,
wordt berekend door in (7.19) de betreffende
waarden in te vullen en naar 7E op te lossen. Dit
levert bij een emitteroppervlak + E van (0,0256
x 0,0384) mm2 en N'B = 1,8-1017 atomencm-3 voor de transistor met 0,5 ohm-cmcollector:

7e = 0,2-1,6-1019 C-(0,0256-0,0384) mm212 cm2s-1 • 1,8-1017 cm“3)/0,7-10~* cm
= 9,6 mA
(7.20)
De diffusiestroomcoêfficiënt van 12 cm2-s-1
wordt berekend uit de beweeglijkheid van de
minderheidsdragers van 450 cm2-V"l-s-1, of
de elektronen beweeglijkheid aan de basiszijde
van de emitterjunctie. Het blijkt dus dat ae in
de omgeving van 10 mA begint af te vallen.
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Fig. 7.9. Typische ac waarden versus stroomcurven van verschillende monolithische transistors.
In het geval van de transistor met gouddoping
krijgen we de maximumstroom door eenvoudig
de betreffende waarden van Z)nB en N'D in te
vullen; deze zijn respectievelijk 9 cm2-s-1 en
5 1017 cm-3. De maximumstroom blijkt dan
2,1 maal zo groot te zijn als die van de 5 -10~3
Q m-transistor oftewel ongeveer 20 mA. Deze
berekeningen worden het best samengevat op
de manier van fig. 7.9 waarin ae is uitgezet als
een functie van de collectorstroom. Hieruit
blijkt dat voor beide (0,0256 x 0,0384 mm)vormen de ae in het gebied van 1 tot 10 mA
redelijk vlak is. Bij het 10-3 Q m-model houdt
ae wat langer stand bij hogere stroomsterkten.
Aan de kant van de zwakke stromen (omstreeks
0,1 mA) is ae voor de 10-3 Q • m-transistor
lager dan bij het 5 10-3 Q-m-model. Deze
ombuiging van ae voor lage stroomsterkten
houdt verband met de gouddiffusie.
Van een ontwerpstandpunt gezien is de
maximale stroom die door een gegeven model
verwerkt kan worden, evenredig met de lengte
van de emitter. Het is dus mogelijk om grotere
stroomsterkten toe te passen door eenvoudig
de emitterstrip in het ontwerp langer te maken.

Nemen we bijvoorbeeld de 10“3 Q-m-transistor en brengen we de lengte van de emitter
hierin van 0,0384 op 0,154 mm, dan krijgen we
een ae-versus-stroomcurve die over een factor
van ongeveer 4 naar rechts is verschoven. Met
andere woorden, terwijl de ae van de 0,0256 x
0,0384 mm transistor al bij 20 mA begint af te
vallen doet de 0,0256 x 0,154 mm transistor
dit pas bij 80 mA. De lengte van de emitterstrip
is dus een zeer belangrijke factor bij het ont
werp, die de maximumstroom van een gegeven
model bepaalt.
De effectieve emitterlengte is verschillend, al
naar gelang we een model hebben met één of
twee basisstrips. In het algemeen gesproken
zijn alleen die randen van een emitter werk
zaam waarvan de afstand tot de basiscontacten
gering is. Zij bepalen dus de werkzame lengte
van de emitter. Als we weer uitgaan van ons
model met de 10-3 Q • m-collector zal dit bij
een enkele basisstrip van 0,0256 x 0,0384 mm
een ae-top hebben bij 5 mA; de variant van de
zelfde transistor met twee basisstrips heeft een
top bij 10 mA. Overeenkomstig geldt dat een
0,0256 x 0,154 mm uitvoering met één basis173

strip een top vertoont bij 20 mA en met twee
basisstrips bij 40 mA. De effectieve emitterlengten zijn in al deze gevallen achtereenvol
gens 0,0384, 0,0768, 0,154 en 0,308 mm.
7.7. DE VERZADIGINGSKARAKTERISTIEKEN

Een monolithische transistor verschilt behalve
op het punt van parasitaire capaciteiten ook op
dat van de verzadiging aanmerkelijk van losse
planaire epitaxietransistors en wel in de eerste
plaats omdat de aansluiting aan het collector
gebied aan de bovenzijde wordt bevestigd in
plaats van aan de onderzijde. Dit leidt tot een
hogere waarde van Gc zoals in de volgende
alinea’s blijkt. De theoretische uitdrukking
voor de UCE(sat) van een npn-constructie is

kT \n abI
~ ^/«Jb)
e
1 + (/c/Zb) (1 - ab>)

Uce(sat) rü — in---------------------------------

4-ZcGc

+
(7.21)

Hierin isab| de versterkingsfactor van de tegen
stroom (stroom in de tegenrichting) van de
transistor. Voor een transistor met een 5-10-3
Q-m-collector is de abi ongeveer 0,1. De eerste
term van (7.21) stelt de grootte voor van de
spanning op de junctie bij verzadiging, de
tweede term is de spanningsval over Gc, de col
lector-serieweerstand. Voor een pnp-transistor
is het teken voor kT/e positief, en de ZCGc
negatief. Bij een karakteristiek voorbeeld
waarvoor abl = 0,1, Ic = 5 mA, ZB = 0,5 mA
en ae = 50, krijgen we voor de eerste term in
de uitdrukking voor
t/cE

— 0,026 In

0,1 (1 - 0,2)

1 4- 10(1 -0,1)

= - 0,026 In 0,008 = 0,1 V

(7.22)

We moeten nu nog de grootte van Gc op
basis van de gegeven afmetingen en soortelijke
weerstand bepalen. Uit fig. 7.4 blijkt dat het hier
gaat om de weerstand van het collectorgebied
dat begrensd wordt door de werkzame rand
van de emitter en de binnenrand van het collec174

torcontact. Het is duidelijk dat er naar alle
delen van het rechthoekige collectorcontact
stroom vloeit van de werkzame emitterrand of
-randen. Om echter een zeer ruwe schatting
van Ge te krijgen kunnen we de collector in trape
ziumvormige gebieden verdelen zoals infig.7.4
met stippellijnen is aangegeven en dan rekenen
alsof alleen in het bovenste en onderste trape
zium stroom vloeit. Voor een model met twee
basisstrips zijn er dan twee aan twee parallelgeschakelde trapeziums. Is de weerstand van elk
ervan ongeveer gegeven door pcb[ïwCt dan wordt
de collector-serieweerstand bij benadering

Pc b
(7.23)
Gc — ~ —--2/wc
waarin pc de soortelijke weerstand van het collectorgebied en b de afstand tussen de rand van
de emitter en die van het collectorcontact is;
wc is de dikte van het collectorgebied, terwijl /
wordt gegeven door

/ = i (/e + 7c)

(7.24)

Uit fig. 7.4 blijkt dat

/"= i (0,0384 4- 0,115) mm = 0,767 mm(7.25)
We hebben dus:pc = 5- 10-3O-m, b =0,0512
mm, wc = 22 p., zodat

Gc —

5-10~3 ohm m -0,0512 mm
2 x 0,0767 mm-22-10~* cm

(7.26)

= 75 0

Dit is een ruwe berekening van de serieweerstand voor een transistor zonder gouddoping,
waarvan de soortelijke weerstand 5-10-3 O-m
bedraagt. Bij een transistor met gouddoping,
waarvan Z/CE(sat) zo laag mogelijk moet zijn,
wordt Gc eenvoudig gereduceerd doordat de
soortelijke weerstand lager is. Als deze bijvoor
beeld tot 10-3 O m verlaagd is zien we dat de
collector-serieweerstand met een factor 5
wordt gereduceerd: Gc
15 D. Een belangrijk
punt dat de aandacht verdient, is dat er geen
verschil in serieweerstand is tussen de uitvoe
ringen met één en met twee basisstrips. De
reden hiervan blijkt duidelyk uit fig. 7.4 en 7.5:

de afstand van de werkzame emitterrand naar
beide collectorcontacten in fig. 7.5 is gelijk aan
die in fig. 7.4.
We kunnen nu de grootte van C/ce<sat) voor
elk van de monolithische transistoruitvoeringen bepalen. Voor een collectorstroom van
5 mA hebben we over de 75 Q een seriespanningsval van ongeveer 0,4V. Deze waarde geeft,
tezamen met de junctiepotentiaal van (7.22)
een totale verzadigingsspanning van 0,5 V voor
een Zc//B-verhouding van 10.
Voor het 10-3 D-m-model met gouddoping
is de seriespanningsval veel geringer: voor 15Q
en een collectorstroom van 5 mA bedraagt hij
0,075 V. De junctiepotentiaal moet opnieuw
berekend worden omdat de effectieve abi voor
de transistor met gouddoping veel lager is dan
bij die zonder gouddoping. Stellen we abi op
0,01, dan krijgen we
UCE =- 0,026 In

0,01 (1 - 0,2)
14-10(1— 0,01)

(7.27)

= - 0,026 In 0,00073 = 0,19 V

De som van seriespanningsval en junctiepoten
tiaal levert dus een totale £/ce(sat) van ca.
0,26 V, een waarde die ongeveer de helft be
draagt van die welke voor de transistor zonder
gouddoping werd gevonden.
Is Ic gelijk aan nul, dan is er dus een tegengerichte spanning die volgens (7.21) C/Ce
(— kTje) In abl bedraagt. Dit levert voor de
transistor zonder gouddoping een berekende
gelijkstroom-foutspanning van 0,06 V. Aange
zien de transistor met gouddoping een kleinere
ab| heeft is de gelijkstroom-foutspanning (span
ning van het ongewenste signaal die door de
versterker zelf aan de ingang wordt veroorzaakt)
hoger: 0,12 V.
Wenst men de transistor voor hogere stroomsterkten te gebruiken, dan kan de serieweerstand nog meer verlaagd worden door de af
metingen tot b.v. 0,0256 x 0,154 mm te vergro
ten. Een emitterlengte van 0,154 mm geeft
T= i (ZE + /c) = * (0,154 + 0,231) mm
= 0,193 mm
(7.28)

en
10-3 Q-m-0,0512 mm
rsc = ----------------------------- =612
2 x 0,193 • 22 10-4 cm

(7.29)

De vergroting van het patroon heeft dus geleid
tot een reductie van de serieweerstand van ca.
15 tot 6Q.
Verzadigen we de transistor met gouddoping
bij een collectorstroomsterkte van 20 mA en een
/cMB-verhouding van 10, dan krijgen we de
zelfde junctiepotentiaal als die welke door
(7.27) wordt gegeven. De seriespanningsval be
draagt 0,12 V bij 20 mA over 6 O. De totale
^ce(sat) voor de 0,0256 x 0,154 mm mono
lithische transistor met gouddoping bij 20 mA
is 0,31 V.
Een andere nuttige methode om de collectorserieweerstand van een monolithische transis
tor te verlagen is in fig. 7.10 geïllustreerd. Het
betreft hier de techniek van de zogenaamde
‘begraven’ laag, waarbij een zwaar gedoopte
n+-laag wordt aangebracht tussen de epitaxiale
n-collector en het p-substraat. Dit begraven
n+-gebied fungeert ten opzichte van het collectorgebied met zijn hoge soortelijke weerstand
als een shunt die de serieweerstand aanzienlijk
verlaagt. Er zijn twee methoden om deze laag
aan te brengen, te weten: 1.diffusie van de n+laag in het p-substraat vóór het groeien van de
epitaxiale n-collector; 2.een plaatselijke epi
taxiale groei van n+-lagen met behulp van een
masker, gevolgd door de epitaxiale groei van
de n-collectors. Deze techniek levert een reohmse collectorcontacten

£

fT

^n+-emitter

n

p-basis
n-collector
begraven n 1 -laag

,P+

p-substraat

Fig. 7.10.Toepassing van een ‘begraven’ n+-laag
om de collector-serieweerstand te verlagen.
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ductie van riC met een factor van bijna 10. Het
grote voordeel van de begraven laag is dat
transistors voor schakeldoeleinden bij de verzadigingsspanning nu ontworpen kunnen wor
den met hogere soortelijke weerstanden van het
collectorgebied wat de capaciteit, lager maakt
terwijl de rsC toch zeer laag blijft.
7.8. FREQUENTIERESPONSIE VAN
MONOLITHISCHE TRANSISTORS

De frequentieresponsie van een monolithische
transistor wordt het best gekenmerkt door de
parameter /T, de frequentie waarvoor de ac van
de transistor bij geaarde-emitterschakeling ge
lijk is aan 1. Verg. (4.58) kan gebruikt worden
om een schatting van /T te leveren. Nemen we
0,4 rad (23°) als een typische waarde van de
parasitaire fasedraaiing dan wordt (4.58):
1 « 2 TC 1,4 (r.CtE+-^- + —+r.cClc)

Zr

\

5 DbB

v,c

/

— = 5,2Q-10-10-12 F

(10-3n-m) (7.33)
De tweede term, die verband houdt met de
voor het doorlopen van de basis benodigde tijd
is

1

FFb2

COb

5 DnB

1

kT

---------- re CtE
-- CtE
Ü>e----------------------- e -*e

(7.31)

Voor 5 mA is re 5,2 Q. Bij de voorgaande be
spreking van de capaciteit is gebleken dat de
CtE van de 5 • 10“3 D • m-transistor bij voorspanning in de doorlaatrichting ongeveer 6 pF be
draagt en die van de 10“3 D • m-transistor 10 pF.
Voor de transistor zonder gouddoping geldt
dus:

(7.34)

waarin wB de dikte van de basis is en DnB weer
de diffusiestroomcoëfficiënt die overeenkomt
met de beweeglijkheid aan de basiszijde dicht
bij de emitterjunctie. De diffusiestroomcoëfficiënt voor elektronen die in de basis komen is
zoals al eerder vermeld 12 cm2s-1voor detranssistor zonder en 9 cm2s-1 voor die met goud
doping. Vullen we deze waarden in (7.34) in,
dan levert dit
1
a>D

(0,7 IQ-4 cm)2
= 0»8-10-,os
5 -12 cm2s-1

1
coB

(0,7-10"4 cm)2
= 1,1 • lO"10 s
5-9 cm2s-1

(7.30)

We willen nu de tijdconstanten en de vertragingstijden bepalen teneinde de invloed ervan
na te gaan en een schatting van Zr te maken.
De berekeningen gelden voor een totale tegenspanning van 5 V en een stroom van 5 mA.
De tijdconstante van de emitter is

0,5-IQ"10 s

g>e

(5-10-3Qm) (7.35)

(10“3Qm) (7.36)
De derde term in (7.30) houdt verband met de
eindige tijd die ladingdragers nodig hebben om
de uitputtingslaag van de collectorjunctie over
te steken. Nemen we aan dat de ladingdragers
hun door de verstrooiing beperkte snelheid
vsC = 8,5 106 cms-1 hebben, dan is de loop
tijd

, - Wu

id----------

VsC

1 • 10"4 cm
= 0 j. 10.
r10s
8,5-106 cm s-1

(5 10-3D-m) (7.37)
en

— = 5,2 Q • 6 • 10"12 F = 0,3 • 10-10 s
CÜE

(5-10-3n-m)
en voor die met gouddoping

(7.32)

td=~
VsC

0,5-10-4 cm
= 0,06 10r10s
8,5 -106 cm s-1
(lO-’Q-m) (7.38)

De vierde en laatste term is een functie van de
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oplading van de collectorcapaciteit door de
collector-serie-weerstand. We moeten echter
ook rekening houden met het opladen van de
substraatcapaciteit. De totale tijdconstante is
ongeveer
— = v»c Ctc +

-

coc

•-

r\c Cts
2

(7.39)

rlsC in de tweede term van deze vergelijking is
een zeer ruwe schatting van de serieweerstand
van het hele collectorgebied over het opper
vlak van de substraatcapaciteit; hij wordt be
schouwd als de parallelle weerstand van twee
gelijke rechthoeken. Vervangen we de ver
deelde parameter r'sC CtS door een benaderen
de samenvatting ervan, dan leidt dit tot een
factor 2 in de vergelijkingen. Voor een substraatjunctie van 0,204 x 0,167 mm is
r\c

Pcb

2 l wc

_ 5-10~3 Q-m-0,1024 mm
2-0,167 mm-0,025 mm

= 60 Q (5 10-3Q m)

r'iC

_ Pcb

PW ----------- =

2 l wc

(7.40)

10-3 Q-m 0,1024 mm
2 0,167 mm 0,025 mm

= 12Q (10-3Q-m)

(7.41)

De bovenstaande berekeningen gelden uiter
aard voor het model met twee basisstrips, ter
wijl is aangenomen dat de collector 0,025 mm
oftewel 25 p. dik is. Vullen we nu de eerder be
paalde waarden van rsC en de capaciteit in
(7.39) in, dan levert dit voor de verschillende
collector-tijdconstanten:
1
7SOOAS
60Q-2,9 pF
— = 75 12■
+—
---------—
Q-0,65 pF +
'
(Dc
2

= 1,4-1O-10 s (510-3Q m)

(7.42)

_L = 15q.1,3pF + 12£L±£p_f

a>c

2

= 0,510-los (10"3Q-m)

(7.43)

De nadelige gevolgen van de parasitaire capa
citeit op de grootte van de tijdconstante komt

hieruit duidelijk naar voren. Voor een losse gepassiveerde transistor waarbij geen parasitaire
capaciteit optreedt zou de tweede term van de
bovenstaande vergelijkingen nul zijn, wat de
tijdconstanten veel lager zou maken. Dit geeft
een duidelijk beeld van de mate waarin de para
sitaire capaciteit de frequentieresponsie van de
monolithische transistor degradeert.
We kunnen nu alle berekende termen optel
len, in (7.30) invullen en de uiteindelijke waar
den van fT bepalen. Voor de transistor zonder
gouddoping geeft dit
—

2 k ■ l,4-2,6-10-10

/t

4,4-10® Hz

Zr

(5-10“3Q-m)

(7.44)

en voor die met gouddoping
1
— «a 2n-l,4-2,2-10"10
Zr
(10-3Q-m)
fT «« 5,2-10® Hz

(7.45)

We zien dus voor de onderhavige uitvoeringen
van de monolithische transistor een die bij 5 V
en 5 mA ca. 500 respectievelijk 570 MHz is. Een
interessant punt is hierbij dat ondanks de ver
laging van de soortelijke weerstand in de tran
sistor met gouddoping de /T ervan toch bijna
100 MHz hoger ligt. Dit is alleen toe te schrij
ven aan het feit dat de tijdconstante van de col
lector i/coc aanmerkelijk lager is geworden
doordat ook rsC gereduceerd is. In de praktijk
opgemeten waarden van een 5-10-3 Q-m,
0,0256 x 0,0384 mm monolithische transistor
zijn in fig. 7.11 weergegeven.
Om deze op de praktijk gerichte beschou
wingen eenvoudiger te houden hebben we geen
verschil gemaakt tussen de fysische dikte van de
basis (de afstand van laag tot laag) en de effec
tieve dikte ervan. In het laatste geval moet de
uitbreiding van de uitputtingslaag van de collectorjunctie in de basis in rekening worden ge
bracht. We hebben in beide gevallen als dikte
0,7 p. aangehouden wat in een goede benade
ring resulteert.
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Fig. 7.11. Lijnen van constante versterkings-band-breedtefrequentie fr van een monolithische transis
tor met een 0,0256 x 0,0384 mm emitter en een5 • 10-3 Q • m collector.
7.9. SAMENVATTING VAN EIGENSCHAPPEN
EN TOEPASSINGEN VAN
MONOLITHISCHE TRANSISTORS

De in het voorgaande deel van dit hoofdstuk
berekende eigenschappen van monolithische
transistors zijn samengevat in tabel 7.1, teza
men met enkele metingen aan modellen met en
zonder gouddoping. Een vergelijking van de
waarden van elke karakteristiek maakt duide
lijk hoe belangrijk de soortelijke weerstand van
de epitaxiale collector is met betrekking tot de
doorbraakspanningen, capaciteiten, serieweerstanden en frequentieresponsie.
De transistor zonder gouddoping met de
5 -10-3 Q-m-collector lijkt sterk op de 2N918
gepassiveerde epitaxietransistor, die er van de
losse componenten het meest mee overeen
komt. De Zt van de 2N918 is echter 900 MHz,
dus ongeveer tweemaal zo hoog doordat deze
transistor een lagere parasitaire capaciteit en
weerstand heeft.
De frequentie /ro„ wordt gedefinieerd als de
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frequentie waarbij de vermogensversterking bij
aangepaste geaarde-basisschakeling 1 be
draagt, oftewel 0 dB; de waarde ervan wordt
gegeven door (4.60) die we hier voor het gemak
herhalen:
fmax.

Zt
8 TC

t'b

Gtc

(4.60)

Voor de 5-10 Q-cm monolithische transistor
levert dit
Zm.x

440-106

8k-20Q0,6510"12F

= 1,1 GHz

(7.46)

Voor de 2N918 ligt fmax aanzienlijk hoger ten
gevolge van de hogere Zr- Bovendien is daarvan
de r'D tot een kwart gereduceerd doordat een
basis met een lagere vierkantsweerstand (50 0.
in plaats van 200 Q) is gebruikt. De combinatie
van deze twee effecten brengt de fmat van de
2N918 ruim boven 2 GHz. Aangezien de vermogensversterking ongeveer met het kwadraat
van de frequentie oftewel 6 dB per octaaf af-

Tabel 7.1.
Samenvatting van berekende en gemeten waarden van 0,0256 x 0.0384 mm transistors met dubbele basis
strips
Transistor
5 • 10-3 Q • va-collector
10“3 Q. ■ m-collector
parameter
zonder gouddoping
met gouddoping

^dEBO*

55 V
7V

^dCEO

23 V

ÏZdCS*

75 V
6 pF
1.5 pF
0.7 pF
2.9 pF
50

^dCBO*

CtE (doorlaatvoorspanning)
C,E bij 0.5 V
Ctc bij 5 V
CIS bij 5 V
ae bij 10 mA*
ae bij 0,1 mA*
r,c
^ce(sat) bij 5 mA
C/Be bü 10 mA*
ZT bij 5 V. 5 mA
Anu

30

75 Q.
0.5 V
0.85 V
440 MHz
1.1 GHz

T,_____________________________

25 V
5V
14 V
25 V
10 pF
2.5 pF
1.5 pF
4.6 pF
50
10
15Q
0.26 V
0.85 V
520 MHz
10 ns

* gemeten waarden

neemt, zouden we voor een /max van 1,1 GHz
een aangepaste vermogensversterking verwach
ten van 6dB bij 550 MHz, 12 dB bij 275 MHz
en 18 dB bij 138 MHz. Bij monolithische geïn
tegreerde versterkingsschakelingen met derge
lijke 0,0256 x 0,0384 mm transistors is een
vermogensversterking opgemeten van meer dan
20 dB bij 130 MHz (d.w.z. /max «1,1 GHz).
De in tabel 7.1 beschreven schakeltransistor met gouddoping lijkt veel op de losse gepassiveerde epitaxietransistor 2N709. De goud
doping van deze modellen is bedoeld om de
levensduur te reduceren, waardoor de ladingsaccumulatie tijdens het schakelen bij verzadi
ging wordt verminderd. Aangezien de levens
duur van de orde van 10 ns is, mogen we een
opslagtijdconstante van ruwweg 10 ns verwach
ten. De /T van de monolithische transistor is
ongeveer 500 MHz, terwijl die van de 2N709
800 MHz bedraagt. Verder is de ^ce(sat> van
de monolithische transistor 0,26 V, vergeleken
met 0,18 V voor de 2N709. Beide eigenschap
pen geven weer de invloed van de parasitaire

effecten te zien. Het is vooral de substraatcapaciteit die een zeer schadelijke invloed heeft op
de schakelsnelheid van logische schakelingen,
doordat C,s via de belastingsweerstand
op
geladen moet worden. In een logische schake
ling met diodes en transistors (DTL-schakeling)
is dit de voornaamste tijdconstante.
Een andere toepassing van monolithische
i.io

1.05

1.00

0.95

0,90
0.102 0.5 1 2
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98
percentage eenheden met verhouding minder dan de ordinaat

Fig. 7.12. Verdeling van CZBE-verhoudingen van
een monolithisch transistorpaar.
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transistorschakelingen is de differentiaalversterker van het analoge type (differentiërende
rekenversterker), een eenvoudige lineaire versterkingsschakeling die veel wordt gebruikt als
een operationele versterker voor servomechanismen of als een leesversterker in computer
geheugens. Voor een differentiaalversterker is
het belangrijk dat ae en C/BE van de verschil
lende onderdelen gelijk zijn en eenzelfde ver
loop vertonen. Aangezien beide factoren af
hangen van de vierkantsweerstand en/of oppervlakte-effecten, zouden we een uitstekende
overeenkomst verwachten bij paren transistors
die tegelijk in één monolithisch siliciumplaatje
vervaardigd zijn. In fig.7.12 is het verloop van
de UBE-verhouding voor dergelijke monoli
thische paren weergegeven. Hieruit blijkt dat
deze verhouding voor 90% van de gefabri
ceerde eenheden binnen ± 7|% blijft terwijl
meer dan 80% binnen een ± 4%-verhouding
blijft. Fig.7.13 geeft een analoog beeld van de
<xe-verhouding voor twee verschillende stroomsterkten. Bij de hogere stroomsterkte, als de
oppervlakte-effecten op ae verwaarloosbaar
zijn, ligt de ae-verhouding voor 75% van de
eenheden binnen 10%. Bij de lagere stroom
sterkte liggen de ae’s voor 80% van de een
heden binnen 20% afwijking. Fig.7.14 geeft
een beeld van de opgemeten temperatuurdrift
van verschillende diöerentiaalversterkers. HierUi-i

1.1

-I

------ ------ r—j-i—|

|

1

|

|—r-T"l----- ------

lc =-10mA

1.0

/c = 50 mA

0.9

0.8

0,7
_____ 0.5
_ 1 2
5 10 2030 40 50 60 70 80 9095 98 99 99.8
0,10.2
percentage eenheden met verhouding minder dan
de ordinaat

Fig.7.13.Verdeling van ac-verhoudingen van een
monolithisch transistorpaar.
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in is de verandering in de (7BE-foutspaniiing
ten opzichte van de waarde bij 30 °C uitgezet
tegen de temperatuur. Hieruit blijkt dat de
C/BE-drift binnen het gebied van —50 tot
+ 120°C gemiddeld minder dan 10p.V°C~*
bedraagt.
7.10. DE VIJF FUNDAMENTELE DIODEAANSLUITINGEN VAN DE
GEÏNTEGREERDE TRANSISTOR

Diodes worden veelvuldig toegepast in geïnte
greerde schakelingen voor digitale apparatuur.
Vooral in DTL-schakelingcn worden ze in groten
getale gebruikt, al vinden we ze daarnaast ook
in geïntegreerde schakelingen voor allerlei an
dere doeleinden. We willen daarom nu nagaan
hoe de transistor in een kristalschakeling als
diode gebruikt kan worden. Het is heel nor
maal om transistorelementen op een dergelijke
manier te schakelen omdat transistors toch
moeten worden gevormd, zodat deze methode
‘goedkoper’ is dan het speciaal aanbrengen van
diode-elementen. We zullen hierbij alleen het
model zonder gouddoping met numerieke ge
gevens illustreren omdat dit het principe vol
doende duidelijk maakt. Een aantal eigenschap
pen die hieronder ter sprake komen, zijn al in
de eerste helft van dit hoofdstuk behandeld om
dat ze op beide soorten transistors betrekking
hebben.
In fig.7.15 zijn vijf verschillende manieren
weergegeven om een monolithisch transistorelement als een diode te gebruiken. De ver
schillende aansluitingen zijn hierin zowel sche
matisch als structureel in beeld gebracht. Ver
der zijn diagrammen opgenomen van de verde
ling van de minderheidsdragers in de verschil
lende gebieden bij een voorspanning in de doorlaatrichting, waarbij de verdelingen die door
elke junctie worden geleverd, apart zijn aange
geven. De diagrammen voor elk van deze scha
kelingen zijn bijzonder nuttig voor een goed inzich in effecten als opslag- en hersteltijd van de
diode, parameters die uiteraard van eminent
belang zijn voor schakeldiodes. Men zal zich

temperatuur in °C
Fig.7.14. De temperatuurdrift van t/DE als percentage van de waarde bij 30 °C.
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Fig.7.15.De vijf fundamentele diodeaansluitingen van de geïntegreerde transistor met diagrammen van
de verdelingen van de minderheidsdragers in de verschillende gebieden bij doorgangsvoorspanning.
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van de beginselen van de pn-junctietheorie
(hoofdstuk 2) herinneren, dat de stroming van
de ladingdragers evenredig is aan de helling van
de dragersverdelingen. Deze helling wordt op
haar beurt bepaald door zowel het aantal geïn
jecteerde minderheidsdragers
eUlkT
n = npe
(7.47)
~ eU/kT
P = pn e

(7.48)

als door de diffusielengte van de minderheids
dragers ofwel de laagdikte welke van deze twee
het kleinst is. De vijf aansluitmogelijkheden
zullen hieronder stuk voor stuk worden be
sproken en vergeleken.
De keuze uit de verschillende mogelijkheden
is gebaseerd op factoren als doorbraakspanning,
lekstroom, capaciteit, diodehersteltijd en spanningsval in de doorgangsrichting, die voor elk
van de schakelingen weer anders zijn.
In de eerste opstelling (fig. 7.15a) wordt als
diode de emitter-basiscombinatie gebruikt ter
wijl de collector-basisjunctie kortgesloten is
(C7cb = 0). Wordt er een doorlaatvoorspan
ning aangelegd, dan bestaat de optredende
stroom voornamelijk uit minderheidsdragers
(elektronen) die in de p-basis worden geïnjec
teerd aangezien de emitter sterk gedoopt is.
Gaan we er van uit dat de basis ten opzichte
van de levensduur in de p-laag voldoende dun
is, dan mogen we aannemen dat in het basisge
bied geen recombinatie optreedt. Dit levert
voor de basis een lineaire verdeling van de min
derheidsdragers zoals in fig. 7.15a is aangege
ven. In de collector-basisjunctie is het aantal
minderheidsdragers ongeveer tot de evenwichtswaarde gereduceerd.
De tweede diodeaansluiting, waarbij deemit
ter is kortgesloten met de collector (C/Ce = 0),
is in fig. 7.15b afgebeeld. In deze situatie staat
de doorlaatvoorspanning zowel op de junctie
tussen emitter en basis als op die tussen collec
tor en basis zodat er van beide kanten stroom
in de basis wordt geïnjecteerd. De totale verde
ling van de minderheidsdragers in de basis is
eenvoudig de som van deze beide invloeden, die
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omwille van de duidelijkheid apart zijn gete
kend. Aangezien de collector betrekkelijk licht
gedoopt is, treedt er vanuit de basis een aan
merkelijke injectie van gaten in dat gebied op.
In de basis is het aantal geïnjecteerde dragers
bij de collector hoger dan aan de emitterkant
omdat de gediffundeerde doopstoffenconcentratie van de basis met de afstand afneemt. Dit
maakt de evenwichtsconcentraties van de minderheidsdragers bij de grens met de collectorjunctie hoger dan bij die met de emitterjunctie.
Bij de derde opstelling, die in fig.7.15c is
weergegeven, is de emitter kortgesloten met de
basis (C/EB = 0), zodat de diode gevormd wordt
door de junctie tussen basis en collector. De
verdeling van de minderheidsdragers komt
overeen met die in het collectordeel van het
diagram voor de voorgaande opstelling (fig.
7.15b).
Bij de vierde diodeaansluiting, fig.7.15d, is
de collector niet aangesloten (‘zwevend’), zodat
Zc = 0 en de diode wordt gevormd door emit
ter en basis. Omdat de minderheidsdragers bij
een doorlaatvoorspanning in de basis worden
geïnjecteerd, krijgt de zwevende collectorjunctie een geringe voorspanning in de doorlaatrichting. Deze voorspanning veroorzaakt
een in de basis gerichte diffusiestroom die gelijk
en tegengesteld is aan de driftstroom van min
derheidsdragers die de uitputtingslaag aan de
collectorzijde passeert. De opgewekte voor
spanning in de doorlaatrichting is dus een
evenwichtseffect, veroorzaakt door het feit dat
de netto-collectorstroom nul is.
Bij de vijfde aansluiting, fig. 7.15e, bestaat de
diode uit de collector-basisjunctie waar een
voorspanning in de doorlaatrichting op is aan- J
gelegd, terwijl /E = 0. In dit geval is het de
emitterjunctie die een evenwichtspotentiaal in
de doorlaatrichting te zien geeft zoals de in het
diagram afgebeelde verdeling van de minder- j
heidsdragers laat zien.
Bij een transistor die deel uitmaakt van een •
geïntegreerde schakeling, is de basiskant van de
collector-basisjunctie zwaarder gedoopt dan de
collectorkant. Dit heeft tot gevolg dat er meer

I
minderheidsdragers in de collector worden ge
ïnjecteerd dan in de basis als er op de collectorbasisjunctie een doorlaatvoorspanning wordt
aangelegd. Dit is ook te zien in fig 7 15b tot e.
Er is hierbij steeds aangenomen dat een accu
mulatie van minderheidsdragers in het sub
straat voorkomen is door het aanleggen van
een geschikte voorspanning.
7.11. DE DOORBRAAKSPANNINGEN VAN
DE DIODES

Aangezien de emitter-basis-, collector-basis- en
collector-substraatjuncties bij grote tegenvoorspanmngen de abrupte junctie benaderen, mo
gen we aannemen dat de doorbraakspanning
onder die omstandigheden ook een stapvormig
gedrag vertoont. Het verschil in doopstoffenconcentratie aan weerszijden van deze juncties
is wel zo groot dat de uitputtingslagen zich bij
hogere spanningen voornamelijk naar één kant
zullen uitbreiden. Voor het berekenen van de
doorbraakspanning kunnen we daarom de
kromme van fig. 2.20 gebruiken die de lawinedoorbraakspanning voor silicium als functie
van de doopstoffenconcentratie geeft.
Als we nu naar fig. 7.15 teruggaan, zien we
dat van de vijf mogelijkheden de opstellingen
a, b, en d begrensd worden door de lawinedoorbraakspanning van de emitterbasisjunctie.
Metingen uit de praktijk van geïntegreerde
schakelingen met dergelijke opstellingen geven
een doorbraak in het gebied tussen 5 en 7 V te
zien zoals al eerder is vermeld.
Bij de diodeopstellingen van fig. 7.15c en e
gaat het om de doorbraakspanning van de collector-basisjunctie. In dit geval wordt de door
braakspanning beperkt door de doopstoffen
concentratie in het epitaxiale collectorgebied.
Voor de 5-10-3 ohm. m-collector heeft deze
lawinedoorbraakspanning de ook al eerder ver
melde waarde van ongeveer 55 V. In de praktijk
is het mogelijk dat de doorbraakspanning tus
sen collector en basis niet wordt bereikt, door
dat de basis van het betreffende element zo dun
is dat de doorbraak al voorafwordt gegaan door

doordringing naar de emitterjunctie. Dit doet
zich vooral voor bij structuren met bases die
dun zijn en een betrekkelijk hoge vierkantsweerstand hebben. Wordt de transistor door dit
doordringeffect beperkt, dan moeten we in op
stelling c een doorbraakspanning waarnemen
die C/dEBo hoger ligt dan in opstelling c zoals in
4.6 is behandeld. Met andere woorden, door de
emitter naar de basis kort te sluiten zouden we
de ware doordringspanning kunnen meten. Uit
de betreffende vergelijking die we hier herhalen,
blijkt dat voor opstelling e zonder doorverbin
ding geldt

U<JCBO == Upl + CZdEBO
(4.28)
waarin Upt natuurlijk de doordringspanning is.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de diodeopstelling, gevormd door collector en basis,
een hogere doorbraakspanning levert dan die
met emitter en basis, al is ook daarvoor de
UdEBo voor het schakelen van lage vermogens
meer dan voldoende.
Een laatste belangrijke factor is de door
braakspanning van de collector-substraatjunctie. Zoals in par. 7.2 is gebleken wordt deze
spanning beperkt door de geleidelijke junctie
tussen het gediffundeerde p-isolatiegebied en
de epitaxiale collector; Udcs is van de orde van
75 V.
7.12. DIODELEKSTROMEN

Zoals in par.7.3 is behandeld, is de lekstroom
van een siliciumjunctie waar een tegenvoorspanning op is aangelegd, een functie van het
aantal recombinatiecentra dat aanwezig is in de
uitputtingslaag van de junctie. Goudatomen
zijn uitstekende recombinatiecentra, wat de
reden is dat de gouddiffusie die wordt toege
past om de levensduur te verlagen, daarnaast
zo’n grote invloed heeft op de lekstroom. Bakanowski en Forster hebben aangetoond dat de
tegenstroom in snelle silicium-schakeldiodes
toeneemt met de gouddiffusietemperatuur. Dit
is weergegeven in fig.7.16 waarin de verticale
lijnen de maximum- en minimumwaarden aan183

Td CC)
1200

«50

1100 1050

e
«o-:

<

•
I

1o

tuurverhoging ongeveer tienmaal zo groot
wordt. Met andere woorden, bij 85 °C zou de
tegenstroom ten gevolge van dit effect onge
veer het honderdvoudige bedragen van die bij
kamertemperatuur.
7.13. DIODECA P ACITEITEN
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Fig. 7.16. Opgemeten waarden van de tegenstroom
in losse silicium diodes als functie van de gouddiffusietemperatuur.
geven. De tegenstroom ten gevolge van de
ladingopwekking /, wordt geleverd door (7.4).
De paarvormingscoëfficiënt g varieert van
1015 cm-3s-1 voor een model zonder gouddoping tot zeer hoge waarden van 1017 cm~3s-1
voor juncties met een sterke gouddoping Maar
welke waarde de paarvormingscoëfficiënt ook
heeft, de aansluiting met CZEB = 0 of /c = 0
moet altijd de laagste tegenstroomwaarde leve
ren en wel omdat bij deze opstellingen de
emitter-basisjunctie domineert, en dat is de
junctie met het kleinste oppervlak en de dunste
uitputtingslaag. De diode, gevormd door col
lector en basis met t/EB = 0 of /E = 0, geeft
een hogere tegenstroom te zien. De hoogste
tegenstroom tenslotte doet zich voor bij de op
stelling van fig. 7.15b waarin UCE = 0 en wel
omdat dan beide juncties parallel geschakeld
zijn. Een exacte berekening van al deze tegen
stromen is lastig omdat zich bij monolithische
elementen ten gevolge van het fabricageprocédé ook altijd oppervlaktelekstromen voor
doen. De opgemeten lekstromen zouden echter
altijd in het gebied tussen 0,1 en 100 nA liggen
wat voor de meeste toepassingen in schake
lingen voldoende laag is.
De tegenstroom ten gevolge van de paarvor
ming is evenredig met de intrinsieke dragersconcentratie wlatr die voor elke 30 °C tempera-
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Bij de vijf diodeopstellingen komen drie duide
lijk verschillende juncties voor waarvan de ca
paciteiten al in par. 7.4 zijn behandeld. Dit zijn
de juncties tussen emitter en basis, collector en
basis en tussen collector en substraat. Voor de
emitter-basisjunctie willen we weer de benade
ring van de abrupte n+p-junctie toepassen.
Verg. (2.78) levert ons voor dit geval

e eoer N'a
(7.49)
2U
Om ons voorbeeld numeriek te kunnen uit
werken nemen we een tegenvoorspanning aan
van 5 V. Voor het oppervlak en de doopstoffenconcentraties houden we dezelfde waarden aan
als in par. 7.4, terwijl we de term onder het wor
telteken weer met behulp van fig. 2.18 bepalen.
Dit geeft dan 4-10* pF-cm-2 zodat de totale
capaciteit van de emitter-basisjunctie bij 5 V
tegenvoorspanning wordt:

CtB —

CtE = 1,24-10-5 cm2-4-104 pF-cm

= 0,5pF
(7.50)

De capaciteit Ctc van de collector-basisjunctie is voor deze opstelling voor 5 V tegenvoorspanning al berekend [zie (7.10)] op 0,7 pF.
Bij een uitvoering met een enkele basisstrip,
zoals die voor diodes veel wordt toegepast,
wordt het oppervlak 0,064 x 0,077 mm2 wat
voor Ctc als resultaat 0,5 pF geeft.
De collector-substraat- of isolatiejunctie le
vert een derde capaciteit die we willen bereke
nen. In par. 7.4 hebben we gezien dat de substraatcapaciteit bij 5 V tegenvoorspanning on
geveer 2,9 pF bedraagt. Deze waarde geldt voor
een transistor met twee basisstrips, een 5-10-3
Q • m-collector en een 0,1 Q. ■ m-p-substraat.
Voor een model met één basisstrip hebben we

diodeaansluiting
CtS

vervangingsschema van de
capaciteiten bij drie uitgangen
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Fig.7.17.Effectieve capaciteiten van de vijf diodeopstellingen; Ca geeft de capaciteit over de diode aan,
Cp de parasitaire capaciteit.
gezien dat de substraatcapaciteit ongeveer 2,7
pF bedraagt. Het kleine verschil tussen deze
beide uitkomsten is een gevolg van het geringe
verschil in de oppervlakken van de isolatie-

eilandjes die bij deze twee modellen nodig zijn.
Bij het berekenen van de effectieve capaciteit
van elk van de vijf diodeopstellingen moeten
we zowel rekening houden met de capaciteit
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over de diode als met die van de collectorsubstraatjunctie Cts. Aangezien het substraat
normaliter verbonden is met de meest nega
tieve potentiaal (bij een p-substraat), heeft de
substraataansluiting van CIS de nulspanning.
Het hierdoor gevormde condensatorelement
heeft een driedimensionale structuur met de
collector-substraatcapaciteit als parasitaire fac
tor. De capaciteiten van de vijf opstellingen
zijn in fig. 7.17 in beeld gebracht waarbij de
capaciteit van de diode steeds als Cd aange
geven is en de parasitaire capaciteit als Cp.
Let er op dat opstelling d de kleinste parasitaire
capaciteit heeft.
7.14. DIODE-OPSLAGTIJD (DIODEhersteltijd)

Voor digitale toepassingen is het vermogen van
een diode om snel te kunnen reageren op een
aankomende impuls een uitermate belangrijke
factor bij het ontwerp van logische schakelin
gen. Een pn-junctie waar een stroom in de
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doorgangsrichting doorheen vloeit, zal niet
onmiddellijk wegvallen als de aangelegde span
ning wordt omgekeerd. Dit wordt veroorzaakt
door de accumulatie van minderheidsdragers,
die een functie is van de levensduur van de dra
gers in het gebied waarin ze worden geïnjec
teerd. Hoe korter de levensduur, hoe sneller de
geïnjecteerde dragers zullen recombineren en
hoe sneller de diode teruggaat naar de evenwichtssituatie, de geblokkeerde stand. De gemakkelijkste manier om de opslagtijd van de
dragers te bepalen is om de diodehersteltijd
rdr te meten. Tussen deze parameter en de
levensduur r bestaat de volgende betrekking:

zdr

0.9 t (abrupte junctie)

(7.51)

rdr

0,5 t (geleidelijke junctie)

(7.52)

Verg. (7.51) en (7.52) gelden voor conventionele
diodes als de verhouding tussen initiële tegen
stroom en stroom in de doorlaatrichting 1 is.
De hersteltijd van diodes in geïntegreerde scha
kelingen is natuurlijk ook afhankelijk van de
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Fig. 7.18. Opgemeten hersteltiiden van losse siliciumdiodcs als functie van de gouddiffusietenweratuur
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levensduur en de vorm van de verschillende ge
bieden waarin lading wordt geaccumuleerd.
Bij een transistor in een geïntegreerde scha
keling zonder gouddoping is de levensduur van
de minderheidsdragers normaliter omstreeks
10 p.s. Zijn kortere opslagtijden nodig, dan kan
men zoals in par. 3.5 is besproken, door middel
van gouddiffusie als laatste bewerking de le
vensduur tot ca. 10 ns of minder reduceren. Fig.
7.18 geeft een beeld van typische, experimen
teel waargenomen hersteltijden van losse dio
des als functie van de gouddiffusietemperatuur.
Hieruit blijkt dat hogere temperaturen resulte
ren in een veel hogere goudconcentratie met als
gevolg daarvan een hogere concentratie van recombinatiecentra.
In fig. 7.19 zijn de diagrammen van de ver
deling van de minderheidsdragers nogmaals
weergegeven. De gearceerde gebieden geven
hierin de omvang van de geaccumuleerde lading
aan bij doorlaatvoorspanning. De bij de
diagrammen vermelde waarden van rdr zijn
karakteristieke waarden voor het geval dat de
stroom in de doorlaatrichting, die vooralle dia
grammen gelijk is gekozen, de initiële stroom
in de tegenrichting juist compenseert. Als de
collector-basisjunctie kortgesloten is, fig. 7.19a,
is rdr het kleinst omdat dit de enige situatie is
waarbij geen extra lading in de collector is op
geslagen. Is de collector niet aangesloten, fig.
7.19d, dan doet zich een evenwichtspotentiaal
in de doorgangsrichting voor terwijl er een
lading opgeslagen is in zowel de collector als de
tit a 9 ns

ƒ dr~ 100 ns

n

n

P

n

P

n

n

basis. Dit leidt dan ook tot een aanmerkelijk
hogere rdr dan in fig. 7.19a. Is de emitter-basisjunctie kortgesloten, als in fig.7.19c, dan is de
situatie vergelijkbaar met fig. 7.19d want de
collector-basisjunctie injecteert bij doorlaatvoorspanning in zowel de basis als de collector.
Is de emitter niet aangesloten, zoals in fig. 7.19e,
dan is de opgeslagen lading nog groter. De
langste diodehersteltijd geeft evenwel fig. 7.19b
te zien waarbij over de beide juncties een grote
voorspanning in de doorlaatrichting is aange
legd wat ook in de grootste ladingsaccumulaties resulteert. Het zal duidelijk zijn dat ook als
het betreffende element een gouddoping had
gekregen, de verhoudingen tussen de hersteltijden van de vijf diode-opstellingen blijven gel
den. Alleen zou de absolute duur van rdt voor
elke opstelling evenredig verlaagd zijn.
7.15. DIODE-EIGENSCHA PPEN BIJ
DOORLAATVOORSPANNING

Laten we nu onze aandacht richten op de
eigenschappen van de vijf verschillende opstel
lingen bij voorspanning in de doorlaatrichting
teneinde tot een vergelijking te komen van de
spanningsvallen die zich voordoen als de dio
des dezelfde stroom voeren. Het is mogelijk
om deze spanningen te berekenen aan de hand
van een niet-lineair transistormodel. Met dit
model kan men de invloeden van alle juncties
(inclusief die tussen collector en substraat) tot
in details afleiden.17 Zonder echter op deze
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Fig. 7.19. Verdeling van de minderheidsdragers bij de vijf diodeopstellingen. De gearceerde delen geven
de hoeveelheid opgeslagen lading in elke laag bij doorlaatvoorspanning aan. De vermelde diodehersteltijden zijn typische waarden voor modellen zonder gouddoping.
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details in te gaan kan toch wel het een en ander
worden gezegd op grond van de uitwendige
weerstanden van de verschillende lagen van het
element. Laten we daarom eerst de grootte van
deze uitwendige weerstanden van een typische
diode in een geïntegreerde schakeling bepalen.
Deze opgave is lastiger dan we aanvankelijk
geneigd zijn te veronderstellen omdat de werk
zame volumes bij het bepalen van de uitwen
dige weerstand variëren met de diodeopstelling,
terwijl ze niet noodzakelijkerwijze gelijk zijn
aan die van de overeenkomstige transistorlagen. Nemen wij bijvoorbeeld de collectorbasisdiode met niet aangesloten emitter (diode
e), dan mogen we verwachten dat het meren
deel van de stroom via de vier verticale zijden
van de collectorjunctie verloopt in plaats van
onder en nabij de emitter. Deze verwachting is
gebaseerd op twee overwegingen. De eerste is
dat de zijden natuurlijk dichter bij de contac
ten liggen, terwijl daarnaast het in de basis in
gebouwde veld dat veroorzaakt wordt door de
doopgradiënt, zo gericht is dat het de diodestroom in de doorgangsrichting tegenwerkt en
dit veld is het sterkst onder de emitter.
Op grond van deze overwegingen komen we
tot de conclusie dat één manier om een bena
derde waarde van rsC (de serieweerstand van de
collector) voor het geval van de niet-aangesloten emitter te bepalen, bestaat uit een verde
ling in vier trapeziums, waarvan we dan de parallelweerstand moeten berekenen. Uitgaande
van fig. 7.4 en verg. (7.23) vinden we voor de
weerstand van de beide kleine trapeziums

p

Pc b
H'c (Aar + /c)/2

5• 10-3 D-m-0,0128 mm
22 • 10-4 cm • 0,077 mm

= 38 Q

(7.53)

en voor de grotere

R =

5 10-3 Q-m -0,0128 mm _ 25 Q
22-10-4 cm-0,115 mm

(7.54)

Bij parallelschakeling leveren deze weerstanden
een effectieve rsC van ca. 7 O. We willen er
echter nogmaals de nadruk op leggen dat het
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selecteren, van de juiste vlakken voor het bere
kenen van de uitwendige weerstand welover
wogen moet geschieden en dat de berekende
waarden gewoonlijk niet meer dan een globaal
beeld geven.
Tabel 7.2 geeft een overzicht van experimen
tele ê/f-bepalingen voor de vijf diodeopstellingen bij een stroom van 10 mA. Elke waarde
is een gemiddelde van metingen aan transistors
van de vorm van fig. 7.4 (twee basisstrips) met
zwevend substraat.
Tabel 7.2.

_________________

Spanning in de doorlaatrichting bij de vijf diodeopstellingen
Diodeaansluiting
Uf bij 10 mA
0,85
(a) C/CB = 0
0,92
(b) C/CE = 0
(c) C/EB = 0
0,94
(d) Jc
= 0
0,96
(e) /E = 0
0,95

Het feit dat diodeopstelling d de hoogste Ut
heeft kan verklaard worden aan de hand van
het niet-lineaire model. Bij opstelling a daaren
tegen (collector-basisjunctie kortgesloten) werkt
het geheel nog als een transistor waardoor de
basisstroom veel kleiner is dan de collectorstroom. Dit heeft tot gevolg dat de spanningsval over de basisweerstand eveneens aanzienlijk
kleiner is dan bij de andere diodeopstellingen.
Bij stromen in de doorlaatrichting van meer
dan 1 mA betekent dit een aanmerkelijke reduc
tie, met het gevolg dat bij deze stroomsterkten opstelling a de laagste U{ te zien geeft.
Van ontwerpstandpunt uit gezien kan men
de serieweerstand van de diode verlagen door
eenvoudig de vierkantsweerstand van de ge
diffundeerde basis of het collectorgebied te ver
kleinen. Vermindering van de vierkantsweer
stand van bijvoorbeeld de basis verlaagt Fb7;
dit gaat echter ten koste van bepaalde gunstige
transistor- en weerstandeigenschappen. Volko
men analoog kan rsC verlaagd worden door de
soortelijke weerstand van de epitaxiale collec
tor te reduceren en dc dikte op te voeren. Dit

leidt echter tot een verhoging van de capaciteit
per oppervlakte-eenheid van zowel de collectorjunctie als de zijwanden van de parasitaire
substraatcapaciteit. Het dikker maken van de
collector vereist bovendien een langere isolatiediffusietijd omdat de tijd evenredig is met het
kwadraat van de gewenste diffusiediepte.
7.16. PARASITAIRE PNP-TRANSISTORWERKING

Maakt de transistor in combinatie met andere
componenten deel uit van een monolithische
schakeling, dan moet het substraat verbonden
worden met het meest negatieve punt van de
schakeling. Dit is een essentiële voorzorg om
elke geleiding in de doorgangsrichting van de
collector-substraatjunctie te voorkomen en om
de parasitaire capaciteit ervan op een absoluut
minimum te houden. Is het element als diode
geschakeld, dan doet zich een parasitaire pnptransistorwerking voor, in het bijzonder als er
een doorlaatvoorspanning op de collectorbasisjunctie staat. Bij deze parasitaire pnptransistor fungeert het substraat, waarop een
tegenspanning staat, als collector; deepitaxiale
n-laag is de basis en de gediffundeerde p-laag

collector

emitter

basis

I

I
substraat
Fig. 7.20. Vervangingsschema van een geïnte
greerde transistor, ter illustratie van de parasitaire
transistorwerking.

emitter. Met andere woorden, de pnp-transistor
bestaat uit basis, collector en substraat van de
normale npn-transistor zoals die deel uitmaakt
van de geïntegreerde schakeling. Het vervangingsschema van deze vierlaagsopbouw is ter
illustratie van de pnp-werking in fig. 7.20 weer
gegeven. In dit schema is de emitter ‘zwevend’
voorgesteld. Ten opzichte van de collector
heeft de basis een doorlaatvoorspanning en het
substraat een tegenvoorspanning. Het geheel
werkt zodoende als een pnp-transistor die
stroom van de diode naar het substraat afleidt,
een kortsluitingseffect dat aanmerkelijk wordt
beïnvloed door de ae (stroomversterkingsfactor
bij geaarde-emitterschakeling) van de pnptransistor. De stroomversterkingsfactor bij geaarde-basisschakeling ab is het product van
emitterrendement en overgangsverhouding.
Nemen we aan dat de transistor geen gouddoping heeft, dan mogen we een levensduur van
de minderheidsdragers verwachten van ca.
10 (is. Een berekening van de H’B/Lp-verhouding
van deze structuur levert voor een basisdikte
van ca. 20 (z een overgangsverhouding van ten
naaste bij 1. Het emitterrendement kan bere
kend worden aan de hand van de verhouding
tussen de vierkantsweerstanden van basis en
collector. Dit geeft voor het model zonder
gouddoping een emitterrendement van 0,5 tot
0,7 wat overeenkomt met een ac tussen 1 en 2,3.
Hoewel de versterkingsfactor van de pnptransistor dus bijzonder laag is, kan er toch een
aanzienlijke stroom door worden afgeleid. In
het geval van de monolithische transistor met
gouddoping is de parasitaire pnp-werking vrij
wel geëlimineerd doordat de levensduur in het
collectorgebied zo gering is dat de overgangs
verhouding praktisch nul is. Metingen van de
parasitaire pnp-werking van transistors in ge
fabriceerde geïntegreerde schakelingen leveren
voor uitvoeringen zonder gouddoping ac’s,
variërend van 1 tot 3, en voor modellen met
gouddoping ac’s die tot 0,01 omlaag gaan.
Als we deze gegevens nu toepassen op de vijf
verschillende diodeopstellingen, dan zien we
dat a geen pnp-transistorwerking kan vertonen
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omdat de collector-basisjunctie kortgesloten is.
Bij alle andere aansluitingen echter wordt een
aanmerkelijk deel van de stroom naar het sub
straat afgeleid. Dit is geïllustreerd in tabel 7.3
waarin pnp-ae de verhouding voorstelt tussen
de substraatstroom en de stroom uit de n-aansluiting van de diode.
Hieruit blijkt dat de pnp-opbouw van op
stelling c een lagere ae levert dan die van e. Dit
houdt verband met de concentratie van de
minderheidsdragers bij de emitter-basisjunctie.
Deze concentratie wisselt naar gelang de emit
ter-basisjunctie al of niet is kortgesloten. In
kortgesloten toestand, dus opstelling c, is het
injectierendement van de emitter van de parasi
taire pnp-transistor lager omdat een groter deel
van de stroom in het gediffundeerde p-gebied
(de basis van de normale transistor in de geïnte
greerde schakeling) wordt geïnjecteerd. Uit
praktische metingen van dergelijke opstellin
gen blijkt de ae voor c ca. 2 te zijn, om bij een
zwevende emitter op te lopen tot ca. 3.
Bij diodeaansluiting d is het de basis van de
pnp-transistor (die in de normale transistor van
de geïntegreerde schakeling de collector is) die
zweeft. Als het gediffundeerde p-gebied nu po
sitief en het substraat negatief wordt gemaakt,
krijgen we een actieve pnp-transistor aangezien
over de collector-basisjunctie van de npn-transistor een doorlaatvoorspanning staat (opge
wekt door de voorspanning op de diode). In
fig. 7.21 is ae voor een typische parasitaire pnptransistor zonder gouddoping uitgezet tegen de
stroomsterkte. Hieruit blijkt dat ae een top
heeft van 3 bij 1 mA, om dan snel af te vallen
tot ca. 0,8 bij 10 mA.
De pnp-transistorwerking kan een zeer na
delige invloed uitoefenen als er bij het ontwerp
van de geïntegreerde schakeling geen rekening
mee wordt gehouden. Dit geldt in het bijzonder
voor DTL-schakelingen waarin diodes in serie
met de basis van de te besturen transistors zijn
verbonden. Moet de transistor namelijk door
de diode met een positieve impuls ingeschakeld
worden, dan is het een eerste vereiste dat de toe
gevoerde stroom in zijn geheel naar de basis
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Fig. 7.21. Typische ac waarden versus stroomcurve
van een parasitaire pnp-transistor.
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van de gestuurde transistor wordt geleid. Is de
ae van de pnp-transistor die geassocieerd is met
de sturende diode, echter ook maar van enige
betekenis, dan wordt de stroom voor de aanvoerelektrode afgetakt door de shuntwerking
van de parasitaire transistor. In sommige ge
vallen echter kan men hiervan een nuttig ge
bruik maken om verzadiging tegen te gaan.
7.17. SAMENVATTING VAN DE EIGEN
SCHAPPEN VAN DIODES IN
GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN

We kunnen nu alle voorgaande bevindingen
van dit hoofdstuk samenvatten door de eigen
schappen van de verschillende diodeopstellingen onderling te vergelijken. Tabel 7.3 geeft
een overzicht van de karakteristieke waarden
van alle besproken parameters.
Diode a, met de kortgesloten collectorbasisjunctie, is misschien de beste opstelling
die nog het meest voldoet aan de eisen van
snelle schakeldiodes voor gebruik in geïnte
greerde digitale schakelingen. Deze opstelling
levert het kleinste verlies aan doorlaatvoorspanning en geen pnp-afvoer naar het sub
straat. Verder is de opslagtijd heel laag omdat

Tabel 7.3.
Samenvatting van typische specificaties van de vijf diodeopstellingen
Parameter
(a)
(b)
(c)
CZcb 0 ZZCE ■=■ 0 (/eb

(d)
0 Ic = 0

(e)
Ze =0

7
7
doorbraakspanning in V
7
55
55
53
9
opslagtijd in ns
100
56
85
0.92
0,94
doorlaatvoorspanning in V
0.85
0,96
0,95
3
2
3
pnp-ac
0
3
0,7
0,5
1.2
0.5
0,7
Cd in pF (bij 5 V tegenvoorsp.)
2.9
2,9
Cp in pF (bij substraat op - 5 V t.o.v. coll.)
2,9
2,9
1.2*
* De collector-basisjunctie neemt een geringe doorlaatvoorspanning aan. zodat de capaciteit toeneemt
tot ca. 2 pF. Deze staat in serie met de substraatcapaciteit van 2.9 pF wat een netto-waarde van 1,2 pF
geeft.
alleen in de basis lading wordt geaccumuleerd,
terwijl de opslagtijd voor deze diodeconfiguratie nog aanzienlijk verlaagd kan worden door
middel van gouddoping. Voor schakeldoeleinden is een 7 V doorbraakspanning gewoon
lijk voldoende.
Configuratie d, met zwevende collector, is
eveneens goed bruikbaar voor schakeldoeleinden. Door de extra geaccumuleerde lading
in de zwevende collector is deze opstelling ge
schikt om als opslagdiode in serie met de basis
van een transistor in een geïntegreerde dtlschakeling te fungeren. De opgeslagen lading
kan dienen om een extra snelle uitschakeling
van de transistor te bewerkstelligen wanneer
deze zijn verzadigingspunt passeert. De hoog
ste Ut die kenmerkend is voor dit type, is een
gunstig punt ten aanzien van de ongevoeligheid
voor ruis in DTL-schakelingen. Tenslotte heeft
deze opstelling nog de laagste parasitaire capa-

citeit zoals in fig.7.17 is weergegeven. Het zal
duidelijk zijn dat ook opstelling b gebruikt kan
worden om lading op te slaan.
De collector-basisconfiguraties van c en e
vertonen de hoogste doorbraakspanningen.
Beide hebben echter het nadeel van een betrek
kelijk hoge pnp-ac, maar omdat de pnp-ae in
een geïntegreerde schakeling met gouddoping
toch praktisch nul is, kunnen c- en e-diodes in
dergelijke schakelingen voor uiteenlopende
functies dienst doen.
Tot besluit willen we er nog op wijzen dat het
mogelijk is om een diode in een geïntegreerde
schakeling te vervaardigen door de collectorbasisjunctie te gebruiken en geen emitter te dif
funderen. Deze verbinding heeft het voordeel
dat het oppervlak van de collector-basisjunctie
kleiner gehouden kan worden wat een lagere
Ctc levert.
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R. M. Warner Jr. en G. C. Onodera
8. VELDEFFECTCOMPONENTEN VOOR GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN
8.1. INLEIDING

De veldeffecttransistor is een halfgeleiderconstructie waarvan de elektrische eigenschappen
een grote overeenkomst vertonen met die van
een buispenthode. Gedurende het eerste tiental
jaren na de ontdekking ervan, van 1952 tot
1962, was het niet meer dan een laboratoriumcuriositeit, wat voor de halfgeleidertechnologie
met zijn in het algemeen zo snelle ontwikkeling
een abnormaal lange ‘kiemtijd’ betekent. De
reden hiervan was in de grond van de zaak het
feit dat de eisen die de veldeffecttransistor aan
de waarden en toleranties van de doopstoffenverdelingen stelt, veel hoger zijn dan die van de
normale lagentransistor. In principe bestaat een
veldeffecttransistor (dikwijls afgekort tot fet
van Field-Effect Transistor) uit een dunne,
licht gedoopte laag tussen twee dikkere, zwaar
der gedoopte lagen van tegengesteld type. Bij
de meest gebruikelijke fabricagetechnieken
gaat het er om een klein verschil tussen de twee
betrekkelijk hoge waarden aan te houden dat
bepalend is voor de eigenschappen van de kri
tische tussenlaag. Worden bijvoorbeeld alle la
gen door diffusie aangebracht, dan moet het
verschil tussen de twee diffusieprofielen nauw
keurig in de hand worden gehouden. Pas sinds
kort beschikt de halfgeleiderindustrie over
zulke verfijnde technieken dat men de vereiste
structuren reproduceerbaar kan vervaardigen.
Zoals men wellicht kan verwachten bestaan er
nu zelfs verschillende werkwijzen oidfet’s te
fabriceren, elk met zijn eigen voor- en nadelen.
De evolutie van de fet is terug te voeren
tot een opeenvolging van verschillende fabri
cagetechnieken, waarbij vooral de laagvormingsmethoden een snelle ontwikkeling hebben on
dergaan. Interessante veldeffectconstructies zijn
vervaardigd door de lagen te legeren, uit een
smelt te laten groeien, te snijden en etsen, te dif
funderen, door epitaxiale groei en allerlei com-
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binaties van deze technieken. Nu de fet enigs
zins is ‘uitgekristalliseerd’ en reproduceerbaar
in serie gemaakt kan worden zijn er nog maar
twee methoden die een belangrijke rol spelen:
de dubbele diffusie en de epitaxiale groei plus
diffusie. Beide technieken zijn gebruikt om geintegreerde schakelingen te produceren.
De fet verschilt principieel van de conven
tionele lagentransistor omdat de werking ervan
berust op de stroom van meerderheidsdragers.
Hij Behoort tot de groep van de unipolaire tran
sistors waarin één type ladingdragers over
heerst. Conventionele transistors zijn in dit op
zicht bipolair. Omdat de fet de enige vertegen
woordiger van de unipolaire groep is die tot
dusver vervaardigd kan worden, worden de
aanduidingen ‘veldeffect’ en ‘unipolair’ wel
door elkaar gebruikt.
De fet bezit enkele sprekende voordelen ten
opzichte van de conventionele transistor. In de
eerste plaats vertoont hij een opvallend lage
ruis. Hij is beter bestand tegen de nadelige in
vloeden van nucleaire straling omdat de levens
duur van de ladingdragers een betrekkelijk ge
ringe invloed op de werking ervan heeft. Hij
kan gemakkelijker op monolithische wijze in
bepaalde belangrijke configuraties worden in
gepast dan de lagentransistor en wel omdat de
stroom in een fet hoofdzakelijk in het vlak
van de plak of het plaatje verloopt terwijl de
stroom bij een conventionele transistor daar
juist voornamelijk loodrecht op gericht is. De
fet is van nature beter bestand tegen door
branden dan de conventionele transistor.
Daarnaast heeft de fet nog andere karak
teristieke eigenschappen die soms nuttig kun
nen zijn. Hij heeft een hoge ingangsimpedantie
- een typische waarde is vele megaohm. Wat dit
betreft lijkt hij dus op de vacuümbuis. Omdat
hij spanninggestuurd is kan hij gemakkelijk
worden voorzien van een automatische spanningsregeling van de stuurelektrode, wat het

circuit dikwijls eenvoudiger maakt dan een
equivalent netwerk met conventionele tran
sistors. De fet vertoont een afwijking van de
lineariteit van een type dat gebruikt kan wor
den voor automatische versterkingsregeling.
De voornaamste tekortkoming van de fet
is de betrekkelijk lage waarde van het stroomversterkings-bandbreedteprodukt. Een conven
tionele transistor kan bij een gegeven techni
sche verfijning (ten aanzien van dimensies, dopingstoleranties e.d.) een hogere waarde van
dit produkt geven dan een fet. Hoewel de fet
geen last heeft van beperkingen in verband met
de looptijd van de ladingdragers betekenen de
parasitaire capaciteiten van de juncties erin een
handicap ten opzichte van andere transistors.
Tegenwoordig echter beschikt men over een
verbeterde versie die gekenmerkt is door een
aanmerkelijk hoger vermogensversterkingsbandbreedteprodukt dan de bovengenoemde
lage-FET (JUNCtion fet, veelal afgekort tot
juncfet). Dit is de veldeffecttransistor met
geïsoleerde stuurelektrode (isolated gatefet
= igfet), waarvan bovendien de parasitaire
capaciteiten aanzienlijk lager zijn; dit model
wordt besproken in par. 8.5. De werking van de
igfet wordt nog niet zo goed doorzien als die
van de gewone fet, wat in praktische termen
uitgedrukt betekent dat de stabiliteit en be
trouwbaarheid ervan nog onderdoen voor die
van de oudere constructie.
Ofschoon Shockley’s artikel over en analyse
van de fet23 een mijlpaal is in de ontwikkeling
van de lagenconstructies, waren al voordien
interessante publicaties verschenen over het
verwante gebruik van een dunne laag polykristallijn halfgeleidermateriaal waarvan het
geleidingsvermogen geregeld kon worden door
een tweede, op korte afstand opgesteld ele
ment. De idee achter deze voorstellen is ten
slotte gerealiseerd in de recente dunnelaagconstructies waarin polykristallijne opgedampte
lagen van materialen als cadmiumsulfide wor
den toegepast. Het grote voordeel van deze be
nadering ligt in de overeenkomst met de dunnelagentechniek voor de fabricage van passieve

componenten. Maar ook bij deze constructies
moeten nog belangrijke problemen ten aanzien
van de stabiliteit worden opgelost voordat ze
met de lagen-FET zullen kunnen concurreren.
De voordelen van veldeffectconstructies in
geïntegreerde schakelingen zijn al genoemd en
ze worden dan ook al in de praktijk in hybri
dische schakelingen toegepast. Ook in kristalschakelingen kunnen ze echter allerlei belang
rijke functies gaan vervullen naarmate de dub
bele diffusie en de epitaxiediffusie van derge
lijke schakelingen beter beheerst worden. Ook
de igfet biedt goede mogelijkheden voor ge
bruik in kristalschakelingen, vooral gezien de
eenvoudige structuur ervan. Zodra men een
beter inzicht heeft gekregen in de factoren die
de betrouwbaarheid ervan nadelig beïnvloeden
zal ook deze constructie zeker uitgebreid toe
passing gaan vinden.
8.2. WERKING EN ONTWERP VAN
VELDEFFECTTRANSISTORS

Fig. 8.1 geeft een schematisch beeld van een
veldeffecttransistor van het lagentype met een
pnp-structuur. Er bestaat een oppervlakkige
gelijkenis met een conventionele transistor,
maar in dit geval vloeit de stroom parallel aan
de juncties in plaats van loodrecht erop zoals
ook in fig. 8.1 is aangegeven.
De kern van de fet wordt gevormd door de
uitputtingslaag die zoals in par. 2.3 behandeld
is, altijd gepaard gaat met een pn-junctie en
waarvan de eigenschappen afhankelijk zijn van
de voorspanning. We nemen aan dat op de fet
de in fig.8.la aangegeven spanning is aange
legd. Omdat we ervan uitgaan dat het hier een
p+n-structuur betreft is het volgens par. 2.3 vol
doende alleen het deel van de uitputtingslaag
aan de licht gedoopte kant te beschouwen. Bij
de betreffende voorspanning doen zich uitputtingslagen van betekenis alleen voor in de met
‘channel’ (kanaal) en ‘drain’ (afvoerelektrode)
aangeduide n-gebieden. We nemen hierbij eenvoudigheidshalve aan dat de uitputtingslaag in
de evenwichtstoestand (voorspanning = 0)
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verwaarloosd mag worden en dat het hele ngebied een uniforme doping heeft.
De met ‘gate’ (stuurelektrode) aangeduide
delen worden als equipotentiaalvlakken opge
vat. De stuurelektroden hebben een aanzienlijk
geleidingsvermogen en de stromen die er bij nor
maal gebruik doorheen vloeien, zijn uitermate
klein zodat dit uitgangspunt zeker verant
woord is. Bij de meeste tegenwoordige con
structies zijn de stuurelektroden ‘geaard’; de
aansluitingen hiervoor kunnen zonder moeite
in het silicium aangebracht worden door depo
sitie van metaallagen of draadverbindingen.
Uitgangspunt bij de volgende bespreking is dat
zowel de beide ‘gates’ als de ‘source’ (aanvoerelektrode) de potentiaal nul hebben.

(/s = o

ï

source

uD=*v

(/cl = 0

p+gate2

n-kanaal

s

ï
drain

p+gatel

(a)

T
4/cl=o

4/$ = o

(/03 = o

(4 = 16 1/

I
P+

(b)

r

(/O.=0

Fig. 8.1. Schematische doorsnede van een veldeffecttransistor met geaarde gates en source.
a. Met drainspanning Ó/D gelijk aan de afknijpspanning Up. b. Met drainspanning vier maal de
afknijpspanning.
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8.2.1. De invloed van voorspanning op de afvoerelektrode
Wordt op de afvoerelektrode een positieve
spanning aangelegd (in het voorbeeld van fig.
8.1a bedraagt deze 4 V), dan staat de volle aan
gelegde spanning over de juncties aan weers
kanten van het draingebied want de gates heb
ben immers de nulpotentiaal. Op de juncties die
de source begrenzen staat geen spanning. Tus
sen de juncties aan weerskanten van het kanaalgebied bestaat dus een verloop van geen span
ning tot volle voorspanning. Dit spanningsverval is uiteraard equivalent aan de afneming
van IR die gepaard gaat met de stroom ID welke
door het kanaal vloeit. We willen er hier op
attenderen dat de meerderheidsdragers - in dit
geval elektronen - van source naar drain stro
men wat één verklaring is voor de enigszins
vreemd aandoende elektrodebenamingen. Een
tweede is dat het op deze manier mogelijk is de
elektroden altijd met dezelfde beginletters aan
te duiden (S = source, aanvoerelektrode; D =
drain, afvoerelektrode en G = gate, stuurelek
trode) wat vooral voor indexletters praktisch is.
Fig. 8.1a geeft de situatie weer waarbij de
twee uitputtingslagen juist samenkomen op het
middenvlak van het kanaal, bij punt £. Men
noemt dit de afknijpsituatie. Interessant is nu
om na te gaan wat er gebeurt als de voorspan
ning op de drain UD wordt verhoogd. In dat
geval blijven de uitputtingslagen aan weerskan
ten van het kanaal globaal gezien onveranderd,
terwijl die welke de drain begrenzen dikker
worden. Deze toestand is weergegeven in fig.
8.1b waarin de voorspanning op de drain met
een factor 4 is verhoogd zodat de dikte van de
uitputtingslaag bij deze abrupte junctie is
verdubbeld. Hoewel UD viermaal zo groot is
gemaakt, is de stroom naar de drain ID maar
weinig veranderd. De reden hiervan zal, door
wat nog volgt, duidelijk worden. Een nog ver
dere toeneming van UD leidt uiteindelijk tot een
lawinedoorbraak ergens in de drainjunctie,
waarbij de stroom door de fet steil oploopt.
Laten we nu de stroom-spanningskarakteristieken van deze fet nagaan voor het normale

werkgebied, dus beneden de doorbraakspan
ning. Bij nog steeds geaarde gates en source en
een zeer lage voorspanning op de drain blijkt de
weerstand van deFET eenvoudig pl/A te zijn,
waarin p de soortelijke weerstand van het ka
naal is, / de lengte en A de doorsnede ervan
loodrecht op de stroomrichting. Deze afme
tingen zijn in fig. 8.2 aangegeven. Het is duide
lijk dat A gelijk is aan 2 acz, als 2 a0 de dikte
van het kanaal is en z de horizontale uitbrei
ding ervan. De weerstand voor lage voorspanningen kan dus geschreven worden als
(8.1)

2 acz

Neemt de voorspanning op de drain toe, dan
begint de uitputtingslaag zich in het kanaalge
bied uit te breiden (en overigens ook in het afvoergebied) waardoor de doorsnede ervan af
neemt. Dit heeft tot gevolg dat de kanaalweer
stand gaat toenemen. De uitputtingslaag, waar
in de concentratie van de ladingdragers bijna
2source
/ bovenste gate
/drain
onderste gat€

i

kb
2«c

nihil is, fungeert immers als een isolator voor
wat de geleiding parallel aan de junctie betreft.
Het knijpeffect van de dikker wordende isola
tielaag is verantwoordelijk voor het niet-lineaire verloop van het begin van de /{/-karakteristiek in fig. 8.3a. Deze gang van zaken culmi
neert in de afknijpsituatie, die in fig. 8.1a is
weergegeven. Voor de curve van fig. 8.3a is dit
punt aangegeven met de coördinaten Iv en Uv.
Bij verdere toeneming van I/D blijft ID vrij
wel constant tot de doorbraakspanning wordt
bereikt. Een benaderende verklaring van dit
gedrag van de ID volgt uit de in fig. 8.1 geteken
de doorsneden. Daarin is te zien dat de vorm
van het kanaal (die bepaald wordt door de uitputtingslagen in het kanaalgebied) vanaf t/p
niet merkbaar verandert bij toeneming van de
drainspanning. Een tweede factor is dat de
spanningsval over de hele lengte van het kanaal,
dus de afneming van IR in het niet-uitgeputte
deel van het kanaal van punt £ waar het afknijpeffect het eerst optreedt tot de plaats waar
het kanaal in de source overgaat, op ó/p blijft
als UD hoger wordt dan Up. Het gelijk blijven
van deze spanningsval is een gevolg van de
1:1-verhouding die bestaat tussen de spanning
op de uitputtingslaag (die tussen de equipotentièle gate en punt O en de dikte ervan 2 ac. Dit
resulteert in een kanaalstroom die constant
blijft over het hele spanningsbereik waarvoor
kanaalweerstand en kanaalspanning constant
zijn.
Volgens deze opvatting worden de elektro
nen die in punt £ aankomen, meteen door de
tussenliggende uitputtingslaag naar de drain
afgeleid. De elektronendichtheid in de uitput
tingslaag is misschien niet te verwaarlozen,
maar men krijgt wel de indruk dat deze er
lager is dan in het kanaal zelf. Een hydrodynamisch analogon van deze situatie is een rivier
die door een steeds smaller en meer aflopend
bed vloeit en tenslotte uitmondt in een water
val of althans een zeer steile stroomversnelling.

Fig. 8.2. Geometrie van een fundamentele veldeffecttransistor met n-kanaal, elektroden en voor
naamste afmetingen.
195

8.2.2. De invloed van voorspanning op de stuurelektroden
We hebben hiermee een kwantitatieve verkla
ring gegeven van alle kenmerken van de IUkarakteristiek van fig. 8.3a. Nu willen we de
stuurelektroden een voorspanning geven ten
opzichte van de source en de invloed daarvan
nagaan. De drain wordt voorlopig op de nul
potentiaal gehouden. De normale voorspan
ning op de gates is in de tegenrichting, in het
onderhavige voorbeeld met zijn n-kanaal nega
tief ten opzichte van de source. Laten we deze
voorspanning stellen op 1 V oftewel een kwart
van de afknijpspanning. Ten gevolge van het
parabolische verband tussen de dikte van de
uitputtingslaag en de voorspanning levert dit
een halvering van de kanaaldikte. Leggen we
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Fig.8.3.a. Drainstroom van de fet met geaarde
source en gates uitgezet tegen de drainspanning.
Vanaf het afknijppunt tot het doorbraakpunt
blijft de stroom bijna constant, b. Uitgangskarakteristiekenschaar van een typische fet bij toene
mingen van de UQ met 1 V.
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nu een voorspanning op de drain aan, dan leidt
dit tot situaties die in grote trekken overeen
komen met de hierboven geschetste gang van
zaken waarbij de gates denulpotentiaal hadden,
met dit verschil dat het afknijppunt al bij een
lagere voorspanning op de drain wordt be
reikt. De /(/-karakteristiek die dan ontstaat is
in fig. 8.3b voor UG = — 1 V weergegeven.
Neemt de stuurspanning nog meer toe, dan
wordt de stroom naar de drain steeds verder
gereduceerd. Door het niet-lineaire verband
tussen de dikte van de uitputtingslaag en de
spanning neemt het effect van de spannings
verandering echter voortdurend af. Alles bij
een levert dit een karakteristiekenschaar over
eenkomend met die van een penthodebuis.
8.2.3. Analyse van de veldeffecttransistor
Shockley gaf in zijn artikel waarin de term
veldeffecttransistor voor het eerst voorkwam,
een complete analyse23 van deze constructie.
We zullen zijn werk hier niet herhalen, maar
wel enkele resultaten ervan vermelden. Hij ging
bij zijn analyse uit van de graduele benadering
waarbij werd aangenomen dat / groot is verge
leken met de halve kanaaldikte ac (zie fig.8.2).
De dikte van de uitputtingslaag verandert hier
door maar langzaam in de lengte van het ka
naal. Als gevolg hiervan mag de eendimensio
nale vorm van de vergelijking van Poisson
worden toegepast, zoals ook in par.2.3 is ge
daan. Dit levert een vereenvoudigde situatie
waarbij het veld in de uitputtingslaag overal
loodrecht op de junctie verloopt en het veld in
het geleidende kanaal parallel aan de juncties.
Dit is een vertekening van de ware situatie die
de resulterende vergelijkingen zeer eenvoudig
maakt maar aan de drainkant van het kanaal
in de omgeving van het afknijppunt tot aan
zienlijke afwijkingen leidt. Zo voorspelt deze
vereenvoudiging bijvoorbeeld een oneindige
veldsterkte op punt £ bij het afknijpen. Deze
moeilijkheid heeft de graduele benadering ech
ter niet verhinderd om uitstekende voorspel
lingen van de FET-kenmerken te leveren. Voor
analytische doeleinden is het nuttig gebleken

|

om (door Shockley het geëxtrapoleerde afknijppunt genoemd) als referentiepunt te ge
bruiken.
Ofschoon op de graduele benadering geba
seerde fundamentele vergelijkingen vele malen
opnieuw afgeleid zijn, is er geen aanwijsbare
verfijning van betekenis van Shockley’s me
thode gekomen, temeer omdat er blijkbaar
geen behoefte aan bestond. Tegenwoordig is de
techniek van de geïntegreerde schakelingen en
veldeffecttransistors echter zover gevorderd
dat het zeer zeker mogelijk is om een veldeffectconstructie te maken waarvan / en ac beide zeer
kleinen ongeveer gelijk zijn, wat een maximaal
versterkingsbandbreedteprodukt geeft. In de
toekomst zal daarom misschien een verbete
ring van de theorie nodig zijn.
De bestaande theorie is in 1953 en 1955 voor
het eerst door Dacey en Ross experimenteel
bevestigd. Deze onderzoekers hielden ook reke
ning met bepaalde complicaties als parasitaire
weerstand, dragerinjectie-effecten, temperatuureffecten en het verschijnsel dat de dragerbeweeglijkheid afhangt van de veldsterkte (zie
hiervoor par. 1.6).
De laatste jaren zijn er pogingen gedaan om
tot theorieën te komen die op een meer exacte
en gedetailleerde wijze de capaciteit van de
juncties in rekening brengen. Ook zijn er eigen
schappen van veldeffectconstructies berekend
voor andere dan p+n- of n+p-doopprofielen en
voor niet-rechthoekig gevormde constructies.
Al deze berekeningen zijn echter gebaseerd ge
weest op de graduele benadering van Shockley.
8.2.4. De stroom-spanningsvergelijking
Shockley’s analyse van de structuren van fig.
8.1 en 8.2 levert de volgende vergelijking voor
de drainstroom in termen van elektrodespanningen t/s, UD en UG:
/d = G.«7d - Ua) (1 - ||/ C/D - UG
Uv
-GO(17S- C7g)

Us — Ug

Uv

t

+

Hierin is Go de initiële conductantie van het ka
naal (voor lage spanningen), die uiteraard gelijk
is aan l/7?o en dus aan
2 acz

kt

z

Go = —— = 2 e p Ncac Pl
l

(8.3)

waarvan de tweede vorm volgt uit par. 1.6;
Nc is de netto-doopstoffenconcentratie in het
kanaal en p de betreffende dragerbeweeglijkheid; Uv is al gedefinieerd als de spanning die
op de drain aangelegd moet worden (met source en gates op de nulpotentiaal) om een samen
vloeien van de uitputtingslagen (in geëxtrapo
leerde zin) aan het draineind van het kanaal te
bewerkstelligen. De waarde ervan is
e Ne ac2
(8.4)
2 coer
Het is praktisch om hieraan een min- of plus
teken toe te kennen, al naar gelang men werkt
met een n- respectievelijk een p-kanaal. Dit
komt erop neer dat de lading e het teken krijgt
van de ionen die in de uitputtingsgebieden van
het kanaal achterblijven. Houdt men zich aan
deze interpretatie, dan geldt (8.2) evenzeer voor
constructies met p- als met n-kanalen. Het is
dan alleen nodig om naast de elektrodespanningen de betreffende min- of plustekens in te
vullen. Dit heeft dan tot gevolg dat men een
negatieve drainstroom, dus een ‘normale’
stroom uit de drain, verkrijgt bij een fet met
een p-kanaal.
Een analyse van dit type levert een vergelij
king die alleen de gebogen delen van de in fig.
8.3b weergegeven /(/-karakteristieken be
schrijft. Het constante stroomverloop is oor
spronkelijk op grond van fysische overwegin
gen gepostuleerd en naderhand experimenteel
geverifieerd.
C/p =

8.2.5. Afknijpstroom en steilheid
Stellen we Us = UG = O en UD = Uv in (8.2)
en substitueren we de uitkomsten van (8.3) en
(8.4), dan levert dit voor de afknijpstroom

(8.2)
.
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Tabel 8.1.
Initiële geleidendheid, afknijpspanning en afknijpstroom van verschillende veldeffectstructuren
In elk geval is een n-kanaal aangenomen; /ta is de elektronenbeweeglijkheid in het kanaal en Np de

donorconcentratie in het kanaal

Conductantie bij
lage spanningenGo

Afknijpspanning U9

Afknijpstroom
Iv

Rechthoekig kanaal,
twee juncties,
kanaaldikte 2 az

z
2 e/jaNDacj

e Np a2

e2jin Np2 ac3 z

Rechthoekig kanaal,
één junctie,
kanaaldikte = ac

g

Doopprofiel

Vorm

Abrupte p+n-junctie

Abrupte p+n-junctie

Abrupte p+n-junctie

Abrupte p+n-junctie

Ringvormig kanaal,
straal van source — rs
straal van drain = rD
twee juncties
kanaaldikte = 2 ac
Ringvormig kanaal,
straal van source = rs
straal van drain = rD
één junctie
kanaaldikte

e Np a2
ƒ

7VD nc

4 tc e

3 £0£r

2fi0£r

g2

e Np a2

M>2 Oc3 Z

6 £o£r

2fi0£r

2

tc

e2

l

Np2 ac3

3 £0£r In (rs/rD)

In (rs/rD)

2 eoer

2 tc e nn Np ac

e Np a2

TC e2 //n Np2 a3

In (rs/rp)

2eoer

3 £0£r In (rs/rD)

ro2 e jja Np

e Np r2

__

Abrupte p+n-junctie

Draadvormig kanaal
met straal ro
en lengte /

tc

4£o£r

Z

tc

e2 //n Np2 r*
16£o£r /

Symmetrische
abrupte junctie

Rechthoekig kanaal
twee juncties
kanaaldikte = 2 ac

Symmetrische
abrupte junctie

Rechthoekig kanaal
één junctie
kanaaldikte = «c

Junctie met
lineaire gradatie

Rechthoekig kanaal
één junctie
kanaaldikte = ac
dopingsgradiënt — a

e p.D a a2 z

2e a a3

Ti

3 £0£r

Junctie met
lineaire gradatie

Ringvormig kanaal
één junctie
kanaaldikte
ac
dopingsgradiënt = a

ize naa a2

2 e a ac3

4 tc e2 //n a2 a*

In (tsMo)

3 eoet

15 £0£r In (/’s/'d)

Junctie met
parabolische
gradatie

Rechthoekig kanaal
twee juncties
kanaaldikte = 2ac
maximale netto-donorconcentratie in het
kanaal - Vm>x
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2 e nn Np ac *-

e Np a2
V2eoer

e ND a2
«c ƒ

g An

V2£o£r

3 g Nm„ a2

4£0£r

2 e2 //n a2 ae5 z
15 £o£r

/

j _ Go Up _ e2p Nc2 ac3 z
(8.5)
”
3
3^
Z
Een overeenkomstige eenvoudige analyse levert
voor een aantal andere geometrieën en doopstofverdelingen uitdrukkingen voor de afknijpspanning en -stroom, die tezamen met uitdruk
kingenvoor de initiële geleidendheid zijn samen
gevat in tabel 8.1.
De steilheid van het model van fig. 8.1 en 8.2
wordt verkregen door (8.2) naar Uc te differen
tiëren:
_ <5 Zd
UD = constant

=-^r (V% - Uc - VUS - Uo)
VUP

(8.6)

Bijzonder interessant is hierbij de initiële steil
heid £m0, die geldt voor Us = UG = 0 en een
voorspanning op de drain die iets boven Up
ligt. Dit is tegelijk de maximale steilheid en wel
omdat een uitputtingslaag bij hoger wordende
spanning een uitbreiding vertoont die in het be
gin groot is en daarna steeds trager verloopt.
De voorwaarde dat het afknijppunt juist be
reikt is, kan eenvoudig in (8.6) worden ver
werkt door UD — Uc = Up te stellen. Let er
op dat uit fig. 8.3b blijkt dat dit inderdaad tot
het gewenste resultaat leidt omdat de horizon
tale delen van de karakteristieken juist in de afknijppunten raaklijnen zijn aan de gebogen
stukken [die de enige delen zijn waarvoor (8.2)
en (8.6) gelden]. Deze substitutie leidt tot het
interessante resultaat dat
gmo = Go = 2 e p Nc ac

(8.7)

voor de betreffende constructie met abrupte
junctie.
Voor kleine stuurspanningen op de ingang
verkrijgt men deze maximale steilheid door de
gate eenvoudig te laten zweven. De ingebouwde
voorspanning op de juncties van een paar tien
de volt maakt het mogelijk de gate iets naar de
doorlaatvoorspanning toe te trekken zonder

dat de stroom hierdoor merkbaar afneemt. Het
ligt voor de hand dat sommige soorten schake
lingen hierdoor eenvoudiger uitgevoerd kun
nen worden.

8.2.6. Kwalitatieve ontwerpaspecten
Tabel 8.1 legt de nadruk op een aantal belang
rijke punten. Het eerste is dat de afknijpspanning maar van één dimensionele factor af
hangt: de kanaaldikte (of een equivalente
grootheid). In de meeste gevallen varieert Up
met het kwadraat van deze dikte en de eerste
macht van de kanaaldoping. Een dun, zwaar
gedoopt kanaal kan zodoende met de laagste
spanning afgeknepen worden, bij gelijkblij
vende vierkantsweerstand. Dit is uiteraard de
manier om de transconductantie (de conductantie die door een gegeven aangelegde span
ning gestuurd kan worden) maximaal te ma
ken.
Een interessant voordeel van de lage afknijpspanning is een neiging naar een van de tempe
ratuur onafhankelijke afknijpstroom (voor een
bepaalde reeks gediffundeerde f et’s werd als
optimale waarde Up = 0,92 V gevonden). Bij
constructies met dikke kanalen neemt Ip bij
stijgende temperatuur af omdat hij in alle ge
vallen recht evenredig is met de dragerbeweeglijkheid en die neemt in het gebied van de ka
mertemperaturen met toenemende temperatuur
af (zie par. 1.6). In een constructie met een afknijpspanning beneden 1 V echter mag de inge
bouwde spanning en de ermee gepaard gaande
uitputtingslaag niet langer verwaarloosd wor
den. Aangezien de ingebouwde spanning bij
stijgende temperatuur afneemt (naarmate de
Fermi-niveaus aan weerszijden van de junctie
naar het midden van de bandafstand toe gaan,
zie par. 1.5) vertoont het kanaal van een derge
lijke structuur de neiging breder te worden wat
de afnemende dragerbeweeglijkheid kan com
penseren.
Omdat typische afkn^pspanningen hoger
zijn dan 1 V, geven de meeste fet’s een drainstroom ID met een negatieve temperatuurcoëfficiënt te zien, wat bijdraagt tot de grote in-

199

herente weerstand tegen doorbranden. Een
tweede factor is hierbij uiteraard het stroombeperkende karakter ervan.
De stuurspanning wordt het ‘efficiëntst’ ge
bruikt als de begeleidende uitputtingslaag zich
voornamelijk in het kanaal uitstrekt. De uit
breiding van deze laag aan de kant van de gate
heeft geen enkel nuttig effect. De in fig.8.1 afgebeelde p+np+-opbouw is van dit standpunt
gezien dus goed. Maar zoals al eerder is ver
meld is ook een zware doping van het kanaal
voordelig. In de tegenwoordige praktijkconstructies komt men veelal tot een compromis
oplossing met ongeveer gelijke doopstoffenconcentraties in kanaal en gate. Dit geeft een
redelijk efficiënte besturing en tegelijkertijd een
voldoende lage parasitaire capaciteit per oppervlakte-eenheid. Een voordeel hiervan is ook
dat de kritische afmetingen minder last geven
met verandering ten gevolge van vastestofdiffusie tijdens warmtebehandelingen.
In tabel 8.1 ziet men verder dat de afknijpstroom 7P uitermate gevoelig is voor verande
ringen in de kanaaldikte, waardoor duidelijk
wordt hoe moeilijk het is om Ip goed in de hand
te houden. De drainstroom is rechtevenredig
met de dragerbeweeglijkheid //, terwijl Up on
afhankelijk is van //. De transconductantie
neemt dus toe bij een hoge //-waarde. Dit is de
reden dat men de voorkeur geeft aan n-kanalen. Verder houden bepaalde intermetallische
materialen grote beloften in voor de FET-constructie. Deze zullen wanneer men hun techno
logie voldoende beheerst, zeker toepassing
gaan vinden. Enkele van deze materialen heb
ben een zeer hoge beweeglijkheid van de meerderheidsdragers en de betrekkelijk geringe be
weeglijkheid van de minderheidsdragers erin
houdt voor een fet geen nadeel in.
De afknijpstroom is ook recht evenredig
met de verhouding z/l van het kanaal (evenals
de transconductantie), terwijl de afknijpspanning hiervan weer onafhankelijk is. Een toene
ming van z/Z leidt tot meer parallelgeschakelde
vierkantjes die meetellen voor de vierkantsweerstand. Een fet met z/l = 1 zou, bij nor-
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male profielen, een /p hebben van bijvoorbeeld
100 p.A en een ^mo van minder dan 100{zS, wat
voor de meeste toepassingen te klein is om ef
fectief te zijn. Normaliter ligt z/l tussen 5 en
100.
Voert men z/l op om de transconductantie te
verhogen, dan krijgt men echter te maken met
een beperking van het versterkings-bandbreedteprodukt want ook de totale afmetingen van
de constructie en de parasitaire capaciteiten
worden groter. Een bijkomende wisselwerking
is in dit verband de variatie van de transcon
ductantie en de parasitaire capacitantie met de
stuurspanning. Reductie van de stuurspanning
naar nul verhoogt de eerste factor en maakt de
tweede storender.
8.2.7. Ruis
Ruis in veldeffecttransistors is een onderwerp
dat de laatste tijd diepgaand onderzocht is.
Evenals bij de conventionele transistor heeft
men te maken met een !/ƒ ruisfactor die ver
band houdt met oppervlakte-effecten. De in
vloed hiervan kan in goed geconstrueerde fet’s
tot bijzonder lage waarden teruggedrongen
worden. De ruis in een fet kan het best worden
gekarakteriseerd door een equivalente ruis
weerstand die volgens Van der Ziel voor be
paalde door hem onderzochte typen ‘...onge
veer een factor 4 beter (lager) is dan de hagelruisweerstand van een vacuümbuis met een
vergelijkbare transconductantie en aanmerke
lijk beter dan de ruisweerstand van transistorschakelingen voor hoge ingangsimpedantiewaarden.’ Uit ervaring is gebleken dat de ther
mische ruis van het geleidende kanaal de do
minerende ruisfactor in een fet is. De kanaalstroom is vrij van hagelruis, maar wel kunnen
de gatejuncties een aanmerkelijke hagelruis
veroorzaken als de stuurstroomsterkten over
matig hoog zijn.

8.3. ANDERE GELAAGDE VELDEFFECTCONSTRUCTIES

Op de veldeffecttransistor zijn allerlei variaties
mogelijk die alle gekenmerkt worden door een
junctie met een in de lengterichting variërende
voorspanning, opgewekt door een stroom die
parallel aan de juncties vloeit. Enkele van deze
varianten kunnen, zoals nog zal blijken, worden
opgevat als geïntegreerde vormen van multiFET-circuits.

8.3.1. De stroombegrenzer
Door de gates en de source van een fet onder
ling te verbinden krijgen we een constructie
met twee aansluitingen. Fig. 8.3a geeft een
beeld van de stroomregelingskarakteristiek die
hierdoor ontstaat. Dit type diode is als stroom
begrenzer bekend. Het zal duidelijk zijn dat
alle formules van tabel 8.1 op deze diode van
toepassing zijn. De stroombegrenzer vertoont
een grote analogie met de Zenerdiode; de eer
ste doet voor de stroom wat de tweede doet
voor de spanning.
De voordelen van stroombegrenzers in ge
ïntegreerde schakelingen zijn op verschillende
factoren terug te voeren. Conventionele weer
standen leveren bij grote stroomsterkten pro
blemen op, terwijl een grote dynamische weer
stand bij een stroombegrenzer betrekkelijk ge
makkelijk te bereiken is. En zelfs als men over
een conventionele weerstand voor grote
stroomsterkten beschikt is een veel grotere
spanning nodig om er een gegeven stroom
doorheen te voeren dan voor eenzelfde stroom
door een stroombegrenzer. Zijn we gebonden
aan een hoge spanning (wat geen vanzelfspre
kend uitgangspunt mag zijn), dan moeten we
nagaan hoe groot de energieverliezen voor de
beide oplossingen zijn. Dit kan gemakkelijk
een factor van meer dan 10 verschillen. Voor
de ontwerper van geïntegreerde schakelingen
die altijd met het probleem van de koeling van
zijn constructie te kampen heeft, is dit een fac
tor van eminent belang. Aan de debetzijde staat
de moeilijkheid om conventionele transistors

en veldeffectconstructies in één kristalschakeling te combineren.
De stroombegrenzer kan worden gebruikt
voor stroomregeling of ook als bescherming
(als een ware ‘begrenzer’ dus). Hij kan ook als
belasting fungeren. In dit opzicht is hij door de
grote verhouding tussen wissel- en gelijkstroomweerstand te vergelijken met een zelfinductie.
Hij kan worden toegepast om golven te vor
men of af te snijden. Bij het opladen van een
condensator levert hij een nuttige, lineair toe
nemende spanning. Voorbeelden hoe de
stroombegrenzer de functie van een weerstand
kan overnemen en zelfs beter kan verrichten
vindt men bij schakelingen die digitale in ana
loge informaties omzetten.

8.3.2. Transistors met veranderlijke versterkingsfactor
Normale veldeffecttransistors die ontworpen
zijn voor een hoge transconductantie bij lage
afknijpspanningen, hebben karakteristieken
met een scherp bepaalde afsnijwaarde (of mis
schien afknijp waarde). Voor bepaalde toepas
singen zoals schakelingen voor automatische
sterkteregeling, is het gewenst om karakteris
tieken met een veranderlijke versterkingsfactor
(A) te hebben die ook een meer geleidelijke re
geling mogelijk maken en de overspraak dem
pen.24
De transistor met veranderlijke A levert de ge
wenste karakteristieken zonder verlies aan ini
tiële transconductantie, zoals in het geval van
fet’s met hoge afknijpspanning en lage afknijpstroom. De bedoelde karakteristieken
kunnen verkregen worden door twee gewone
fet’s met verschillende afknijp waarden paral
lel te schakelen. De overdrachtskarakteristiek
van elk van de twee is in fig. 8.4 in de vorm van
verhoudingen van stroom en spanning weerge
geven. Eén fet heeft een hoge initiële transcon
ductantie en een lage afknijpspanning, de an
dere een wat lagere transconductantie maar een
hogere afknijpspanning. Het resultaat van de
parallel geschakelde combinatie is ook in fig.
8.4 afgebeeld. Men kan uiteenlopende afsnij201

un

stuurspanning
é/pi

Fig.8.4.Genormaliseerde drainstroom-stuurspanningskarakteristiek van een fet met een dun kanaal
(FETj), een pet met een dik kanaal (fet2) en de parallelle combinatie die een fet met veranderlijke versterkingsfactor vormt.

waarden bereiken door meer dan twee transis
tors parallel te schakelen en door bepaalde
karakteristieken te selecteren.
Hoewel de gewenste afsnijwaarden dus ver
kregen kunnen worden door afzonderlijke
fet*s parallel te combineren, is het beter om
deze karakteristieken in één transistor met ver
anderlijke A door het ontwerp vast te leggen.
In deze constructie worden parallelgeschakelde
kanaalgebieden van uiteenlopende dikte aange
bracht. Het dikke deel van het kanaal bepaalt
de spanning waarbij afknijpen optreedt, het
dunne deel zal door zijn vorm in de eerste
plaats bepalend zün voor de initiële transconductantie.
Bü de in fig. 8.4 afgebeelde karakteristieken,
waarvoor I/p2 viermaal zo groot is als Uv i, moet
bet ene deel van het kanaal tweemaal zo dik
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zijn als het andere. Laten we aannemen dat er
een constructie met een initiële transconductantie van meer dan 6000 fiS en een afsnijspanning van 20 V wordt verlangd, en verder
dat het dunne deel van het kanaal bij afknijpen
tweemaal zoveel stroom moet doorlaten als het
dikke deel zoals ook in fig. 8.4 het geval is, en
dat de dikten van de twee kanaalgebieden weer
een factor twee verschillen. Bij een 10“2fl mepitaxiale kanaallaag moet de dikte van een
constructie met twee gates voor 20 V afknijpspanning 4,2 p. zijn. Het dunne deel, voor een
kwart van deze spanning dus 5 V, moet 2,1 p
dik z(jn. Als 7pl = 2 Zp2, dan moet zjli = 16
Zz/lz. Maken we Zj//i = 32 en z2//2 = 2, dan
volgt voor /pl = 10,4 mA en /p2 = 5,2 mA;
£moi = 6.720 pS en ^mo2 = 840 pS. Men ziet
uit deze waarden dat de initiële transconduc-

tantie in de eerste plaats wordt bepaald door
het deel met de lage afknijp waarde terwijl de
hoge afknijpspanning wordt bepaald door het
andere deel. Fig. 8.5 geeft een vereenvoudigd
beeld van een fet met veranderlijke verster
kingsfactor. Het dunne kanaalgebied heeft een
hoge z//-verhouding die de hoge transconductantie levert, terwijl het dikke deel een lage
z//-verhouding heeft voor de lagere afknijpstroom.

drain

n

gate

P

source

n

A

A

t

f

(a)

het kanaal, terwijl het dunne deel wordt ge
vormd door een plaatsclijke diffusie van borium
door de p-bovenlaag in de n-laag om het kanaal
tot op de gewenste dikte te reduceren. In fig.
8.6 is een patroon afgebeeld dat in de praktijk
is toegepast voor het maken van een fet met
veranderlijke versterkingsfactor. De gebogen
einden zijn de dikke kanaalgebieden, de ver
bindende stroken de gediffundeerde dunne ka
naalgebieden.

8.3.3. De veldeffecttetrode
Door twee veldeffectkanalen ruggelings tegen
elkaar te plaatsen met een enkele junctie ertus
sen, krijgt men een constructie met vier aan
sluitingen die interessante eigenschappen bezit.
De veldeffecttetrode heeft geen stuuraansluitingcn als zodanig omdat elk kanaal in zekere
zin de gate vormt van het andere. Deze con
structie is schematisch weergegeven in fig. 8.7a.
Een analoge maar niet identieke complemen
taire fET-configuratie is in fig. 8.7b afgebeeld.
De toegevoegde gates zijn in fig. 8.7 weggelaten

gatex^
kanaal

gate

doorsnede A-A

(b)
Fig.8.5.Schematische voorstelling van een fet
met veranderlijke versterkingsfactor. a. Bovenaan
zicht. b. Doorgesneden langs het AA-vlak in a.

Transistors met veranderlijke versterkingsfactor kunnen gefabriceerd worden als een
dubbel-epitaxiale pnp-structuur, overeenko
mend met een epitaxie-diffusie-FET (zie par.
8.3) maar met een dikkere n-kanaallaag. De
epitaxiale laag vormt dan het dikste deel van

Fig. 8.6. Bovenaanzicht van een experimentele fet
met veranderlijke versterkingsfactor.
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Stone en Warner hebben een analyse van de
veldeffecttetrode gepubliceerd waarbij ze uit
gingen van de volgende veronderstellingen. Er
bestaat een abrupte junctie met uniforme (maar
niet noodzakelijk gelijke) doping in de twee
kanalen, de graduele benadering mag weer wor
den toegepast, er staat nooit een doorlaatvoorspanning op de junctie en de constructie is zo
danig dat de beide kanalen dezelfde afknijpspanning Up vertonen. Deze analyse leverde
twee vergelijkingen en wel voor de stroom in
elk van de beide kanalen. Beide stromen zijn
functies van alle vier aansluitingsspanningen.

I2

I I

A = Gt (Ut - U2) 1 +
(a)

2 (t/i - E/3)3'2 - (JJ2 - UJ3'2
3VUP (Ut - U3) - (U2 - UJ

(8.9)

h = g2 (c/3 - a4) 1 +
n

P

n

p

3 (u2 - u3y>'2 - (u2 - uj3'2\ (8.10)

U.y

(b)
Fig. 8.7. a. Schematische voorstelling van de veld
effecttetrode. b. Losse FET-configuratie waarvan
de eigenschappen voor sommige toepassingen
overeenkomen met die van de tetrode.
om de schema’s eenvoudiger te houden. In het
geval van de tetrode moeten deze elektroden,
vergeleken met de kanalen, zeer licht gedoopt
zijn, om de betreffende uitputtingslagen gro
tendeels in de toegevoegde gates te houden. De
opzet is om het kanaal alleen door de uitputtingslaag van de centrale junctie te moduleren.
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(Ui - u3) - (U2 - U4) )
Hierin zijn G\ en G2 de conductanties van de
respectievelijke kanalen bij lage spanning.
Deze vergelijkingen gelden alleen voor een
constructie die symmetrisch is ten aanzien van
de afknijpspanning, wat voor de praktische toe
passing het meest interessante geval is.
De veldeffecttetrode heeft enkele belang
wekkende eigenschappen die gesimuleerd kun
nen worden door de in fig. 8.7b weergegeven
FET-opstelling. Voorbeelden hiervan zijn de
van de spanning afhankelijke negatieve weer
stand als aansluitingen 2 en 3 doorverbonden
worden en het niet-reciproke gedrag als de fet
als vierpool wordt gebruikt.
De waarschijnlijk interessantste toepassing
van de tetrode kan echter niet met veldeffecttransistors geïmiteerd worden. We bedoelen
hier het gebruik als een elektronisch variabele
weerstand die volkomen lineair is in die zin dat
de weerstand ervan niet gemoduleerd wordt
door de signaalspanning. Een instructieve ver-

gelijking is hier mogelijk door deFET als een
elektronisch variabele weerstand op te vatten.
In fig. 8.3b is te zien dat de initiële weerstand
van deFET van drain naar source door middel
van de voorspanning op de gate geregeld kan
worden. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de
fet geen lineair weerstandselement is. Verder
wordt bij hogere voorspanningen het afknijppunt bij lagere drainspanning bereikt, dat wil
zeggen de niet-lineariteit wordt dan des te ster
ker.
Laten we nu de tetrode als variabelew eer
stand beschouwen. In fig. 8.8 is een circuit afgebeeld dat dit principe illustreert. De voorspan
ning Ub veroorzaakt een uitputtingslaag met
overal gelijke dikte; de enige directe stroom in
het circuit is de lekstroom door de junctie. Een
condensator C waarvan de reactantie bij de
frequentie van de signaalspanning us klein is
vergeleken met de kanaalweerstand, garan
deert dat de signaalspanning geen invloed van
betekenis op de junctie heeft. Hierdoor kan de
signaalspanning hoger worden gemaakt dan de
voorspanning, hoger dan de afknijpspanning

en zelfs hoger dan de doorbraakspanning. De
signaalspanning wordt alleen beperkt door de
energieverliezen (dissipatie) in de kanalen. Men
krijgt dan ook een zeer goede benadering door
eenvoudig aan te nemen dat de gehele signaal
spanning over de volle lengte van de beide pa
rallelle kanalen staat en dat de signaalstromen
erin omgekeerd evenredig zijn aan de kanaalweerstanden. Omdat de signaalmodulatie van
de uitputtingslaag zo is uitgeschakeld kan de
tetrode als variabele weerstand voor hoog
frequente signalen fungeren.
In het circuit van fig. 8.8 is ook een belastingsweerstand 7?L opgenomen. De weerstand R
heeft een waarde die klein is vergeleken met de
weerstand van de junctie waarmee hij in serie
is geschakeld, maar groot genoeg voor isolatiedoeleinden. In dit circuit kan Ubt als tevoren,
een aangelegde gelijkspanning zijn of ook een
laagfrequente wisselspanning die het signaal
van w, moduleert.
De afstemverhouding van deze variabele
weerstand kan zeer groot zijn. Bij symmetri
sche afknijppunten ligt de bovengrens van de
weerstand in het mega-ohmgbied.
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8.4. DE TECHNOLOGIE VAN VELDEFFECTCONSTRUCTIES
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Fig. 8.8. Circuit voor het gebruik van de veldeffecttetrode als elektronisch variabele weerstand.

In de jaren dat veldeffectconstructies nog tot
het laboratorium beperkt waren was het voor
naamste probleem gelegen in de reproduceer
bare vervaardiging van het gebied met hoge
vierkantsweerstand dat als kanaal fungeert.
Tegenwoordig hebben nieuwe technieken als
epitaxiale groei en foto-etsmethoden, alsmede
de verfijning van oudere technieken het moge
lijk gemaakt deze moeilijkheden te overwinnen,
waardoor veldeffectconstructies commerciële
artikelen zijn geworden. Van de hieronder be
schreven methoden is de dubbele-diffusiemethode waarschijnlijk beter dan de andere te
combineren met de min of meer gestandaardi
seerde bewerkingen om kristalschakelingen te
maken.
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8.4.1. De dubbele-diffusiemethode
Men kent twee principieel verschillende manie
ren om kanalen met een hoge weerstand alleen
door diffusie te vervaardigen. Bij de eerste
methode diffundeert men hetzelfde doopstoftype van weerszijden in de plak, hetzij tegelijk
hetzij in twee behandelingen. Deze methode
stelt hoge eisen aan de gelijkmatigheid van de
plakdikte en die van de diffusiediepte. Fig. 8.9
geeft een doorsnede van een op deze wijze ge
maakte FET.
De andere manier om veldeffectstructuren
uitsluitend door diffusie te vervaardigen gaat
uit van.de dubbele-diffusietechniek. Dit procédé
is beter in te passen in de technologie van de ge
ïntegreerde schakelingen (vooral kristalschakelingen) dan het systeem met tweezijdige diffu
sie omdat de structuren van één kant van de
plak worden aangebracht. Voor de eerste dif
fusie gebruikt men doorgaans borium om de
onderste gatejunctie en de source- en draingebieden te vormen. Dit kan bij kristalschakelingen uiteraard op de normale manier met
n-eilandjes worden gedaan. Hierop volgt dan
een fosfordiffusie voor de vorming van de bo
venste gate.
Het ligt voor de hand dat een dubbelediffusie-FET in kwalitatief opzicht lijkt op een
door dubbele diffusie verkregen conventionele
transistor, maar er zijn toch belangrijke detailverschillen.
1. De vierkantsweerstand van de kanaallaag
(in het beschreven geval een p-laag) is minstens
tien maal zo groot als die van de basis van de
overeenkomstige conventionele npn-transistor.
2. Het moet worden voorkomen dat er stroom
van source naar drain vloeit buiten de boven
ste gate om. Deze elektrode moet dus een ge
sloten lus vormen zoals in fig. 8.14, of zich an
ders over het hele oppervlak van de p-diffusie
uitstrekken.
3. Bij een normale fet mag het kanaal geen
dikke randen vertonen die als shunt zouden
gaan werken. Diffusiepunten of -uitlopers (zie
hoofdstuk 12) of andere diffusiefouten die een
verbinding tussen de gates vormen maken de
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Fig. 8.9. Schematische doorsnede van een fet die
gevormd is door diffusie van weerszijden van de
plak.

daarentegen niet noodzakelijkerwijs on
bruikbaar. (De analoge fout zou een conven
tionele transistor natuurlijk wél onbruikbaar
maken, maar in dat geval zijn de dikteafwijkingen weer minder ernstig.) Dit is een geluk
kige omstandigheid want in de dubbele-diffusie-FET doen zich door de dunne p-laag veel
dergelijke uitlopers voor.
4. De doorbraakspanning van gate naar
source of naar drain komt overeen met de
ÉAiebo van de conventionele transistor. Om
deze spanning op een bruikbare hoogte te
brengen moet men de oppervlakteconcentratie
van het borium zeer laag maken. Om deze re
den wordt veelal een diepe diffusie met een
Gauss-verdeling toegepast (zie par.3.1). In be
ginsel kan men beide typen maken, waarbij zo
als in par. 8.1 is behandeld, de constructie met
een n-kanaal superieure eigenschappen heeft
omdat de versterking een functie is van de dragersbeweegl ij kheid.
fet

We willen vervolgens een zeer beknopt over
zicht geven van de fabricagebewerkingen. Als
uitgangsmateriaal nemen we als typisch voor
beeld n-silicium van 5 10-2 D m. Op het bo
venvlak wordt om te beginnen een uniforme
laag siliciumdioxyde gegroeid (groeiproces),
die vervolgens met foto-etsmethoden plaat
selijk wordt verwijderd, zodat het eerste
diffusiepatroon wordt opengelegd. Borium
wordt gedeponeerd (zie hoofdstuk 12) en tot
een diepte van enkele micron naar binnen ge
dreven. Dan wordt een deel van het oppervlak
met een nieuwe oxydelaag bedekt die het mas
ker voor de diffusie van de gate moet vormen;
het patroon hiervan wordt weer door fotoetsing bepaald. Dan wordt de fosfor gediffun
deerd die de gate levert. Hierbij wordt de dif
fusie veelal onderbroken door metingen en
voortgezet tot de gewenste vierkantsweerstand
is bereikt. Met andere woorden, de weerstand
van de plak wordt na de diffusie gecontroleerd
O
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Fig.8.10.Doopprofiel van een dubbele-diffusieFET.
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Fig.8.11.Schematische doorsnede van een dubbele-diffusie-FET vóór het aanbrengen van de openingen voor de metallisatie.
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en de diffusie voortgezet als het geleidingsvermogen nog te groot is.
Het profiel dat bij deze dubbele-diffusietechniek ontstaat, is in fig.8.10 afgebeeld, terwijl
fig.8.11 de doorsnede van de zo gevormde
structuur geeft (de isolatiejunctie die voor
monolithische constructies vereist is, is wegge
laten om de tekening eenvoudiger te houden).
Tenslotte worden op source, dram en gate metaallagen gedeponeerd. De gates kunnen op
zettelijk door een geëigend patroon van het
diffusiemasker of de metaallagen doorverbon
den worden of ook kunnen ze voor speciale
toepassingen gescheiden worden gehouden.

8.4.2. De epitaxie-diffusiemethode
Enkele zwakke punten van de dubbele diffusiestructuur kan men ontwijken door toepassing
van epitaxiale groei. Er zijn zeer goede metho
den voor de produktie van veldeffectconstructies die de voordelen van diffusie en epitaxie
combineren. Epitaxie is het best geschikt voor
lagen met een nauwkeurig bepaalde vierkantsweerstand, terwijl diffusie het meest geschikt is
voor lagen met nauwkeurig bepaalde laterale
afmetingen. Er zijn twee manieren om diffusie
en epitaxie te combineren. De ene lijkt op de
dubbele-diffusietechniek, met dit verschil dat
hij in plaats van de eerste diffusielaag een laag
levert met een uniforme doping en een betrek
kelijk hoge soortelijke weerstand. Constructies
met zowel n- als p-kanalen kunnen op deze
wijze worden vervaardigd. Bij dit procédé is het
de epitaxiale laag of het substraat die de door-
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braakspanning bepaalt. Zo levert een n-Iaag
van 10~2 D • m, gegroeid op een p-substraat van
5-10“’ fl-m een doorbraakspanning van mini
maal 25 V. De doping van het kanaal is in dit
voorbeeld lager dan die van het substraat om
de uitbreiding van de uitputtingslaag groten
deels in het kanaal te dringen.
Fig. 8.12 brengt enkele van deze bewerkingen
in beeld. De epitaxiale n-laag waar we van uit
gaan is ca.4|z dik. Fig.8.12a geeft de diepe,
door het oxydemasker begrensde p-diffusie
weer die dient om de diverse onderdelen van de
plak onderling te isoleren. Fig. 8.12b geeft de

epitaxiale p-laag
4 F

I

p-substraat 5-10"3Q -m

n-kanaal

2 p.

diffusie van de bovenste gate weer die niet al
leen de vorm van de gate, maar door zijn diepte
ook de kanaaldikte bepaalt. Een 10-2 ü-mkanaal met een dikte van 2 p. geeft een afknijpspanning van ca. 4 V. De laatste behandeling
voor het deponeren van de metaallagen (metal
liseren) is de in fig. 8.12c afgebeelde diffusie van
source en drain, die tot een hoge concentratie
moet gaan om een lage contactweerstand te
krijgen en te voorkomen dat de uitputtingslaag
in het draingebied zich bij hoge drainspanningen uitbreidt naar het oppervlak. Deze diffusie
is beperkt tot de gebieden met een hoge soorte
lijke weerstand teneinde de doorbraakspanning
van gate naar drain en naar source niet te zeer
te verlagen.
De andere epitaxie-diffusietechniek gebruikt
deepitaxie alleen omdevierkantsweerstandvan
het kanaal op het gewenste peil te brengen en
de diffusie alleen om de zijdelingse afmetingen
te bepalen. Men gaat hierbij uit van een pnpof een npn-plak die twee epitaxiale lagen be
vat. Aangezien epitaxie in wezen een procédé
is waarbij men de laag laat aangroeien, kan het
epitaxiale p-laag 5-10'3Q 'm

P

epitaxiale n-laag

p-gate

10’2Q-m

p-substraat 510’3flm

(b)

P+

w
source

(a)
----------

dram

p
gate 1

(O
Fig. 8.12. Schematische voorstelling van de bewer
kingen bij de fabricage van een epitaxie-diffusiefet in een plak met een epitaxiale laag. a.Plakdoorsnede na p-diffusie om de geïsoleerde eiland
jes voor de verschillende componenten te vormen,
b. Doorsnede na de gate-diffusie. c. Doorsnede na
de diffusie van source en drain en vóór het aan
brengen van de openingen voor de metallisatie.
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epitaxiale n-kanaal

p-substraat
gate 1

(b)
Fig. 8.13. Voorstelling van twee stadia in de fabri
cage van een epitaxie-diffusie-FET waarbij is uit
gegaan van een plak met twee epitaxiale lagen,
a. Doorsnede van de uitgangsplak. b. Doorsnede
na twee diffusiebehandelingen, vóór het aanbren
gen van de metallisatievensters.

exacte waarden van de vierkantsweerstand le
veren. Nadat de gewenste laag is gegroeid wis
selt men van doopstoftype om een laag van
tegengesteld geleidingstype aan te brengen. Het
resultaat is een laag met een hoge vierkants
weerstand,ingesloten tussen gebieden met tegen
gesteld geleidingstype. Bij deze werkwijze is de
afknijpspanning al tevoren bij de epitaxiebewerking bepaald. Het is alleen nog nodig de
zijdelingse afmetingen van het kanaal vast te
leggen en tegelijk de weerstand van decontacten
tussen dekanaaluiteindenen drain respectieve
lijk source te verlagen.
De bewerking is eenvoudig. Een 2 p. dikke
n-laag van 10~2 Q • m laat men epitaxiaal groei
en op een 5-10”3 Dm p-substraat. Is de nlaag 2 p. dik, dan wordt de n-doopstof vervan
gen door een p-doopstof waarna men een
tweede 2 p. dikke laag van 5 10-3 Q-m laat
groeien. De resulterende pnp-structuur is in
fig. 8.13a weergegeven (we beschouwen hier al
leen het geval van een n-kanaal). Vervolgens
wordt een diepe p-isolatiediffusie uitgevoerd
om de uiteinden van het n-kanaal aan te
brengen. Dan wordt de oxydelaag plaatselijk
van source en drain verwijderd waarna fosfor
door de p-bovenlaag in de n-laag wordt gedif
fundeerd. Deze diffusie verbindt niet alleen de
aanstaande source- en drainaansluitingen met
de bijbehorende kanaaluiteinden maar be
paalt ook de bovenste gate en de zijdelingse af
metingen van het kanaal. De diffusiediepte is
hierbij beslist niet kritisch omdat de vierkants
weerstand van het kanaal al door de epitaxie is
vastgelegd. De enige vereiste bij deze diffusie is
dat hij door de p-bovenlaag heendringt. Een te
grote indringing in het p-substraat heeft geen
invloed van betekenis op de capaciteit en de
laterale afmetingen.
Fig. 8.13b geeft een doorsnede van een derge
lijke constructie vóór het metalliseren. Fig. 8.14
geeft bovenaanzichten van twee transistors die
gefabriceerd zijn door middel van deze epitaxie-diffusiebewerking van een substraat met
twee epitaxiale lagen. De kleinste is een hoogfrequenttransistor met een (karakteristieke)

(a)

Fig. 8.14. Bovenaanzicht van twee epitaxie-diffusiegevormd in een plak met twee epitaxiale
lagen. De uitgangsplak was in beide gevallen ge
lijk. a. Hoogfrequent-FET op een blokje van 0,65
mm. b. Vermogens-FET op een blokje van 1,29
mm.
fet’s,

Zp van 1 mA en een £m0 van 700 p.S. Voor de
grotere zogenaamde vermogenstransistor is de
typische /p-waarde 40 mA en de gmo 20.000 p.S.
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Normale spanningen voor beide uitvoeringen
zijn tZp = 3,5 V en UdGDS = 35 V.

8.4.3. De epitaxie-legeringsmethode
De epitaxie-legeringsmethode lijkt op de me
thode met één epitaxiale laag en één diffusiebehandeling. Uitgaande van een epitaxiale
n-laag van 10“2 O-m op een p-substraat van
5-10-3 D-m (waarbij de n-laag echter 2 in
plaats van 4 p. dik is), voert men een gemasker
de p-diffusie uit waarvan de opzet weer is alle
onderdelen van de plak onderling te isoleren
door de n-laag te onderbreken. Source en drain
krijgen dan een n-diffusie ter verbetering van
het geleidingsvermogen. Als alle diffusiebehandelingen klaar zijn worden de patronen voor
bovenste gate, source en drain in de oxydelaag
geëtst. Dan wordt aluminium op de plak opge
dampt en vervolgens op alle plaatsen waar de
oxydelaag niet is weggeëtst, weer verwijderd.
Tenslotte wordt het aluminium gelegeerd om
voor de gate in het n-gebied met de hoge soor
telijke weerstand een pn-junctie te vormen en
tegelijk de gemetalliseerde ohmse contacten
met source en drain te leveren. De uiteindelijke
structuur is in fig. 8.15 weergegeven.
De legeringsdiepte is slechts zeer gering (ca.
0,1 p), zodat de uiteindelijke kanaaldikte er niet
merkbaar door verandert. De kanaaldikte blijft
dus volkomen bepaald door de epitaxie. Hoe
wel men met de legeringstechniek goede juncsouree
gate 2
drain
9
9
9 -aluminium

,+J]

e pi taxi aal n-kanaal

F

P'8ubstraat
1

■ —■

.

I

—— ■

i

gate 1

J

Fig. 8.15. Schematische doorsnede van een volgens
de epitaxie-legeringstechniek gefabriceerde fet.
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ties met lage lekstromen kan produceren zijn
deze toch minder reproduceerbaar dan de
juncties die men met andere technieken kan be
reiken.
8.5. DE VELDEFFECTTRANSISTOR MET
GEÏSOLEERDE GATE

De veldeffecttransistor met geïsoleerde stuurelektrode (veelal afgekort tot igfet van Isolated Gate Field Effect Transistor) is een re
cente aanwinst van de groep van veldeffectconstructies die ondanks een grote overeen
komst in elektrische eigenschappen toch funda
menteel verschilt van de lagen-veldeffecttransistor (juncfet) en trouwens evenzeer van
alle andere hierboven beschreven veldeffectelementen. Dit onderscheid is hierin gelegen dat
het kanaal bij lagenconstructies begrensd wordt
door metallurgische pn-juncties, terwijl bij de
igfet het kanaal en de onderste gate (of het
substraat) een metallurgisch homogeen geheel
vormen (dat wil zeggen ze bezitten eenzelfde
doping). Het geïnduceerde kanaal van de
igfet verschilt alleen in dit opzicht van de on
derste gate dat de meerderheidsdragers in de
beide delen een tegengestelde lading hebben.
De opbouw is schematisch weergegeven in
fig. 8.16a. Men gebruikt bij deze constructies
de normale jUNCFET-benamingen. Bij gebruik
verbindt men het onderste p-gebied doorgaans
met de source om de betreffende capaciteit in
het ingangscircuit te elimineren. Het kanaal
ontstaat door de omkering van het geleidingstype van positief naar negatief die wordt ver
oorzaakt door de interactie van het silicium
oppervlak, de siliciumoxydelaag en de op het
bovenvlak van het siliciumoxyde gedeponeerde
metaallaag. Men heeft op dit ogenblik nog
slechts een zeer vaag begrip van zowel de che
mische als de fysische wetmatigheden die hier
aan ten grondslag liggen. Het is zelfs zo dat de
igfet oppervlakte-effecten benut die bij nor
male transistors al sinds de ontdekking ervan
moeilijkheden hebben veroorzaakt die meren
deels nog niet opgelost zijn en slechts ontweken

kunnen worden. Het succes van de igfet, ge
combineerd met de nieuwe, eenvoudige en
kwantitatieve proeven die hij mogelijk maakt,
zullen ongetwijfeld leiden tot een beter begrip
van de oppervlakteproblemen die zich nog bij
geïntegreerde schakelingen en losse halfgelei
derelementen voordoen. Een vervelend gevolg
van het gebrek aan betrouwbare gegevens is
dat men tegenwoording nog niet in staat is om
igfet’s te maken waarvan de elektrische stabi
liteit (bij grotere temperatuur- en spannings
fluctuaties) vergelijkbaar is met die van de
lagen-fet’s.
Men zou zich kunnen voorstellen dat het
n-kanaal in deze constructies geïnduceerd
wordt door een loodrecht op het oppervlak
verlopend veld, opgewekt door positieve ionen
in of bij de oxydelaag. Dit veld kan gemodu
leerd worden door een voorspanning aan te
leggen op de metalen stuurelektrode die op de
oxydelaag is gedeponeerd. Dit is de bewuste
geïsoleerde gate. Wordt deze negatief gemaakt
ten opzichte van de source, dan neemt het geleidingsvermogen af, precies als in de juncfet
met een n-kanaal.
Men kan echter ook zonder gevaar voor de
transistor een positieve voorspanning op de
geïsoleerde gate aanleggen wat dan een verho
ging van het geleidingsvermogen van het ka
naal geeft. Deze mogelijkheid om de polariteit
van de stuurspanning om te keren is een karak
teristiek voordeel van de igfet. De twee schakelmogelijkheden worden respectievelijk reductieschakeling en versterkingsschakeling ge
noemd. Fig.8.16b geeft voor een igfet met
een n-kanaal de statische uitgangskarakteristieken die de werking in de beide standen il
lustreren. Het is ook heel goed mogelijk een
igfet met een p-kanaal voor een versterkings
schakeling te maken. Veel moeilijker is echter
een geschikt p-kanaal voor een reductieschakeling in te bouwen. Dit is de reden dat de meeste
igfet’s een n-kanaal hebben.
Het voornaamste voordeel van de igfet is
naast de eenvoudige opbouw het feit dat de
parasitaire capaciteit tussen geïsoleerde gate en

source

\ ' n>
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y ^kanai
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P
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Fig. 8.16.a. Doorsnede vaneeniOFET.b. Uitgangskarakteristieken van een igfet.

andere gebieden of aansluitingen kleiner ge
maakt kan worden dan de overeenkomstige
capaciteiten in een lagen-fet (met vergelijkba
re ‘plattegrond’). De oorzaak hiervan is dat de
isolerende oxydelaag bij een lage stuurspan
ning vaak dikker is dan de uitputtingslaag van
een overeenkomstige juncfet, terwijl de
diëlektrische constante er lager is dan die van
silicium (1,5 tegenover 12). Vooral de reductie
in terugkoppelingscapaciteit van drain naar
gate (Miller-capaciteit) is belangrijk, waar nog
het voordeel bijkomt dat deze capaciteit onaf
hankelijk is van de spanning. Alles bijeengeno
men resulteert dit in een toeneming van de
bandbreedte met een factor van 10 of meer ten
opzichte van een vergelijkbare lagen-fet.
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I.A.Lesk
9.ANDERE ACTIEVE ELEMENTEN VOOR GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN
9.1. INLEIDING

Naast de in de voorgaande hoofdstukken be
handelde transistors en diodes wordt voor spe
ciale geïntegreerde schakelingen in meerdere of
mindere mate gebruik gemaakt van allerlei an
dere actieve elementen met pn-juncties. Worden
dergelijke onderdelen in hybridische geïnte
greerde schakelingen toegepast, dan kunnen de
karakteristieken ervan gelijk zijn aan die welke
ze als losse onderdelen in aparte houders zou
den vertonen. Maken ze echter deel uit van
kristalschakelingen, dan moeten dikwijls ver
anderingen in hun ontwerp worden aange
bracht om ze geschikt te maken voor de betref
fende fabricagemethoden en ze toch vergelijk
bare karakteristieken te geven.
Bij het aanpassen van deze elementen aan de
techniek van de kristalschakelingen stuit men
op drie fundamentele moeilijkheden:
1. technologische incompatibiliteit - de be
werkingen die vereist zijn voor het vormen van
het betreffende element, kunnen onverenigbaar
zijn met andere bewerkingen die nodig zijn om
bepaalde onderdelen van de kristalschakeling
te produceren, of omgekeerd.
2. bovenaansluitingen - alle aansluitingen
van een kristalschakeling moeten aan het bo
venvlak worden uitgevoerd; by veel elementen
heeft dit een ongewenste parasitaire serieweerstand ten gevolge alsmede laterale voorspan-

ningen op interne pn-juncties;
3. parasitaire effecten van de isolatie - de
werkeigenschappen van het onderdeel kunnen
verandering ondergaan doordat de toegevoegde
pn-juncties die voor het isoleren nodig zijn, ge
paard gaan met parasitaire effecten (vooral ca
paciteiten).
Tabel 9.1 geeft een overzicht van een aantal
actieve elementen die in geïntegreerde schake
lingen gebruikt kunnen worden, met een ver
melding of al of geen aanpassing nodig is.
9.2. DE TUNNELDIODE

(en

backward-diode)

De tunneldiode bestaat uit een pn-junctie die
men de volgende metallurgische eigenschappen
heeft gegeven:
1. de doopstoffenconcentraties aan weers
kanten van de pn-junctie zijn zeer hoog (van de
orde van 1019 atomen per cm3) waardoor het
geheel ‘gedegenereerd’ is: men duidt dit soms
aan als een p+n+-junctie;
2. de chemische overgang van p-doopstof
naar n-doopstof is zeer scherp begrensd, wat
een abrupte junctie geeft.
De elektrische karakteristieken van een tun
neldiode zijn in fig.9.1a weergegeven. De twee
gebieden met positieve weerstand, onderling
gescheiden door een gebied met uitgesproken
negatieve weerstand, maken hem geschikt voor

Tabel 9.1.
Gebruik van andere actieve elementen in geïntegreerde schakelingen
Element
Hybridisch
Monolithisch
Ö
V
V
tunneldiode
x
diode met veranderlijke capaciteit x
X
uni-junctiontransistor
X
X
pnpn-schakelelement
x
X
X
O — in onveranderde vorm bruikbaar
V — verandering noodzakelijk of gewenst
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het verschil alleen gelegen in de geleiding in de
tegenrichting.) De afwijkende eigenschappen
in doorlaat- en tegenrichting worden beide ver
oorzaakt door het quantummechanische tunneleffect waarbij elektronen door de potentiaalberg van de pn-junctie heendringen, wat in
een extra stroom resulteert die in feite parallel
geschakeld is aan de gebruikelijke stroom van
minderheidsdragers. Deze tunnelstroom is
uitermate gevoelig voor veranderingen in de
dikte van deze laag. Verder kan zich zelfs bij
een abrupte junctie geen tunnelwerking (of
overgeleidingseffect) voordoen als de doopstoffenconcentraties aan weerskanten van de junc
tie niet voldoende hoog zijn omdat er dan geen
bruikbare aan- en afvoer van ‘tunnelende’ elek
tronen is. Aangezien de stroom in de tunnel
zeer snel verloopt, worden de hoogfrequenteigenschappen van de tunneldiode hoofdzake
lijk bepaald door de parasitaire capaciteit van
de junctie en de serieweerstand.
Tunneldiodes worden door legering vervaar-

logische schakelingen en schakelingen voor
continue golven met een lage ruisfactor. De
sterk niet-lineaire delen kunnen voor mengdoeleinden worden gebruikt. Is de doopstoffenconcentratie aan één kant van de abrupte
pn-junctie niet helemaal voldoende voor dege
neratie, dan doet zich geen gebied met nega
tieve weerstand voor (of het is maar heel klein),
terwijl de diode de stroom in de tegenrichting
toch zeer goed geleidt. Men spreekt dan van
een backward-diode (diode met te hoog geleidingsvermogen, overgeleidingsdiode), omdat
hij bij lage stroomsterkten beter gelijkricht in
de richting die normaliter de doorlaatrichting
is dan in de normale tegenrichting (fig.9.1b).
De karakteristiek van de tunneldiode onder
scheidt zich van één van een normale diode
door de ‘berg’ in de ^//-karakteristiek (in fig.
9.1a het deel opv) en de grote geleiding in de
tegenrichting (oa). (Bij de backward-diode is

symbool

tunneldiode

backward-diode

/

4

/v

0

A

B

nj
-4—

Ur

(a)

4/v

u

u

(b)

Fig.9.1./17-karakteristieken van a. Tunneldiode. b. Backward-diode. U9, Ur, Iv en /T stellen respectieve
lijk topspanning, dalspanning, topstroom en dalstroom van de tunneldiode voor. Let er op dat de
backward-diode een groter geleidingsvermogen heeft in de tegenrichting dan in de doorgangsrichting.
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digd omdat dit de gemakkelijkste methode is
om een abrupte junctie te krijgen. Belangrijke
eigenschappen als de piekstroom Ip zijn uiter
mate gevoelig voor de abruptheid van de junc
tie. Doorgaans verkleint men het oppervlak
van de junctie door middel van etsen tot de ge
wenste 7p-waarde bereikt is. De diode heeft dan
de in fig. 9.2 schematisch afgebeelde vorm ge
kregen. Diodes voor hoge frequenties en kleine
stroomsterkten (in het mA-gebied) waarvan de
diameter van de junctie minder dan 0,025 mm
is, zijn zeer broos.

A- -

v-Süi

Fig.9.3. Micro-tunneldiode die in de 6 van eer
gewone (inch)lineaal ligt.

-^legering
c

i
i
i
i
i

-pn-junctie j
|

3®

^-halfgeleider

\l

Fig. 9.2. Tunneldiode na het etsprocédé dat ge
bruikt is om de gewenste lp te leveren. Let op het
grote verschil in omvang vóór en na het etsen.
De piekstromen liggen gewoonlijk tussen 1
en 100 mA, waarbij de junctiecapaciteit voor
'snelle* diodes in pF uitgedrukt een lagere ge
talwaarde heeft dan de piekstroom in mA. De
piekpunt-dalpunt-stroomverhouding /p/7, moet
bij een goede germanium of galliumarsenide
tunneldiode meer dan 10 zijn. Up, de spanning
in het piekpunt P, ligt in het gebied tussen 50
en 100 mV. De spanning in punt B hangt af van
de bandafstand van het betreffende halfgeleidermateriaal; voor germanium is de waarde
ca, 0,5 V, voor galliumarsenide ca. 1 V. De
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serieweerstand is een parasitair effect dat dd
frequentieresponsie beperkt; voor goede tuDneldiodes moet de serieweerstand minder dm
10/7P zijn, als Ip uitgedrukt is in mA.
De toepassing van tunneldiodes in kristalschakelingen is bijzonder moeilijk doordat de
tunneldiode geëtst moet worden om de gewen
ste Zp-waarde te krijgen, er een uniform ge
doopt gedegenereerd gebied gemaakt moet
worden als ondergrond voor de legering en bet
uiteindelijke produkt erg teer is. Verder leven
silicium, waaruit de substraten van bijna alle
geïntegreerde schakelingen bestaan, ten gevol
ge van zijn grote bandafstand tunneldiodes
met veel slechtere karakteristieken dan die van
germanium of galliumarsenide. Het gebruik
van tunneldiodes in geïntegreerde schakelingen
zal daarom voor de voorspelbare toekomst wel
beperkt blijven tot de kleine, ingekapselde uit
voeringen (zie fig.9.3) voor gebruik in hybridi
sche schakelingen.
9.3. DE DIODE MET VERANDERLIJKE
CAPACITEIT

Met de omschrijving diode met veranderlijke
capaciteit wordt een pn-junctiediode aangeduid
waarbij men gebruik maakt van het verband

I

tussen de junctiecapaciteit en de voorspanning. Drie specifieke voorbeelden hiervan zijn
de varactor, de parametrische diode en de afstemdiode.
Voor een abrupte junctie geldt bij grote nega
tieve voorspanning

1

coc CZr1/2

I

(9.1)

(oc betekent: is evenredig met). Hierin is Ut de
totale potentiaal op dejunctie, bestaande uit de
ingebouwde contactpotentiaal plus de extern
aangelegde spanning. (Ten aanzien van het
teken moet men er rekening mee houden dat de
contactpotentiaal een re^ewspanning is, de
grootte ervan is ongeveer 0,6 V). Bij voorspan
ning in de doorlaatrichting neemt C snel toe,
terwijl accumulatie van minderheidsdragers af
wijkingen van (9.1) kan veroorzaken. Varactordiodes worden echter niet in dit gebied ge
bruikt zodat we hier niet nader op in zullen
gaan. We willen er echter wel op wijzen dat het
gebruik van een varactordiode tot een geringe
voorspanning in de doorlaatrichting bij hoge
frequenties niet noodzakelijkerwijs tot een
stroomverlies moet leiden aangezien men door
een goed ontwerp de in de doorlaatfase geïnjec
teerde minderheidsdragers door de junctie bij
zijn omslag naar de tegenvoorspanning kan
laten afvoeren.
Voor een geleidelijke junctie waarbij de
doopstoffenconcentratie aan weerskanten van
de pn-junctie over een vrij grote afstand lineair
verloopt, geldt:
Coc Ct"1/3

(9.2)

In veel gevallen is de doopstoffenverdeling
echter tussen abrupt en lineair in zodat het ver
band tussen C en U ergens tussen de machten
—i en —j in ligt. Bij de pin-diode (een diode
waarbij een bijna-intrinsieke n- of p-laag met
een hoge soortelijke weerstand tussen p- en ngebieden met een lage soortelijke weerstand is
aangebracht) doorbreekt het ruimteladingsgebied al bij lage spanningen de middenlaag om
bij hogere spanningen maar weinig in dikte toe
te nemen. Dit maakt de capaciteit bijna onaf-

hankelijk van de spanning zodat het gedrag van
de diode veel lijkt op dat van een condensator
met vaste platen.
Het vervangingsschema van een diode met
veranderlijke capaciteit is in fig.9.4 weerge
geven. C(C/) hangt af van de doopstoffenverdeling zoals hierboven is besproken; G(lf) wordt
bepaald door de lekstroom door dejunctie, die
gewoonlijk kleiner dan 1 p.A is en dikwijls min
der dan 1 nA; Rt is de serieweerstand van de
halfgeleidergebieden (en aansluitingen). Voor
diodes met een klein oppervlak is Ra een spreidingsweerstand die bepaald wordt door de dia
meter d van de junctie en de soortelijke weer
stand p van de betreffende kant. Voor een ab
rupte junctie geldt
(93)
Let er op dat 7?, ten gevolge van de spreiding
van de ruimtelading ook een functie van de
spanning is. Bij zeer hoge frequenties worden
de inductieve en capacitieve reactantie van het
kapsel belangrijk.
De kwaliteitsfactor van een diode met veran
derlijke capaciteit (inclusief kapsel) wordt ge
geven door

Q =

1
G)cd C +

cd

Ra C

(9.4)

Bij lage frequenties geldt
_

Q

CD C

—
G

(9.5)

Bij hoge frequenties geldt

Q
cd

1
Rs C

(9.6)

Hieruit volgt dat Q een maximum heeft bij

1 1/ —

2~cr R,

(9.7)

Voor spanningsafhankelijke afstemcondensators (waarbij de verandering in de capaciteit
van de pn-junctie wordt gebruikt om een circuit
af te stemmen) kan het bestreken frequentiege-
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bied zodanig zijn dat zowel de laag- als de hoog
frequent iegrens belangrijk worden, in welk ge
val de diode zo ontworpen moet zijn dat hij
nabij /p werkt. Varactordiodes (waarvan de
niet-lineaire capaciteit wordt gebruikt om harmonischen op te wekken) en parametrische
diodes (waarvan de niet-lineaire capaciteit, bij
aandrijving door een pompsignaal, voor ver
sterking wordt gebruikt) werken voornamelijk
in het hoogfrequente gebied.
Uit (9.6) kan een afsnijfrequentie met Q = 1
worden afgeleid:
1

Zc — 2-A,C

(9.8)

waarvan de fc afhangt van de spanning. Aan
gezien Ri echter (bij benadering) omgekeerd
evenredig aan het junctieoppervlak is en C
daarentegen rechtevenredig, is de waarde van
Zc (eveneens bij benadering) constant voor een
gegeven doopstoffenverdeling. Zouden we bij
voorbeeld een R% van 1 O bij C = 1 pF hebben
voor fc rö 200 GHz, dan wordt het oppervlak
van de junctie zo gekozen dat de gewenste ca
paciteit wordt verkregen, waarbij men uitgaat
van de impedantie of het uitgangsvermogen.
Silicium is een uitstekend materiaal voor dio
des met veranderlijke capaciteit, maar galliumarsenide is in sommige opzichten nog beter.
De factor die voornamelijk bepalend is voor
de kwaliteit van een diode met veranderlijke

C(U)
RJU)
---------- -------- c=>—

o-

G(U)

1

<? = G/wC+wRsC

_
1
/c = 27v/?$C

Fig. 9.4. Vervangingsschema en kwaliteitsvergelijkingen van een diode met veranderlijke capaci
teit.
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Fig. 9.5. Conventionele epitaxiale gepassiveerde
diode met veranderlijke capaciteit.
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P

Fig. 9.6. Diode met veranderlijke capaciteit met
bovenaansluitingen en begraven laag die compati
bel is met kristalschakelingen.

capaciteit, is in het algemeen de Rt; de fabricagebewerkingen en het ontwerp zijn erop ge
richt deze parameter zo laag mogelijk te maken.
Fig. 9.5 laat zien hoe epitaxie wordt toegepast
om de Rs van een conventionele diode met ver
anderlijke capaciteit minimaal te maken. De
serieweerstand vergroot ook de ruis bij gebruik
in versterkerschakelingen en verlaagt het ren
dement in vermenigvuldigingsschakelingen.
Het grootste beletsel voor gebruik in geïnte
greerde schakelingen is de eis dat alle aanslui
tingen op het bovenvlak moeten liggen. En bij
diodes met veranderlijke weerstand die een
groot oppervlak hebben (met name varactors
en afstemdiodes), moet een begraven laag wor
den aangebracht om de Rt te verlagen (zie fig.
9.6). Voor (parametrische) diodes met een
klein oppervlak is deze factor van minder be-

(
I,

-- I
'

-

B

j J

Fig. 9.7. Macrofoto van een varactordiode die
schikt is voor kristalschakelingen.

ge-

lang omdat het grootste deel van de Rs daar ge
leverd wordt door de spreidingsweerstand van
de junctie.
Het is mogelijk om kristalschakelingen te
maken met diodes met veranderlijke capaciteit
waarvan de fc een factor 2 of minder verschilt
van losse varactordiodes. Men moet dan een
begraven n+-laag met een vierkantsweerstand
van ca. 10 D aanbrengen. Een smalle structuur
met een groot aantal kissen (als een vermogensversterker) is nodig om het effectieve aantal
vierkanten tot minder dan 0,1 te beperken en
tegelijkertijd het junctieoppervlak klein te hou
den. Fig. 9.7 is een macrofoto van een derge
lijke compatibele varactor; fig. 9.8 geeft een
beeld van een groep van vier diodes van con
ventionelere vorm, ook met de aansluitingen
aan de bovenzijde; de/c hiervan veel lager.
9.4. DE UNI-JUNCTIONTRANSISTOR

De uni-junction- of dubbelbasistransistor wordt
gekenmerkt door één pn-junctie met twee
(ohmse) basisaansluitingen zoals in fig.9.9a is

Fig. 9.8. Macrofoto van een groep van vier va
ractordiodes met bovenaansluitingen voor gebruik
in kristalschakelingen.

afgebeeld. Hij wordt gebruikt als schakelelement of relaxatie-oscillator. De werking ervan
hangt af van de modulatie (verlaging) van de
soortelijke weerstand die wordt veroorzaakt
door de injectie van grote aantallen minderheidsdragers. Is basis 2 niet aangesloten (of
doorverbonden met basis 1) dan lijkt de karak
teristiek van de junctie naar basis 1 op die van
een pn-lagendiode met nogal slechte eigen
schappen in de doorgangsrichting zoals in fig.
9.9b is weergegeven. Dit is een gevolg van de
ongunstige afmetingen.
Wordt op basis 2 een positieve voorspanning
t/DiB2 aangelegd (gemeten ten opzichte van
basis 1), dan fungeert de siliciumstaaf als een
spanningsdeler voor de pn-junctie, en hij
‘zweeft’ bij een positieve voorspanning die la
ger is dan C7Bib2- Aan de junctiekant aan de
zijde van basis 1 is de potentiaal
Rx
^B1B2
(9.9)
Rx + R2
waarin
de weerstand van de siliciumstaaf is
tussen de onderste junctiekant en basis 1, en
(7?! + R2) die tussen de basisaansluitingen.

Uit =
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(a)
basis 1

(b)
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Fig.9.9.De dubbelbasistransistor. a. Schematische weergave, b. Werkkarakteristieken. c.Een gemodi
ficeerde dubbelbasistransistorgeometrie voor gebruik in kristalschakelingen.

Wordt op de junctie een positieve potentiaal
aangelegd die lager is dan
dan heerst er
nog steeds een tegenspanning, in verband met
de spanning die door i/Bi bz wordt geïnduceerd.
Isl/P « iói + 0,5 V, dan begint de junctie een
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merkbaar aantal gaten in de n-staaf te injecte
ren. Deze worden meteen naar basis 1 doorge
voerd om daar de soortelijke weerstand van
het silicium te moduleren (verlagen). Dit gaat
gepaard met een verandering van de spannings-

verdeling in de staaf waardoor Uj t lager wordt.
Aangezien UiX bij toeneming van
afneemt,
ontstaat er een gebied met negatieve weerstand
(fig. 9.9b). Neemt Zj nog meer toe, dan raakt de
modulatie verzadigd waardoor de negatieve
weerstand overgaat in een gebied met een lage
positieve weerstand.
De afstandverhouding tj is gedefinieerd als

C/ji
Rx
t] —----t/p—
—
-— =-----------(9.10)
£Zb1B2
£Zd1B2
R1 + R2
Typische waarden hiervan liggen tussen 0,5 en
0,8. De weerstand van de ene basis naar de
andere (RL 4- Z?2) ligt in het algemeen tussen
1 en 10 Q. De piekspanning CZP, die bij kamer
temperatuur bij een lage positieve of negatieve
stroom kan liggen, beweegt bij stijging van de
temperatuur in de richting van een negatieve
/j. Dubbelbasistransistors worden gebruikt als
schakeltransistor met een elektrisch variabele
piekwaarde. Bovendien zijn ze zeer weinig temperatuurgevoelig omdat de waarde van // voor
namelijk wordt bepaald door een eenvoudige
spanningsverdeling.
De in fig. 9.9a afgebeclde dubbelbasistransistor is ongeschikt voor kristalschakelingen
omdat de eisen van de staafvorm, gelegeerde
junctie en een bepaalde atmosfeer slecht ver
enigbaar zijn met de technologie van de kristal
schakelingen. Fig. 9.9c geeft een gemodificeerd
model weer dat wél compatibel is. Hierin wordt
de spreidingsweerstand van het kleine n+-gebied gebruikt om hoge waarden van // en
(Ri 4- R2) te krijgen. Wordt C/D1B2 aange
legd, dan doet zich het grootste deel van de potentiaalval dicht bij de n+-aansluiting voor, in
verband met het kleine oppervlak ervan. De
potentiaal aan de binnenste junctiezijde is
zodat
rj «s

_£ll_ = 1-?
Ï/B1B2

b

De eigenschappen van de uni-junctiontransistors van de in fig. 9.9a en c weergegeven vorm
kunnen een grote gelijkenis vertonen. Fig. 9.10
is een macrofoto van een compatibele unijunctiontransistor.
9.5. PNPN-DIODES EN -TRIODES

pnpn-diodes (vierlaagsdiodes) en -triodes (ge
stuurde gelijkrichters) zijn bistabiele construc
ties met werkzame gebieden met hoge en lage
weerstand. De structuur van deze elementen is
weergegeven in fig. 9.11, de karakteristieken in
fig. 9.12. Wordt de voorspanning op de afgebeelde manier aangelegd, dan staat op de mid
delste junctie een tegenspanning die de stroom
tegenhoudt totdat een kniespanning UK wordt
bereikt (die de lawine doorbraakspanning van
de middelste junctie kan zijn).
De vierlaagsdiode (fig. 9.11) kan opgevat wor
den als een samenstel van twee transistordelen:
een pnp-deel met stroomversterking ao en een
npn-deel met ap, met een gemeenschappelijke
collectorjunctie. De totale stroomversterking is
de som van ap en an, waarvan we aannemen dat
ze afhangen van de stroom maar niet van de

(9.11)

Verder is
Z?B1 B2

KpTC

(9.12)

Fig. 9.10. Macrofoto van een dubbclbasistransistor
voor gebruik in kristalschakelingen.
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I

De stroom die in het gebied van 0 tot C7K (fig.
9.12) vloeit is

n

ƒ _ ______ ^co______

" P

P

a n

n

1 — M (ap 4- an)

P
'IU/I/III

Fig. 9.11. Schematische voorstelling van een vierlaagsdiode.
spanning (dat wil zeggen ap en an worden geme
ten bij lage spanningen). Bij hoge tegenspanningen op de middelste junctie wordt de
stroomversterking aangevuld door een lawineeffect. De waarde van de vermenigvuldigings
factor wordt gegeven door (2.83), die we hier
herhalen:
M (U) =

1
1 - (U/UD)n

(2.83)

De exponent n ligt tussen 1 en 5, afhankelijk
van het halfgeleidermateriaal en het doopprofiel. Voor gaten heeft n een lage, voor elektro
nen een hoge waarde. De totale stroomverster
king van de vierlaagsdiode wordt dus

a = M (ap 4- aj

(9.13)
G

[^symbool

(9.14)

waarin 7Co de lekstroom in de tegenrichting
van de middelste junctie is. Bij t/K gaat
M (ap 4- an) -► 1 zodat de stroom sterk kan
toenemen. Van dit punt af is de curve de meet
kundige plaats van de punten met M (ap 4- aj
= 1. Naarmate de stroom toeneemt lopen ook
ap en an op, in de eerste plaats ten gevolge van
diffusie in één of beide gebieden, mede onder
invloed van een elektrisch veld. M moet zo
doende afnemen waarbij volgens (2.83) Ueven
eens terugloopt. Dit geeft een gebied met nega
tieve weerstand dat ophoudt bij Ib (houdstroom) als ap 4- <xa = 1 (onafhankelijk van
enig lawine-effect) en op alle drie pn-juncties
een doorlaatvoorspanning staat. De vierlaagsdiode kan van Uo naar lo worden geschakeld
door middel van een voldoende sterke spanningsimpuls die hoger is dan UK. Om de diode
uit te schakelen moet I lager dan Ih worden ge
maakt. De spanning van de diode in de doorlaatstand is ongeveer 1 V.
De gestuurde gelijkrichter (fig. 9.13) ver
toont een overeenkomstig gedrag, met dit ver
schil dat de basisstroom (stuurstroom) op het
npn-transistordeel aangesloten kan worden.
Deze basisstroom veroorzaakt een stroom in

kathode gate

n kl
[ m/n

n

belastingslijn

P
n

/c=0

'h

/•
O

P

•
U

Fig. 9.12. ƒ^-karakteristieken van de vierlaagsdiode en -triode.
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TT

anode
Fig. 9.13. Schematische voorstelling van een sili
cium gestuurde gelijkrichter of vierlaagstriode.^

het npn-deel die I en zodoende (ap 4- an) ver
hoogt. Dit verlaagt de blokkeerkarakteristiek
tot curve 1. Vertoont de belastingslijn het in
fig.9.12 aangegeven verloop, dan schakelt deze
stuurstroomsterkte de gestuurde gelijkrichter
in door de doorbraakspanning ervan te verla
gen tot het punt waarbij als enige stabiele situ
atie /o overblijft. Wordt een grotere stuur
stroomsterkte gebruikt, dan levert dit curve 2;
de blokkeerkarakteristiek speelt dan in het ge
heel geen rol meer.
Destroomversterkingsomstandigheden waar
bij een pnpn-structuur als een werkzame vierlaagsdiode of een gestuurde gelijkrichter kan
fungeren zijn dus:
1. (ap 4- a0) < 1 voor lage stroomsterkten;
2. (ap 4- an) stijgt tot meer dan 1 bij een (by
voorkeur lage) stroomsterkte.
Het pnpn-schakelelement is een element dat
aan- of uitgeschakeld blijft tot de volgende
schakeling. Er doet zich geen laterale voorspanning op de basis voor zoals in het geval van de
transistor omdat er in de doorlaatstand geen
stroom door de stuurelektrode vloeit. Als ge
volg hiervan wordt het hele oppervlak van de
structuur benut. Een eenvoudige ronde vorm
(in plaats van de vorm met een groot aantal
lussen die voor gediffundeerde silicium transis
tors voor hoge stroomsterkten nodig is) levert
goede resultaten. De houdstroom varieert van
micro- tot milli-ampères, zelfs bij elementen
voor zeer grote stroomsterkten (bijvoorbeeld
50 A). Uitschakelversterking is lastiger te ver
wezenlijken; deze is van de orde van 10 voor
substraat

basis

emitter
n

P

collector

J

R

Fig. 9.14. Doorsnede van een monolithische npntransistor, ter illustratie van de pnpn-opbouw.
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Fig. 9.15. Doorsnede van een pnpn-schakelele
ment voor gebruik in kristalschakelingen.

een stroom van 5 A. Dit betekent dat een stuurstroom van 500 mA Ib verhoogt tot hij boven
5 A komt.
De stroomversterkingen ap en an kunnen
beide laag zijn omdat het voor het schakelen
alleen hun som is die meer dan 1 moet zijn. Dit
leidt ertoe dat veel meerlagigestructuren in
kristalschakelingen onopzettelijk omgescha
keld kunnen worden. Zo heeft een npn-transistor in een kristalschakeling (fig. 9.14) ten ge
volge van de pn-isolatiejunctie van emitter naar
substraat een npnp-structuur. Men kan het scha
kelen hiervan voorkomen door de afmetingen
en doopstofienconcentraties zo te houden dat
aP 4- an < 1, wat moeilijk is, ofwel dooreen op
zettelijke tegcnvoorspanning (of nulspanning)
op de collector-substraatjunctie aan te leggen.
Moeilijkheden bij het ontwerpen van pnpnschakelelementen voor kristalschakelingen hou
den verband met de noodzaak om aansluitin
gen op het bovenvlak uit te voeren (wat voor
een efficiënte werking een begraven laag ver
eist) en de isolatie van een vierlaagsstructuur.
Deze laatste eis zal in het algemeen de waarde
van C/K voor veel praktische situaties beperken
tot < 20 V omdat de van één zijde uitgevoerde
bewerking met zich meebrengt dat de middelste
pn-junctie gevormd wordt door de intersectie
van twee diffusieprofielen. Fig. 9.15 geeft een
compatibele uitvoering weer waarin een combi
natie van epitaxie- en diffusietechnieken is toe
gepast.
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H.K.Dicken
10. PASSIEVE COMPONENTEN VOOR GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN
10.1. INLEIDING

Bij de behandeling van passieve componenten
voor geïntegreerde schakelingen moet men on
derscheid maken tussen componenten die ont
worpen zijn voor kristalschakelingen (waarin
alle weerstands- en capacitieve functies verkre
gen worden door gebruik te maken van de fun
damentele eigenschappen van het siliciumkristal en van de juncties in dit materiaal) en de an
dere soorten geïntegreerde schakelingen zoals
de hybridische. In kristalschakelingen worden
condensatoren gevormd door de inherente ca
paciteit van een gediffundeerde pn-junctie in
het silicium en voor weerstanden maakt men
gebruik van de soortelijke weerstand van het
silicium zelf. Omdat in kristalschakelingen alle
onderdelen op of in een gemeenschappelijk
substraat worden vervaardigd, moeten ze on
derling elektrisch geïsoleerd worden. Een voor
dit doel veel toegepaste techniek is een speciale
isolatiediffusie (uitgebreid behandeld in hoofd
stukken 5, 7 en 12) die tussen alle onderdelen
paren van pn-juncties vormt. Bij het substraat
zijn deze isolatiejuncties in feite twee ruggelings
tegen elkaar geplaatste diodes zodat elk wille
keurig paar onderdelen altijd gescheiden is door
de hoge weerstand van een diode waar een
tegenvoorspanning op staat, ongeacht de pola
riteit van de spanning De isolatiediffusie gaat
natuurlijk gepaard met een inherente capaci
teit tussen alle onderdelen en het gemeen
schappelijke substraat, iets waar men rekening
mee moet houden.
Onder hybridische schakelingen vallen vol
gens de in dit boek gebruikte definitie ook com
ponenten die voornamelijk met gemaskerde
diffusiebewerkingen worden vervaardigd. Het
verschil met kristalschakelingen is hierbij gele
gen in het feit dat alle onderdelen daarvan tege
lijk op of in een enkel halfgeleiderkristal wor
den aangebracht, terwijl de onderdelen van een

222

hybridische schakeling apart worden vervaar
digd om later door middel van bedrading of
gemetalliseerde stroken onderling te worden
verbonden op een keramisch substraat. De on
derdelen van hybridische schakelingen zijn zo
doende ‘van nature’ al geïsoleerd zodat een
speciale isolatiediffusie overbodig is, ook al
worden de verschillende delen op precies de
zelfde wijze vervaardigd als die van een kristalschakeling. Dit maakt dat men betrekkelijk
weinig last heeft van veel van de parasitaire
effecten die zich bij kristalschakelingen voor
doen.
Onder compatibele geïntegreerde schakelin
gen verstaan we schakelingen waarin een com
binatie van halfgeleider- en dunnelaagmethoden is toegepast. Deze combinatie biedt ruime
re mogelijkheden ten aanzien van de waarden
van de passieve componenten dan geheel met
halfgeleidertechnieken gemaakte geïntegreerde
schakelingen, terwijl ook de toleranties en de
temperatuurcoêfficiênten de componenten soms
beter geschikt maken voor gebruik in bepaalde
circuits. Tegenover deze voordelen staan de
toeneming van het aantal benodigde bewerkin
gen en de hogere kosten die daarmee gepaard
gaan. In de volgende bespreking worden ont
werp en fabricage van passieve componenten
voor alle drie soorten geïntegreerde schake
lingen behandeld.
10.2. LAGENCONDENSATORS

De capaciteit van een pn-junctie wordt veroor
zaakt door de ermee geassocieerde dubbellaag
van ionenladingen. In hoofdstuk 2 is dit dubbellaagmodel op kwantitatieve wijze voor een
vereenvoudigd junctiepatroon geanalyseerd,
waarbij par. 2.5 in het bijzonder over het onder
werp junctiecapaciteit handelde. Kort samen
gevat kan men zeggen dat een toeneming van
de tegenspanning op een junctie aan weers-

zijden een toenemend aantal ionenladingen
achterlaat door de wolken van beweeglijke la
dingdragers die normaliter de ionenladingen
compenseren weg te trekken. De grenzen van
de ruimteladingszone zijn de ‘platen’ van de
condensator. Ze liggen aan weerskanten van de
junctie en de ruimte ertussen is in een normaal
geval van de orde van 1 p.. De diëlektrische
constante van silicium is ca. 12, de geleiding
van de lekstroom die de condensator ontlaadt
is laag en de doorbraakspanning kan zeer hoog
worden gemaakt (wat dan wel ten koste gaat
van de capaciteit per oppervlakte-eenheid).
Alles bijeen maakt dit de junctie een bruikbare
condensator, die toegepast kan worden als een
spanningsvariabele condensator of als een con
densator met een vaste waarde.
10.2.1. Lagencondensators in kristalschakelingen
Laten we in het kort de verschillende bewer
kingen nagaan die nodig zijn om een lagencon
densator in een kristalschakeling te vervaardi
gen. De ‘randvoorwaarde’ is hier dat de con
densator tegelijk met de andere circuitelementen gefabriceerd moet worden.
In principe begint de fabricage van het hele

p-isolatiediffusie

circuit, nadat de juiste reeks van maskers is ge
maakt, met een p-siliciumplak van 5-10~2 a
10-1 Q-m waarop een 25 p. dikke laag n-silicium van 5 10-3 D-m epitaxiaal is gegroeid.
De epitaxiale laag is afgedekt met een dunne
laag siliciumdioxyde. De plak wordt dan ge
maskerd, geëtst en onderworpen aan een diepe
p-diffusie die de n-epitaxielaag geheel pene
treert om op het p-substraat eronder aan te
sluiten. Aldus ontstaan met oxyde bedekte
‘n-eilandjes’ die geheel omgeven zijn door pmateriaal. Dan wordt een nieuwe oxydelaag
over de gediffundeerde delen van de plak aan
gebracht, waarna het geheel de structuur van
fig. 10.1 vertoont.
Elk n-eiland levert de basis voor de volgende
diffusies die de verschillende elementen van de
geïntegreerde schakeling vormen. Alle zijn ze
onderling gescheiden door pnnp-juncties, ofwel
ruggelings geplaatste diodes waarvan de lek
stromen in de tegenrichting normaliter lager
zijn dan 0,1 p.A, zodat ze een voldoende gelijkstroomisolatie leveren. De epitaxiale n-eiland
jes op het substraat hebben de soortelijke
weerstand die nodig is voor de collectorgebieden van de transistors, voor de anodes van de
diodes en voor één plaat van de lagencondensa
tors.

SiO,

epitaxiale n-laag

p-substraat

Fig. 10.1. Elektrische isolatie van n-gebieden door een p-isolatiediffusie.
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Bij een tweede gemaskerde ets- en diffusiebehandeling worden de bases van de transis
tors, de benodigde weerstanden en de tweede
elektroden van diodes en lagencondensators ge
vormd. Deze diffusie is eveneens van het ptype, maar veel ondieper dan de voorgaande
isolatiediffusie. Hij dringt niet door de epitaxiale laag heen en vormt de gewenste pn-juncties
zodoende direct in de epitaxiale laag. Ook nu
wordt het diffusiepatroon weer afgesloten door
een oxydelaag, waarmee de fabricage van de
lagencondensator voltooid is, op de vorming
van twee ohmse aansluitingen op de condensatorplaten na. De ohmse contacten met de on
diepe p-diffusiegebieden en de epitaxiale n-gebieden die de condensatorplaten vormen, wor
den uitgevoerd door het deponeren van alumi
nium. De techniek hiervan wordt nog behan
deld. Fig. 10.2 is een macrofoto van een karak
teristieke lagencondensator in een kristal
schakeling.
In de doorsnede (fig. 10.3) van een dergelijke
condensator zijn de twee juncties die kenmer
kend zijn voor elke gediffundeerde condensator
in een kristalschakeling, duidelijk zichtbaar.
Elk van deze juncties heeft een eigen capaciteit

Fig. 10.2. Lagencondensatorineenkristalschakeling
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Fig. 10.3. Doorsnede van een typische lagencon
densator met de twee juncties die gepaard gaan
met een gediffundeerde condensator in een kristal
schakeling.
- de gewenste capaciteit van de junctie J2 en de
parasitaire capaciteit van Jl. Aangezien de ca
paciteit van Jl tussen elk element van de kristalschakeling en het substraat optreedt, doet
zich een parasitaire koppeling voor (bestaande
uit de serieverbinding van de Jl-capaciteiten)
tussen elk willekeurig paar elementen met een
gemeenschappelijk substraat. Bovendien ver
toont elke lagencondensator een parasitaire
serieweerstand die veroorzaakt wordt door de
weerstand van het n-gebied.
De parasitaire elementen van een typische
lagencondensator in een kristalschakeling zijn
in fig. 10.4a in een vervangingsschema voorge
steld. Hierin is C2 de gewenste capaciteit, Cx
de parasitaire capaciteit en R de serieweerstand.
De twee diodes zijn de ‘geïdealiseerde’ diodes
van de twee juncties. Uit het vervangingssche
ma blijkt duidelijk dat een hoge C2/Ci-verhouding gewenst is om een maximale signaalover
dracht van punt A naar punt B te krijgen.
De feitelijke capaciteit van een halfgeleiderjunctie is een functie van het oppervlak van de
junctie, de doopstoffenconcentratie in het ma
teriaal aan de kant van de junctie met de hoog
ste soortelijke weerstand (in dit geval de epitaxiale n-l^ag) en de spanning op de junctie
(zie par.2.5). Het is daardoor mogelijk om de

leen om C\ zo laag mogelijk te maken maar
ook om de geleiding van diode J1 en nog an
dere moeilijkheden te voorkomen die zich voor
doen als er over J1 een doorlaatvoorspanning
staat.

C2= 3,5-104 pF-cmr2

A

-7—

—CZZZJ »B
R = 10-50 £2

c2

n-laag
irJ,

=rc,

substraat
(a)

r
6

c/c,

5

10.2.2. Lagencondensators in hybridische
schakelingen
Bij het hybridische schakelingstype zijn de com
ponenten onderling fysisch geïsoleerd aange
bracht op een keramische plak. Bij dergelijke
componenten is dus geen speciale isolatiediffusie nodig zoals bij kristalschakelingen, ze
zijn betrekkelijk vrij van de parasitaire effecten
die door deze diffusie in het substraatmateriaal
optreden.
Al metallisatie

Si02

Si02z

verhouding 4
<

3

,

p-diffusie

)

n-substraat 0,3 • 10 3 - 3 • 10’3 Q.m

2

1
0
5
10
15
potentiaal van punt B
t. o. v. het substraat (V)

(b)
Fig. 10.4. a. Vervangingsschema en b. overdrachtsverhouding C2lCl van een typische monolithische
lagencondensator.
Ca/Ci-verhouding te veranderen door het aan
leggen van een voorspanning tussen punt B en
het substraat. In diagram 10.4b is de verande
ring van C2/Ci voor twee verschillende span
ningen over condensator C2 uitgezet tegen de
voorspanning. De maximale overdrachtsverhouding die met een structuur van dit type bereikt
kan worden, is ongeveer 7:1. De feitelijke waar
den van de capaciteit kunnen met behulp van
(2.78) en fig. 2.18 berekend worden. Het ligt
verder voor de hand dat het substraat het meest
negatieve punt in het circuit moet zijn, niet al-

x Au
Fig. 10.5. Doorsnede van een typische lagencon
densator voor hybridische geïntegreerde schake
lingen.
Fig. 10.5 geeft een doorsnede van een typi
sche lagencondensator voor een hybridische
schakeling. De constructie bestaat uit een nsubstraat met lage soortelijke weerstand, een
zwaar (borium)gedoopt p-diffusieoppervlak
dat een pn-junctie vormt, een siliciumdioxydelaag voor passivering en de aluminium contactvlakken naar het p-gebied. Het n-substraat
heeft een soortelijke weerstand van 3-10^ è
310-3 Dm (7Vd is 81017 4 2,5-1016 atomen
per cm3); dit deel levert zowel de benodigde
mechanische sterkte als het tweede condensatorcontact.
Een gebruikelijke methode bij het maken
van lagencondensators voor hybridische scha
kelingen is om een binair patroon met meerdere
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juncties te maken zoals in fig. 10.6 is afgebeeld.
Hierbij heeft elke junctie steeds tweemaal het
oppervlak en zodoende tweemaal de capaciteit
van de eerstvolgende kleinere junctie. Op die
manier kan een enkel plaatje worden gebruikt
om zeer uiteenlopende capaciteiten te leveren
door alleen de juiste aansluitingen door te ver
binden.

Fig. 10.6.‘Binaire’ lagencondensator voor hybridi
sche geïntegreerde schakelingen.
10.2.3. Het ontwerpen van lagencondensators
De ontwerper van een kristalschakeling moet
bij het gebruik van lagencondensators rekening
houden met verschillende factoren. In de eerste
plaats wordt de capaciteit per oppervlakteeenheid in feite bepaald door de eisen waaraan
de transistors moeten voldoen want de conden
sator wordt normaliter tegelijk met de collectorbasisjuncties van alle transistors in hetzelfde
substraat vervaardigd. Zo wordt in geïnte
greerde schakelingen de soortelijke weerstand
van de epitaxiale laag zo gekozen dat het beste
compromis tussen enerzijds de collector-serieweerstand en anderzijds de doorbraakspanning en de parasitaire capaciteit wordt verkre
gen. Dit stelt in dergelijke kristalschakelingen
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een bovengrens aan de bereikbare capaciteit
van een condensator met een gegeven opper
vlak.
In de tweede plaats vormen de condensator
en het substraat in een kristalschakeling een
pnp-transistor. Men moet dus altijd een tegenvoorspanning op de condensator houden om
te voorkomen dat een transistorwerking in
treedt. (Op de substraatjunctie staat altijd een
tegenvoorspanning.)
In de derde plaats is de totale capaciteit een
functie van de spanning op de junctie. Er doet
zich dus een ongewenst modulatie-effect voor
als de voorspanning op de condensator vari
eert.
In de vierde plaats is de contact-serieweerstand van de gediffundeerde condensator onge
veer gelijk aan die van de transistorcollector
- ongeveer 10 a 50 Q. Dit maakt de kwaliteitsfactor van een dergelijk contact betrekkelijk
laag.
Bij de bovenstaande bespreking zijn we er
van uitgegaan dat de lagencondensator tegelijk
met de collector-basisjunctie wordt gediffun
deerd. Bij de fabricage van de transistors in de
schakeling ontstaan nog twee andere juncties
die althans in principe gebruikt zouden kunnen
worden om lagencondensators te vormen. Dit
zijn de emitter-basisjunctie en de collector-substraatjunctie. De eerste kan als een lagencon
densator voor lage spanningen worden toege
past, de tweede wordt maar zelden als circuitelement gebruikt. Tabel 10.1 geeft een over
zicht van de capaciteit per oppervlakte-eenheid van elk van deze juncties als functie van de
doopstoffenconcentraties en voorspanningen
zoals die bij geïntegreerde schakelingen nor
maal voorkomen.
Condensatoren voor hybridische schakelin
gen bieden uitgebreidere mogelijkheden dan
die in kristalschakelingen omdat ze los van de
andere circuitelementen worden vervaardigd
zodat men van materialen met betrekkelijk ver
uiteenlopende doopstoffenconcentraties en diffusiegradiênten kan uitgaan. In tabel 10.2 zijn
een aantal condensatoreigenschappen vergele-

Tabel 10.1.
Capaciteit per oppervlakte-eenheid
Voorspanning (V)
Capaciteit per oppervlakte-eenheid (pF-cm-2)
Collector-substraatjunctie. 5 10-2Q-m substraat (2.6-1013 atomen cm-s)
0
2.48 104
-5
7,7-10’
-10
5.5-10’

Collector-basisjunctie, 5 10~’Q m collector (1,2-1016 atomen-cm-3)
0
3.1-104
-5
1.4-104
-10
9,3-10’
Emitter-basisjunctic, vierkantswcerstand van de gediffundeerde basis vóór de emitterdiffusie 200 Q
0
1.4 105
-2
9.8-104
-5
6.2 104

Tabel 10.2.
Belangrijke parameters van lagencondensators
Parameter

Hybridisch

Monolithisch

maximale capaciteit per oppervlakte-eenheid (pF-cm-2)

15,5-104

maximaal oppervlak (mm2)
maximale capaciteit (pF)
doorbraakspanning (V)
Q
spanningscoëfficiënt
tolerantie ( %)

6,5

3.1 ■ 104 (voor collectorbasisiunctie)
1.3
400
5 of 20
1-10
C «a kv^l
± 20

ken van uitvoeringen zoals die in de praktijk
bereikbaar zijn bij hybridische en kristalscha
kelingen.
De maximale doorbraakspanning van een
lagencondensator wordt bepaald door de doopstoffenconcentratie van het materiaal aan de
lichtst gedoopte kant van de junctie. De waarde
kan geschat worden aan de hand van fig. 2.20.
10.3. DUNNELAAGCONDENSATORS

Dunnelaagcondensators bestaan, precies als de
overeenkomstige losse uitvoeringen, uit twee
geleiders die gescheiden zijn door een isolator
vdiëlektricum). In een lagencondensator wor
den deze functies beide door halfgeleiders ver
vuld. De compatibiliteit van dunnelaagcon-

104

5-50
10-50
C
kv_i
± 10

structies, dat wil zeggen de mogelijkheid om ze
als integraal deel van het siliciumkristal uit te
voeren dat het uitgangspunt van de kristalschakeling vormt, hangt af van de compatibili
teit van de bewerkingen die gebruikt worden
voor de vorming van de diêlektrische laag.
Dunne siliciumdioxydelagen bijvoorbeeld kun
nen gemakkelijk met kristalschakelingen ge
combineerd worden aangezien ze ook al bij de
normale technologie van de kristalschakelingen
worden toegepast. In andere gevallen zijn spe
ciale bewerkingen vereist om dunnelaagcomponenten boven op het halfgeleidercircuit te de
poneren zonder dat de bestaande monolithi
sche schakeling daardoor wordt verstoord.
Onderstaand worden enkele gebruikelijke soor
ten dunnelaagcondensators besproken.
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10.3.1. Siliciumdioxydecondensators
Een voorbeeld van een veelgebruikte conden
sator waarbij een siliciumsubstraat met een
lage soortelijke weerstand als één van de twee
platen fungeert, is de siliciumdioxydecondensator. Een dunne (5 10-8 m) laag siliciumdioxyde die op het siliciumsubstraat wordt aan
gebracht, fungeert als diëlektricum en een laag
gedeponeerd aluminium vormt de bovenste
plaat van de condensator. Fig 10.7 geeft een
doorsnede van een dergelijke siliciumdioxydecondensator voor toepassing in hybridische ge
ïntegreerde schakelingen.
r ca. 0,05 p.

_L

Al metallisatie

10.9a is weergegeven bestaan de parasitaire ef
fecten uit een kleine serieweerstand R, een
diode J1 en de ermee gepaard gaande capaciteit
Ci naar het substraat. In fig. 10.9b is de overdrachtsverhouding C/Ci van de constructie
uitgezet tegen de op de junctie J1 aangelegde
spanning.
Dit type condensator heeft een aantal be
langrijke voordelen. In de eerste plaats is hij
niet-polair, dat wil zeggen het maakt geen ver
schil welke plaat negatief is en welke positief,
C«4-104

£

A

pF-cm’2

/? = 5-10 Q

lp-

L

JE
Ji

n- of p-silicium 0,5 • 10 3 Q -m

C,

o-

p-substraat

Au

Fig. 10.7. Doorsnede van een siliciumdioxydecondensator voor hybridische geïntegreerde schake
lingen.

(a)
o>

De monolithische uitvoering van dit type
condensator is weergegeven in fig. 10.8. Ook
hierin zien we weer een diëlektricum tussen
twee geleiders, het n+-silicium en de aluminiumlaag op het oppervlak. Evenals bij de la
gencondensator wordt hier een pn-junctie J
gebruikt als isolatie ten opzichte van het sub
straat. Zoals in het vervangingsschema van fig.

_o

o

8

4

■Al metallisatie

2

B

SiO,-]

,„fS

....

n 0,5-103Q-m

0,5 • 10’3 Q • m

\

SiO,

p-substraat
5 • 10‘2 Q • m

Fig. 10.8. Doorsnede van een siliciumdioxydecondensator voor kristalschakelingen.
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+10 +15
potentiaal van punt B
t. o. v. het substraat (V)

0

(b)
Fig. 10.9. a. Vervangingsschema van een siliciumdioxydecondensator voor kristalschakelingen.
b.De overdrachtsverhouding C/Cj van een typi
sche monolithische SiO2-condensator.

wat in een grotere flexibiliteit voor schakelingsdoeleinden resulteert. In de tweede plaats is de
capaciteit constant; er treedt geen spanningsmodulatie op die de werking van het circuit zou
kunnen beïnvloeden. In de derde plaats is de Q
in de regel hoger dan bij lagencondensators
omdat de parasitaire weerstand R lager is, wat
de mogelijkheden in schakelingen eveneens
vergroot.
Karakteristieke opgemeten capaciteitswaarden liggen tussen 3,75 en 4,6-105 pF-cm-2 voor
een oxydedikte van 8 A 10-10-8 m. In de prak
tijk is de minimale dikte 5-10-8 m in verband
met de moeilijkheid om de oxydelaag een uni
forme dikte te geven.

10.3.2. Tantaliumoxydecondensators
Tantaliumoxydecondensators worden vervaar
digd door eerst een dunne laag van het metaal
op een geschikt substraat te verstuiven. Deze
laag fungeert als één plaat van de condensator.
De verstoven tantaliumlaag vertoont een uit
stekende hechting omdat het substraat gedu
rende de bewerking in feite voordurend gerei
nigd wordt. Vervolgens wordt de diêlektrische
A en B zijn eilandjes voor
de verbinding met
een extern circuit
of andere elementen

laag van dit type condensator gevormd door de
tantaallaag te anodiseren, wat een oxydelaag
(Ta2Os) levert met een hoge diêlektrische con
stante en een hoge doorbraakwaarde. Een na
deel is dat fouten die zich zo nu en dan in het
substraat voordoen, zich voortzetten in het me
taal zodat ze zich later als zwakke punten in de
oxydelaag manifesteren. Men kan dit evenwel
door middel van een elektrochemische terugetsbehandeling corrigeren.
Om de tweede condensatorplaat te maken
verstuift men een tweede tantaallaag op het
diêlektricum van tantaaloxyde. Het lijkt wel
licht eenvoudiger om voor dit doel aluminium
te gebruiken (dat immers toch naderhand wordt
gedeponeerd voor het vormen van de verschil
lende contacten) maar dit is niet uitvoerbaar
omdat aluminium al bij betrekkelijk lage tem
peraturen door de oxydelaag diffundeert.
Compatibele tantaliumoxydecondensators
worden vervaardigd door de eerste tantaallaag
aan te brengen op de siliciumoxydelaag waar
mee de monolithische plak is afgedekt. Dit
leidt tot een geringe parasitaire capaciteit tus
sen de onderste plaat van de condensator en

bovenste geleider
van aluminium

/
■X

B

diêlektricum
van AI203
onderste elektrode
van aluminium
thermisch gegroeide
SiO2-glaslaag
silicium substraat
(met andere
circuitelementen)

Fig. lO.lO.Aluminiumoxydecondensator die compatibel is met kristalschakelingen.
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het siliciumsubstraat. Doordat de siliciumdioxydelaag onder de condensator echter be
trekkelijk dik uitgevoerd kan worden, kan men
deze parasitaire capaciteit zeer laag houden.
10.3.3. A luminiumoxydecondensators
Compatibele dunnelaag-aluminiumoxydecondensators (fig. 10.10) worden in het algemeen
als volgt gefabriceerd. Eerst wordt de onderste
plaat en een contact van in vacuüm opgedampt
aluminium gedeponeerd op de siliciumdioxydelaag die de monolithische plak bedekt. Vervol
gens wordt een dunne laag nikkel over het
aluminium opgedampt; de bedoeling hiervan
is migratie van het aluminium in het diëlektricum van aluminiumoxyde (A12O3) te verhinde
ren. Dan wordt het diélektricum (aluminium
oxyde) over de nikkellaag aangebracht door
splitsing van een organische aluminiumverbinding. Over het aluminium wordt weer in va
cuüm een nikkelen bovenplaat opgedampt
waarna tot slot een aluminium contact op de
nikkelen bovenplaat wordt opgedampt. Ge
maskerde etsing wordt toegepast om de uitein
delijke condensator de gewenste afmetingen te
geven. De opmerkingen omtrent parasitaire
effecten bij tantaliumoxydecondensators gel
den eveneens voor aluminiumoxydecondensators.

10.3.4. Siliciummonoxyde (SiO)
Als men de depositiesnelheid laag houdt kan
men door opdamping van SiO lagen met goede
diëlektrische eigenschappen krijgen. De diëlek-

trische constante van dergelijke lagen is kleiner
dan die van het compacte materiaal doordat de
opgedampte structuur een lagere dichtheid
heeft. Omdat metingen van opgedampte SiOlagen lastig voldoende nauwkeurig uitgevoerd
kunnen worden gebruikt men deze lagen op
het ogenblik alleen als isolatie van grotere op
pervlakken. Zie ook tabel 10.3.
10.3.5. Samenvatting
Uit bovenstaande bespreking blijkt dat de
ontwerper van geïntegreerde schakelingen de
beschikking heeft over diverse typen conden
satoren met uiteenlopende voor- en nadelen.
Gediffundeerde condensatoren zijn betrekkelijk
gemakkelijk en goedkoop te produceren aan
gezien ze tegelijk met andere circuitelementen
in de kristalschakeling vervaardigd kunnen wor
den. Hun maximale capaciteit per oppervlakteeenheid is echter betrekkciijk laag en ze hebben
grote inherente parasitaire effecten. Bovendien
vertonen ze een modulatie van de capaciteit
terwijl ze ook de juiste polariteit moeten heb
ben.
Compatibele dunnelaagcondensators kunnen
betrekkelijk hoge capaciteitswaarden hebben
en kleinere parasitaire effecten. Ze zijn nietpolair en niet onderhevig aan spanningsmodulatie. Hier staat echter tegenover dat ze extra
bewerkingen verlangen en zodoende moeilijker
te maken zijn. Ook lopen de eigenschappen van
dunnelaagcondensators uiteen, zodat voor een
gegeven toepassing een bepaald type de voor
keur kan verdienen.

Tabel 10.3.
Parameters van dunnelaagcondensators
Parameter
Siliciumdioxyde

maximale capaciteit per oppervlakteeenheid (pF-cm-2)
maximale waarde (pF)
maximale spanning (V)
Q (10 MHz)
spanningscoëfficiënt
dissipatiefactor (1 MHz)
tolerantie ( %)
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Aluminiumoxyde

Tantaliumoxyde

4-6-10*
500
50
10-100
0
0,7

5-7,5-10*
1000
20-50
10-100
0
0,5

4-105
5000
20
goed
0
5

± 20

± 20

± 20

10.4. GEDIFFUNDEERDE WEERSTANDEN

Bij geïntegreerde schakelingen verschillen de
weerstanden waarschijnlijk meer dan enig an
der onderdeel van de equivalente losse compo
nenten. Meestal kunnen weerstanden in een
geïntegreerde schakeling door middel van half
geleider- of compatibele dunnelaag-technieken
worden gevormd.
De basistechniek om een gediffundeerd
weerstandselement te maken is die waarbij men
gebruik maakt van de (materiaal)weerstand
van een blokje silicium met bekende afmetin
gen. Laten we bijvoorbeeld uitgaan van een
siliciumstaaf met een soortelijke weerstand p.
De weerstand tussen de uiteinden van de staaf
is dan

R= —
A

(10.1)

waarin / en A respectievelijk de lengte en door
snede van de staaf voorstellen. Weerstanden
van dit type kunnen in één van de geïsoleerde
gebieden van de epitaxiale laag op een normaal
substraat worden gevormd. Het is echter veel
gebruikelijker gemaskerde diffusie toe te pas
sen om een apart dun gebied te vormen dat als
weerstand dienst doet. De vorming van de
weerstand wordt dan gecombineerd met de dif
fusies voor het vormen van de basis- of emittergebieden van transistors in dezelfde schakeling.
De emitterdiffusie levert een gebied met lage
soortelijke weerstand voor de weerstandvervaardiging, terwijl de basisdiffusie in een wat
hogere soortelijke weerstand resulteert. Deze
laatste methode wordt het meest gebruikt om
dat hij een redelijk compromis vormt tussen de
hoge soortelijke weerstand die nodig is om de
weerstand compact te maken en de lage soorte
lijke weerstand die de temperatuurcoëfficiënt
van de weerstand laag maakt. De weerstand
van een dergelijk element is

r=Wjilb

waarin ~p

= dc gemiddelde soortelijke weer
stand van het gediffundeerde ge
bied
/ = de lengte van het gediffundeerde
gebied
b = de breedte van het gediffundeer
de gebied
= de diffusiediepte
In de praktijk maakt men het ontwerp van een
diffusieweerstand eenvoudiger door met het
begrip vierkantsweerstand (uitgebreid behan
deld in par. 3.3) te werken dat gedefinieerd is
als
»Vj

Substitutie in (10.2) geeft

R = R, lb

(10.4)

Aangezien Rs bepaald wordt door de eisen
waaraan de basis- of emitterdiffusie moet vol
doen wordt het ontwerpen van een monolithi
sche weerstand van een gegeven waarde tot een
eenvoudige bepaling van de afmetingen gere
duceerd. Zo wordt bij een gegeven vierkants
weerstand R.. de waarde van de diffusieweer
stand volkomen bepaald door de vormfactor
l/b, de verhouding tussen lengte en breedte.
Laten we als voorbeeld hiervan de vormfac
tor bepalen van een 4000 Q weerstand, gefabri
ceerd door een basisdiffusie met een vierkants
weerstand van 200 Q:
/ _ R
4000 _ 20
b “ ~RS ~ 200
1

(10.5)

In dit geval kan men dus een 4000 D weerstand
maken door middel van een vlakje van 0,5 mm

|
o,
0,05 mmj

(10.2)

(10.3)

R.= -

_______
F

■0,5 mm:-------------------- -j
10,025 mm
p 200 Q.vierkantswqefstand (3*

epitaxiaal n-silicium 5-10’ Q m
p-isolatiediffusi»

•aï
s.o.

I

8

Fig. 10.11. Bovenaanzicht met de afmetingen voor
gemaskerde diffusie van 4000Q-weerstanden.
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lengte en 0,025 mm breedte of een willekeurig
oppervlak met dezelfde vormfactor.
In fig. 10.11 is het gemaskerde patroon afgebeeld van een typische diffusieweerstand met de
in het getal voorbeeld gegeven waarden. De to
tale weerstand wordt hier bepaald door het
0,5 x 0,025 mm oppervlak van de p-basisdiffusie met een vierkantsweerstand van 200 Q.
De uiteinden van de strook zijn verbreed uitge
voerd om plaats te bieden aan de ohmse con
tacten. Correctiefactoren voor deze eindeffec
ten zullen nog ter sprake komen. De rand van
het n-gebied moet, in verband met de spreiding
van de p-isolatiediffusie, ongeveer 0,05 mm
van het weerstandsoppervlak verwijderd zijn.
Fig. 10.12 geeft een doorsnede van een typische
monolithische diffusieweerstand.

n

5iO’3Qm

A

/?~4K

/?«!

o-

^C, = 4pF

p

O)
C0

n

ae «0,5 -5

/?« 75Q
P

.1ï

= 14 pF
/?«5

c

*

,5

co
Q.

Fig. 10.13. Vereenvoudigd vervangingsschema van
een monolithische diffusieweerstand met de ver
deelde parasitaire capaciteiten en weerstanden,
alsmede de parasitaire pnp-transistors.
een doorlaatvoorspanning komt te staan. Hier
uit volgt dat elke lekstroom tussen substraat
en n-laag met de ac van de transistor wordt ver
menigvuldigd, waarbij een shunt tussen weer
stand en substraat ontstaat. Bij een goed ont
worpen circuit moet de n-laag derhalve op de
hoogste positieve potentiaal van het circuit
worden gehouden om dergelijke effecten te

p-substraat

Fig. 10.12. Doorsnede van een typische monoli
thische diffusieweerstand.
Zoals uit het vervangingsschema van fig. 10.13
blijkt levert deze methode om een monolithi
sche weerstand te maken zowel een verdeelde
capaciteit als een verdeeld transistoreffect.
Hierbij wordt de n-Iaag de basis van een pnptransistor met lage ae; de (lage) waarde van ae
ligt bij deze verdeelde transistor tussen 0,5 en 5,
een gevolg van de betrekkelijk dikke (ca. 17 p.)
basis in de vorm van een epitaxiale n-laag tus
sen het p-substraat en de p-weerstandsdiffusie.
Omdat het substraat normaliter met de laagste
potentiaal van het circuit wordt verbonden kan
er alleen geleiding optreden als op de pn-junctie tussen de weerstand en de epitaxiale n-laag
ten gevolge van lekstromen of een ander defect
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Fig. 10.14. Macrofoto van een typische monoli
thische diffusieweerstand.

voorkomen. Op deze wijze houdt men namelijk
altijd een tegenvoorspanning op de pn-junctie
tussen weerstand en n-laag.
Andere parasitaire effecten van gediffundeer
de weerstanden zijn de verdeelde junctiecapaciteiten, waarvan de typische waarden voor een
4000 O weerstand in fig. 10.13 aangegeven zijn.
Bij hogere frequenties gaan deze capaciteiten
een merkbare rol spelen. Fig. 10.15 is een ma
crofoto van een karakteristieke monolithische
diffusieweerstand.
Fig. 10.15 is een doorsnede van een diffusieweerstand voor gebruik in hybridische geïnte
greerde schakelingen. Het n-substraat van
5-10-3 a 5 10"2 D-m levert de nodige dikte
voor mechanische sterkte en montage, terwijl
de ongeveer 3 p. diepe p-laag de waarde van de
weerstand bepaalt. Het vervangingsschema van
deze weerstand is in fig. 10.16 weergegeven.
Ontstaat er een verbinding met het substraat,
dan doen zich parasitaire effecten voor in de
vorm van een diode en de verdeelde capaciteit
van de met de weerstand geassocieerde pnjunctie. De doorbraakspanning in de tegenrichting van de diode is ca. 50 V, terwijl de lek
stroom van de junctie normaliter beneden 10
nA blijft. De grootte van de verdeelde capaci
teit is een functie van de soortelijke weerstand
van het substraat en ligt doorgaans tussen 3 en
0,75-105 pF-cm-2. Bij het ontwerpen van de
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■o

P

substraatcontact
------------ o
Fig. 10.16. Vervangingsschema van een diffusieweerstand voor hybridische geïntegreerde schake
lingen.
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schakeling moet men met deze waarden reke
ning houden want de maximale spanning over
de weerstand wordt beperkt door de doorbraakspanning van de diode terwijl bij frequenties
boven 10 MHz de verdeelde capaciteit een rol
gaat spelen.
Fig. 10.17 is een macrofoto van een in secties
verdeelde weerstand met meerdere aanslui-
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Al metallisatie
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fg;<' 1®;
p-Si
n-Si

Fig. 10.15. Doorsnede van een diffusieweerstand
voor hybridische geïntegreerde schakelingen.

.1

Fig. 10.17. In secties verdeelde diffusieweerstand
voor hybridische geïntegreerde schakelingen. De
weerstanden worden in decimale^configuraties ver
vaardigd, waaruit men gespecificeerde weerstandswaarden met nauwe toleranties kan vormen door
de schakeling op de juiste contacten aan te slui
ten. De weerstanden liggen in de vorm van blokjes
klaar om op montageplaatjes te worden gemonteerd
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tingen, zoals deze dikwijls voor hybridische
schakelingen worden toegepast om met één
element een veelvoud van weerstandswaarden
te kunnen vormen.
Afgezien van parasitaire capaciteit en transistorwerking hebben hybridische en monolithi
sche diffusieweerstanden ongeveer dezelfde
hoedanigheden. Eigenschappen als energiever
lies, temperatuurcoêfficiënten en toleranties zijn
voor beide typen gelijk. Alleen kan men van
de hybridische weerstanden, precies als bij de
hybridische condensators, de waarde op ver
schillende manieren variëren, terwijl de mono
lithische elementen ontworpen worden op basis
van waarden die vastgelegd zijn door de transistoreigenschappen.
10.4.1. Maximale en minimale weerstands
waarden
Een p-diffusie kan vierkantsweerstanden leve
ren van 10 tot 500 Q. Een n-diffusie kan waar
den geven tot een minimum van 2,5 Q. Maar
zoals hierboven al is aangegeven is de waarde

van monolithische weerstanden in verband met
de gewenste transistorkarakteristieken beperkt
tot het gebied tussen 2,5 en 100 a 300Q. Hoewel
voor diffusieweerstanden in zowel monolithi
sche als hybridische schakelingen dus een be
reik van 2,5 tot 100 O open staat, zou van eco
nomisch standpunt gezien een bereik van 100
Q tot 30 kQ nuttiger zijn. Fig. 10.18 geeft in
grafiekvorm een beeld van het totale isolatiegebied dat nodig is voor verschillende weerstandsconfiguraties; dit oppervlak is in de prak
tijk van de geïntegreerde schakelingen bepa
lend voor de bovengrens van de weerstandswaarden.
10.4.2. Toleranties
Bij zowel hybridische als monolithische diffusieweerstanden hangt de nauwkeurigheid van
de uiteindelijke weerstandswaarde af van drie
bewerkingen: het patroon en de vervaardiging
van de maskers, het etsen van de vlakken met
de juiste vormfactor in de oxydelaag en de dif
fusie van de juiste doopstoffen door deze ope-
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Fig. 10.18. Totaal isolatieoppervlak, nodig voor een monolithische diffusieweerstand als functie van
de weerstandswaarde vanade’constructie.
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ning om tot de gewenste vierkantswaarde te
komen. Het probleem van de weerstandstoleranties kan dus worden verdeeld in het regelen
van de vormfactor en het regelen van de diffu
sie.
1. Maskertoleranties. Bij de bepaling van het
maskerpatroon van weerstanden moet men,
behalve natuurlijk met de vormfactor (waarvan
men de afwijking op minder dan 0,5% kan
houden), rekening houden met verschillende
nevenfactoren. Bij lage weerstanden bijvoor
beeld,dieeen lage vormfactor hebben, wordt de
uiteindelijke waarde sterk beïnvloed door de
contactvlakken en bochten in de baan van de
stroom. Om dit in rekening te kunnen brengen
heeft men empirische correctiefactoren voor
allerlei hoeken en vormen van contactvlakken.

standaard weerstand

[ / + 2 (0,65) ]
■/,

hb
L

i

I

1

ƒ

b

7

l

/2------------gevouwen weerstand
^ = /?s[/i+ /2 + 1 +2(0,65)]

opm.:
b = 1 breedte-eenheid
/ = veelvoud van
breedte-eenheid
Fig. 10.19. Empirische correctiefactoren voor diffusieweerstanden.

In fig. 10.19 zijn enkele factoren vermeld om de
‘gecorrigeerde’ weerstands waarde te bepalen.
Met behulp van deze correcties kan men de
maskerfouten binnen 1 % van zowel de abso
lute waarde als de vormfactor houden.
2. Het etsen. Het etsen van de oxydevensters
voor de diffusie en de etsing van de ohmse con
tactvlakken leidt tot een tweede onnauwkeurigheidsfactor in de weerstandswaarde. Fouten
zijn voornamelijk het gevolg van te lang of te
kort etsen van het patroon. Beginnen we bij
voorbeeld met een vormfactor 10 (25 X 2,510“3 mm) en wordt in elke richting 0,25*
10-3 mm teveel weggeëtst, dan resulteert dit in
een vormfactor van 25,5:3 oftewel 81/3:1,
waardoor de uiteindelijke weerstandswaarde
wordt verlaagd. Normale toleranties bij deze
bewerking zijn ±2% van de absolute waar
den en ± 1 % van de vormfactor als twee of
meer weerstandvensters tegelijk worden geëtst.
3. Diffusie. Het grootste verlies aan nauw
keurigheid in de absolute waarden van diffusie
weerstanden treedt bij de diffusiebehandeling
op. Om de gewenste vierkantswaarde aan te
houden moet men verschillende factoren, zoals
de hoeveelheid gedeponeerde doopstof en de
diffusiediepte, precies in de hand houden. Het
is echter lastig om deze variabelen zo exact te
regelen dat de gewenste weerstandswaarden
voldoende nauwkeurig bereikt worden. Hier
staat tegenover dat de verhoudingen van naast
elkaar gelegen weerstanden veel exacter aange
houden kunnen worden omdat de hele plak de
zelfde behandeling ondergaat. Typische spe
lingen zijn ±7% voor de absolute waarde en
± 1 °/o voor verhoudingen.
Tabel 10.4 geeft een overzicht van enkele ty
pische toleranties die bij de verschillende be
werkingen bereikt kunnen worden. Nauwere
toleranties zijn mogelijk, maar dit verlaagt dan
de opbrengst en verhoogt de kosten.

10.4.3. Frequentie-effecten
Zoals in de vervangingsschema’s van fig. 10.16
en 10.13 is aangegeven vertonen zowel monoli
thische als hybridische diffusieweerstanden een
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Tabel 10.4.
Typische toleranties van diffusieweerstanden
Bewerking

Absolute waarden

Verhoudingen

tekenen en maskerfabricagc
etsen
diffusie
complete bewerking (ongunstigste geval)

1%
2
7
ft* ± 10%

1%
1
1
ft* ± 3%

inherente verdeelde capaciteit tussen het weerstandselement en het isolerende substraat. Men
kan aantonen dat deze verdeelde capaciteit als
een shuntcapaciteit naar het weerstandselement fungeert. Hierdoor wordt de effectieve
impedantie van de weerstand bij hoge frequen
ties verlaagd.
Als voorbeeld van dit effect geeft fig. 10.20a
de karakteristiek van een monolithische weer-

I,
■g 0.6

i °-4

E
| 0.2
CD

°0

10

1

0,1

100

frequentie (MHz)

(a)
3.2KQ

1.

hh|T

monolithische
weerstand

} van 3(2 k

(b)
Fig. 10.20.a. De overdrachtskarakteristieken van
een 3200 Q monolithische diffusieweerstand, uit
gezet tegen de frequentie, b. Schakeling voor de
meting van de in a afgebeelde overdrachtskarak
teristieken.
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stand van 3,2 kQ. Deze resultaten zijn verkre
gen met het n-gebied op voorspanningnul.om
de waarde van de verdeelde capaciteit maximaal
te maken. De kromme illustreert het effect van
de verdeelde capaciteit op de weerstandswerking als functie van de frequentie. De resulta
ten zijn gemeten met het in fig. 10.20b afgebeelde circuit.
Uit deze metingen blijkt dat de weerstand
bij frequenties boven 10 MHz afneemt. Dit ge
drag wordt uiteraard bepaald door de waarden
van de weerstand en de verdeelde capaciteit
parallel eraan. Gediffundeerde weerstanden
zijn zowel in hybridische als in monolithische
hoogfrequentversterkers in gebruik bij frequen
ties boven 100 MHz. De teruggang bij hogere
frequenties van diffusieweerstanden is in ver
band met de extra parasitaire capaciteiten door
het substraat in monolithische schakelingen
meer geprononceerd dan bij hybridische scha
kelingen.
10.4.4. Temperatuurcoëfficiënten
Een ander punt waarmee men bij veel schake
lingen rekening mee moet houden is de temperatuurcoëfficiënt van diffusieweerstanden. Eén
van de meest kritische factoren waarvan de
waarde van de temperatuurcoëfficiént afhangt
is de doopstoffenconcentratie aan het opper
vlak van het diffusiegebied. Men heeft bewezen
dat de totale weerstand van een p-laag met hoge
doopstoffenconcentratie de volgende inverse
. functie van de gatenbeweeglijkheid |xp is:

7? =------- ƒ-----e Ap Na. M'j b

(10.6)

waarin e = elementaire lading (1,6-10“19 C)
N* = acceptorconcentratie (effectieve
waarde)
//p = gatenbeweeglijkheid in
cm2-V-1 -s"1
h»j = junctiedieptc
b = breedte van het weerstandsvlak
l = lengte van het weerstandsvlak
Gartner11 heeft aangetoond hoe de temperatuurgevoeligheid van de gatenbeweeglijkheid
afhangt van de doopstoffenconcentratie en bij
hogere concentraties afneemt. Normaliter
neemt de beweeglijkheid met de temperatuur
af wat voor de totale weerstand van het ele
ment een positieve temperatuurcoëfficiënt le
vert. Dit effect is weergegeven in fig. 10.21 waar
in verschillende vierkantsweerstanden als func
tie van de temperatuur zijn uitgezet. Hieruit
blijkt dat de temperatuurcoëfficiënt van de diffusieweerstand in sterke mate afhangt van de
vierkantsweerstand.
10.4.5. Beperkingen van het vermogen
Voor gebruik bij lage frequenties hebben diffusieweerstanden enkele inherente beperkin
gen, vooral met betrekking tot het energiever
lies (dissipatie) en de nominale spanning. De
toegestane energiedissipatie in de weerstand
is beperkt omdat een te sterke verwarming
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Fig. 10.21. Temperatuurafhankelijkheid van diffusieweerstandswaarden.

leidt tot een niet-lineaire stroom-spanningskarakteristiek. Uit metingen blijkt dat het ma
ximale energieverlies voor elementen (gemon
teerd in een normale TO-18 houder) van de
orde van 0,4 mW per cm2 gediffundeerd opper
vlak is.
De maximale spanningsval over de weer
stand wordt beperkt door de doorbraakspanning in de tegenrichting van de pn-junctie in het
substraat. De waarde hiervan ligt normaliter
omstreeks 20 V en hangt alleen af van de doopstoffenconcentratie in het substraatmateriaal.
De kleinste doorsnede van het gediffun
deerde vlak beperkt verder de maximale
stroomsterkte, in verband met stroombeperkende effecten ten gevolge van een verdikking van
de uitputtingslaag van de isolatiejunctie die de
wcerstandelementen binnendringt. Dit effect
wordt evenwel meestal overschaduwd door dat
van de weerstandswarmte bij hoge stroomsterkten.
10.4.6. Waarden

Tabel 10.5 geeft een overzicht van enkele getal
waarden van hybridische en monolithische diffusieweerstanden.
10.5. DUNNELAAGWEERSTANDEN

Precies als bij condensatoren kan het ook bij de
fabricage van weerstanden voor geïntegreerde
schakelingen aanbevelenswaardig zijn om
compatibele dunnelaagtechnieken in te scha
kelen. Om een dunnelaagweerstand voor een
hybridische schakeling te maken deponeert
men een dunne laag metaal of een halfgeleidend oxyde op een isolerend substraat. Bij
kristalschakelingen wordt de laag direct op een
siliciumdioxydelaag aangebracht die de kristalschakeling afdekt. Vervolgens geeft men het
dunnelaagmateriaal het gewenste patroon door
middel van gemaskerd etsen. Dan wordt een
isolatielaag over de weerstand aangebracht
waarin vensters voor ohmse contacten worden
geëtst. Over deze laag wordt het contactmetaal
opgedampt dat door de openingen op de weer237

Tabel 10.5.
Belangrijke parameters van diffusieweerstanden
Parameter
Hybridisch

Monolithisch

bereik van vierkantsweerstanden (Q)
maximale waarde
temperatuurcoëfficiënt (10~24 m-C-1)
maximale vermogensdissipatie (W)
tolerantie (%)

2,5 of 100-300
zie fig. 10.18
500-2000
0.1
± 10

2,5-300
zie fig. 10.18
500-2000
0.25
± 5

standen aansluit. Tenslotte wordt het metaal
op alle plaatsen behalve de gewenste contactvlakken door middel van gemaskerd etsen weer
verwijderd. Fig. 10.22 is een macrofoto van een
typische dunnelaagweerstand. Let op de over
eenkomst tussen deze weerstand en de diffusieweerstand van fig. 10.17. Voor het maken van
dunnelaagweerstanden heeft men een ruime
keuze in materialen. De meest gebruikelijke
worden hieronder besproken.
10.5.1. Tinoxyde (SnO2)
Om bruikbaar te zijn voor de fabricage van
dunnelaagweerstanden moet een materiaal na
tuurlijke geleidende eigenschappen bezitten.
Hoewel tinoxyde in de vorm van zuiver stanni-

Fig. 10.22. Macrofoto van een typische dunnelaagweerstand.
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oxyde een isolator is kan men het een zeker
mate van ‘halfgeleiding’ verlenen. Een SnOr
laag namelijk die door opdampen wordt ver
kregen, vertoont een inherente n-halfgeleidrt
ten gevolge van een tekort aan zuurstofatoom:
in de aangroeiende SnO2-laag. Toevoeging
driewaardige ionen als indium tijdens het op
dampen resulteert in een verlaging van het cleidingsvermogen van de laag terwijl de toevoe
ging van vijfwaardige ionen als antimoon dez
juist doet toenemen.
Tinoxydelagen hechten goed op glasachtk:
oppervlakken en ze kunnen gemakkelijk wor
den geëtst door middel van de gebruikelijke ets
technieken. Lagen met een vierkantswaarte.
variërend van 80 tot 4000 D kunnen worde?
verkregen door het materiaal gedurende het
opdampen te dopen met verschillende hoeveel
heden indium of antimoon. Hierdoor krijn
men een totaal weerstandsbereik van 40 Q tc-t
3 MO. De temperatuurcoëfficiënt varieert over
dit bereik van ongeveer 0 tot —0,15% per
graad Celcius.
10.5.2. Tantalium (Ta)
Tantaliumlagen worden door verstuiven gede
poneerd. Hier bereikt men de gewenste vier
kantsweerstand door een anodiseerbehande]ing (zie hoofdstuk 13) die de doorsnede van de
metaallaag reduceert. De op deze wijze ge
vormde oxydelaag fungeert bovendien als een
beschermende afdekking van de weerstanden;
de hechting ervan op het metaal is zeer goed en
de chemische en mechanische stabiliteit is uit
stekend. De anodisatie en daarmee de dikte
van de weerstand kan men regelen door tijdens

Al-metallisatie

het verstuiven meer of minder stikstof toe te
voeren.

10.5.3. Aluminium (Al)
Het onder vacuüm opdampen (zie hoofdstuk
13) van aluminium van een wolfram multifilamentdraad levert lagen met een hoog elektrisch
geleidingsvermogen die bijzonder geschikt zijn
voor contacten en verbindingen. Ze kunnen
ook toegepast worden voor het maken van
weerstanden met zeer lage weerstandswaarden.
De hechting op metaal en glas is zeer goed.
Een nadeel van aluminium is de vorming
van een Al2O3-Iaag op het metaaloppervlak
die veroorzaakt wordt door de grote chemi
sche affiniteit voor zuurstof waarmee het zelfs
bij betrekkelijk lage temperaturen reageert.
Deze deklaagvorming maakt het metaal lastig
te hanteren.

10.5.4. Chroom (Cr)
In vacuüm opgedampte chroomlagen hechten
goed op metaal en glas. Ze hebben een laag ge
leidingsvermogen en het patroon ervan is niet
gemakkelijk met de gebruikelijke gemaskerde
etsmethoden te vervaardigen omdat de vor
ming van een oxydelaag op het oppervlak het
etsen bemoeilijkt. Om deze reden maakt men
voor de fabricage van dunnelaagweerstanden
zelden gebruik van zuiver chroom.
10.5.5. Nikkel (Ni)
Nikkel hecht slecht op glas; het wordt daarom
zelden in zuivere vorm gebruikt voor weer
standen in geïntegreerde schakelingen.
\Q.5.f>.Nichrome
Hoewel dus chroom noch nikkel geschikt zijn
voor het maken van dunnelaagweerstanden,
bezit een alliage van deze beide metalen, Nichrome (handelsmerk van Driver-Harris Co.,
Harrison, N.J.), voor dit doel uitstekende ei
genschappen. Nichromelagen worden in va
cuüm opgedampt vanaf een verdampingsdraad
bestaande uit 80% nikkel en 20% chroom. Een
hoge temperatuur (300 °C) van het substraat

NiCr

Si-substraat

Au

Fig. 10.23. Doorsnede van een Nichrome dunnelaagweerstand.

tijdens het opdampen is noodzakelijk om lagen
te krijgen met een stabiele weerstand. De hech
ting van de laag is uitstekend doordat men be
gint met een inleidende opdamping van alleen
chroom. De samenstelling van Nichromelagen
wijkt weinig af van die van de verdampings
draad.
Omdat alle delen van de dunnelaagweerstand
op het oppervlak van het siliciumdioxyde wor
den gedeponeerd bestaat er bij een compatibele
geïntegreerde schakeling geen inherent verschil
tussen hybridische en monolithische structuren.
NiCr-weerstanden kunnen zowel op een n- als
een p-substraat worden aangebracht. Op het
siliciumsubstraat wordt een ca. 1 p dikke laag
SiO2 gevormd waarna het NiCr over het hele
oppervlak wordt opgedampt. Dan worden de
weerstandspatronen gevormd door middel van
een gemaskerde etsmethode die in het geval
van een kristalschakeling compatibel moet zijn
met de rest van de schakeling. NiCr-weerstan
den kunnen gemaakt worden met een vierkantsweerstand, variërend van 100 tot 400Q, afhan
kelijk van de laagdikte; dit levert een totaal
weerstandsbereik van 20 O tot 50 kQ. De temperatuurcoëfficiënt is minder dan 0,01% per
graad Celsius.
In tabel 10.6 zijn de eigenschappen van de twee
meest gebruikte compatibele dunnelaagweer
standen samengevat.
Aangezien dunnelaagweerstanden minder en
lagere parasitaire componenten hebben dan
diffusieweerstanden zijn hun overdrachtskarak239

Tabel 10.6.
Belangrijke parameters van compatibele dunnelaag weerstanden
Parameter
NiCr
SnO2
bereik van vierkantsweerstanden (Q)
40-400
i
80-4000
'
maximale waarde in kQ
50
500
doorbraakspanning in V (gelijkstroom)
± 200
± 200
temperatuurcoëfficiënt (10-2* m C~’)
< 100
< 0 tot -1500
maximale vermogensdissipatie in W
0.5
( 0.5
tolerantie in %
± 5
± 5
verdisconteerde achteruitgang bij veroudering
± 7
± 7

teristieken in het hoogfrequente gebied beter
dan die van diffusieweerstanden. Dit is geïllu
streerd in fig. 10.24 die de berekende over
drachtskarakteristieken van een gediffundeerde,
een Nichrome- en een tinoxydeweerstand
toont.
10.6. ZELFINDUCTIES

Zelfinducties met een bruikbare inductiewaarde en Q zijn in de ‘planaire’ technieken verre
weg de moeilijkst te vervaardigen onderdelen dit geldt zowel voor de halfgeleidermethoden
als voor de dunnelaagtechnologie. Ondanks
uitgebreid research werk op dit gebied is men
gediffundeerd . . . 200 Q
NiCr ... 400 Q
SnO2 • .. 1000 Q

S
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Fig. 10.24. Berekende overdrachtskarakteristieken
van een gediffundeerde, een Nichrome en een tinoxydeweerstand van 10 k£2 voor geïntegreerde
schakelingen.
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er tot dusver niet in geslaagd tot werkelijk prak
tisch bruikbare resultaten te komen. Als voor
beeld geven we de getallen van tabel 10.7 die
gemeten zijn aan een platte spiraal met 20 win
dingen en een buitendiameter van 0,84 cm, ge
deponeerd op silicium en op glas. Hoewel de
zelfinductie op glas een tienmaal zo hoge Q
geeft als op het siliciumsubstraat, laat hij ook
dan toch nog veel te wensen over. Het ziet er
daarom naar uit dat zolang er geen betere re
sultaten verkregen zijn, men elke benodigde
inductieve reactantie extern op de geïnte
greerde schakeling zal moeten aanbrengen.
Tabel 10.7
Karakteristieken van een platte zelfinductie in spi
raalvorm met 20 windingen op 0,5 Q m silicium en
op glas
glas
Freq. (MHz) 0.5 D m Si
L(|xH) Q
L(|xH) Q
36.2
2.18
20
2.26
4.9
49,4
2.57
3.4
2.33
40
47.1
1.7
2.82
60
3.20
35.1
4.42
0,89
3,91
80
10.6.1. Kleine ringvormige spoelen
Voor combinatie met geïntegreerde schake
lingen lijken kleine ringvormige spoelen met
kernen van ijzerpoeder of speciale ferrietmaterialen bijzonder geschikt. Het formaat ervan is
verenigbaar met dat van deTO5-houder. Wordt
de spoel in de TO5-houder gemonteerd, dan
beperkt dit de maximale temperatuur waaraan
de houder vanwege de beperkte tempcratuurbestendigheid van de isolatie om de ring of de

r/

-

Fig. 10.25. Ringvormige spoel, gemonteerd op een
TO5-montageplaatje.
spoelwindingen mag worden blootgesteld. De
spoel kan uitwendig worden aangesloten op
een houder met alleen de geïntegreerde schake
ling of worden gemonteerd binnen het hoogste
model TO5-houder (zie fig. 10.25). De Q en de
inductantiewaarden die deze componenten
kunnen leveren, maken ze nuttig voor toepas
sing in hybridische schakelingen.
De besproken beperkingen ten aanzien van
de zelfinducties gelden evenzeer voor hoogfrequenttransformators voor elektronische
schakelingen, die op kleine ringvormige kernen
gewonden kunnen worden en zo in een hoge
TO5-houder of extern naast de geïntegreerde
schakeling gemonteerd kunnen worden.
10.7. PIÊZO-ELEKTRISCHE FILTERS

Eén van de manieren om frequenties te filteren
zonder aparte zelfinducties nodig te hebben is
de toepassing van piêzo-elektrische kristalelementen. Frequentiefiltering door middel van
resonerende piêzo-elektrische keramische of
kwartsmaterialen is bij hybridische geïnte
greerde schakelingen zeer zeker mogelijk.
Keramische resonantie-elementen zijn tegen

zeer lage prijs in grote aantallen leverbaar. Ze
kunnen zo klein uitgevoerd worden dat ze in
een normale TO5-houder opgenomen kunnen
worden; een laagste grondfrcquentie van 180
kHz is bereikbaar en een eerste boventoon van
ca. 2 MHz.
Naast hun mogelijkheden als frequentiefilter
kunnen ze ook zo worden ontworpen dat ze
een transformerende werking, voor impedantieaanpassing, hebben. Verder kunnen ze in cas
cade worden geschakeld om een compleet filterelement voor grote vermogens te leveren. De
fasekarakteristieken van keramische filters zijn
echter niet-lineair, ze vertonen niet het verloop
dat door de eenvoudige vervangingsschema’s
wordt gesuggereerd.
Wat hun formaat aangaat lijkt de toepassing
van kwartskristallen voor een frequentiegebied
van 10 kHz tot 100 MHz mogelijk en compati
bel met de eisen van de kristalschakelingstechniek. Men moet echter wel bedenken dat ze,
vanuit praktisch standpunt gezien, op het ogen
blik veel duurder zijn dan keramische elemen
ten.
10.8. CONDENSATORS MET HOGE
CAPACITEITEN

Zijn in een schakeling capaciteiten nodig die
uitgaan boven die welke met gediffundeerd
of compatibele dunnelaagcondensators be
reikbaar zijn, dan voorziet men hierin gewoon
lijk door middel van een tantaliumcondensator
voor grote capaciteiten, die binnen en buiten
een TO5-houder gemonteerd kan worden.
Het gebruik van de tantaliumcondensator
binnen de TO5-houder stelt een grens aan de
toelaatbare maximumtemperatuur. In de her
metisch afgesloten omgeving is het echter een
bijzonder betrouwbaar circuitonderdeel waar
mee zeer zeker een volt-microfaradprodukt
van ca. 10 te bereiken is. Bij hogere waarden
dan 10 doet men er beter aan de condensator
buiten de houder op te stellen waarbij de aan
sluiting en montage op de gebruikelijke ma
nier kunnen worden uitgevoerd.
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10.8.1.Montagemethoden bij niet uit silicium
ontvanger een volume van in totaal 100cm3,
bestaande elementen
waarvan de gehele zend- en ontvanginstallatie
Een onderdeel kan binnen de TO5-houder wor- inclusief kristalfilter echter nauwelijks meer dan
den gemonteerd door de aansluitingen ervan ■ 16 cm3 inneemt, terwijl de rest in beslag wordt
aan de T05-montagepennen te lassen. Is het
genomen door omhulling, antenne, luidspre
onderdeel nogal groot, dan kan het op een ke ker, microfoon, batterijen, schakelaars, etc.
ramisch plaatje worden gemonteerd dat vervol
gens, op de manier van fig. 10.26, op een kera
10.10. SAMENVATTING
misch montageplaatje wordt bevestigd.
Omdat veel componenten niet bestand zijn
Bij kristalschakelingen moeten passieve ele
tegen de normale uitstooktemperatuur van
menten als weerstanden en condensators gefa
300 °C vóór het lassen van de kap op het mon briceerd worden door middel van technieken
tageplaatje, moet men hier een andere oplos die compatibel zijn met die van transistors en
sing voor vinden. Bij de platte houder maakt de
andere circuitonderdelen. Ook kunnen combi
temperatuur van de uiteindelijke afsluiting
naties van technieken worden toegepast, met
(450 °C), tezamen met de kleinere inwendige
name de combinatie met compatibele dunneruimte, het gebruik van niet-geïntegreerde, niet
laagmethoden. Vanuit kostenstandpunt gezien
van silicium vervaardigde componenten prak (aantal bewerkingen en opbrengst) verdient
tisch onmogelijk.
echter de toepassing van gediffundeerde weer
standen en lagencondensators de voorkeur.
Omdat dergelijke elementen tegelijk en met
10.9. ANDERE COMPONENTEN VOOR
dezelfde behandelingen gevormd kunnen wor
COMBINATIE MET GEÏNTEGREERDE
den als die welke voor de transistorfabricage
SCHAKELINGEN
nodig zijn, verlangt de fabricage dan immers
De meeste elektronische systemen kunnen bij
geen speciale bewerkingen. Wel legt dit beper
de huidige stand van de techniek niet in hun
kingen op ten aanzien van de bereikbare waar
geheel tot geïntegreerde schakelingen in microden van gediffundeerde weerstanden en de
houders worden gereduceerd, maar het percen maximale capaciteit die een pn-junctie kan
leveren. Hoewel de bereikbare waarden voor
tage integreerbare elektronische functies is
veel schakelingen voldoende mogelijkheden
toch verrassend hoog en ligt veelal tussen 60 en
80%.
bieden, kan op deze wijze toch niet aan alle
denkbare eisen worden voldaan. Zijn hoge
Een bijzonder belangrijk punt bij complete
waarden nodig en kan men de schakeling niet
systemen is het probleem van de aansluitingen.
De ontwikkeling van betrouwbare kleine multizo veranderen dat men met realiseerbare waar
den kan volstaan, dan moet de ontwerper over
laagpanelen met gedrukte bedradingen stelt
gaan op de complexere combinaties van half
de gebruiker in staat om voordeel te trekken
geleider- en compatibele dunnelaagtechnieken.
uit de grote compactheid die met geïntegreerde
schakelingen bereikbaar is. Bij sommige syste Alleen in extreme gevallen (hoge capaciteits- en
inductiewaarden) is het nodig componenten
men is men al tot het punt genaderd dat een
verdere verkleining weinig zin meer heeft. Zo
buiten de geïntegreerde schakeling te monteren.
heeft een recente kleine experimentele zend-
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11. KRISTALGROEI EN EPITAXIE

11.1. INLEIDING

11.2. KRISTALGROEI

De eerste stap bij de vervaardiging van elke
halfgeleiderconstructie, of het nu gaat om een
gelegeerde diode of een geïntegreerde schake
ling, is het laten groeien van een stuk monokristallijn halfgeleidermateriaal. Bij de oudere
technieken werden de pn-juncties door ge
schikte doopstoffen aan de smelt toe te voegen
tijdens het aangroeien aangebracht. Deze werk
wijze werd echter al snel vervangen door laagvormingstechnieken (zoals diffusie) die werkten
met kleinere stukken monokristallijn materiaal,
gesneden uit een min of meer uniform gedoopt
groot kristal.
Sinds enkele jaren kennen we daarnaast de
epitaxietcchniek, waarbij men door elementen
van beide methoden te combineren tot betere
resultaten komt. Veelal worden plaatjes ge
bruikt die uit een groot, uniform kristal worden
gesneden waarop men nieuwe monokristallijne
lagen laat groeien, en wel eerder uit de gasfase
dan uit de vloeibare fase. De epitaxiale groei
heeft een groot aantal voordelen waarvan één
van de voornaamste wel is dat het mogelijk is
om na elkaar n- en p-gebieden te laten groeien
zonder dat compensatie optreedt, terwijl de
toleranties in doopstoffenconcentraties en dikte
ongekend klein zijn en de doopprofielen (doopstoffenverdelingen in de richting, loodrecht op
het vlak van aangroeiing) zeer gelijkmatig zijn.
De optimale voordelen bereikt men echter door
een weloverwogen combinatie van epitaxie en
andere gestandaardiseerde technieken, in het
bijzonder diffusie. De mogelijkheden van zulke
combinaties zyn dermate uitgebreid dat men
nog nauwelijks van een inzicht in de talloze
structurele toepassingen kan spreken.

Voor de vervaardiging van monokristallijne
materialen beschikt men over verschillende me
thoden. Die welke het meest wordt toegepast
voor het laten groeien van monokristallen voor
geïntegreerde schakelingen is de methode van
Czochralski. Bij deze werkwijze wordt de
uiterst zuivere siliciummassa waaruit het monokristal moet groeien na toevoeging van de
gewenste doopstoffen in een grafieten smelt
kroes met een binnenwand van zeer zuiver
kwarts gebracht. Kroes en inhoud worden in
een inerte atmosfeer binnen een kwartsbuis
geplaatst. Om de kwartscilinder en de grafieten
kroes brengt men een aantal inductiespoelen
aan. Hierop wordt een sterke hoogfrequente
wisselspanning aangelegd, waardoor het sili
cium wordt verwarmd tot het geheel gesmolten
is en de temperatuur op een niveau juist boven
het smeltpunt van het silicium gestabiliseerd is.
Is deze situatie bereikt, dan wordt een kristalkiem (een klein, georiënteerd siliciumkristalletje met zeer weinig roosterfouten) in de
smelt gedompeld. Men laat de kristalkiem aan
het ondervlak over een kleine afstand afsmelten
om alle oppervlaktefouten die bij de vervaardi
ging ontstaan kunnen zijn, te verwijderen. Dan
wordt de kiem geroteerd en zeer langzaam uit
de smelt getrokken. Blijft de temperatuur van
de smelt nauwkeurig op eenzelfde niveau, dan
vormt zich bij het omhoog trekken een enkel,
georiënteerd kristal. Het effect is alsof men een
monokristallijne staaf uit de smelt ‘trekt’, men
noemt deze methode dan ook algemeen lkristaltrekken'.
Normale afmetingen voor aldus verkregen
kristallen zijn ca. 2,5 cm diameter en 20 tot 25
cm lengte, waarbij de precieze waarden afhan
gen van de grootte van de smelt, de treksnelheid en de temperatuur van het oppervlak van
de smelt tijdens het groeien.
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11.3. ZAGEN EN POLIJSTEN

Heeft men zo een monokristallijne staaf ver
kregen, dan moet deze vervolgens in dunne
plaatjes worden verdeeld. Het kristal wordt
eerst georiënteerd en dan op een diamantzaag
geplaatst die het tot plakken zaagt. Het zaag
blad heeft een ringvorm waarbij de binnenrand
de snijkant vormt en de buitenrand versterkt is.
Deze opstelling maakt het mogelijk om veel
dunnere bladen te gebruiken dan bij een nor
male cirkelzaagopstelling met centrale as, waar
door het snijverlies aanmerkelijk wordt geredu
ceerd.
Na het zagen worden de plakken met fijne
schuurmiddelen machinaal op de dikte ge
bracht die men voor de geïntegreerde schake
lingen nodig heeft. Is de dikte naar wens, dan
worden ze spiegelglad gepolijst met steeds fijner
diamantpoeder, waarbij de laatste polijstbehandeling met diamantpasta van een kwart micron
doorsnede wordt uitgevoerd. Na de laatste polijstbewerking zijn de plakken klaar voor het
epitaxieprocédé.

11.4.1. Epitaxie versus diffusie
Het diffusieprocédé werkt van buiten af in op
het halfgeleidermateriaal. Bij deze methode
brengt men verandering binnen in het materiaal
teweeg door het oppervlak ervan aan een hoge
doopstoffenconcentratie bloot te stellen en dan
door temperatuurbehandeling een aantal van
deze atomen het materiaal in te laten diffun
deren.
In fig. 11.2a is een karakteristiek doopprofiel
voor de diffusie van n-doopstoffen in n-silicium
weergegeven. Hoewel men de profielvorm kan
variëren door met uiteenlopende oppervlakteconcentraties van de doopstoffen en verschil
lende diffusietijden te werken, heeft het profiel
altijd het karakter van een exponentieel afne
mende functie, althans in de diepere delen.
Lineaire profielen kan men door diffusie niet
bereiken.
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11.4. EPITAXIE

De term ‘epitaxie’ is afgeleid van de Griekse
woorden ‘epi’ en ‘taxio’ die respectievelijk ‘op’
en ‘opstelling’ betekenen. Een betere definitie
van epitaxie is eigenlijk nauwelijks te geven:
het opstellen van atomen in de vorm van een
monokristallijne laag op een monokristallijn
substraat, en wel zo dat de roosterstructuur van
de gevormde laag een voortzetting vormt van
het kristalrooster van het substraat. Fig. 11.1
geeft een beeld van dit groeiproces. Het boven
ste deel hiervan stelt (schematisch) een reactie
in de gasfase voor die nog behandeld zal wor
den. By deze reactie komen siliciumatomen vrij.
Atomen uit de gasfase bewegen zich langs het
oppervlak van de aangroeiende epitaxiale laag
tot ze op een goede plaats in het kristalrooster
komen waar ze deel uit gaan maken van het
aangroeiende kristal.
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Fig. 11.1. De groei van een epitaxiale laag mono
kristallijn silicium uit de gasfase. Let er op dat de
atomen in de epitaxiale laag een perfecte voort
zetting van het substraatrooster vormen.

Fig. 11.2b geeft een doopprofiel in n-silicium
en fig. 11.2c het superpositieprofiel als n-doopstofatomen in het p-deel van fig. 11.2b worden
gediffundeerd. Uit deze twee curven blijkt dui
delijk dat juncties alleen gevormd kunnen wor-

den door doopstoffenco/npcwsa/Ze. Zo doet
zich in fig. 11.2b een pn-junctie voor op de
diepte waar de concentratie van de p-atomen
Na gelijk is aan die van de n-atomen ND, ofte
wel waar ND — NA = 0.
Het compensatie-effect kan om verschillende
redenen ongewenst zijn. Bij het maken van een
meerlaagsconstructie voert elke diffusiebehandeling tot een verhoging van de doopstoffen
concentratie in het halfgeleidermateriaal. Bij
elke volgende diffusie (van de reeks die nodig
is om meerdere juncties te vormen) neemt het
aantal doopstofatomen dat toegevoegd moet
worden om de tevoren aangebrachte atomen te
compenseren, toe. De oplosbaarheid van de
bruikbare atomen in het vaste silicium is zoda
nig dat meer dan drie achtereenvolgende dif
fusies in silicium niet praktisch meer zijn. Het
feit dat de werkzame doopstoffenconcentratie
een verschil is van twee grote aantallen doop
stofatomen van tegengesteld type maakt het
moeilijk om begraven lagen met een lage doop
stoffenconcentratie (hoge soortelijke weerstand)
voldoende reproduceerbaar te vervaardigen.
Bovendien neemt de beweeglijkheid van zo
wel gaten als elektronen af met de toeneming
van het totale aantal doopstofatomen in het
halfgeleidermateriaal. Deze teruggang van de
n-type

beweeglijkheid kan in materialen met hoge nen p-doopstoffenconcentraties een ongunstige
invloed hebben op alle elektrische eigenschap
pen.
Bij epitaxie daarentegen is men niet beperkt
tot het van buiten af bewerken van een voorge
vormd kristal. Dit blijkt duidelijk uit fig. 11.3.
De doopstofatomen worden tijdens het aan
groeien van de laag in het kristalrooster aange
bracht. De doopstoffenconcentratie in de epitaxielaag wordt geregeld door middel van de
verhouding tussen de concentraties van de siliciumatomen en de doopstofatomen in de gas
fase. Door het type doopstof of de concentratie
ervan in de gasfase te veranderen kan men de
eigenschappen van de epitaxiale laag bijna on
beperkt variëren en dat zonder dat men op
compensatie over moet gaan.
Dit betekent dat het mogelijk is om halfgeleiderconstructies te fabriceren zonder last te
hebben van allerlei compromissen die bij een
voudige gediffundeerde structuren onvermijde
lijk zijn. Laten we als voorbeeld hiervan de pro
blemen beschouwen die zich voordoen bij het
maken van een gediffundeerde siliciumtransis-
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Fig. 11.2. Karakteristieke doopprofielen. a. Diffu
sie van n-doopstof in n-silicium. b. Diffusie van pdoopstof in n-silicium. c. Diffusie van n-doopstof
in het p-deel van b.
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Fig. 11.3. De groei van een epitaxiale laa^ met
(borium) doopstofatomen die in de aan^06160 e
laag worden ‘ingemetseld’.
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tor met een hoge collectordoorbraakspanning
^dCBo en een lage verzadigingsspanning
^ce(sat)- Om een hoge f/dCBo te krijgen moet
de collector uit een materiaal met een hoge
soortelijke weerstand bestaan wat een hoge
collector-serieweerstand en daardoor een hoge
^ce(sat) geeft. Hoewel de é/ce<sat) mogelijk
tot een voldoende laag niveau teruggedrongen
zou kunnen worden door de dikte van het collectorgebied te reduceren, zijn hieraan grenzen
gesteld door de mechanische eigenschappen
van het halfgeleidermateriaal dat het collectorgebied vormt omdat het geheel anders te dun
en breekbaar wordt om nog zonder al te veel
breuk gehanteerd te kunnen worden. Bij een
gegeven plakdikte (normaliter is een dikte van
120 p. nodig voor voldoende mechanische sterk
te) moet de doopstoffenconcentratie zodoende
een compromis zijn tussen een hoge f/dCBo
(hoge soortelijke weerstand) en een lage
^ce(sat) (lage soortelijke weerstand).
Het epitaxieprocédé maakt dergelijke com
promissen niet langer nodig. Op een betrekke
lijk dik substraat (laten we zeggen 110 p) met
een zeer lage soortelijke weerstand kan men
namelijk een dunne epitaxiale laag (bijvoor
beeld 10 p dik) van materiaal met een hoge
soortelijke weerstand aanbrengen. De epitaxi
ale laag heeft dan de hoge soortelijke weerstand
die nodig is voor een hoge t/dCBo, terwijl hij
voldoende dun is om een lage C7ce<sat), te
geven. Het onderliggende substraat gedraagt
zich door zijn uiterst lage weerstand als een
metaal zodat het geen nadelige invloed heeft op
de elektrische eigenschappen van de construc
tie terwijl het wel de nodige sterkte levert om de
plak veilig zonder veel breuk te kunnen han
teren.
Fig. 11.4 geeft een vergelijking tussen twee
dergelijke transistors, de één epitaxiaal en de
andere door middel van diffusie vervaardigd.
Men ziet hierin dat de epitaxiale methode in het
onderhavige geval een reductie van £7ce<sat)
met een factor 10 mogelijk maakt.
Laat men een materiaal van een gegeven ge
leidingstype op een substraat met tegengesteld
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Fig. 11.4. Een vergelijking tussen a een transistor
die alleen door diffusie is gefabriceerd en b één.
gemaakt door een combinatie van epitaxie en dif
fusie. Beide transistors hebben dezelfde C/dCBo:
let er echter op dat de C/ce<sat> van de epitaxiediffusietransistor een tiende is van de eenvoudige
diffusietransistor.

geleidingstype groeien, dan krijgt men zo een
uitstekend uitgangsmateriaal voor de fabricage
van kristalschakelingen. Het doopprofiel van
een dergelijke plak is in fig. 11.5 weergegeven.
Transistors kunnen door diffusie in de epitaxiale n-laag worden gevormd. Vervolgens kan
men de verschillende transistors en andere
componenten dan onderling elektrisch isoleren
door middel van de in hoofdstuk 5 behandelde
p-isolatiediffusie die rond de onderdelen van
substraat naar oppervlak reikende wanden
vormt. Hoewel dergelijke elektrisch geïsoleerde
onderdelen ook in een niet-epitaxiale plak door
middel van drie achtereenvolgende diffusies
plus de isolatiediffusie gevormd kunnen wor
den, zouden die constructies dan gekenmerkt
zijn door compromissen die de elektrische kwa
liteit zeer ongunstig zouden beïnvloeden.
Het is mogelijk om uitsluitend door middel van
epitaxie goede transistors te vervaardigen,
maar bij de huidige stand van zaken is een
dergelijke werkwijze ingewikkelder dan de hier
boven beschreven combinatie van epitaxie en
diffusie. De meeste hoogfrequenttransistors
worden daarom volgens deze combinatietech-
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Fig. 11.5.Doopprofiel van een epitaxiale plak die
als uitgangspunt kan dienen voor de fabricage van
geïntegreerde schakelingen.
niek gefabriceerd.
Zoals al in par.3.1 is opgemerkt is een inhe
rente beperking van de gebruikelijke epitaxiebewerking gelegen in het feit dat de groei van
een epitaxiale laag altijd gepaard gaat met een
diffusieverschijnsel dat tot uitwisseling van
doopstoffen tussen het substraat en de aan
groeiende laag leidt. Dit resulteert in een ver
vaging van de overigens abrupte overgang in
netto-doping, die de vervaardiging van een
ideale abrupte junctie onmogelijk maakt.
Fig. 11.6 geeft een beeld van deze situatie.
Hierin is de soortelijke weerstand uitgezet van
een 12 [im dikke n-laag van 4 -10-2D -m die bij
een temperatuur van 1200°C epitaxiaal is ge
groeid op een substraatplak van 10~4£l-m met
antimoondoping. In dit voorbeeld uit de prak
tijk blijkt uit het geleidelijke verloop van de
soortelijke weerstand duidelijk dat een aan
zienlijke diffusie plaats heeft gevonden. Een
aanzienlijk deel van de totale epitaxiale laag is
nodig voor de overgang van 10-4 Dm naar de
gewenste waarde van 4-10“2 Dm.
Het diffusie-effect betekent uiteraard een be
perking voor doeleinden waarvoor een ideale
abrupte junctie vereist is. De invloed ervan op
een epitaxiale structuur kan soms op een een
voudige, voor de praktijk voldoende nauw
keurige manier worden berekend. Ingeval men
een licht gedoopte laag op een zwaar gedoopt

0

10

20

afstand van oppervlak (p.) ~*
Fig. 11.6. Een praktijkvoorbeeld van de soortelijke
weerstand van een 12p. dikke 4- 10-2Q-m epitaxialc n-laag die bij een temperatuur van 1200°C op
een met antimoon gedoopt 10-4Qm substraat is
gegroeid. Let op de geleidelijke verandering in
soortelijke weerstand ten gevolge van de diffusie
die tijdens de epitaxiale groei optreedt.

substraat laat groeien, kan de uiteindelijke
doopstofïenvcrdeling worden berekend met be
hulp van (3.12), die we hier voor het gemak
herhalen:

N(x) =

^cfvf

x

(3-12)

In dit geval stellen wex = 0 op het oorspron
kelijke aangroeivlak terwijl we x in de aangroeirichting positief nemen. Nt is de doopstoffenconcentratie in het substraat. Het is op deze
manier mogelijk een schatting te maken van de
diepte van de diffusie die tijdens de epitaxiale
groei of een willekeurige navolgende bewer
king van substraat naar laag optreedt. Aan de
hand hiervan kan men de lagen zo dik uitvoe
ren dat de gewenste dikte aan materiaal met
een hoge soortelijke weerstand overblijft.
De temperatuur waarbij de epitaxiale groei
plaats vindt, heeft verreweg de grootste invloed
op de omvang van deze diffusie. Voor elke
100°C temperatuurstijging neemt de diffusie
ongeveer met een factor 10 toe. Zou men de
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— h2
H2 + SiCI4
H2 + PH3

h2

+ b2h6

HCI

Fig. 11.7. Schematische voorstelling van een sys
teem voor de groei van epitaxiale siliciumlagen.

epitaxiale groeitemperatuur met 200 °C kunnen
verlagen en de groeisnelheid op hetzelfde peil
(van 1200°C) kunnen houden, dan zou dit de
diffusiediepte met een factor 100 verlagen en in
een veel scherpere overgang resulteren. Helaas
gaan lagere groeitemperaturen gepaard met
een lagere groeisnelheid waardoor voor een
gegeven laagdikte het totale diffusie-effect on
geveer gelijk blijft.

11.4.2. De epitaxiebewerking
Bij het laten groeien van epitaxiale lagen werkt
men met een afgesloten reactieruimte, bestaan
de uit een lange cilindrische kwartsbuis met een
ingang aan de ene en een uitgang aan de tegen
overliggende kant, waaromheen hoogfrequentinductiespoclen zyn aangebracht. Monokristallijne siliciumplakken met de gewenste dia
meter, vlakheid en elektrische materiaaleigen250

afvoer

schappen worden op een schuitje geplaatst. Dit
schuitje, een kwartshuls waarbinnen zich een
lange, rechthoekige grafietstaaf bevindt, wordt
in de reactieruimte gebracht waar het grafiet
inductief verhit kan worden. Een regelpaneel
stelt de technicus in staat een keuze te maken
uit een grote verscheidenheid aan gassen die
nodig zijn om epitaxiale lagen te vormen met de
voor geïntegreerde schakelingen en halfgeleiderconstructies vereiste hoedanigheden. Deze
installatie is schematisch weergegeven in fie.
11.7.
De chemische reactie waarop de epitaxiale
groei van zuiver silicium berust is de reductie
van siliciumtetrachloridc met waterstof:
1200°C
SiCl4 + 2H2 —■ > Si + 4HC1
Deze reactie bezit voor dit doel een aantal be
langrijke voordelen. Siliciumtetrachloridc is
gemakkelijk te zuiveren, niet giftig en goed
koop. De reactie is bijna volkomen heterogeen,
dat wil zeggen de reactie waarbij silicium uit
siliciumtetrachloridc vrijkomt, vindt alleen op
een oppervlak plaats en niet in de gasfase. Meti
kan de omstandigheden zo instellen dat de
reactie alleen op een siliciumoppervlak plaats
vindt en niet op de wanden van schuitje en om
geving.
Doorgaans zijn het echter geen intrinsiekeepitaxiale siliciumlagen die men wil vormen; nor
maliter gaat het om epitaxiale lagen met be
paalde doopstoffen in voorgeschreven concen-

traties. Om de gewenste doopstoffenconcentraties in de laag te verkrijgen zijn zodoende
twee gelijktijdig en in de juiste verhouding ver
lopende reacties nodig. Men bereikt dit door
voor n-doping fosfine en voor p-doping diboraan aan het mengsel van siliciumtetrachloride
en waterstof toe te voegen. Fosfine en diboraan
vallen op ongeveer dezelfde wijze als silicium
tetrachloride uiteen wat dan tot het inbouwen
van fosfor- respectievelijk boriumatomen in
het groeiende siliciumrooster leidt. Deze reac
ties zijn uitstekend geschikt om allerlei verschil
lende structuren te vormen zoals n of n+, pof
p+ en afwisselende n- en p-lagen.
Een nadeel van deze werkwijze is echter het
hierboven besproken diffusie-effect tijdens het
groeien. Moet men epitaxiale lagen met een ab
rupte overgang in doopstoffenconcentraties
maken, dan kan men een andere methode toe
passen die uitgaat van het uiteenvallen van
silaan bij hoge temperatuur. Deze reactie ver
loopt bij 1000°C met ongeveer dezelfde snel
heid als de reactie met siliciumtetrachloride bij
1200°C. Silaan wordt als volgt gesplitst:
1000°C
SiH4 Y - — > Si + 2H2

Het is echter een materiaal dat in het gebruik
zeer lastig en gevaarlijk is wat de reden is dat
men het ondanks de duidelijke voordelen ervan
boven siliciumtetrachloride toch maar weinig
gebruikt.
Reinheid is voor het oppervlak van de plak
waarop de epitaxiale groei plaats vindt een
dwingende noodzaak. Men past daarom een
laatste reinigingsbehandeling in de reactieruimte toe met gasvormige HC1. Deze HC1 moet van
de zuiverste kwaliteit zijn die maar verkrijg
baar is.
Voor toepassing in geïntegreerde schake
lingen worden dikwijls epitaxiale plakken ge
bruikt met het in fig. 11.5 afgebeelde profiel.
Een dergelijke plak bestaat dan uit een epitaxi
ale laag met ongeveer 1016 donordoopstofatomen per cm3 en een dikte van 25 pi, die aan
gebracht is op een substraatplak met ca. 10*5

acceptordoopstofatomen per cm3. De epi
taxiale laag heeft een soortelijke weerstand van
5-10~3 Q-m, hij is van het n-type. Het p-substraat heeft een soortelijke weerstand van 0,1
D-m. Bij geïntegreerde schakelingen zijn sub
straat en laag altijd van tegengesteld type om
dat het substraat in geïntegreerde schakelingen
tevens de isolatie tussen de componenten
onderling moet vormen.
De bewerkingen die nodig zijn om een derge
lijke epitaxiale laag te vormen, zijn de volgende.
De substraatplakken worden na de mechani
sche polijstbehandeling en de laatste schoon
maak op het schuitje geplaatst dat in de reactieruimte wordt gebracht. De ruimte wordt afge
sloten waarna stikstof wordt toegevoerd om de
erin aanwezige lucht te verwijderen. Vervol
gens wordt waterstof naar de reactieruimte ge
leid waarvan de toevoer op een vaste waarde
van 30 1/min. wordt gesteld. Dan schakelt men
de inductieverwarming in die de substraat
plakken tot 1200° ± 2°C verhit. Is de tempera
tuur stabiel geworden, dan wordt HC1 naar de
reactieruimte geleid; de verhouding tussen wa
terstof en HC1 houdt men op 100:1. De duur
van de behandeling is 6 minuten; in die tijd
wordt 3 p. van het substraatoppervlak weggeëtst. Dan schakelt men de HCl-toevoer uit
en die van SiCU en fosfine in. De verhouding
tussen waterstof en SiCl4 is 800:1, die tussen
waterstof en fosfine 5 • 10® :1. Deze reactie laat
men 50 minuten doorgaan waarna een 25 p.
dikke n-laag op het p-substraat is gegroeid.
Dan zet men de toevoer van fosfine en silicium
tetrachloride stop waarna de plakken in zuivere
waterstof worden afgekoeld. De hele bewer
king levert lagen waarvan de dikte en soorte
lijke weerstand ook bij grotere aantallen ±5%
reproduceerbaar zijn.

11.4.3. Regeling van de laageigenschappen
Het procédé moet epitaxiale lagen leveren die
aan de volgende belangrijke eisen voldoen:
1. foutloze kristalstructuur;
2. nauwkeurig bepaalde dikte- en soortelijkc
weerstandswaarden;
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3. uniformiteit van dikte en soortelijke weer
stand over het hele plakoppervlak en van plak
tot plak in het schuitje.
Een monokristallijne structuur met een uiter
mate regelmatig rooster is een absolute nood
zaak voor de fabricage van geïntegreerde scha
kelingen. Alleen in dergelijke materialen name
lijk kan de doopstoffenconcentratie voldoende
uniform zijn om een goede opbrengst te krij
gen.
Veel factoren hebben invloed op het al of
niet voorkomen van fouten in de kristalstruc
tuur van epitaxiale siliciumlagen. De reacties
waarmee de laag wordt gedeponeerd, moeten
heterogeen zijn. Worden namelijk ook in de
gasfase siliciumatomen gevormd, dan ballen
deze atomen zich samen. Een dergelijk trosje
zou op de groeiende laag terecht kunnen kokomen maar daar niet in het kristalrooster op
genomen kunnen worden, wat een polykristallijn gebied zou geven. De reactie met siliciumtetrachloride verloopt echter alleen op een
oppervlak en niet in de gasfase. Het meest
waarschijnlijk is dat deze reactie in twee stap
pen verloopt, waarvan de eerste een reductie
van het siliciumtetrachloride inhoudt en de
tweede de heterogene splitsing van het siliciumdichloride in silicium en siliciumtetrachloride:

l.SiCU + H2
SiCl2 4- 2HC1
2.2SiCl2 +^>Si + SiCl4
De eerste stap vindt in de gasfase plaats. De
tweede kan alleen verlopen als twee siliciumdichloridemoluculen in aanwezigheid van een
derde lichaam bijeen komen. De waarschijlijkbeid van een botsing van drie deeltjes in dc
gasfase is verwaarloosbaar klein, maar de kans
dat twee SiCl2-moleculen op een oppervlak te
zamen komen is groot. Op deze wijze komen
siliciumatomen per stuk op het aangroeioppervlak vrij wat de kans op een regelmatig
kristalrooster groot maakt.
De groei van een monokristallijne laag is
normaliter een langzaam procédé omdat de
eliminatie van potentiële kristalfouten eist dat
aangroeiing en verwijdering van atomen op
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verkeerde plaatsen bijna in evenwicht zijn. Met
het stijgen van de reactietemperatuur krijgen
de atomen die op weg zijn naar het aangroeivlak, meer energie zodat ze gemakkelijker over
het oppervlak bewegen om een goede plaats in
het kristalrooster te vinden. Men kan dus ver
wachten dat hogere temperaturen tot grotere
aangroeisnelheden leiden voor een gegeven per
fectie van het kristal. Dit is inderdaad het ge
val. Bij 1100°C kan men geen grotere snelheid
dan 0,1 p./min. bereiken bij de epitaxiale groei
van lagen met een regelmatige kristalstructuur.
Bij 1200°C zijn al snelheden van 1 [z/min. mo
gelijk; bij 1270°C leveren groeisnelheden van
5 [z/min. nog uitstekende kristallen.
De toegestane groeisnelheid is ook een func
tie van de zuiverheid van de reagerende gassen.
Is hiervan het gehalte aan zuurstof, stoom of
lange organische kettingmoleculen ook maar
0,0025%, dan kunnen er onmogelijk monokristallen groeien, hoe temperatuur en aangroeisnelheid ook zijn.
Reinheid en een feilloze kristalstructuur van
de substraatplak zijn van het grootste belang.
Hoe goed de plak vóór het aanbrengen in de
reactieruimte ook is schoongemaakt, altijd blij
ven er mechanische imperfecties, siliciumdioxyde, aanhechtend stof en andere verontreini
gingen op het plakoppervlak achter. Deze oppervlakteafwijkingen vormen de kern van bob
bels, kuilen en stapelfouten in de aangroeiende
laag.
Een korte behandeling van enkele kristallografische wetten is misschien de beste manier
om een inzicht te krijgen in deze materie.
Kristallen groeien in bepaalde voorkeursrich
tingen en hun geometrische vormen worden
bepaald door de richtingen waarin ze het lang
zaamst groeien. De uitwendige kristalvlakken
staan loodrecht op deze langzaamste-groeirichtingen, ze zijn een macroscopische mani
festatie van de atomaire ordening. De kristal
vlakken zijn parallel aan de atomaire symmetrievlakken. In tig. 11.8 is een elementaire cel
van het kubische stelsel afgebeeld. Hierin is
vlak abcd een symmetrievlak aangezien aan

vlak ABCD=(OO1) vlak
vlak AEG=(111) vlak
vlak bdeg =(110) vlak

Fig. 11.8. De elementaire cel van het kubische
kristallografische stelsel.

weerskanten ervan atoomvlakken liggen die
eikaars spiegelbeeld zijn. Dit vlak is volkomen
bepaald door de zogenaamde Miller-indices,
die de reciproken van de snijpunten met de x-,
y- en z-as voorstellen. Vlak abcd snijdt de xen j-assen in het oneindige en de z-as op één
eenheid (ribbe, roosterconstante). De Millerindices van dit vlak zijn daarom (001). De
(100)- en (OlO)-vlakken zijn ook gemakkelijk
aan te wijzen. Andere gemakkelijk herkenbare
vlakken zijn (111) en (110).
De silicium- of diamantstructuur is veel com
plexer dan die van dit simpele voorbeeld. De
beste manier om een voorstelling te krijgen van
het siliciumkristalrooster is een extra atoom in
het midden van elk vlak van de elementaire cel
te plaatsen en dan een tweede dergelijke vlakgecenterde kubus ongeveer halverwege in de
eerste kubus te denken. Bij de ongecenterde
kubische cellen liggen de atomen van elk vol
gend vlak recht boven die van het vlak eronder.
Beschouwen we van het siliciumrooster de
richting loodrecht op het (11 l)-vlak (in fig. 11.8
vlak age), dan liggen op alle snijpunten met de
evenwijdige vlakken siliciumatomen, die echter
maar om de zes vlakken volkomen equivalente
posities innemen (zie fig. 1.6).
Veroorzaakt een kleine afwijking, bijvoor
beeld een stofdeeltje of een andere storing op

het substraatoppervlak van een in (lll)-richting gegroeide epitaxiale siliciumplak op die
plaats een afwijking van één roosterconstante
ten opzichte van de rest van het aangroeiende
kristal, dan is hierdoor de basis gelegd voor een
stapelfout die zich bij de verdere groei voortzet.
Dit is in fig. 11.9 in beeld gebracht. In het deel
van het kristal binnen de tetraëder is de aan
groei ‘uit de pas’ ten opzichte van de omge
ving. Echte fouten bevinden zich alleen op de
vlakken die de tetraëder begrenzen en waar de
structuur niet ‘doorloopt’. De gebieden aan
weerskanten van deze vlakken kunnen een
foutloze structuur hebben, maar die wordt in
elk geval onderbroken op de in fig. 11.9 gestip
peld aangegeven driehoekige vlakken. Een sta
pelfout kan zichtbaar gemaakt worden door
etsen die perfecte en dislocatievlakken met on
gelijke snelheid aantasten. Een stapelfout in
een (lll)-plak vertoont meestal de vorm van
een gelijkzijdige driehoek, zoals in fig. 11.9 is
aangegeven. Een exemplaar met een groot aan
tal fouten geeft een groot aantal driehoeken
van gelijke grootte en oriëntatie te zien.
Een grote verstoring van het substraatopper
vlak, zoals een kras, zou tot een overeenkom
stig grote afwijking in het uiteindelijke opper
vlak leiden. Dit heeft een nadelige invloed op
de uniformiteit van volgende bewerkingen als
diffusie en maskering, terwijl de betreffende ge
ïntegreerde schakelingen of constructies na-

r___________ B------- .
lepitaxiale laag
fsubstraatplak

Fig. 11.9. Een minuscule fout in N kan de stapeling
van de atomen boven N één atoomafstand ver
schuiven waardoor de stapelfout zich in de aan
groeiende laag voortzet. Let er op dat bij epitaxiale groei in de (11 l)-richting de stapelfout het op
pervlak in de vorm van een gelijkzijdige driehoek
ABC snijdt.
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tuurlijk onbruikbaar zijn. Stapelfouten veroor
zaken subtielere afwijkingen. Fabriceert men
een junctie in materiaal met stapelfouten, dan
wordt er licht uitgestraald aan de randen van
de stapelfout als er een tegenvoorspanning op
de junctie wordt aangelegd. Deze uitstraling is
een aanwijzing voor een beperkte doorbraak;
dergelijke juncties worden gewoonlijk geken
merkt door hoge lekstroomwaarden.
Men heeft ontdekt dat een opmerkelijk groot
deel van de krassen, stofdeeltjes en andere ver
ontreinigingen verwijderd kan worden door
vóór de epitaxiale laagvorming gasvormig HC1
over de substraatplakken te leiden, waardoor
enkele microns worden weggeêtst. Epitaxiale
lagen die op dergelijke oppervlakken worden
aangebracht, zijn volkomen vrij van bobbels en
kuilen. Het aantal stapelfouten wordt enkele
machten van tien gereduceerd, van 10.000 per
cm2 tot minder dan 10 per cm2.
De groeisnelheid van epitaxiale lagen hangt
af van de SiCU-toevoer, de verhouding tussen
H2 en SiCL* en de temperatuur. Al deze varia
belen kunnen met redelijke toleranties in de

hand worden gehouden. Men houdt meestal
een constante groeisnelheid aan en regelt de
laagdikte door middel van de tijdsduur van de
behandeling.
De soortelijke weerstand en het geleidingstype van de epitaxiale laag worden bepaald
door de soort en de hoeveelheid doopstofgassen die men tijdens het aangroeien aan de gasstroom toevoegt. Men gebruikt hierbij altijd
zeer sterk verdunde mengsels van deze gassen
in waterstof. Een deel per miljoen is een nor
male concentratie voor zowel fosfine (n-doopstof) als diboraan (p-doopslof). Deze gassen
zijn normaal in hogedrukcilinders leverbaar.
Het verband tussen de concentratie van het
werkzame gas in de gasfase en de doopstoffenconcentratie in de aangroeiende laag is buiten
gewoon ingewikkeld. Hierbij spelen zowel de
chemische reactiesnelheden bij de reductie van
het siliciumtetrachloride en de fosfine- en diboraansplitsing als de gastoevoer en tempera
tuur een rol. Voor deze situatie geldt dat empi
rische verbanden gemakkelijker te bepalen zijn
dan theoretische. In fig. 11.10 is de samenstel0,06-10‘3
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Fig. 11.10. De verhouding tussen de samenstelling van de gasfase en de doopstoffenconcentratie in de
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ling van de gasfase uitgezet tegen de doopstoffenconcentratie in de epitaxiale laag, met fosfine als werkzaam gas. In fig. 11.11 is hetzelfde
gedaan voor diboraan als werkzaam gas.
De diktevariaties van de epitaxiale laag over
het plakoppervlak hangen in sterke mate af van
de snelheid van het gastransport. Stroomt het
gas er erg snel maar nog steeds laminair, dan
heeft de epitaxiale laag de neiging een enigszins
gebolde vorm aan te nemen, waarbij de laag
aan de randen dicht bij de buiswand dunner is
dan over de rest van het oppervlak. Precies het
omgekeerde doet zich voor bij een zeer lang
zame doorstroming van het gas. Door een mid
delmatig snelle stroomsnelheid te kiezen kan
men zodoende lagen van uniforme dikte krij
gen.
Het grootste probleem in verband met de
laagdikte heeft betrekking op het verschil in
dikte tussen de voorste en de achterste plakken
in het schuitje. Het effect doet zich namelijk
voor dat de voorste plakken een grotere laag
dikte vertonen dan de achterste wat verband
houdt met het feit dat de SiCl4-concentratie
lager wordt bij het doorstromen van het gas
naar de uitgang van de buis.

Eenzelfde probleem doet zich voor ten aan
zien van de soorteiijke weerstand doordat zich
een verschil in doping voordoet over de lengte
van de buis. Bij n-lagen op n+-substraten of
p-lagen op p+-substraten zijn het de laatste
lagen die de grootste doping vertonen. De ver
klaring hiervan is als volgt. Bij de hoge tempe
ratuur waarbij de bewerking plaats vindt dif
funderen doopstofatomen uit de ondervlakken
van de substraten de gasstroom in. Dit doet
zich voor bij alle plakken in de buis, maar de
concentratie van de betreffende atomen in de
gassen neemt in de lengte van de buis ten gevol
ge van dit effect steeds toe wat dan het boven
vermelde resultaat sorteert. Zijn laag en sub
straat van tegengesteld type, dan leidt dit effect
tot compensatie. Het geschetste verschijnsel
noemt men soms autodoping. Bij licht gedoop
te substraten is het effect te verwaarlozen.
De eliminatie van al deze verschillen ten ge
volge van de plaatsing bij de bewerking is een
kwestie van de juiste gasstroming. Door het
schuitje 5 a 10° tegen de gasstroomrichting in
te laten hellen (door de ‘achtersteven’ wat ho
ger op te stellen) zorgt men voor een toevoer
van vers, niet verarmd en evenmin verrijkt gas-
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mengsel. Op deze wijze neemt de uniformiteit
van zowel de laagdikte als de soortelijke weer
stand van de opeenvolgende plakken aanmer
kelijk toe.
11.4.4. Conclusie
De hele epitaxietechniek staat nog in de kinder
schoenen. Researchwerk van betekenis op dit
gebied is pas sinds 1960 geleverd, al is het prin
cipe ervan al jaren voordien vastgelegd. Er is
inmiddels een grote voortgang geboekt. Tegen
woordig kan men lagen laten groeien met een
hoge graad van kristallijne perfectie en een
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nauwkeurig bepaalde dikte en soortelijke weer
stand. De soortelijke weerstand ervan en het
geleidingstype kan men in verticale richting
bijna naar wens variëren. Grote behoefte be
staat aan een procédé dat veilig is en waarbij
men met lagere temperaturen kan werken dan
de nu toegepaste reactie met siliciumtetrachloride. Hierdoor zou men de diffusie die zich nu
tijdens de epitaxiale groei voordoet, tot een
verwaarloosbaar niveau kunnen terugdringen
zodat men tot werkelijk abrupte veranderingen
in de doopstoffenconcentratie zou kunnen
komen.

J. C. Haenichen
12. PLAKBEWERKINGEN
12.1. INLEIDING

Het deel van de moderne techniek van geïnte
greerde schakelingen dat we plakbewerkingen
noemen heeft betrekking op de behandelingen
die de halfgeleiderplak moet ondergaan vóór
hij in kleinere blokjes wordt verdeeld. Het oor
spronkelijke siliciumplaatje zoals dat uit het
gegroeide kristal wordt gezaagd, kan be
schouwd worden als een systeem dat praktisch
geen informatie bevat - een homogeen plaatje
waarvan het de opzet is dat elk willekeurig
klein deeltje dezelfde eigenschappen bezit. De
bedoeling van de reeks plakbewerkingen is nu
om in dit plaatje informatie vast te leggen in de
vorm van een bepaald patroon van halfgeleiderjuncties en verbindingen.
Op de theorie van juncties is in hoofdstuk 2
uitgebreid ingegaan. De bedoeling van het on
derhavige hoofdstuk is een inzicht te geven in
de praktische aspecten van de diverse technie
ken om juncties in halfgeleiderkristallen te vor
men en de methoden om de gevormde gebieden
op de gewenste manier tot schakelingen te ver
binden.
Bij de bewerking van halfgelciderplakken
kan men twee fundamenteel verschillende
werkwijzen onderscheiden. Bij de ene onder
gaat elk blokje apart een reeks behandelingen
die in de gewenste constructie resulteert, zoals
men ook micro-alliagetransistors maakt, bij de
andere voert men alle bewerkingen tegelijk bij
alle elementen van de plak uit, zoals ook bij de
meeste soorten gediffundeerde transistors. Bij
de micro-alliagetransistor (fig. 12.1) wordt de
halfgeleiderplak vóór alle andere bewerkingen
in kleine stukjes verdeeld. Elk afzonderlijk
blokje wordt dan op een geëigende manier ge
ëtst om aan weerskanten kleine holten te krij
gen. Men brengt deze putjes tegenover elkaar
aan zodat ze het halfgeleiderplaatje bijna door
boren. Dan wordt een metaalbolletje van het
juiste type, bijvoorbeeld p-metaal voor een

pnp-transistor, in elk van de putjes gelegeerd;
de gelegeerde juncties die hierbij ontstaan wor
den veroorzaakt door een verschijnsel dat hergroei heet en dat nog behandeld zal worden.
germaniumblokje

gelegeerde contacten
in geëtste holten

I!

'aansluitdraad

Fig. 12.1. Doorsnede van een micro-alliagetransistor.
In het tweede geval levert de reeks bewer
kingen een plak met een groot aantal elemene
ten. Dit is de techniek waarin geïntegreerdschakelingen worden gefabriceerd. Een be
knopt overzicht van de plakbewerkingen en
aansluitingen die bij de produktie en montage
van kristalschakelingen nodig zijn, is in par.
5.4 gegeven.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat er
bepaalde procédés zijn die een combinatie van
deze twee benaderingen vormen. Hierbij wor
den één of enkele bewerkingen op de complete
plak uitgevoerd die een groot aantal potentiële
elementen bevat waarna men hem splitst in
aparte blokjes waarop de resterende bewer
kingen apart plaats vinden. Een voorbeeld van
een dergelijk proces levert de micro-alliagediffusietransistor waarbij eerst een dikke basis
laag in de hele plak wordt gediffundeerd waar
na een resterende behandeling volgt die in
grote trekken overeenkomt met die van een
micro-alliagetransistor.
De bewerkingen die by de fabricage van ge
ïntegreerde schakelingen het meest worden toe
gepast - epitaxie, diffusie, oxydatie, maskering
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en opdampen - worden alle op de complete
plakken uitgevoerd. Sommige behandelingen
komen meermalen in de reeks voor. De nor
male maskermethode, die de andere bewerkin
gen hun selectiviteit verleent, is een fotolithografisch procédé waarbij het patroon als een
fotografisch beeld wordt gevormd in de emul
sielaag die op de plak is aangebracht. Men
spreekt doorgaans van de foto-etsmethode.
Het is wellicht nuttig om op dit punt nog
even een zeer beknopt overzicht te geven van
de voorgeschiedenis van de siliciumplak waar
men bij de fabricage van geïntegreerde schake
lingen van uitgaat. Het uitgangsmateriaal
wordt gevormd door silicium in zeer zuivere,
maar polykristallijne vorm. Dit materiaal
wordt in een kroes gesmolten waarna men een
monokristallijne kristalkiem van de gewenste
oriëntatie in de smelt dompelt. Door de kiem
langzaam uit de vloeistof te trekken produceert
men een groot en bijna perfect monokristal.
De siliciumsmelt kan met geschikte p- of ndoopstoffen gedoopt worden om een uiteindelyk kristal met een willekeurige gewenste p- of
n-geleidingstype te leveren. Het geleidingsver
mogen wordt alleen beperkt door de oplos
baarheid van de betreffende doopstof in sili
cium.
Het uiteindelijke kristal geeft men dikwijls
door middel van een techniek die centerloos
slijpen wordt genoemd, een uniforme diame
ter. Men bepaalt de oriëntering van de kristal
structuur van het kristal met bijvoorbeeld rönt
genstralen. Vervolgens slijpt men parallel aan
één van de kristal vlakken een smalle, vlakke
strook in de lengte van het kristal. Dit strookje
dient later bij het inkrassen als referentiepunt.
Dan wordt het kristal met een diamantzaagblad in dunne plaatjes gezaagd. De plakken
worden mechanisch gepolijst met een geschikt
middel als A12O3 of diamantpoeder, waarbij
één oppervlak nog een behandeling met een
extra fijn polijstmiddel kan ondergaan.
In dit stadium vertonen de plakken een groot
aantal oppervlaktestoringen die een gevolg zijn
van het schuren en polijsten. Deze dislocaties
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strekken zich in het algemeen tot enkele mi
crons diep in de plak uit; ze kunnen op chemi
sche wijze of door etsingmet bepaalde dampen
worden verwijderd.
Na deze korte inleiding in de bewerking en
voorbereiding van plakken kunnen we over
gaan op een meer gedetailleerde beschouwing
van de verschillende plakbewerkingen. We zul
len ze bespreken in de volgorde die ook in de
praktijk bij de fabricage van geïntegreerde
schakelingen wordt toegepast.
12.2. EPITAXIE

Epitaxiale groei is, zoals in hoofdstuk 11 be
handeld is, een procédé waarbij men een dunne,
monokristallijne siliciumlaag uit de gasfase op
een bestaande monokristallijne plak van het
zelfde materiaal laat groeien. In tegenstelling
tot het procédé dat wordt toegepast voor het
groeien van massieve halfgeleider-monokristallen in de vloeibare fase, deponeert men het
materiaal bij de epitaxie uit de gasfase, waarbij
geen enkel deel van het systeem ook maar in
de omgeving van de smelttemperatuur van het
materiaal komt.
De epitaxiale laag kan dezelfde of een tegen
gesteld geleidingstype bezitten als de substraatplak. De doopstoffenconcentratie erin
kan binnen ruime grenzen geregeld worden,
terwijl men op deze wijze zeer ingewikkelde
doopprofielen kan produceren. Verder is men
bij epitaxiale lagen niet gebonden aan de doopstoffencompensatie die bij junctievormende ge
diffundeerde lagen onvermijdelijk is.
12.3. DIFFUSIE

Afhankelijk van de randvoorwaarden nemen
de oplossingen van de diffusie-differentiaalvergelijking uiteenlopende vormen aan, maar
altijd hebben deze een exponentieel karakter
(zie fig.3.2 en 3.4). Zoals al in hoofdstuk 3 is
opgemerkt heeft bij de diffusie van een doopstof in een vast materiaal de doopstoffenconcentratie bij het oppervlak hiervan altijd een

maximale waarde, om verder naar binnen toe
volgens de complementaire foutenverdelings
functie of volgens Gauss af te nemen. Laat men
dc diffusie voldoende lang doorgaan, dan wordt
de doopstof uniform door het hele monster
verdeeld. In de praktijk echter, waarbij men
meestal ten doel heeft om juncties in het mate
riaal te vormen, beëindigt men de diffusiebewerking lang vóór het verzadigingspunt is be
reikt. Hierdoor wordt het geleidelijke verloop
van de doopstoffenvcrdeling vastgelegd.
Een voor de praktijk bijzonder nuttige eigen
schap van sommige diffusanten is dat hun diffusiestroomcoëfficiënten in silicium veel hoger
zijn dan in siliciumdioxyde. Dit heeft ertoe ge
leid dat siliciumdioxydelagen bij diffusiebehandelingen algemeen gebruikt worden als mas
kers. De groei van deze lagen is dan ook ten
nauwste verbonden met de technologie van de
doopstoflfendiffusie.

12.3 A.Oxydatie
Bij de oxydatiebehandeling worden niet of ge
deeltelijk geoxydeerde plakken in de centrale
buis van een diffusieoven geplaatst waarbinnen
een zeer hoge temperatuur heerst (normaal is
900 a 1200°C). De plakken worden naar de
hete zone van de oven vervoerd op een kwarts
drager, het schuitje, die bevestigd is aan een
over de hele lengte van de oven reikende kwartsstaaf. Dan wordt een oxydatiemiddel, bijvoor
beeld zuurstofgas of stoom er overheen geleid,
waardoor de zuurstof met het silicium van de
plakken reageert en een laag SiO2 ontstaat.
Naarmate de laag dikker wordt neemt de aangroeisnelheid af omdat het silicium of de zuur
stof (of beide) meer tijd nodig hebben om door
de SiO2-laag te diffunderen opdat dc reactie
plaats kan vinden.
Op het gebied van de versnelling van deze laagvorming is een aanzienlijke hoeveelheid researchwerk verricht. Fig. 12.2 en 12.3 geven een
beeld van de aangroei van SiO2 op Si in atmos
feren van respectievelijk droge zuurstof en
stoom. Hieruit blijkt dat de helling van de lij
nen bij stoomoxydatic verschilt van die bij oxy-
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Fig. 12.2Oxydedikte uitgezet tegen de groeitijd bij
een siliciumoppervlak met (1 U)-richting dat bij
verschillende temperaturen aan droge zuurstof
wordt blootgesteld.

datie met droge zuurstof, wat wijst op een ver
schil in activeringsenergie van de oxydatiereactie in beide gevallen.

12.3.2. Gemaskerde diffusie
Is er eenmaal een oxydelaag op de siliciumplak
gevormd, dan kan men er met behulp van de in
hoofdstuk 5 behandelde fotolithografische
technieken openingen (vensters) van bepaalde
vorm en afmetingen in etsen. We zullen later in
dit hoofdstuk nog op deze technieken terug
komen. Wordt een aldus behandelde plak aan
een diffusie blootgesteld, dan zal de doopstof
alleen op deze door etsing opengelegde plaat
sen het silicium binnendringen. Op deze wijze
kan men de eigenschappen van het plakmateriaal plaatselijk en in regelbare mate modifi
ceren. Bij gebruik van een geschikte doopstof
(n of p) kan men het geleidingstype van het
kristal door middel van selectieve diffusie
plaatselijk omkeren, waarbij langs de grenzen,
van de betreffende gebieden juncties ontstaan.
Men noemt dit procédé gemaskerde diffusie.
Fig. 12.4 geeft een verticale doorsnede van
een kristal dat een dergelijke gemaskerde dif259
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Fig. 12.3. Oxydedikte, uitgezet tegen de groeitijd
bü een siliciumoppervlak met (11 l)-richting dat
bij verschillende temperaturen aan stoom wordt
blootgesteld.
fusie heeft ondergaan, met borium als diffusant. Hierin is te zien dat de diffusant het sili
cium alleen door het ‘venster’ in de oxydelaag
is binnengedrongen. Omdat diffusie echter een
driedimensionaal proces is, is een deel van het
borium tot onder de randen van het oxydemasker gepenetreerd. Bij het opstellen van de
patronen van geïntegreerde schakelingen moet
met dit effect altijd terdege rekening worden
gehouden omdat het de kortste afstand tussen
de componenten van een geïntegreerde schake
ling bepaalt. Als globale benadering kan men
rekenen dat de afstand waarover de diffusie
penetratie onder het masker zich uitstrekt, ge
lijk is aan die in verticale richting.
Gemaskerde diffusie vormt de kern van de
moderne halfgeleidertechnologie. Er dient
echter wel op gewezen te worden dat niet alle
doopstoffen dit grote verschil in diffusiesnelheid in SiO2 en silicium vertonen.
Borium en fosfor bezitten beide deze nuttige
eigenschap wat dan ook een reden voor hun
veelvuldige toepassing is. Gallium echter diffun
deert snel door SiO2, waardoor het onbruik
baar is voor situaties waarin een gemaskerde
diffusie van een p-doopstof wordt verlangd.

260

Fig. 12.4. Doorsnede waarin het resultaat van een
gemaskerde boriumdiffusie in n-silicium tc zien is.
De diffusiepenetratie onder het masker is onge
veer gelijk aan die in verticale richting.

Arsenicum wordt eveneens door silicium
dioxyde tegengehouden, maar dit materiaal
vindt minder toepassing omdat de diffusiestroomcoëfficiënt in silicium ook erg laag is.
Het gebruik van arsenicum als n-doopstof kan
echter voordelen bieden omdat het een betere
‘gebondenheid’ vertoont bij navolgende warm
tebehandelingen, bijvoorbeeld herhaalde dif
fusies. Deze eigenschap kan voor sommige toe
passingen zeer gewenst zijn.
In de praktijk worden voor p- en n-diffusie
in silicium vrijwel uitsluitend borium respec
tievelijk fosfor gebruikt. Naast het feit dat ze
niet door siliciumdioxyde penetreren is de re
den hiervan onder andere gelegen in hun bijna
gelijke diffusiestroomcoëfficiënten in silicium
en hun zeer grote oplosbaarheid in silicium,die
een hoge oppervlakteconcentratie mogelijk
maakt.

12.3.3. Dijfusieapparatuur
In alle gevallen heeft men een hoge-temperatuuroven nodig met een horizontaal tempera
tuurprofiel van voldoende lengte (onder tempe
ratuurprofiel verstaat men het temperatuurverloop, uitgezet tegen de positie in de lengteas
van de hete zone). De toelaatbare afwijking ten
opzichte van de horizontale profiellijn wordt
bepaald door de tolerantie in de eigenschappen
van de gediffundeerde lagen. Is een spreiding
in diffusiediepte van ±50% toegestaan, dan
is een temperatuurprofiel met een afwijking

van ± 5°C ai voldoende. Is de tolerantie in de
penetratie echter maar ± 5% of ± 10%, dan
is de toelaatbare afwijking van het tempera
tuurprofiel misschien maar ± |°C. In de prak
tijk is het mogelijk profielen te verkrijgen met
afwijkingen binnen ± |°C over een afstand
van 50 cm (gedurende een beperkte tijd). Een
dergelijk profiel is in fig. 12.5 weergegeven.
De diffusie van geïntegreerde schakelingen stelt
hoge eisen aan de instelbaarheid van de tem
peratuur in de hete zone van de oven. Een dif
fusie waarbij de plakken verdeeld zijn over een
zone met in de lengte variërende temperatuur,
levert plakken met uiteenlopende diffusiediepten, waarbij die in het heetste gebied de diepste
dilfusielagen hebben. De oorzaak hiervan is
dat de diffusiestroomcoëfficiênt van de doopstof bij temperatuurstijging zeer snel oploopt.
Vertoont het ovenprofiel ontoelaatbare tempe
ratuurverschillen, dan kan men dit bijstellen
door middel van regelapparatuur die voor de
verschillende ovensecties apart is uitgevoerd.
Dan meet men, na een voldoende lange wacht
tijd, een nieuw profiel op. Is dit goed dan kan

o

2

de produktie worden voortgezet. Omdat de ab
solute temperatuur van de hete zone langzaam
verloopt moet het profiel periodiek gecontro
leerd en gecorrigeerd worden.
Bij de gebruikelijke oventypen wordt de hete
zone verwarmd door middel van drie apart
regelbare, naast elkaar opgestelde weerstandselementen. Het aantal van drie zones levert
doorgaans voldoende regelmogelijkheden om
het temperatuurprofiel over een lengte van 50
cm binnen ± |°C te houden. Zouden een lan
gere hete zone of een kleinere temperatuurspeling nodig zijn, dan zouden daarvoor waar
schijnlijk meer verwarmingselementen nodig
zijn. Een zone van veel meer dan 50 cm lijkt in
dit verband echter nauwelijks voordelen te
bieden omdat daarin honderden plakken tege
lijk behandeld zouden kunnen worden. Omdat
elke plak honderden schakelingen kan bevatten
zou het aantal schakelingen per ovenbehande
ling enorm groot worden. Het ligt voor de
hand dat het niet erg voorzichtig zou zijn om
dit aantal onbeperkt op te voeren omdat er al
tijd kans bestaat op een mankement of een fout.
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Fig. 12.5. Temperatuurprofiel van een diffusieoven van het in fig. 12.5 afgeheelde type.
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Waar het optimale aantal precies ligt is van
geval tot geval verschillend, maar een zone van
50 cm biedt hiervoor bij de huidige stand van
de techniek zeker voldoende plaats.

12.3 A.Diffusiesystemen
Doopstoffen worden maar zelden in elcmentvorm toegevoerd. Zo gebruikt men als ‘bron’
van borium stoffen als B2O3, BC13 en BBr3,
terwijl men als fosforleverancier meestal P2O5
en POC13 kiest. De doopstofbronnen kunnen
in vaste, vloeibare of gasvorm worden toege
voerd. Bij kamertemperatuur is P2O5 een vaste
stof, BCI3 een gas en BBr3 een vloeistof. De
aard van de doopstofbron bepaalt de wijze
waarop het materiaal aan de plakken wordt
toegevoerd. Een vaste diffusiebron als P2O5 kan
bijvoorbeeld in een aparte, op het systeem aan
gesloten ruimte worden verhit. De tempera
tuur hierin is meestal veel lager dan in de oven
met de plakken. Men leidt een dragergas (bij
voorbeeld zuurstof) over het verdampende
P2O5 om de dampen mee te voeren naar de
plakken. Een gasvormige bron kan direct wor
den gebruikt of eerst verdund worden met een
ander gas. Bij een vloeibare bron kan men het
dragergas over of door de vloeistof die op
constante temperatuur wordt gehouden, leiden.
In alle bovenstaande gevallen wordt het
werkzame middel in gasvorm naar de plakken
getransporteerd. In sommige gevallen echter
worden andere technieken toegepast. Bij één
hiervan brengt men bij kamertemperatuur een
dikke doopstoflaag op de plak aan door mid
del van opdampen, galvanische of druktech
nieken. De plakken worden vervolgens verhit,
waarbij de doopstoffen direct uit deze laag in
de plak dringen. Voor geïntegreerde schake
lingen worden deze technieken echter weinig
toegepast omdat het opbrengen van dikke
lagen gewoonlijk tot beschadiging van het op
pervlak leidt. Op deze regel bestaat één uitzon
dering (waar we nog op terug zullen komen):
gouddiffusie.
Laten we nu een kenmerkend systeem voor
de diffusie van fosfor in silicium beschouwen
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waarbij als bron P2O5 wordt gebruikt. P2O5is
een vaste stof die afgesloten van water(damp)
moet worden bewaard. Het verdampt bij be
trekkelijk lage temperatuur en heeft al een
merkbare dampdruk bij verwarming tot 200 °C.
In de praktijk wordt het zuivere P2O5 in een
open kwartsvat binnen de diffusiebuis maar
buiten de hete zone aangebracht op een plaats
waar zich om de diffusiebuis een klein verwar
mingselement bevindt dat de bron op de ge
wenste temperatuur moet brengen. Een dragergas, bijvoorbeeld droge zuurstof, dat over
de verdampende P2O5 wordt geleid neemt de
dampen mee naar de zone van hoge tempera
tuur in de oven. Een kwarts schuitje met een
aantal zorgvuldig schoongemaakte plakken
wordt van de andere kant van de diffusiebuis
de hete zone ingeschoven. Niet meer dan een
gering percentage van de P2O5-dampen dif
fundeert in de plakken, de rest wordt aan de
andere zijde van de buis afgevoerd. (Een goede
afvoer is nodig om te voorkomen dat de giftige
dampen zich in de werkruimte verspreiden.)
Na de voorgeschreven tijd worden de plakken
uit de oven gehaald en de diffusant verwijderd.
De plakken gaan dan doorgaans naar een
afkoelingszone binnen de diffusiebuis waar
men hun temperatuur laat dalen tot deze op
een peil is gekomen dat de plakken gehan
teerd kunnen worden. Bij sommige diffusies is
het gewenst de afkoeling van de plakken op een
geregelde, geprogrammeerde wijze te laten ver
lopen om dislocaties op te heffen. Geprogram
meerde koeling wordt echter vrij zelden toege
past omdat het moeilijk te combineren is met
een goed temperatuurprofiel van de oven.
Bij een meer recente methode om fosfor te
diffunderen gaat men uit van POC13. Dit is, in
tegenstelling tot P2O5, een vloeistof die bij
kamertemperatuur vast is en die om deze reden
veel voordelen heeft ten opzichte van P2O5.
Een voor POCI3-diffusie karakteristieke op
stelling is in fig. 12.6 weergegeven. Een dragergas wordt door het vloeibare middel geleid.
Een normale samenstelling van het gas is een
mengsel van stikstof en zuurstof in de verhou-

ding 3:1. Men kiest juist deze verhouding om
dat hij een laag fosforsiliciumglas levert die
voldoende dik is om het oppervlak van de plak
goed af te schermen zonder dat dit gepaard gaat
met een overmatige oxydevorming.
Past men een enkele diffusie toe, dan resul
teert dit in een verdeling volgens de comple
mentaire foutenverdelingsfunctie waarbij de
oppervlakteconcentratie voldoende hoog is om
een goed emittermateriaal te vormen. Een an
dere werkwijze is om eerst een depositiebehandeling uit te voeren die gevolgd wordt door een
indrijfbehandeling. Dit levert een verdeling vol
gens Gauss met een lage oppervlakteconcen
tratie, die geschikt is voor een transistorbasis.
Een normale temperatuur voor het deponeren
van de basis van een pnp-transistor is 900 °C
waarna de volgende indrijfbehandeling bij
1100°C geschiedt. Bij deze methode is het mo
gelijk om de oppervlakteconcentratie binnen
het gebied van 5 1017 tot 1 • 1021 atomen per
cm3 te regelen, waarbij de diepte van de junctie
tussen 3 en 4 p. ligt.
Onder de voordelen van POC13 boven P2O5
zijn te noemen:
1. het uitgangsmateriaal is gemakkelijker te
hanteren;
2. de oven kan eenvoudiger worden uitge
voerd: er is maar één zone nodig i.p.v. twee;

3. er is geen verschil in glazen apparatuur
voor hoge en lage concentraties;
4. men heeft de atmosfeer rond de behandel
de plakken volledig in de hand;
5. er is een nauwkeuriger controle van de
doopstoffenconcentraties van plak tot plak en
van behandeling tot behandeling mogelijk.
Bij de boriumdiffusie gebruikt men normaliter
B2O3 als bron. B2O3 is evenals P2O5 vast, maar
heeft verder zeer afwijkende eigenschappen.
Bij lage temperaturen, b.v. 200 a 300 °C, is de
dampdruk van B2O3 onvoldoende voor diffu
sie. Men past daarom bijvoorbeeld de zoge
naamde platinadoostechniek toe waarbij men
gebruik maakt van een doos van platina platen
met een los passend platina deksel. Eerst wordt
B2O3 over het binnenvlak van het deksel ver
stoven en bij hoge temperatuur in een waterstofstroom gebakken. Tijdens dit procédé smelt
de B2O3, om bij afkoeling in de vorm van een
dikke, glasachtige laag op het platina te hech
ten. Men noemt deze bewerking de bronvoorbehandeling, zij moet geregeld worden herhaald
omdat de laag door de diffusiebewerkingen
wordt verarmd.
Het volgende stadium is het deponeren van
het borium op de plakken. De te behandelen
plakken worden plat op een kwarts drager ge
legd die in de platina doos wordt geplaatst. De
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Fig. 12.6. Schematische voorstelling van een typische POCl3-diffusieopstelling.
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doos wordt afgesloten in de hete ovenzone ge
schoven en op de diffusietemperatuur gebracht.
De dampdruk van B2O3 uit de glasachtige laag
resulteert in een neerslag van een dikke laag
boriumglas op het oppervlak van de plak.
Na een voorgeschreven tijd worden de plak
ken uit de oven gehaald, gekoeld en weer in een
andere oven gebracht waarbinnen een andere
en meestal hogere temperatuur heerst en de indrijfdiffusie plaats vindt. Een gas dat geen
doopstoffen bevat, wordt over de plakken ge
leid waarbij de dikke, tevoren gedeponeerde
boriumglaslaag als boriumbron fungeert.
De eigenschappen van de op deze wijze ge
diffundeerde boriumlaag zijn een functie van
de tijd- en temperatuurcyclus gedurende zowel
de depositie- als de indrijfbehandeling en ook
van de hierbij gebruikte gassen. Wordt bijvoor
beeld een gas als waterstof bij het indrijven
gebruikt, dan zal het aantal doopstofatomen
dat het silicium binnendringt, zeer groot zijn
omdat er geen oxydatie optreedt. Geschiedt
het indrijven daarentegen in een zuurstofatmosfeer, dan wordt een aanzienlijk deel van de ge
deponeerde atomen door het gevormde oxyde
opgenomen want borium is hierin zeer oplos
baar. Is dus een ongewoon diepe diffusie of een
hoge oppervlakteconcentratie vereist, dan zal
men de hele of een deel van de cyclus met water
stof als dragergas uitvoeren. Er zijn overigens
diverse andere boriumbronnen beschikbaar,
waarvan sommige niet de hier beschreven twee
ledige bewerking verlangen; elk systeem heeft
echter weer zijn eigen voor- en nadelen.
Omdat het karakter van de bij de diffusie ge
vormde oxydelaag afhangt van de omstandig
heden tijdens de behandeling, is het bij het be
palen hiervan dikwijls nodig om rekening te
houden met navolgende bewerkingen, bijvoor
beeld het foto-etsen. Zo zijn sommige oxydelagen die bij de diffusie kunnen ontstaan, ge
kenmerkt door oppervlakte-eigenschappen die
een goede hechting van de fotolak zeer bemoei
lijken. Verder verloopt de etsing van sommige
gedoopte oxydelagen zeer langzaam, terwijl het
dikwijls onmogelijk is om een goede etsing van
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de oxydelaag te krijgen zonder een aanzienlijke
‘ondergraving’ van de fotolak. Al dergelijke
problemen zullen in het vervolg nog uitge
breid worden behandeld.
12.3.5. Gouddiffusie
Zoals al in hoofdstukken 3 en 7 is vermeld wor
den goudatomen veel gebruikt om de levens
duur van de ladingdragers in het siliciumkristalrooster te verlagen. Deze atomen worden
meestal door diffusie aangebracht. Een goud
atoom fungeert in het rooster als een ‘vangplaats’, een plaats waar dragers kunnen recombineren. Zijn er veel zulke vangplaatsen
aanwezig, dan is de waarschijnlijkheid groot
dat een drager op zijn onregelmatige baan door
het kristal erdoor wordt onderschept wat in
een lage gemiddelde levensduur resulteert.
De reden dat men voor sommige doeleinden
een extreem korte levensduur verlangt, is dat
anders de ladingopslag (accumulatie) een be
langrijke rol kan gaan spelen. Bij snelle schakeltransistors veroorzaakt deze lading, die een
deel van het kristal bij geleiding in de doorgangsrichting verzadigt, een voortduren van de
stroom na het uitschakelen. Door nu de levens
duur van de dragers in het kristal voldoende te
verlagen kan men dit effect aanzienlijk redu
ceren. Is de levensduur van de dragers daaren
tegen erg hoog, dan kan de invloed ervan zo
geprononceerd zijn dat het het materiaal voor
veel toepassingen onbruikbaar maakt.
Met gouddiffusie kan men de levensduur
over een groot bereik en goed reproduceerbaar
regelen, van minder dan 1 ns af tot omstreeks
1 ms toe, wat de reden is dat deze techniek veel
toepassing vindt bij de fabricage van zowel ge
ïntegreerde schakelingen als losse onderdelen.
Transistors van het type 2N834, 2N709 en
2N2369 worden algemeen op deze wijze ge
doopt.
Goud is één van de weinige materialen die
normaliter uit de elementaire metaalvorm wor
den gediffundeerd. In de praktijk wordt een
dunne laag (minder dan 5 10-8 m) door op
dampen in vacuüm op de plak gedeponeerd.

Vervolgens worden deze op de diffusietemperatuur gebracht, normaliter ca. 1000°C en zo ge
durende ca. 15 minuten behandeld. De diffusiestroomcoëfficiënt van goud in silicium is bij
deze temperatuur zo hoog dat 15 minuten vol
doende is om een aanzienlijke goudconcentratie door het hele kristal te bewerkstelligen. Dan
worden de plakken abrupt afgekoeld (zoge
naamd ‘schrikken’) door ze snel uit de hete
ovenzone te trekken. Het doel hiervan is om de
in hoofdstuk 3 besproken samenvoeging van
gouddeeltjes en verloop van het diffusieprofiel te voorkomen. Er zijn ook andere methoden
om regelbare hoeveelheden goud aan te bren
gen die het misschien mogelijk maken om de
gouddoping selectief uit te voeren, maar meest
al geschiedt de depositie van de goudlaag in de
opdamptechniek.
Er zijn ook nog andere methoden om het
‘leven’ van ladingdragers te bekorten. Hieron
der zijn te noemen het ‘beschieten’ met ener
getische deeltjes en het aanbrengen van dislo
caties in het kristal door middel van een
‘schokbehandeling’ bij hoge temperatuur. Op
deze manier behandelde materialen vertonen
echter al bij een temperatuur van niet meer dan
50°C een aanzienlijke tempering, gepaard gaan
de met een toeneming van de levensduur die het
effect van de beschieting gedeeltelijk teniet doet.
Tempering noemt men het effect dat een deel
van de dislocaties in het kristal ‘vanzelf’ wordt
opgeheven.
Van de verschillende methoden waarover
men in de siliciumtechnologie beschikt om de
levensduur te regelen, is de gouddiffusie wel de
meestbelovende gebleken omdat men hierbij
veel minder last heeft van tempering dan bij de
andere behandelingen. Een toeneming van de
levensduur in een materiaal met gouddoping
vereist het samenballen van goudatomen tot
elektrisch inactieve groepen. Hoewel de diffusiestroomcoëfficiënt van goud in silicium bij
temperaturen boven 500°C bijzonder hoog is,
valt hij bij temperaturen beneden 300°C (de
maximum werktemperatuur van de meeste con
structies) tot een lage waarde af, zodat de le

vensduur van de ladingdragers in geïntegreerde
schakelingen en onderdelen met gouddoping
op één niveau blijft.

12.3.6. Controle van de diffusiebewerking
Is de diffusie voltooid, dan worden de plakken
gecontroleerd. Een veel toegepaste methode is
om door inkrassen een scherfje van één of meer
plakken af te breken en dit dan met was op een
aanslijpkolom te bevestigen, waarvan fig. 12.7
een voorbeeld geeft. Door de aanslijpkolom
met zijn houder over een met een halfvloeibare
massa fijn A12O3 bedekte glazen plaat te bewe
gen wordt de scherf gepolijst. Door deze be
werking krijgt de splinter een gepolijst schuin
vlakje dat een zeer kleine hoek maakt met het
oorspronkelijke oppervlak.

Fig. 12.7. Aanslijpkolom die gebruikt wordt om
een gepolijste schuine kant aan een sihciumplaatje
te maken voor een nauwkeurig onderzoek van de
junctiepatronen.
In fig. 12.8 is een zo aangeslepen stukje
weergegeven waarin een junctie voorkomt. De
slijphoek is in dit geval 11°, oftewel ongeveer
0,2 rad, wat een vergroting van de diepteafmetingen met een factor 5 levert. De snijlijn
van de junctie met het slijpvlak heeft in dit ge
val een elliptische vorm zodat het vlak een ver
tekend beeld geeft van het doopprofiel. Ge-
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Fig. 12.8. Aangeslepen exemplaar met een junctie
waarbij de vergroting van de afstanden in de diep
te aangegeven is.

diffundeerde siliciumplaatjes worden dikwijls
op deze manier aangeslepen om een nauw
keurig onderzoek van hun structuur mogelijk
te maken, waarbij echter meestal onder nog
kleinere hoeken wordt aangeslepen. In het ge
val van een hoek van bijvoorbeeld 0,5° wordt
het patroon van de junctie nog sterker verte
kend tot een bijna rechthoekige vorm in plaats
van het elliptische profiel van fig. 12.8.
Chemische kleurmethoden reveleren de nen p-gebieden, waardoor de junctie zichtbaar
wordt gemaakt. Omdat de afmetingen in de
diepte doorgaans veel kleiner zijn dan die in
laterale richting is het vaak praktisch om een
structuur op de wijze van een aanslijpvlak voor
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te stellen, wat ook in dit boek veelvuldig ge
daan is. Door er op te letten of het deel van de
junctie onder het masker rechthoekig (schuin
aangesneden) of afgerond (recht aangesneden)
is weergegeven kan de lezer altijd gemakkelijk
bepalen of een schuine of rechte doorsnede be
doeld is.
Met behulp van een interferometer kan men
dan de diepte van de gediffundeerde laag be
palen, meestal met een nauwkeurigheid van
± 0,05
Behalve de diepte van de junctie
meet men na een diffusiebehandeling ook de
vierkants weerstand. Zoals in hoofdstuk 3 is
uitgelegd komt dit in feite neer op een meting
van de totale geïntegreerde dichtheid van de
diffusant. Is het geleidingstype van de diffusielaag tegengesteld aan dat van de oorspronke
lijke plak, dan gebruikt men voor de meting de
in fig. 3.10 afgebeelde elektrode met vier pun
ten. Is de diffusie uitgevoerd in een plak van
hetzelfde geleidingstype (bijvoorbeeld fosfordiffusie in een n-plak), dan is het nodig om een

controleplaatje te gebruiken dat dezelfde be
handeling ondergaat. Als controle gebruikt
men een plak met tegengesteld gcleidingstype,
die alleen dient voor de meting van de vierkantsweerstand en de diepte van de junctie.
Aannemende dat het profiel van dc doopstoffenconcentratie, uitgezet tegen de plakdieptc
(doopprofiel), geheel volgens de theorie ver
loopt, dan is een meting van de vierkantsweerstand en de junctiediepte voldoende om de
gediffundeerde laag volkomen te bepalen.
12.4. FOTOLAKKEN

De basis van het maskeren wordt gevormd
door de fotolaktechniek. Fotolak, vele jaren
geleden door de fa. Kodak ontwikkeld, is een
lichtgevoelige emulsie die oorspronkelijk werd
gebruikt voor het maken van cliché’s en het
etsen van grote metalen voorwerpen zoals aluminiumplaten voor de vliegtuigindustrie. In de
elektronische industrie wordt deze techniek ook
toegepast bij de fabricage van gedrukte bedra
dingen. De term fotolak heeft betrekking op
het feit dat het procédé in wezen fotografisch
is en dat het materiaal het metaaloppervlak
beschermt tegen de corrosieve werking van be
paalde etsen.
In de halfgeleiderindustrie vinden dezelfde
emulsies toepassing bij het selectief etsen van
patronen in de oxydelagen vansiliciumplakken.
De ets die in de halfgeleiderindustrie het meest
voor dit doel wordt gebruikt, is fluorwaterstof,
een uiterst reactief middel. De emulsie zelf is
een polyvinylalcohol (pva) die oplosbaar is in
diverse oplosmiddelen, met name trichloorethyleen. Dit materiaal kan onder andere gepolymeriseerd worden door middel van ultra
violet licht en warmtestralen. In de halfgeleidertechniek geschiedt de polymerisatie met be
hulp van intensief ultraviolet licht. Is pva een
maal gepolymeriseerd, dan is het vrijwel on
oplosbaar geworden.
Men heeft ontdekt dat oppervlakte-effecten
een zekere mate van polymerisatie veroorza
ken. Deze effecten zijn het gevolg van een inter

actie van de emulsie en de wanden van het vat
waarin deze wordt bewaard. Om zeker te zijn
van een goede bevloeiing van de te etsen plak
moet men deze vaste deeltjes verwijderen door
de vloeistof geregeld te filtreren. Het gemakke
lijkst doet men dit in een hogedrukapparaat,
bijvoorbeeld een Krueger-filter. Verder is het
belangrijk om de emulsie steeds koel en donker
te bewaren.
Bij de foto-etstechniek begint men met het
schoonmaken van de plak met een oplosmid
del als trichloorethyleen. In het algemeen wor
den bij alle halfgeleidertechniekcn steeds oplos
middelen en zuren van de hoogste zuiverheid
gebruikt (in de Amerikaanse chemische in
dustrie aangeduid met ‘electronic’ of ‘semiconductor grade’). Worden de plakken in enig sta
dium van de bewerking verontreinigd, dan ver
laagt dit het percentage bruikbare elementen.
Dit geldt in het bijzonder voor grote vermogenstransistors en geïntegreerde schakelingen, waar-

Fig. 12.9. Roterende standaard waar de plak met
fotolak door middel van vacuüm op wordt beves
tigd. De snelle rotatie verdeelt de fotolak tot een
gladde en gelijkmatig dunne laag.
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bij de kans op een verontreiniging van een ge
geven constructie of schakeling groot is.
Na het schoonmaken wordt de plak op een
standaard geplaatst die men snel kan laten
roteren (fig. 12.9). Nadat de plak op de stan
daard is gecentreerd wordt hij met onderdruk
vastgezogen. Vervolgens druppelt men uit een
oogdruppelaar een bepaalde hoeveelheid fotolak op het oppervlak van de plak. Wordt nu de
motor ingeschakeld, dan wordt het grootste
deel van de vloeistof weggeslingerd. De combi
natie van oppervlaktespanning en middelpunt
vliedende kracht leidt tot de vorming van een
gelijkmatig dunne laag, waaruit het oplosmid
del dat gebruikt is om de pva vloeibaar te ma
ken, snel verdampt. Een toerental van 8000
omw./min. en een rotatieduur van 10 s levert
een laag van ca. 1 p.m dikte waarvan de dikte tot
binnen ±10% uniform is. Dan wordt de plak
behoedzaam van de standaard genomen en in
een oven met een stikstofatmosfeer geplaatst.
Hierin wordt de fotolaklaag bij 60 °C gehard en
eventueel resterende oplosmiddelen verdampt.
De gecoate plak (fig. 12.10) wordt ineen uitrichtapparaat geplaatst dat in principe bestaat
uit een vacuüm inrichting die in x-, y- en 0richting verplaatst kan worden (fig. 12.11). Ver
volgens brengt men een raam met een glas
masker erin in een houder boven de plak aan
(fig. 12.12). De houder kan alleen in de z-richting versteld worden. Boven het geheel zijn een
sterk vergrotende microscoop en een ultravioletstraler opgesteld. Het glazen masker is een
normale fotografische plaat van goede kwali
teit waarop het patroon is aangebracht dat op
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Fig. 12.10. Schematische doorsnede van een plak
met een fotolaklaag over een SiO2-laag.
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Fig. 12.11. Apparaat voor het uitlijnen en oriën
teren van een fotografisch masker op een plak
met een al bewerkt oppervlak.

de plak ‘gefotografeerd’ moet worden.
Gewoonlijk bestaat dit patroon uit een groot
aantal identieke elementen, bijvoorbeeld ge
ïntegreerde schakelingen of transistors, waar
van de onderlinge afstand wordt bepaald door,
hun afmetingen. Op een aantal punten is een
element van het patroon vervangen door een
speciaal referentiepatroon dat dient om de ver
schillende patronen van een reeks goed op el
kaar te laten passen. Voorbeelden hiervan ziet
men in de gemaskerde plak van fig. 12.13.
Bij de eerste maskering bevindt zich nog
geen patroon op de plak. In dit stadium moet
men alleen zorgen dat het masker parallel aan
het vlakgeslepen kantje van de plak verloopt.
Dit kantje (‘flat’) is het kleine rechte stuk van
de plakrand dat men heeft verkregen door vóór
het zagen van de plakken een georiënteerde
vlakke strook aan het kristal te slijpen om
later een kristallografisch uitgangspunt te le
veren. Is het masker georiënteerd, dan wordt

Fig. 12.12. Maskerhouder en masker voor gebruik
in het uitlijnapparaat van fig. 12.11.

Fig. 12.13. Gemaskerde plak bij de fabricage van
geïntegreerde schakelingen. De pijlen geven de
plaats van het referentiepatroon voor het uitlijnen
van de volgende maskers aan. Deze plak is klaar
voor de p-isolatiediffusie; de kleine lichte vlakjes
zijn SiO2-diffusiemaskers.

het omlaag bewogen tot het tegen de plak aan
ligt waarna de ultravioletstraler op zijn plaats
boven het masker wordt gebracht. Belichtings
tijden liggen normaliter omstreeks 30 s. Waar
de emulsie op het masker zwart is kan het ul
traviolette licht niet tot de plak doordringen
terwijl door de doorzichtige plaatsen een deel
van de straling de plak bereikt, al wordt deze
door het glas aanmerkelijk verzwakt.
Na de belichting wordt de ultravioletstraler
weggehaald, het masker van de plak gelicht en
de plak voorzichtig van het uitrichtapparaat
genomen om door spoelen in een speciale ont
wikkelaar of trichloorethyleen ontwikkeld te
worden. De ontwikkelaar lost de onbelichte en
zodoende ongepolymeriseerde delen van de
fotolaklaag op. De rest van de laklaag op de
plak wordt niet aangetast. De ontwikkelde plak
krijgt dan een warmtebehandeling van 30 mi
nuten bij 200 °C om het fotolakpatroon te har
den en een goede hechting op het oxyde te ga
randeren.
Hierna wordt de plak in een etsvloeistof ge
dompeld die in hoofdzaak bestaat uit ammoniumfluoride, water en fluorwaterstofzuur. De
ammoniumfluoride is nodig om het loslaten
van de fotolak van de oxydelaag tegen te gaan.
(Bij de omgang met deze stoffen moet een grote
voorzichtigheid worden betracht. Veiligheids
voorschriften voor deze en een aantal andere
veelgebruikte materialen zijn in Aanhangsel
A4 vermeld.) Het etsen vindt plaats bij kamertempertuur en duurt meestal van 10 tot 250 s,
naar gelang van de dikte en de doping van de
oxydelaag. Na het etsen wordt de plak gecon
troleerd om er zeker van te zijn dat de oxyde
laag op de gewenste plaatsen volkomen verwij
derd is. Worden de plakken goed bevonden,
dan krijgen ze een reinigingsbehandeling, in
het tegenovergestelde geval wordt soms een
tweede etsing toegepast.
De verwijdering van de gepolymeriseerde
fotolak om de plakken klaar te maken voor de
diffusiebehandeling, is uitermate lastig. De ge
polymeriseerde fotolak is onoplosbaar in prak
tisch elk bekend oplosmiddel zodat men bij
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deze verwijdering in beginsel zijn toevlucht
moet nemen tot een mechanische bewerking.
De plakken kunnen in kokend zwavelzuur
worden gedompeld om de laag los te weken
waarna ze met water of oplosmiddel worden
afgeborsteld. Na het schoonmaken worden ze
grondig nagezien op mogelijke lakresten. Zelfs
het meest minuscule lakdeeltje dat aan een rand
van één van de geëtste vensters achterblijft kan
het resultaat van elke volgende diffusiebehan
deling verknoeien, zoals nog beschreven zal
worden.
Na de verwijdering van de fotolak is de plak
klaar voor de diffusie door de in de oxydelaag
geëtste vensters. Tijdens deze diffusie wordt
doorgaans een nieuwe oxydelaag in de venster
openingen gevormd. Is bijvoorbeeld de oor
spronkelijke plak van het n-type en voert men
daarin een boriumdiffusie uit, dan vormt zich
een patroon van pn-juncties in het materiaal
(fig. 12.14). Is het gegeven procédé bedoeld om
transistors te leveren, dan is het noodzakelijk
om nog een tweede foto-ets- en diffusiecyclus
uit te voeren om de benodigde tweede (emitter)
junctie te vormen. Het nieuwe venster moet
hierbij binnen het oppervlak van het eerste
(basis)venster liggen. Hiertoe worden de be
schreven bewerkingen herhaald, met dit ver
schil dat nu het referentiepatroon gebruikt moet
worden.
Men legt het referentiepatroon van het twee
de masker nu precies over de tekens die bij de
eerste maskering op de plak zijn gevormd. Af
gezien van dit justeren zijn de bewerkingen
identiek en de opnieuw geëtste plakken krijgen
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Fig. 12.14. Reeks pn-juncties zoals die bij een ty
pische gemaskerde diffusiebewerking worden ge
vormd.
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weer een diffusiebehandeling, deze keer met een
doopstof van tegengesteld type, bijvoorbeeld
fosfor.
Fig. 12.15 geeft een doorsnede van een plak
waarbij een kleine verontreiniging een plaatse
lijke legering van de doopstofatomen bij de ven
sterrand heeft veroorzaakt, waardoor een vloei
bare bron van verhoogde diffusie is ontstaan.
In de doorsnede van de aldus gevormde junctie
is de uitloper of piek getekend die het gevolg is
van een dergelijke verontreiniging. Zou een
zelfde doorsnede op een andere plaats van de
junctie zijn gemaakt, dan zou deze uitloper niet
te zien zijn geweest omdat de diepe diffusie
geen lange baan langs de rand vormt maar een
puntvormige kern heeft.
/“■

verontreiniging

/
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n

J

piek of uitloper

Fig. 12.15. Een junctie met een uitloper of piek, bij
de diffusie veroorzaakt door een verontreiniging
op het oppervlak.
Doen zich zulke uitlopers bij de eerste dif
fusies voor, bijvoorbeeld de basisdiffusie, dan
hebben ze doorgaans weinig te betekenen om
dat ze in een dik gebied penetreren. Treden ze
evenwel bij een tweede of derde diffusiebehandeling op, zoals in fig. 12.16 is weergegeven, dan
kan de constructie last krijgen van doordrin
ging. Het elektrische gevolg hiervan is in fig.
12.17 in beeld gebracht. Hierin is een tegenvoorspanning aangelegd op de onderste (collector-basis)junctie, waardoor daar een uitputtingslaag is gevormd. Bij het bereiken van de
spanning t/pt raakt de uitputtingslaag de punt
van de uitloper, waardoor een verbinding ont
staat tussen de beide n-gebieden. Neemt de
spanning nog verder toe, dan blijft de emitter
zweven op een spanning die ongeveer C7P, van
de collectorspanning verschilt, terwijl op de
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Fig. 12.16. De emitterjunctie vertoont een uitloper.
De uiteindelijke transistor heeft last van door
dringing van de collector-uitputtingslaag.
emitterjunctie ook een tegenvoorspanning
komt te staan. Wordt de emitter-basisspanning
groter dan f/dEBo (die doorgaans maar laag is),
dan begint de /^/-karakteristiek van de collectorbasistransistor af te wijken van die van een
normale transistor. De oorzaak hiervan is dat
er een verbinding van collector naar basis be
staat, via uitloper, emitter en de ‘doorbrekende’
emitterjunctie. Het voornaamste weerstandelement van deze verbinding is de uitloper zelf.
Het linkerdeel van de karakteristiek van fig.
12.17 stelt de weerstand van de uitloper voor.
Is de lawinedoorbraakspanning van de collector-basisjunctie bereikt, dan vallen de karakte
ristieken van de transistor met en zonder uit
loper opnieuw samen. Een beschrijving van dit
doordringingsverschijnsel is, vanuit een enigs-
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Fig. 12.17./C/-karakteristick van de collectorjunctie in een transistor die doordringing vertoont ten
gevolge van een emitteruitloper van het in fig. 12.16
afgebcelde type.

zins afwijkend standpunt gezien, in par.4.6
gegeven.
Bij het foto-etsprocédé doen zich maar al te
vaak moeilijkheden voor die hun oorzaak vin
den in voorgaande bewerkingen. Een algemeen
voorkomend probleem is dat de laklaag los
laat. Men heeft experimenteel vastgesteld dat
de oppervlakken van onder bepaalde omstan
digheden (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van
een grote hoeveelheid doopstofverontreinigingen) gegroeide oxyden een goede hechting
van de laklaag ten zeerste bemoeilijken zodat
de etsvloeistof onder de randen van de fotolak
kan doordringen. Dit verschijnsel dat men
ondergraven noemt, leidt tot een verwijdering
van de oxydelaag waar dit niet gewenst is.
Hierdoor dringen bij een volgende diffusiebehandeling doopstofatomen op deze plaatsen
het silicium binnen. In ernstige gevallen kan
dit tot kortsluiting leiden.
Kleine gaatjes zijn ook een veel voorkomend
probleem. Ook zij kunnen veroorzaakt worden
door een onvoldoende hechting van de fotolak
op de plak. Meestal vertonen ze een willekeu
rige verdeling over het hele oppervlak van de
plak; de afmetingen zijn doorgaans miniem
(normale diameter 1 a 3 jz). Op de plaats van
de gaatjes kan de etsvloeistof de oxydelaag
aantasten en er een klein putje vormen dat
de oxydelaag geheel of gedeeltelijk penetreert.
Komen ze op bepaalde kritische plaatsen in
het patroon voor, dan kunnen deze putjes ern
stige gevolgen hebben waarop we bij het metal
liseren uitgebreider in zullen gaan.
12.5. EFFECTEN AAN HET SILICIUMOXYDECONTACTVLAK

Bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen
worden diffusicbehandelingen in de regel ge
volgd door of gecombineerd met de vorming
van een siliciumdioxydelaag, zoals bij de voor
gaande bespreking van de bewerkingen van de
plak is gebleken. De vorming van deze lagen
kan een grote invloed hebben op de doopstoffenverdeling in de plak, in het bijzonder nabij
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het silicium-oxydecontactvlak. Een doopstof
als aluminium heeft een grotere affiniteit voor
siliciumdioxyde dan voor silicium. Dit heeft tot
gevolg dat de aluminiumconcentratie in een
kristal met aluminiumdoping tijdens de vor
ming van een oxydelaag bij het siliciumopper
vlak de neiging heeft om terug te lopen, en wel
omdat het aluminium uit het silicium naar de
siliciumdioxydelaag overgaat. Borium ver
toont in het algemeen geen voorkeur voor één
van beide materialen en geeft weinig verande
ring in oppervlakteconcentratie ten gevolge
van de oxydevorming.
n-Doopstoflfen daarentegen, en hieronder
vooral fosfor, hebben een betrekkelijk geringe
affiniteit voor het oxydemateriaal zodat ze aan
de siliciumkant van het silicium-oxydecontact
vlak worden opgehoopt. Tijdens de oxydatie
wordt dus silicium aan het oppervlak omgezet.
De forsforatomen in de baan van dit proces
worden weggedrongen naar het silicium, waar
door de doping bij het contactvlak toeneemt.
Men noemt deze neiging van n-doopstoffen om
bij het contactvlak opgehoopt te worden wel
het sneeuwploegeffect. De relatieve verdelingen
van aluminium, borium en fosfor zijn in fig.
12.18 in beeld gebracht.
Er is nog een ander mechanisme dat tot ver
anderingen in het geleidingsvermogen bij het
siliciumoppervlak kan leiden. De aanwezigheid
van vaste ladingen die verband houden met de
oxydelaagvorming kan namelijk een verlaging
of verhoging van de dragersconcentraties ver
oorzaken. Let er op dat in dit geval de dragersconcentraties verandering ondergaan, en niet
de dbopsto#e/zconcentraties, zoals in het voor
gaande geval. Dit fundamentele onderscheid
maakt het in de praktijk mogelijk te bepalen
welk effect in een gegeven situatie overheerst.
(Beide kunnen uiteraard naast elkaar bestaan.)
Voor verstoringen van het sneeuwploegtype
maakt de verwijdering van de oxydelaag name
lijk geen verschil. Bij oppervlakteverstoringen
van het tweede type echter, die door ladingen
worden geïnduceerd, zal het weghalen van de
oxydelaag in het algemeen een terugkeer naar
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Fig. 12.18. Voorstelling van effecten die zich bij de
oxydatie van siliciumoppervlakken voordoen.
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‘sneeuwploegeffect’. ze worden bij het siliciumoxydevlak bijeengedreven. Borium geeft weinig
verandering te zien. De aluminiumconcentratie
loopt bij het contactvlak terug.

de normale situatie te zien geven.
De geïnduceerde storingen kunnen zowel de
n- als de p-geleidendheid aan het oppervlak
beïnvloeden. De verhoging van het n-geleidingsvermogen komt echter het meest voor wat
er op duidt dat zich meestal positieve vaste la
dingen in de oxydelaag bevinden. Deze posi
tieve ladingen trekken de elektronen naar het
oppervlak en stoten de gaten af wat het waar
genomen effect verklaart. Hoe groter de soorte
lijke weerstand van het silicium is hoe gepro
nonceerder het influentieverschijnsel, eenvou
dig omdat er in dergelijk silicium minder meerderheidsdragers zijn zodat de oppervlakteladingen meer effect sorteren.
Het zijn vooral de collectorgebieden van tran
sistors die veel last geven met deze oppervlakteproblemen omdat ze vaak een hoge soortelijke
weerstand hebben om de collector-doorbraakspanning hoog en de parasitaire capaciteit laag

te maken. Bij een npn-transistor kan een kleine
influentielading aan het collectoroppervlak die
de n-geleidendheid van de collector verhoogt,
al in een aanzienlijke verlaging van de collector-doorbraakspanning resulteren. Bij een pnptransistor zou een kleine verandering van het
collectoroppervlak in de n-richting alleen tot
een hogere soortelijke p-weerstand leiden wat
geen nadelige gevolgen heeft. Ongelukkiger
wijs is het waarschijnlijker dat het oppervlak
het geleidingstype in feite omkeert. Hiermee be
doelen we dat er een n-gebied aan het collec
toroppervlak ontstaat dat een voortzetting
vormt van het n-basisgebied. Dit geïnduceerde
n-gebied, dat dikwijls kanaal wordt genoemd,
kan de prestaties van een transistor zeer na
delig beïnvloeden. Vooral als het kanaal aan
sluit op de breukrand van het blokje (zie (fig.
12.19) kan er een grote stroom doorheen vloei
en als een tegenvoorspanning op de collector
staat. De collector-basisjunctie vertoont dan,
van extern standpunt uit gezien, een grote lek
stroom.
Een derde oppervlakte-eflect kan zich voor
doen als de oxydelaag eenvoudig niet dik ge
noeg is om het doordringen van doopstofatomen bij de diffusie uit te sluiten. Dit is ech
ter een moeilijkheid die maar zelden voorkomt
en beslist gemakkelijker te vermijden dan de
hierboven genoemde problemen.
Veel van deze nadelige oppervlakte-effecten
worden ontweken door een nieuw fabricageprocédé dat er niet op gericht is de kanaalvoronbeschermde collector- n-kanaal in oorspronkelijk
basisjunctie die gevoelig p-materiaal dat van
is voor verontreiniging
type is omgekeerd

mingteverhinderenmaarerjuisteenteinduceren.
Het gevormde kanaal wordt echter opgesloten
binnen een ring van p-doping die rondom de
basis-collectorjunctie wordt aangebracht, zoals
in fig. 12.20 is weergegeven. Deze dopingsring
heeft zo’n hoge concentratie (ca. 1020 atomen
per cm3) dat in dit gebied absoluut geen kanaal
kan bestaan. Hierdoor wordt het kanaal onder
de oxydelaag dus onderbroken waardoor de
passivering van de collector-basisjunctie ge
garandeerd is. De effectieve soortelijke weer
stand van het kanaal is zeer hoog zodat het
geen beperking van de doorbraakspanning met
zich meebrengt.
In de praktijk kan men de dopingsring tege
lijk met de emitterdiffusie aanbrengen. Dit
maakt het mogelijk een transistor deze gunstige
eigenschap te verlenen zonder dat daarvoor
een extra behandeling nodig is.
12.6. VORMING VAN OHMSE CONTACTEN

Gemaskerde diffusie kan structuren leveren
met de gewenste elektrische eigenschappen.
Om deze constructies te kunnen gebruiken
moeten er echter op verschillende plaatsen con
tacten op aangebracht worden. Omdat het on
praktisch is gebleken om bedrading direct op
het silicium aan te sluiten past men bijna altijd
een tussenschakel in de vorm van een metaallaag toe. De eisen die men aan deze metaal laag
stelt zijn:
l.hij moet een goed ohms (niet-geHjkrichy^metalen contacten,
p-dopingsring \
onderbreekt kanaal

SiOj-passivatie

\

-------- n b«8.8
////) 0'eInduce/erd
epitaxiale p-collector
n-kanaal

p-substraat
collector-basisjunctie,
beschermd door oppervlaktepassivatie

Fig. 12.19.Een pnp-transistor met een door het
oxyde veroorzaakt kanaal aan het collectoropper
vlak.

Fig. 12.20.Transistor met dopingsring, die tegelijk
met de emitter wordt gevormd om het n-kanaal
aan het collectoroppervlak te onderbreken.
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tend) contact met de halfgeleider mogelijk ma
ken;
2. hij moet zeer goed geleidend zijn;
3. de metallurgische eigenschappen ervan
moeten goede draadaansluitingen mogelijk ma
ken.
Voor het maken van ohmse contacten op
halfgeleiderconstructies zijn diverse metalen
gebruikt, waaronder in de eerste plaats goud,
aluminium, nikkel, lood, zilver en dhroom.
Voor siliciumelementen is aluminium het ge
schiktst gebleken, al moet men dan wel oppas
sen dat er geen p-gebied ontstaat door de lege
ring van aluminium in het silicium. Het hergroeiverschijnsel dat aan dit probleem ten
grondslag ligt vindt zijn verklaring in fig. 12.21,
een fasendiagram van het aluminium-siliciumsysteem. Hierin is te zien dat een alliage van
89% aluminium en 11% silicium een lager
smeltpunt heeft dan enige andere combinatie
van de beide elementen. Men noemt dit laagste
punt een eutectisch punt', de fasendiagrammen
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Fig. 12.21. Fasendiagram van het aluminiumsiliciumsysteem. Het eutectische mengsel bestaat
uit 11 % Si en 89% Al, en smelt bij 576 °C.
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van veel bimetallische systemen zijn gewoon
lijk gekenmerkt door één of meer zulke punten.
Dergelijke mengsels zijn geen echte chemische
verbindingen.
Fig. 12.22 geeft een schematisch beeld van
wat er gebeurt als twee metalen op een tempe
ratuur juist boven het eutectische punt worden
gebracht. Naarmate de betreffende tempera
tuur wordt benaderd beginnen meer en meer
atomen door het oppervlak te diffunderen. Is
het eutectische punt bereikt, dan vormt zich op
het contactvlak een zeer dunne vloeistoflaag en
deze vloeibare fase lost de beide metalen snel in
de juiste verhouding op waardoor een aanzien
lijke hoeveelheid eutecticum (eutectische alli
age) ontstaat. Is er maar een beperkte hoeveel
heid van één van beide metalen aanwezig, dan
houdt het proces op als dit deel geheel is ver
bruikt. Dit is de situatie die zich bijvoorbeeld
voordoet wanneer een ca. 1 p. dikke aluminiumlaag op een honderden microns dikke siliciumlaag wordt opgedampt. Wordt dit systeem tol
boven het eutectische punt (576°C) verhit, dan
wordt alle aanwezige aluminium snel verbruikt
door de vloeibare fase. In dit geval is de alumi
nium overduidelijk de beperkende factor om
dat deze laag veel dunner is dan de siliciumgebieden en ook omdat in het eutecticum het per
centage aluminium veel hoger is dan het siliciumpercentage.
Wordt nu zo’n systeem tot boven de tempe
ratuur van het eutectische punt verhit, dan lost
meer en meer silicium in de vloeibare fase op,
zoals in het fasendiagram te zien is. Wordt het
systeem daarna afgekoeld tot beneden het eu
tectische punt, dan wordt deze overmaat aan

metaal B

vloeibare laag

Fig. 12.22. Schematische voorstelling van de situa
tie die ontstaat als twee metalen die onderling con
tact maken, iets boven hun eutectische punt wor
den verhit.

silicium weer afgescheiden uit de vloeistof
waardoor een silicium hergroeilaag op het contactvlak wordt gevormd. Deze laag bevat ook
een klein percentage aluminium, dat bepaald
wordt door de oplosbaarheid van aluminium
in silicium (ca.0,001 %). De vloeibare aluminium-siliciumlegering stolt en vormt een ohms
contact met het silicium, vooropgesteld dat het
oorspronkelijke silicium een p-doping of een
zeer sterke n-doping heeft. Begint men met
p-gedoopt silicium, dan doen zich geen moei
lijkheden voor, omdat het aluminium dat uit de
vloeistof in de hergroeilaag is afgescheiden al
leen in een hogere p-doping resulteert. Is men
echter uitgegaan van n-silicium, dan moet de
hergroeilaag meer n-atomen dan aluminiumatomen per volume-eenheid bevatten omdat
anders aan het contactvlak tussen de hergroei
laag en het oorspronkelijke, onverstoorde sili
cium een pn-junctie ontstaat. Het aantal aluminiumatomen in de hergroeilaag is ca. 5 • 1018
atomen per cm3. Tenzij er een n-doopstof in
de hergroeilaag met een hogere concentratie
aanwezig is vormt zich dus een gelijkrichtend
centact.
Aluminium kan een ohms contact leveren
aan zowel emitter- als basisgebieden van npntransistors. Bij dergelijke elementen kan de
doping in de basis minder dan 5 • 108 atomen
per cm3 zijn, maar deze is op zichzelf al van
het p-type. De emitter heeft een n-doping die
normaliter in de orde van 1021 atomen per
cm3 ligt. Bij een pnp-transistor levert het emittercontact evenmin problemen omdat de
emitterdoping sterk en van het p-type is. De
basisdoping kan in dit geval echter lager zijn
dan 5 -1018 atomen per cm3, en omdat het hier
een n-doping betreft zal gebruik van aluminium
normaliter in een gelijkrichtend contact resul
teren. Dit kan worden voorkomen door vóór
de metallisatie een gemaskerde n+-diffusie uit
te voeren zoals in fig. 12.23 is weergegeven.
In de praktijk ziet een karakteristieke metallisatiecyclus er als volgt uit.
Nadat alle diffusies zijn uitgevoerd worden
door middel van foto-etsen vensters in de oxy-
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Fig. 12.23. Plaatselijke extra n-diffusie om een
goed ohms contact tussen het n-gebied en een
aluminium metallisatielaag te bereiken.

delaag gevormd op de plaatsen waar de ohmse
contacten moeten komen. Dan worden de
plakken schoongemaakt en in een vacuümklok
geplaatst en wel onder een wolframgloeidraad
waar het contactvormende metaal (bijvoor
beeld aluminium) omheen is gewonden. Nadat
de vacuümklok is geëvacueerd wordt het alu
minium eerst gesmolten en dan verdampt door
de gloeidraad op hoge temperatuur te brengen.
Op de plakken zet zich evenals op alle inwendi
ge delen van het vacuümsysteem een dunne
laag aluminium af.
Als het metaal volledig is verdampt laat men
de klok weer vollopen waarna de plakken wor
den afgevoerd. In deze fase hebben ze de in
fig. 12.24 weergegeven doorsnede. De gemetal
liseerde plakken worden dan opnieuw met fotolak afgedekt en belicht door een masker dat in
beginsel een negatief is van het voorgaande
masker, en daarna ontwikkeld. In dit stadium
verwijdert men de aluminiumlaag op de onge
wenste plaatsen met een geschikt etsmiddel, bij
voorbeeld natronloog. Tenslotte wordt het me
taal met het siliciumoppervlak gelegeerd door
de plakken tot boven het eutectische punt te
verhitten.
Een variant van de zojuist beschreven, gewone
metallisatiebewerking die bepaalde voordelen
biedt bij geïntegreerde schakelingen, is de zoge
naamde overlapmetallisatie. Deze methode is
gebaseerd op dezelfde principes als de gewone
metallisatie. Het verschil is echter dat de gede
poneerde metaallaag niet alleen de ohmse con275
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Fig. 12.24. Doorsnede van een plak, direct na de
metallisatie.
tacten vormt met het silicium, maar zich voor
bij de randen van de ohmse contacten ook uit
strekt over de oxydelaag. Dit is geïllustreerd in
de doorsnede van fig. 12.25. Let er op dat de
metaallaag de juncties weliswaar kruist, maar
deze niet kortsluit vanwege dc tussenliggende,
isolerende oxydelaag. Het overlapvlak geeft
een verhoging van de parasitaire capaciteit van
ca. 5-103 pF-cm-2. Deze nieuwe techniek
biedt twee belangrijke voordelen. In de eerste
plaats is het op deze wijze mogelijk om grote
ohmse aansluitingen te maken op uiterst kleine
gebieden. In de tweede plaats is het nu mogelijk
om twee of meer onderling geïsoleerde gebie
den aan het oppervlak van de plak te verbinden
zonder de betreffende juncties kort te sluiten.
De keuze van contactmetaal is bij de overlaptechniek veel beperkter omdat het gebruik
te metaal bovendien een goede hechting op de
siliciumdioxydelaag moet vertonen zonder deze
oxydelaag geheel te doordringen. Er zijn maar
twee materialen bekend die geschikt zijn voor
dit doel: aluminium en chroom. Beide hebben
een reducerende werking, waardoor ze met de
aluminium
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Fig. 12.25. Doorsnede van een plak met overlap
metallisatie.
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zuurstofatomen in de siliciumdioxydelaag kun
nen reageren. Deze reactie resulteert in een ver
storing van het laagoppervlak, waardoor een
goede hechting tussen metaal en oxyde ont
staat. Omdat chroom door zijn hoge smeltpunt
en bepaalde andere eigenschappen lastig te
hanteren is, is aluminium praktisch het enige
metaal dat voor overlapmetallisatie wordt toe
gepast. Bij gebruik van een extra n*-doping om
het contact met n-gebieden met een hoge soor
telijke weerstand te verbeteren levert alumi
nium in alle gevallen bevredigende resultaten.
Kleine gaatjes die tijdens het foto-etsprocédé
zijn ontstaan, kunnen bij constructies met
overlapmetallisatie veel last veroorzaken. Het
effect van gaatjes in de passiverende oxydelaag
over het collectorgebied is in fig. 12.26 weerge
geven. Men ziet hierin twee gaatjes, één buiten
het overlapgebied en het andere onder de over
lapmetallisatie. Het ligt voor dc hand dat het
gaatje buiten het overlapgebied geen invloed
heeft op de werking van de constructie. Het
andere daarentegen heeft een verbinding tussen
het aluminium basiscontact en het collectorge
bied van de transistor mogelijk gemaakt, waar
door kortsluiting van basis naar collector is
ontstaan. Aangezien in geïntegreerde schake
lingen veel gebruik wordt gemaakt van overlap
metallisatie moet het aantal gaatjes in de oxy
delaag beslist laag worden gehouden om te
voorkomen dat ze een aanzienlijk deel van de
opbrengst aan elementen onbruikbaar maakt.

Fig. 12.26. Doorsnede van een plak met een oxydelaag met kleine gaatjes. Een gaatje in het gebied
van de overlapmetallisatie kan een junctie kort
sluiten; een op grotere afstand kan geen invloed
hebben.

I. A.Lesk, G. R. Madland en W. H. Kornfield

13. DUNNE LAGEN IN GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN
13.1. INLEIDING

In bijna elk type van geïntegreerde schakelin
gen worden dunne lagen gebruikt voor verbin
ding en isolatie. Daarnaast kunnen ze toepas
sing vinden bij de fabricage van weerstanden
en condensators. Voor veel doeleinden bieden
dunnelaagweerstanden en -condensators be
paalde voordelen vergeleken met de overeen
komstige pn-junctie-elementcn. Om hiervan zo
veel mogelijk profijt te trekken worden in ge
ïntegreerde schakelingen dikwijls silicium- en
dunnelaagtechnieken op uiteenlopende manie
ren gecombineerd.
Dunne lagen moeten gedeponeerd, gemodi
ficeerd (in sommige gevallen) en van aanslui
tingen worden voorzien vóór ze een nuttige
functie kunnen vervullen. Men kan hierbij uit
gaan van zowel actieve (geoxydeerd silicium)
als passieve (geglazuurde of ongeglazuurde ke
ramische) substraten. De dunnelaagelementen
en hun verbindingen moeten compatibel zijn
met de rest van de geïntegreerde schakeling
waar ze deel van uitmaken, met de verschillen
de chemische en thermische laagvormings- en
kapseltechnieken, en ze moeten bestand zijn
tegen versnelde verouderingsproeven. Met an
dere woorden, de dunnelaag- en siliciumcom-

weerstandslaag

ponenten van een geïntegreerde schakeling
moeten op één lijn gesteld kunnen worden ten
aanzien van een aantal bewerkingen, alle kapselbehandelingen en de betrouwbaarheid.
De aanduiding dun zoals die in verband met
dunne lagen wordt gebruikt, is voor allerlei
uitleggingen vatbaar. Hij kan slaan op laagdikten van het monomoleculaire gebied (ca.
5 10-10 m) tot ca. 1 p. De term dikke laag
wordt soms gebruikt om lagen aan te duiden
die een grotere dikte dan 1 p hebben. In dit
hoofdstuk wordt elke opzettelijk gedeponeerde
laag als dunne laag aangemerkt, ook al is de
dikte ervan 25 p of meer.
De dunnelaagelementen die op het ogenblik
een belangrijke rol spelen, zijn de weerstand
en de condensator (zie hoofdstuk 10). Ze zijn
schematisch weergegeven in fig. 13.1, waarin het
isolerende substraat, de metalen contactlagen
en de weerstands- en diélektrische lagen te zien
zijn. Bij weerstanden kunnen de contacten bo
ven of onder de weerstandslaag worden aange
bracht.
Conventionele dunnelaagschakelingen wor
den gemaakt door dunnelaagcondensators en
-weerstanden op een passief substraat als glas
of keramiek aan te brengen en hier dan de ge
heel geprefabriceerde actieve componenten aan
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Fig. 13.1. Doorsnede van dunnelaagweerstanden en condensatoren, met het isolerende substraat, de
metalen contactlagen en resistieve en diélektrische lagen.
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13.3) en dit verbinden met de verschillende on
derdelen van de kristalschakeling onder de
passiverende siliciumdioxydelaag. De combi
natie van dunnelaag- en halfgeleidertechnieken
biedt de ontwerper grotere mogelijkheden, gro
tere bereiken in de verschillende componenten,
nauwere toleranties en betere elektrische pres
taties dan de technieken elk apart kunnen leve
ren.
13.2. HET DEPONEREN VAN DUNNE LAGEN

(b)

Fig. 13.2. a. Schematische voorstelling van een
complete dunnelaagschakeling. b. Macrofoto van
een complete dunnelaagschakeling.
toe te voegen. Het principe van een dergelijke
schakeling is in fig. 13.2a weergegeven, een
voorbeeld uit de praktijk ziet men in fig. 13.2b.
Onder compatibele dunnelaagtechnieken die
het onderwerp van dit hoofdstuk uitmaken,
verstaat men bewerkingen die het gewenste
dunnelaagelement op het gepassiveerde opper
vlak van de kristalschakeling vormen (zie fig.
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Tabel 13.1 geeft een overzicht van de verschil
lende technieken om dunne lagen te deponeren.
Van goede dunne lagen verlangt men dat ze een
uniforme dikte en samenstelling hebben en
goed hechten op het substraat en de andere la
gen waarmee ze contact moeten maken.
Verschillende van deze technieken om dunne
lagen te deponeren worden op commerciële
schaal toegepast en diverse andere die nu nog
in het researchstadium verkeren, houden be
langrijke beloften voor de toekomst in. We
zullen ons hier voornamelijk beperken tot de
technieken van opdampen, depositie uit de gas
fase en zeefdrukken van respectievelijk Nichrome (NiCr)-weerstanden, aluminiumsili
caat (Al2O3-SiO2)-diëlektrische lagen en molybdeencontacten; andere methoden en mate
rialen zullen zeer beknopt worden behandeld.
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Fig. 13.3. Een compatibele dunnelaag-kristalschakeling met een dunnelaagweerstand in serie met de ba
sis van een monolithische transistor.

13.2.1. Opdampen
Opdampen onder vacuüm wordt voor de depo
sitie van allerlei soorten dunne lagen toegepast.
Binnen een hoogvacuüm gepompte glazen (of
metalen) klok bevindt zich een wolfram gloeidraad (fig. 13.4), die op een hoge temperatuur
wordt gebracht door er een elektrische stroom
door te voeren. Het op te dampen materiaal, dat
contact maakt met de gloeidraad, wordt hier
door zo warm dat het snel verdampt. Bij hoog
vacuüm (in de regel 10-6 tot 10-5 torr) is de
gemiddelde vrije weglengte van moleculen in de
gasfase vele malen de klokdiameter. De bron
straalt dan ook naar alle richtingen verdam
pende deeltjes uit, waarbij alle bestraalde ob
jecten slagschaduwen werpen. Het substraat,
dat tijdens het verdampen gewoonlijk wordt
verwarmd om een betere aanhechting te krij
gen en de laagstructuur te regelen, is op een aan
zienlijke afstand (meestal in de orde van 10
cm) van de bron opgesteld. De effectieve sub-

straattemperatuur, die in de eerste plaats wordt
bepaald door het betreffende verwarmingsele
ment, ondergaat daarnaast de invloed van de
stralingsenergie van de gloeidraad en de kine
tische energie van de opvallende deeltjes.
Voor het opdampen van de verschillende
materialen worden weerstandelementen van
uiteenlopende vorm gebruikt (fig. 13.5). De spi
raalvorm wordt het meest gebruikt voor meta
len die als kleine, in U-vorm gebogen draadeindjes over de gloeispiraal worden gehangen.
Goud, aluminium en zilver worden dikwijls op
deze wijze verdampt. De tapse spiraal en het
schuitje worden gebruikt voor bronnen die niet
in draadvorm beschikbaar zijn. De tapse spi
raal straalt naar alle kanten uit, het schuitje
(vanwege zijn vorm) alleen naar boven. Stoffen
die bij hoge temperatuur met wolfram reageren
kunnen verdampt worden door ze in een kroes
(van bijvoorbeeld koolstof of aluminiumoxyde) te plaatsen die door een wolframwikke-

Tabel 13.1.
Methoden voor de depositie van dunne lagen
I opdampen in vacuüm
hete gloeidraad
flitselement
elektronenbeschieting
elektronenbundel
II verstuiven:
hoge-druk
reactief

III depositie uit gasfase:
waterstofreductie
thermische decompositie
IV elektrolytische depositie
V niet-elektrolytische depositie
VI zeefdruk
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Fig. 13.4. Tekening van een hoogvacuüm kloksysteem voor opdampen in vacuüm.
ling wordt verhit. Heeft het op te dampen ma
teriaal de neiging te ‘spatten’ waardoor de uni
formiteit van de opgedampte laag verloren zou
gaan, dan kan een afgeschermde bron de op
lossing bieden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan
bij siliciummonoxyde, dat gewoonlijk uit een af
schermende doos wordt opgedampt.
Bij veel elementen en sommige verbindingen
kan men met de bovenstaande bronnen goede
resultaten bereiken. Andere verbindingen ech
ter vallen bij hoge temperatuur uiteen zodat
men ze door middel van een warmtebron met
een zeer snelle temperatuurstijging (‘flitselement’) snel moet verdampen. Weer andere
materialen zijn zo vuurvast, brokkelen zo ge
makkelijk af of reageren zo snel met wolfram
dat een elektronenbeschieting (met extreem
hoge energiedichtheid) de enige oplossing biedt
om ze goed te verdampen. Vaak wordt het
bronmateriaal dan geplaatst in een metalen
kroes met waterkoeling, die koud blijft omdat
hij buiten de elektronenstroom is opgesteld en
daardoor niet met het gesmolten bronmateriaal
reageert. Dit is de techniek die gewoonlijk bij
het opdampen van Nichrome gebruikt wordt.
Bij de elektronenbundeltechniek wordt een
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Fig. 13.5. Verschillende modellen weerstandselementen voor het opdampen van uiteenlopende
materialen in vacuüm.

smalle elektronenbundel op een deel van de
bron gericht, waardoor dit snel verdampt. Zo
nodig kan men de bundel bij het opdampen
over het oppervlak van de bron bewegen; is bij
enkele van de vuurvaste metaalkeramieksoorten
nodig om de gedeponeerde lagen dezelfde
samenstelling te geven als het bronmateriaal.
Laagdikte en opdampsnelheid worden soms
automatisch geregeld door een elektrisch be
krachtigd kwartsoscillatorplaatje in de baan

van het op te dampen materiaal te plaatsen.
De op het kwartsplaatje neergeslagen laag ver
andert de frequentie ervan waardoor een di
recte diktebepaling mogelijk wordt. Bij het de
poneren van dunnelaagweerstanden wordt
vaak een meetplaatje bij het substraat opge
steld waarmee de soortelijke weerstand van de
laag direct gemeten kan worden. Naast deze
metingen tijdens de bewerking zijn er ook meet
methoden om de dikte van de uiteindelijke
laag na het opdampen te meten. Het meest ge
bruikt worden interferometers met monochromatisch licht, waarmee bij laagdikten vanaf ca.
10~7 m goede metingen mogelijk zijn. Bij trans
parante diëlektrische lagen geeft wit licht hier
mee al een goede indicatie van de diktevariaties tot een minimum van ca. 2-10~8 m.
Dikwijls wordt in de eerste fase van het op
dampen een metalen ‘vlag’ tussen bron en sub
straat geplaatst om de vluchtiger verontreini
gingen van de bron te onderscheppen. Daarna
wordt de vlag dan opzij getrokken zodat het
deponeren kan beginnen, tot de gewenste laag
dikte is bereikt en de vlag weer in de uitgangsstand wordt gebracht. Vlag, kristal en de appa
ratuur voor het meten van de weerstand zijn in
fig. 13.6 afgebeeld. Om de capaciteit van een
vacuüminstallatie op te voeren kunnen inge
wikkelde mechanismen in de klok worden op
gesteld waarmee meerdere groepen substraten
achtereen op de depositieplaats kunnen worden
geschoven.
De laag die bij het opdampen ontstaat, is
meestal polykristallijn, waarbij de grootte van
de kristallieten tot op zekere hoogte regelbaar
is. Zo wordt een fijne laagstructuur bevorderd
door een grote evaporatiesnelheid, die een groot
aantal kernen levert. De vierkantsweerstand
van de laag is bij een dergelijke fijne structuur
beter reproduceerbaar dan bij grovere kristal
lieten. Een grofkristallijnestructuur, die norma
liter ongewenst is, wordt daarentegen bevor
derd door het substraatoppervlak een kleine
hoek te laten maken met de opdampstralen.
De kristallen zijn hierbij in de invalsrichting
georiënteerd.

mal

klok-

-subatraathouder

controlekristal

taster van weerstandsregoling—
automatische
sluiter

masker
opdampingsbron

c

I I

laagdikteregeling

naar porno
trilbe- |
krachtiging]

weerstandsregeling

Fig. 13.6. Schematische voorstelling van een hoogvacuüm opdampinstallatie, met vlag, kristal en
weerstandsregeling.

Bij methoden waarbij de bron geheel ver
dampt wordt de laagdikte bepaald door de
massa van de bron en de afstand tussen bron en
substraat, als we aannemen dat de stralen
loodrecht invallen. Volledige verdamping en
een invalshoek van 90° worden beide veelvul
dig toegepast om een zo groot mogelijke unifor
miteit bij een eenvoudige bewerking te krijgen.

13.2.2. Kathodeverstuiving
De bij verstuiven gebruikte apparatuur (fig.
13.7) verschilt maar weinig van die voor op
dampen. Men houdt de klok op een laag va
cuüm (in het algemeen 0,04 a 0,1 torr) door er
een gas, meestal argon, in te laten ontsnappen
en hem tegelijk met een hoogvacuümpomp te
evacueren. Men wekt een glimontlading op
door een groot spanningsverschil tussen ka
thode (bron) en anode aan te leggen. Het sub
straat kan op de anode geposteerd zijn of in
het glimlichtgebied worden opgesteld. De
argonionen (A+) die bij de ontlading ontstaan,
worden naar de kathode versneld en krijgen
hierbij voldoende energie om atomen (of mole
culen) uit de kathode los te slaan. De door op
vallende ionen uit de kathode geslagen atomen
hebben in de regel voldoende snelheid om een
goede hechting te geven als ze op het substraat
terecht komen.
Het verstuiven is doorgaans een langzamer
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Fig. 13.7.Vacuümklok voor kathodeverstuiving
van dunnelaagmaterialen.

procédé dan opdampen. De tijd die nodig is
voor het deponeren van een 1 p. dikke laag,
varieert van minuten tot uren, vergeleken met
seconden tot minuten bij opdampen. Verstui
ven kan toegepast worden om lagen te depo
neren van een zeer vuurvast metaal, bijvoor
beeld tantalium. Meestal wordt tussen kathode
en anode een gelijkspanning aangesloten, soms
een asymmetrische wisselspanning; de waarde
ervan kan tot 5000 V bedragen.
De aanduiding reactief verstuiven houdt in
dat men een tweede gas in de klok laat ont
snappen dat deel uit gaat maken van de gede
poneerde laag. Men heeft wel voorgesteld dat
dit tweede gas (althans ten dele) negatief opge
laden wordt in het plasma, waardoor het met
een aanzienlijke energie op het substraat zou
vallen. Het blijkt echter dat het blootstellen van
een pas gedeponeerde laag aan het actieve gas
dikwijls al voldoende is om een reactie tussen
beide teweeg te brengen. Reactief verstuiven
kan toegepast worden om siliciumdioxyde te
deponeren (siliciumkathode, zuurstofgas). De
gebruikelijkste toepassing voor geïntegreerde
schakelingen is echter de depositie van Ta + N
(tantaliumnitride) door middel van een tantaliumkathode en een stikstofatmosfeer.
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13.2.3. Depositie uit de gasfase
Depositie uit de gasfase bestaat in wezen uit de
reductie of de splitsing van een vluchtig metaalhalide als aluminiumchloride of silaan,
waardoor een metaallaag op het verwarmde
substraat wordt gedeponeerd. Het bronmate
riaal moet gemakkelijk en beneden de smelt
punten van substraat en laag door dissociatie
of reductie in de samenstellende atomen ge
splitst kunnen worden maar stabiel genoeg zijn
om het depositieoppervlak te bereiken vóór het
uiteenvallen een feit is. Een laag die op deze
wijze bij atmosferische druk en een betrekkelijk
hoge temperatuur wordt gevormd, vertoont
dikwijls een betere aanhechting en stabiliteit
dan een laag die door andere methoden bij la
gere temperaturen ontstaat. De methode is zeer
flexibel, in die zin dat zelfs halfgeleiderlagenop
het substraat kunnen worden gedeponeerd
door middel van de interactie van reactieve
gassen met andere vluchtige verbindingen. Het
proces kan worden uitgevoerd in apparatuur
van Vycor- of Pyrexglas (beide handelsmerken
van de Corning Glas Works), kwarts, porcelein of, in enkele gevallen, roestvrij staal; de
keuze wordt bepaald door de corrosiviteit van
de middelen. Twee depositietechnieken zijn in
dit verband van bijzonder belang, namelijk de
reductie met waterstof en thermische decom
positie.
Fig. 13.8 geeft het stroomschema van een ka
rakteristieke installatie voor waterstofreductie.
Gezuiverde waterstof wordt bijvoorbeeld over
een vloeibaar metaalhalide geleid, dat op de
temperatuur is gebracht die nodig is om de ge
wenste partiële gasdruk van de metaalhalidedamp te geven. Het gasmengsel wordt over het
verwarmde substraat in de depositieruimte ge
leid waar het metaalhalide thermisch gesplitst
wordt in het vrije metaal plus halogeen. Het
metaal slaat dan neer op het substraat en de
wanden van de ruimte. De uitstromende gassen
worden gecondenseerd, de ongebruikte metaalhaliden teruggewonnen en de afvalgassen afge
voerd. Met dit procédé kan men lagen van elke
gewenste dikte tot 20 p. toe vormen. Bij de

meeste stelsels begint de depositie bij een substraattemperatuurvanomstreeks600°C; bij deze
temperatuur is de snelheid ervan laag. De re
actiesnelheid neemt toe met de temperatuur,
wat een goede regeling mogelijk maakt. De
normale werktemperatuur ligt tussen 750° en
1000°C. De substraattemperatuur heeft een
grote invloed op het karakter van de laag, die
bij depositie bij lage temperatuur een fijne
structuur vertoont en met het stijgen van de
temperatuur grover wordt. Een sterke gas
stroom levert uniformere lagen. Een ongelijk
matige laagdikte kan veroorzaakt worden door
barstjes en roosterfouten in het substraat. Een
goede hechting hangt af van de zuiverheid van
de gebruikte gassen.
Absorptie door de laag van gassen uit de
wanden van de depositieruimte of reactiegassen heeft ook een nadelige invloed. Voor
lagen met een ingewikkelde samenstelling
gebruikt men metalorganische verbindingen.
Zo worden diëlektrische Al2O3-SiO2-Iagen ge
vormd door middel van een mengsel van triethylaluminium en tetra-ethylorthosilicaat. De
temperaturen waarbij de depositie uit de gas

fase plaats vindt variëren van kamertempera
tuur tot 1200°C; voor compatibele dunnelaagelementen is het gebied beneden 300 °C ge
bruikelijk.
De thermische decompositie is op dezelfde
principes gebaseerd als de reductie met water
stof, met dit verschil dat argon in plaats van
waterstof als dragergas wordt gebruikt en een
vloeibaar halide of een oplossing van het halide
in water op het verwarmde substraat wordt
verstoven. Hierbij kunnen halides met doopstofatomen door de oplossing worden ge
mengd waarmee men de elektrische eigenschap
pen van de laag kan regelen. De snelheid van
dc gasstroom en de substraattemperatuur zijn
belangrijk voor het verkrijgen van een goed ge
lijkmatige laag. Fig. 13.9 geeft een schematisch
beeld van de sproeier en verdere apparatuur
zoals die bij thermische decompositie wordt
gebruikt.

13.2.4. Elektrolytische depositie
Elektrolytische depositie (galvaniseren) is ook
een procédé om een voorwerp te bedekken met
één of meer betrekkelijk dunne, vast hechtende
meet- en
toevoersysteem

gezuiverd
waterstof
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verdamping
van metaalhalide
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metaal hal idedampen

substraat

a>
o
'oj

CO
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metaalhalide in metaal
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Fig. 13.8. Stroomschema van een typische installatie voor depositie door waterstofreductie.
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Fig. 13.9. Sproeierapparaat voor depositie door
thermische decompositie.

lagen van verschillende metalen. Een uit ionen
opgebouwde verbinding zoals een metaalzout,
bijvoorbeeld kopersulfaat, valt bij oplossen in
water uiteen in tweewaardige kationen Cu+ +
en tweewaardige anionen SO4—. Worden twee
koperen elektroden in een waterige oplossing
van kopersulfaat geplaatst en op een span
ningsbron aangesloten, dan voeren de ionen
een elektrische stroom door de elektrolyt, waar
bij de volgende reacties plaats vinden:
Bij de kathode:
Cu++4-SO4 +2e~->Cu° j, (neerslag) 4-SO4
Bij de anode:

Cu° (elektrode) 4- SO4.— -> Cu + + 4- 2e“

Dit is een voor galvanische baden kenmer
kend reactiepatroon. Zoals men ziet ondergaan
de koperionen de invloed van de elektrische
stroom. Voor dit procédé geldt de wet van
Faraday, die in verkorte en vereenvoudigde,
vorm zegt: het gewicht van het op de kathode
neergeslagen of uit de anode opgeloste metaal
is evenredig met de hoeveelheid elektriciteit en
omgekeerd evenredig met de valentie (het aan284

tal ladingen) van het metaalion.
Het rendement van de reactie kan op ver
schillende manieren beïnvloed worden en wel
door:
1. de temperatuur (die de oplosbaarheid van
de zouten verandert);
2. de viscositeit van de oplossing;
3. de stroom;
4. de omvang en de stabiliteit van het kristallijne neerslag op de kathode;
5. roeren (dat het transport van ‘verse’ ionen
naar de kathode versnelt, een verhoging van de
stroomdichtheid mogelijk maakt en gasbellen
van de anode verwijdert);
6. de concentratie (die het geleidingsvermogen van de oplossing en de snelheid waarmee
het metaal wordt afgescheiden beïnvloedt);
7. de polarisatie (die het gevolg is van deconcentratieveranderingen in de oplossing in de
omgeving van de elektroden);
8. overspanning (die wordt veroorzaakt door
de vorming van waterstof op de kathode);
9. de pH van de oplossing;
10. de reinheid van het kathodeoppervlak;
11. de vorming van poriën en storingen op de
kathode (die veroorzaakt kunnen worden door
waterstofabsorptie).
Al deze omstandigheden kunnen goed in de
hand worden gehouden en men kan met deze
techniek dunne lagen met een uitstekende hech
ting en elke gewenste dikte deponeren.

13.2.5. Niet-elektrolytische depositie
Bij de niet-elektrolytische depositie (electroless deposition) van dunne metaallagen worden
metaalionen in de oplossing tot vrije metaalatomen gereduceerd en als een metaallaag ge
deponeerd zonder toepassing van elektrische
stroom. Het proces kan gebruikt worden om
metaallagen op elke willekeurige ondergrond
aan te brengen, inclusief glas, keramiek, plas
tic etc. Er kunnen lagen van een aanzienlijke
dikte mee opgebouwd worden. Goed uitge
voerd kan dit procédé niet-poreuze dunne lagen
geven van een uniforme dikte en dichtheid.
Niet-elektrolytische depositie is gebaseerd op

de reductie (elektronwinst) van een metaalion
door een gelijktijdige oxydatie (elektronverlies) van een chemisch reductiemiddel. Nemen
we als voorbeeld nikkelchloride in een zure op
lossing, dan vinden bij toevoeging van een ge
schikt reductiemiddel, zoals het hypofosfietion,
de volgende reacties plaats:

Reductie: Ni++ 4- 2e_ -> Ni°
Oxydatie:
PO2---- 4- H2O -> PO3----- 4- 2H+ 4- 2 e~
Totaal:
Ni++ + PO2— + H2O^
Ni° | 4- PO3---- 4- 2H+

Om de snelheid waarmee deze oxydatiereductie plaats vindt in de hand te kunnen hou
den stelt men de oplossingen bij niet-elektrolytische depositie zo samen dat geen spontane
reductie van de nikkelionen plaats vindt. Men
regelt dit door middel van de concentraties van
het metaalzout en het reductiemiddel en de
zuurgraad. De depositie treedt pas in na toe
voeging van katalysatoren die de laagvormende
reactie tot de gewenste oppervlakken beperken.
Fungeert het te deponeren metaal als zijn
eigen katalysator, dan kan men de lagen zo dik
maken als maar nodig is. Metalen die dit autokatalytische effect vertonen, zijn nikkel, cobalt,
ijzer, koper, chroom en de metalen van de platinagroep. Bij metalen die deze eigenschap niet
hebben, waaronder met name zilver en goud,
past men snel uiteenvallende oplossingen toe.
Een goed reductiemiddel moet een positieve
standaard oxydatiepotentiaal hebben, zoals ook
het hypofosfietion heeft, en binnen een ge
schikt pH-bereik werkzaam zijn. Op niet-reactieve oppervlakken kan men activators (zouten
van bepaalde zware metalen) aanbrengen op de
te metalliseren zijde. Bij de reactie worden deze
stoffen tot een uiterst dunne laag vrij metaal
gereduceerd, die dan als katalysator fungeert.
Op chemisch actieve oppervlakken vormen de
eerst neergeslagen atomen een katalytisch op
pervlak.
Er worden nog een aantal andere stoffen aan
de oplossing toegevoegd zoals complexvor
mende middelen, bevloeiers, stabilisators en

bufferstoffen. De oppervlaktebehandeling vóór
de depositie speelt een zeer belangrijke rol, zo
wel bij metalen als bij niet-mctalen. Er bestaan
talloze methoden om het oppervlak ruw,
schoon, gevoelig en actief te maken.
13.2.6. Zeefdruk
Het zeefdrukprocédé dat in de dunnelaagtechniek toepassing vindt, is een variant van de
methode die al jaren door drukkers en kunste
naars wordt gebruikt. Een voorbeeld van het
gebruik van zeefdruk voor geïntegreerde scha
kelingen is de in fig. 13.10 weergegeven voorbe
handeling van het patroon van verbindingen
en dunne lagen op een keramisch substraat
voor een hybridische geïntegreerde schakeling.
Het zeefoppervlak wordt hierbij geheel on
doorlatend gemaakt, met uitzondering van het
te deponeren patroon. Tegenwoordig gebruikt
men meestal roestvrij staalgaas (124 draden
per cm) in plaats van het klassieke zijdegaas.
Als het gaas goed op het keramisch substraat
aanligt drukt men een dunne laag molybdeenmangaan (een mengsel van molybdeenpoeder en
mangaanpoeder, normale verhouding 95:5,
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Fig. 13.10. Een keramisch substraat voor een hy
bridische schakeling met in zeefdruk opgebrachte
gemetalliseerde velden en verbindingen.
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gesuspendeerd in een olieachtige vloeistof)
door de openingen van het weefsel op het kera
mische substraat.
Nadat de suspensie op het substraat is opge
droogd wordt zij in een vochtige waterstofatmosfeer bij een temperatuur van 1400 a
1600°C vastgebakken. Temperatuur en baktijd
hangen af van de samenstelling van het kera
mische substraat en de verhouding Mo/Mn.
Na het bakken wordt op de met molybdeenmangaan bedekte delen achtereenvolgens door
middel van de hierboven beschreven niet-elektrolytische depositietechniek een nikkel- en een
goudlaag neergeslagen. Het vergulde kerami
sche substraat is dan gereed voor de aanslui
ting van de siliciumblokjes die de hybridische
geïntegreerde schakeling moeten completeren.
Weerstandselementen die wel met cermet
aangeduid worden (een samenvoeging van ke
ramisch en metaal waardoor ook de term metaalkeramiek ingang heeft gevonden), kunnen
eveneens met de zeefdruktechniek worden ge
deponeerd. In de praktijk zijn cermets meng
sels van zeer goed geleidende materialen (dat
wil zeggen metalen) en isolators (keramische
oxyden, glas). Voorbeelden uit de hedendaagse
praktijk zijn SiO 4- Cr, Ag 4- Pd 4- glas.
Technieken die hier een grote overeenkomst
mee vertonen, worden gebruikt om op grotere
keramische substraten (normaliter ca. 2 x 2
mm) complete dunnelaagschakelingen te depo
neren. Na de metallisering van de in zeefdruk
aangebrachte molybdeenmangaanvlakken
brengt men dan op het keramische substraat
Nichrome-weerstanden en A12O3- of SiO2condensators aan. Vervolgens worden aparte
siliciumblokjes op de juiste vlakken gekit en
door bedrading verbonden (zie hoofdstuk 14).
Tenslotte kan de schakeling nog in een ge
schikte kunststof ingekapseld of hermetisch
afgesloten worden op een wijze die veel lijkt op
de in hoofdstuk 15 besproken techniek voor
het afsluiten van platte houders.
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13.3. MODIFICATIE VAN DUNNE LAGEN

Nadat de dunne laag gedeponeerd is moet hij
in de regel een nabehandeling ondergaan om
er een bruikbaar schakelingselement van te
maken. De wellicht bekendste techniek om
dunne lagen van geïntegreerde schakelingen te
modificeren is de omzetting van een deel van
een tantaliumlaag in tantaliumoxyde, om als
diëlektricum van een condensator te fungeren.
Men past hiervoor een anodischeoxydatietoe,
zoals die schematisch is weergegeven in fig.
13.11. De tantaallaag die de anode vormt,
wordt elektrisch aangesloten. Er ontstaat een
oxydelaag op het tantaaloppervlak waarvan de
maximale dikte bepaald wordt door de aange
legde spanning. Als elektrolyt gebruikt men
een zwak zuur, bijvoorbeeld azijnzuur. Nor
male anodiseeromstandigheden liggen om
streeks 50 V en 2 mA-cm-2 wat een uniforme,
niet-poreuze laagstructuur levert.
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Fig. 13.11. Anodische oxydatie-installatie voor de
vorming van geanodiseerde dunne lagen op meta
len.

13.4. PATROONVORMING BIJ DUNNE
LAGEN

Om de gewenste elektrische functies te kunnen
vervullen moeten de dunne lagen een geschikt
patroon vertonen. De eenvoudigste methode
hiervoor is wel de hierboven besproken zeefdruktechniek waarbij depositie en patroonvorming tegelijk plaats vinden. Metaalmaskering
tijdens het opdampen heeft dezelfde voordelen.
Andere veelgebruikte methoden zijn foto-etsen,
invers foto-etsen en het werken met een invers
metaalmasker.
13.4.1. Schabloneren
Schabloneren, waaronder we verstaan het aan
brengen van een schabloon (meestal van dun
metaalplaat met een geëtst patroon) tussen opdampbron en substraat, wordt veel toegepast
bij het opdampen.Omdat de verdampende deel
tjes rechtlijnige banen afleggen is het patroon
scherp begrensd. Het schabloon wordt zeer
dicht bij het substraat opgesteld om de vor
ming van vage of diffuse randen ten gevolge
van de nieloneindig kleine afmetingen van de
bron tegen te gaan. Schabloneren is echter be
perkt tot een bepaald systeem van patroonvormen. Zo kan men binnen een ronde opening
bijvoorbeeld geen afgeschermd centrum maken
(tenzij men werkt met twee overlappende schablonen, wat doorgaans twee opdampbehandelingen verlangt). Ingewikkelde patronen zijn
op deze manier ook vrij moeilijk aan te bren
gen omdat de dunne metaalbruggen dan te teer
worden. Fijne metalen schablonen zijn zeer
kostbaar, maar eenmaal gemaakt leveren ze
zeer goede resultaten. Bij herhaald gebruik
worden de schabloonopeningen verkleind door
een opdampaanslag zodat de schabloon perio
diek schoongemaakt moet worden. Schablonen
worden algemeen toegepast voor de depositie
van NiCr, SiO en metalen ‘bedradingslagen’
van dunnelaagschakelingen.
Zelfs bij een slechte gerichtheid van het depositieprocédé (verstuiven, depositie uit de gas
fase, thermische decompositie van een versto-

ven bronmateriaal) kan men een patroon vor
men door de schabloon tegen het substraat aan
te leggen, maar de zo verkregen randen zijn
vrij onscherp, vergeleken met de patronen die
met andere technieken bereikbaar zijn.
13.4.2. Foto-etsen
Fotolaktechnieken vinden voor patroonvorming van dunne lagen steeds meer ingang. De
directe fotolaktechniek bestaat uit de depositie
van een dunne laag over het hele substraat, het
aanbrengen van een fotolak (meestal wordt
kmer of ktfr gebruikt) over de laag, belich
ten door een glazen masker om een patroon
van gepolymeriseerde fotolak te vormen op de
plaatsen waar de laag moet blijven en wegetsen
van de dunne laag door openingen in de fotolak
op de plaatsen waar de dunne laag ongewenst
is. Deze reeks van bewerkingen kan alleen wor
den toegepast als de ets waarmee men een deel
van de dunne laag verwijdert, het materiaal er
onder (het substraat of een andere dunne laag)
niet aantast en niet met de gepolymeriseerde
fotolak reageert. Patroonvorming door middel

Fig. 13.12. Nichrome-weerstand met meerdere
contactvlakken waarvan het patroon door invers
metaalmaskeren is gevormd.
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van foto-etsen wordt algemeen toegepast bij
Al-, SiO2-,SnO2-, Al2O3-SiO2- en soms bij Talagen.

13.4.3. Invers foto-etsen
Bij invers foto-etsen wordt de fotolak op het
substraat aangebracht en op de gebruikelijke
manier belicht en ontwikkeld. Hierdoor ont
staan openingen in de laklaag op de plaatsen
waar men de dunne laag op het substraat wil
deponeren. De dunne laag wordt dan over het
hele oppervlak van de plak neergeslagen. Als
de fotolak vervolgens van het substraat wordt
verwijderd neemt hij de erop gedeponeerde
dunne laag mee, waardoor een dunnelaagpatroon ontstaat dat gelijk is aan het gatenpa
troon in de fotolaklaag. Deze techniek wordt
toegepast bij materialen die moeilijk zonder
aantasting van fotolak of substraat te etsen
zijn zoals goud en chroom. Een beperking er
van is dat de substraattemperatuur bij het op
dampen nogal laag moet zijn om achteruitgang
van het fotolakmasker te voorkomen. Het
schoonmaken van de onbedekte substraatgebieden vóór het opdampen moet door (soms
kleine) openingen in het lakmasker gebeuren en
zonder de lak te beschadigen wat dikwijls een
lastige opgave is.

13.4.4. Invers metaalmaskeren
Bij inverse metaalmaskering wordt een over het
hele substraatoppervlak aangebrachte metaallaag afgedekt met fotolak, belicht, ontwikkeld
en op de plaatsen van de openingen in de foto
lak weggeëtst. Hierna wordt de gepolymeriseerde fotolak verwijderd waarna een substraat
met een dunne metaallaag als een negatief van
het gewenste patroon o verblijft. Dan wordt het
gewenste dunnelaagmateriaal gedeponeerd en
het metaalmasker weggeëtst, waarbij de erop
neergeslagen dunne laag mee verwijderd wordt.
Deze techniek wordt met succes toegepast bij
NiCr-lagen. Is de laag te dik, dan kan het af
scheuren van randen bij het verwijderen resul
teren in onregelmatige contouren. Bij NiCrlagen van enkele honderden A dikte kan men
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op deze wijze echter een zeer goede scherpte
bereiken, zoals in fig. 13.12 te zien is.
13.5. AANPASSING VAN DUNNE LAGEN

Na de depositie en dc patroonvorming worden
dunnelaagelementen soms aangepast om ze
binnen nauwere toleranties te houden. Bij
weerstanden verkleint men het effectieve op
pervlak van de doorsnede, waardoor de weer
stand groter wordt. Men kan dit zowel na als
vóór het aanbrengen van de metalen contactlagen doen, waarbij men de weerstandswaarde
opmeet met behulp van sonden. Bij grotere pa
tronen is het meestal voldoende om een deel
van de weerstand met een fijne zandstraal af te
slijpen. Fijne patronen kunnen mechanisch
aangepast worden door middel van kleine ad
ditionele weerstandselementen die in meervou
dige parallelschakeling opgesteld zijn en waar
van men enkele door inkrassen uitschakelt zo
dat de totale weerstand iets toeneemt.
Dunnelaagweerstanden kunnen door anodische oxydatie worden aangepast. Bij sommige
materialen levert een eenvoudige verwarming
in lucht zulke reproduceerbare resultaten dat
men de weerstandswaarde ook op deze wijze
kan bijregelen. Hierbij worden aan het opper
vlak oxydelagen gevormd die de effectieve dikte
van de weerstandslaag reduceren en zo de weer
stand verhogen.
Condensatoren kunnen aangepast worden
(de capaciteiten ervan verlaagd worden) door
het oppervlak van de bovenste elektrode te ver
kleinen. Hoewel in sommige gevallen bijschu
ren of etsen mogelijk is, is het doorgaans nodig
om het masker van de bovenste elektrode te
wijzigen.
13.6. CONTACTEN OP DUNNE LAGEN

Eén van de moeilijkste opgaven van de techno
logie van dunne lagen in geïntegreerde schake
lingen is het maken van elektrische aanslui
tingen op de dunnelaagelementen. Het metalen
contactvlak op een weerstand moet een line-

aire junctie met lage weerstand vormen; bij een
condensatorcontact moet het verlies van de
overgang laag zijn. Bij actieve elementen in het
substraat moeten alle contacten met het sili
cium (of dit nu n- of p-type is) ohms zijn. Aan
deze reeks van voorwaarden is op zichzelf ge
nomen zonder al te veel moeite te voldoen,
maar als er technieken gecombineerd worden
om complexere structuren op te bouwen kan de
situatie zich voordoen dat één verbindende
metaallaag goede contacten moet vormen op
zeer uiteenlopende elementen, met name dunnelaagweerstanden, condensators en silicium.
Het is betrekkelijk gemakkelijk om met een
metaal als aluminium goede aansluitingen te
maken op metaalalliage-weerstanden (bijvoor
beeld NiCr), waarbij men er nog het meest voor
moet oppassen dat op de contactplaats geen
oxyde op de weerstand aanwezig is. Een dunne
oxydelaag (die zich bij kamertemperatuur op
veel metalen vormt) is in feite nog toelaatbaar
zolang hij de legering van het contactmetaal
met de ondergrond bij de toegepaste aanhechttemperatuur maar niet verhindert. Aluminium,
een actief metaal, vertoont in dit opzicht uit
stekende eigenschappen. Halfgeleiderweerstanden met een grote bandafstand (bijvoor
beeld SnO2) kunnen echter moeilijkheden le
veren, vooral als ze een hoge soortelijke weer
stand hebben. In dit geval moet een tussenvlak
met een hoge recombinatie soms een ‘sperlaagloos’ contact mogelijk maken. Men moet hier
bij oppassen dat zich geen reacties tussen het
contactmetaal en de weerstandlaag voordoen,
omdat bij de hoge temperatuur die voor het
deponeren of de aanhechting nodig is, onge
wenste verbindingen zouden kunnen ontstaan
die de vorming van een ohms contact onmoge
lijk maken. Zo kan bij verhitting Al met SnO2weerstanden reageren en een isolerende A12O3tussenlaag vormen waardoor de weerstand in
feite ‘niet-aangesloten’ wordt. Dit maakt het
noodzakelijk om tussen het SnO2 en de Al een
laag nikkel in te voegen. De Ni reageert noch
met Al noch met SnO2 waardoor een stabiel
contact gegarandeerd is. Fig. 13.13 geeft een

voorbeeld van een SnO2-dunneIaagweerstand
met Al-contacten aangebracht op een Niondergrond. Vergelijkbare contactmoeilijkheden kunnen zich voordoen bij condensato
ren, waarbij een onderlinge reactie soms een
verlieslaag veroorzaakt die een nadelige in
vloed heeft op de condensatoreigenschappen.
13.7. VOORBEHANDELING VAN HET
SUBSTRAAT

De reinheid van het substraat heeft een zeer
grote invloed op de kwaliteit van het uiteinde
lijke dunnelaagelement. Verontreiniging van
het oppervlak resulteert in gaatjes in de lagen
(die weerstanden kunnen openen) en plaatse
lijke verhoging van de weerstand. Bij conden
satoren kunnen zulke gaatjes leiden tot kort
sluiting of een slechte hechting van de laag. De
depositie van een dunne laag moet dan ook al
tijd voorafgegaan worden dooreen zorgvuldige
schoonmaakbehandeling:
1. grove verontreinigingen worden verwij
derd door ontvetten met een oplosmiddel;
2. vast aanhechtende organische verontreini
gingen worden in een reinigingsmiddel met be-

Fig. 13.13. SnO2-weerstand met aluminiumcontactcn op nikkel.
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hulp van ultrasone trillingen verwijderd;
3. het reinigingsmiddel wordt verwijderd
door spoelen met water;
4. resterende sporen van (spoelwater)verontreinigingen worden geëlimineerd door een be
handeling met gekookt, gedeïoniseerd water;
5. mogelijk aanwezige anorganische deeltjes
worden met zuren van het oppervlak geëtst;
6. vochtresten worden verwijderd door het
substraat in hete gefilterde lucht te drogen en
vervolgens bij 600°C of hoger ‘uit te stoken’;
7. verontreiniging nA deze behandeling wordt
tegengegaan door het substraat tot de depositie
van de dunne laag in een stofvrije ruimte te be
waren.
Een substraat moet vrij zijn van krassen,
barstjes, kloven en andere oppervlaktefouten.
Onregelmatigheden in het oppervlak veroor
zaken storingen en afwijkingen in de eigen
schappen van de erop gedeponeerde lagen.
De meeste dunne metaal- of oxydelagen ver
tonen als ze pas gedeponeerd zijn een zeker
verloop van de weerstand, zowel bij kamertem
peratuur als bij hogere temperaturen. Dit ver
loop in de elektrische eigenschappen is terug te
voeren tot structurele onregelmatigheden die
tijdens de deponeerbewerking zijn ontstaan.
Men kan deze dislocaties opheffen door warm
tebehandeling die de structuur tempert.
De samenstelling en dikte van een dunne
laag zijn bepalend voor de elektrische en me
chanische eigenschappen ervan. Beide factoren
kunnen tijdens de bewerking geregeld worden
door de volgende variabelen nauwkeurig op el
kaar af te stemmen: temperatuur, druk, con
centraties, depositiesnelheid, stroomsnelheid,
zuiverheid van de uitgangsprodukten, geome
trische vorm en de structuur van de gedepo
neerde laag.
13.8. HET ONTWERPEN VAN COMPATIBELE
SCHAKELINGEN

Wanneer de elektrische functie van de schake
ling niet met monolithische componenten al
leen bereikt kan worden moet men nagaan of
290

een combinatie met compatibele dunnelaagcomponenten wellicht een oplossing biedt. Het
ontwerpen van kristalschakelingen wordt door
de toepassing van dunnelaagcomponenten wat
vereenvoudigd omdat deze geen parasitaire
diode- of transistorwerking vertonen. De fabri
cage van dergelijke schakelingen is daaren
tegen ingewikkelder omdat er voor de vor
ming van de dunnelaagweerstanden of -con
densators extra bewerkingen nodig zijn.
De dunnelaagweerstand biedt ten opzichte
van de gediffundeerde weerstand de volgende
voordelen:
1. betere frequentieresponsie;
2. betere toleranties;
3. men behoeft geen compromis te sluiten
tussen de transistor- en weerstandseigenschappen zoals bij een kristalschakeling.
Voor het verschijnsel dat dunnelaagweer
standen een hogere frequentieresponsie hebben
dan gediffundeerde weerstanden zijn twee re
denen aan te wijzen. De ene is dat de capaciteit
per oppervlakte-eenheid veel lager is (15 tot
30-103 pF-cm-2 voor een gediffundeerde weer
stand tegen 5-I03 pF-cm-2 voor een dunne
laagweerstand), de andere is de hogere vierkantsweerstand die met dunne lagen bereikt
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Fig. 13.14. Maskerpatroon voor een Nichromedunnelaagweerstand. vergeleken met het masker
patroon voor een diffusieweerstand.

kan worden (zodat men voor een gegeven
weerstandswaarde met een kleiner oppervlak
kan volstaan). Bij sommige hoogfrequentschakelingen wordt de werking van de geïntegreer
de schakeling door toepassing van dunnelaagweerstanden nog verder verbeterd doordat bij
de diffusie van de transistorbases geen compro
mis nodig is voor het vormen van de gewenste
weerstanden. Hoogfrequenttransistors moeten
een lage r'a hebben wat een basis-vierkantsweerstand van 100 Q of minder vereist. Vrij
vaak echter brengt men de basis-vierkantsweerstand op ca. 200 Q om het oppervlak dat voor
de weerstanden nodig is, kleiner te maken; dit
leidt echter tot een hogere transistor-r'D. Het
gebruik van dunnelaagweerstanden maakt dit
compromis niet langer nodig.
Het maskerpatroon van dunnelaagweerstan
den wijkt meestal af van dat van diffusieweerstanden (zie fig. 13.14). Bij Nichrome bijvoor
beeld brengt men de contacten direct op de
Nichromelaag aan in plaats van door een opening in de siliciumdioxydelaag. De fabricage
van compatibele dunnelaagweerstanden eist
zodoende minstens één extra maskerbewerking.
Dunnclaagcondensators die in hun geheel op
de passiverende laag van de kristalschakeling
worden gevormd, verlangen meerdere extra
masker- en etsbewerkingen. Minimaal zijn
hiervoor nodig:
1. gemaskerde etsing van de onderplaat;
2. gemaskerde etsing van het diélektricum;
3. gemaskerde etsing van de bovenplaat.
Voor de fabricage van een dunnelaagcondensator op het gepassiveerde oppervlak van
een kristalschakeling zijn dus drie extra mas
kers nodig.
13.9. DE COMPATIBILITEIT VAN DUNNELA AGSCH AKELINGEN

Geïntegreerde schakelingen moeten na hun vol
tooiing bestand zijn tegen vrij hoge temperatu
ren en dit geldt dus evenzeer voor de dunnelaagcomponenten. Kitten en draadaanhechting eisen vaak temperaturen van meer dan

Fig. 13.15. Macrofoto van een ccrmetweerstand
die 2 uur bij 450 °C verouderd is.

Fig. 13.16. Macrofoto van de in fig. 13.15 afgebeclde ccrmetweerstand na wrijven met watten
waaruit blijkt dat de contacten worden aangetast.

400CC. Ook voor het inkapselen worden vaak
hoge temperaturen gebruikt. Het hermetisch
afsluiten van platte houders gebeurt vaak bij
temperaturen tussen 400° en 500°C. Na bedra291
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Fig. 13.17. Een gouddraad met aangegroeide zilverharen. Het zilver is afkomstig van een dunne
laag elders in het circuit, maar is blijkbaar ten ge
volge van een reactie in de atmosfeer binnen de
houder overgebracht.
ding en inkapseling moet een ‘redelijk’ percen
tage van de eenheden gedurende een ‘redelijke’
tijd een versnelde verouderingproef ondergaan
ter controle van de betrouwbaarheid en het ge
drag bij hoge temperatuur. De veranderingen
die zich hierbij voordoen, zijn te onderscheiden
in materiaal-, metallurgische en oppervlakteeffecten. In de meeste gevallen zijn de verande
ringen in de materiaaleigenschappen verwaar
loosbaar, omdat ze zo langzaam verlopen. Heb
ben ze een merkbare invloed (zoals bijvoor

beeld Au-diffusie in Si), dan zijn ze dikwijls zo
goed bekend dat men hun effect bij versnelde
veroudering bij hoge temperatuur kan bereke
nen.
Metallurgische effecten (waarmee de veran
deringen in contactvlakken en verbindingen
worden bedoeld) kunnen bij hoge temperatu
ren een zeer belangrijke rol gaan spelen. Fig.
13.15 is een macrofoto van een gerede cermetweerstand met contactvlakken die een veroude
ring van 2 uur bij 450 °C heeft ondergaan. Fig.
13.16 stelt dezelfde weerstand voor na zeer
licht afwrijven (met watten). De contacten heb
ben met de cermetondergrond gereageerd tot
een zeer broze verbinding, terwijl het cermetmateriaal zelf goed bestand is gebleken tegen
de hoge-temperatuurbehandeling. De ‘purple
plague’ (paarse fase) is een vastestofreactie die
bij langdurige verhitting optreedt (zie par.
14.3) tussen aluminium (metallisatie) en goud
(bedrading). Een analoge reactie doet zich voor
tussen zilverdraden op aluminium. Het is hier
bij niet nodig dat de beide metalen met elkaar
een metallurgisch contact vormen; de reactie
kan binnen de omgeving van een hermetisch

1

(a)
(b)
Fig. 13.18. a. Een opgestampte metaallage (onderbroken ring met kern), gedeponeerd op een ander metaal,
b.Dezelfde laag na meerdere uren veroudering bij 300°C, resulterend in een typische vastestofreactie.
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(a)
(b)
Fig. 13.19.a. Een complete MECL-poortschakeling na 48 uur veroudering bij 500°C. b. Een sterk vergroot
deel van de MECL-poortschakeling van a, ter illustratie van de reactie die optreedt tussen het aluminium
verbindingspatroon en het SiO2 die de toelaatbare temperatuur van ook dit systeem voor langdurige
belasting beperkt tot ca. 500 °C.

Fig. 13.20. Een dunnelaagschakeling met dunnelaagweerstanden. condensatoren en spiraalvormige zelfinductie.
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Tabel 13.2.
Dunnelaagmaterialen en -bewerkingen
Toepassing
weerstanden
diëlektrica

Materiaal

Procédé

Nichrome
SnO2
tantalium
A12O3

opdampen in vacuüm
depositie uit gasfase
verstuiven
depositie uit gasfase, anodische oxydatie van
aluminiumlagen
anodische oxydatie van tantaallagen
depositie uit gasfase, oxydatie met stoom bij hoge
temp., reactief verstuiven
opdampen in vacuüm, reactief verstuiven
niet-elektrolytische depositie
elektrolytisch

Ta2O5
SiO2

metallisatie op keramische substraten
vergulden van montageplaatjes

SiO
nikkel
goud

Fig. 13.21.Een dunnelaag HF-versterker voor 2
MHz.
afgesloten houder al door uitwisseling in de
gasfase tot stand komen. In fig. 13.17 is een
gouddraad weergegeven die een aangroei van
zilverharen vertoont. Het zilver is afkomstig
van een dunne laag die elders in het systeem is
gedeponeerd, maar het (waarschijnlijk vochti294

ge) gas in de houder heeft met de zilverlaag ge
reageerd, waarbij een vluchtige verbinding is
ontstaan die op de gouddraad is neergeslagen.
Dit is een overdrachtsreactie zodat zelfs een
kleine hoeveelheid gas een grote hoeveelheid
zilver kan transporteren.
De hittebestendigheid van compatibele metal
lurgische systemen is voor alle soorten geïnte
greerde schakelingen van zo’n groot gewicht
dat men veel moeite heeft gedaan materialen te
vinden die ook bij hoge temperaturen vrij zijn
van onderlinge vastestofreacties. Veel syste
men zijn getest door eenvoudig een laag van het
ene metaal over een ander op te dampen en het
geheel in allerlei gasatmosferen bij hoge tempe
raturen te verouderen. Fig. 13.18a geeft een
beeld van een laag in de vorm van een onder
broken ring met een centrale kern die opge
dampt is op een tweede metaallaag op een glas
plaatje. Fig. 13.18b toont de verandering na en
kele uren veroudering bij 300 °C; het effect is
typerend voor veel van de ingrijpende vaste
stofreacties.
Uit deze onderzoekingen is gebleken dat er
maar vrij weinig werkelijk compatibele metaalsystemen bestaan. Omdat de metalen bo
vendien nog compatibel moeten zijn met dunnelaagweerstanden en -condensators, met sili
cium en de houderaansluitingen (die meestal
van Kovar zijn), is het aantal bruikbare syste-
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Fig. 13.22.Een dunnelaag UHF-tunneldiodemixer.
men zeer beperkt. Een systeem met alleen
aluminium is hiervan nog het gemakkelijkst
toe te passen en geschikt voor algemeen ge
bruik. Fig. 13.19a geeft een voorbeeld van de
hiermee bereikbare resultaten: een geheel ge
kitte MECL-poortschakeling na 48 uur veroude
ring bij 500 °C. Fig. 13.19b is een deelvergroting
van het aluminium verbindingspatroon op de
SiO2-laag waarin de langzame aantasting van
het metaal te zien is die de toelaatbare tempe
ratuur van ook dit systeem voor langdurige
belasting beperkt tot ca.500°C.
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13.10. SAMENVATTING VAN DE DUNNE
LAAG BE WERK ING EN

Tabel 13.2 geeft een kort overzicht van enkele
van de voor dunnelaagcomponenten meest toe
gepaste materialen, met de methode om ze te
deponeren.
In fig. 13.20-13.23 zijn enkele van de vele op
deze wijze gefabriceerde schakelingen afgebeeld; het is niet meer dan een kleine selectie
van de schakelingen die met dunnelaag- en
compatibele dunnelaagtechnieken vervaardigd
kunnen worden.

1

sis
Fig. 13.23. Een dunnelaag geïntegreerde schakeling
met externe elementen en variabele condensators
waarmee men de schakeling ook na het afsluiten
van de houder kan afstemmen.
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J. C. Haenichen
14. DE ASSEMBLAGE VAN GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN
14.1. INLEIDING

Met de fabricage van de geïntegreerde schake
lingen alleen is men er nog niet. Omdat elke
plak tot meerdere honderden complete geïnte
greerde schakelingen bevat moeten deze in
afzonderlijke blokjes worden gescheiden die
stuk voor stuk ingekapseld moeten worden.
Deze beide bewerkingen vormen het onder
werp van dit hoofdstuk. De houder fungeert
tegelijk als warmteafleider (een schakel in de
warmteoverdracht van de juncties naar de om
geving), als middel om de schakelingen onder
ling te verbinden en als bescherming van de
schakeling tegen chemische verontreiniging en
mechanische beschadigingen. De kwaliteiten
van elke kapselmethode op al deze punten moe
ten voor elke toepassing apart worden afge
wogen tegen de betreffende eisen. Daarnaast
moet men bij de inkapseling rekening houden
met de metallurgische compatibiliteit van de
diverse gebruikte materialen en de invloed van
de parasitaire elementen die de houder aan de
elektrische eigenschappen van de schakeling
toevoegt.

wordt een vlakke metalen roosterplaat waarin
een groot aantal gaten in de vorm van de scha
kelingen zijn uitgespaard, vast aangedrukt te
gen de siliciumplak die in een ‘bad’ van halfvloeibare schuurmassa is opgesteld. Het roos
ter wordt door een ultrasone resonator aange
dreven, waardoor het door de hele dikte van de
siliciumplak heen wordt gedreven zodat de
aparte blokjes vrijkomen.
Van deze bewerkingen wordt de inkras-enbreekmethode bij geïntegreerde schakelingen
verreweg het meest toegepast omdat de snel
heid ervan betrekkelijk hoog is en er weinig
breuk ontstaat.

14.2. SCHEIDING EN BEVESTIGING VAN DE
BLOKJES

Voor het verdelen van de grote halfgeleiderplak in aparte blokjes zijn verschillende metho
den voorgesteld. Onder de meest succes volle
zijn de volgende te noemen.
1. Inkrassen en breken. Hierbij wordt het op
pervlak van de plak met een diamantpunt in
een roosterpatroon ingekrast. De plak wordt
dan door buiging langs deze lijnen in blokjes
gebroken.
2. Etsen. Hierbij worden de blokjes gemas
kerd met was of fotolak en de tussenliggende
banen weggeëtst.
3. Ultrasonisch scheiden. Bij deze methode
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Fig. 14.1. Macrofoto van een plak met geïntegreer
de schakelingen die met een diamantnaald is inge
krast.

14.2.1. Inkrassen en breken
Bij deze methode wordt de complete plak door
middel van vacuüm op een standaard beves
tigd die in beide horizontale richtingen ver
plaatst en om een verticale as geroteerd kan
worden. Dan wordt een met een geschikt ge
wicht belaste diamantnaald over de plak ge
trokken zodat er een patroon van parallelle
lijnen tussen de blokjes ontstaat. Is de hele plak
in één richting ingekrast, dan wordt hij 90° ge
draaid en de bewerking herhaald (zie fig. 14.1).
Dan haalt men de plak van de standaard om
hem door het uitoefenen van druk in aparte
blokjes te delen (fig. 14.2 en 14.3). Deze worden
tenslotte met een oplosmiddel als trichloorethyleen schoongemaakt om stof van het in
krassen en andere aan het oppervlak hechtende
deeltjes te verwijderen. In fig. 14.4 zijn ter ver
gelijking een ingekrast en een door ctsing ge
scheiden blokje afgebeeld.
Na het schoonmaken is het blokje klaar om
in de houder te worden gemonteerd. Bij een

Fig. 14.2. Schaaltje met losse blokjes na het breken
van de plak.

kristalschakeling behoeft het blokje doorgaans
niet geïsoleerd te worden van de houder of het
montageplaatje, zelfs al is dit van metaal, en
wel omdat het substraat van een kristalschake
ling altijd de laagste potentiaal van de schake
ling heeft en zelfs dikwijls wordt geaard. Bij
hybridische schakelingen moeten de verschil
lende schakelingselementen echter wel van el
kaar geïsoleerd worden zodat men ze niet di
rect op een gemeenschappelijk metalen mon
tageplaatje kan hechten. De normale methode
is in dit geval om de schakelingselementen op
een dunne keramische plak van aluminium- of
beryliumoxyde te monteren. Om een koper- of
tinsoldeervcrbinding tussen het keramische
materiaal en de blokjes aan te kunnen brengen
wordt eerst een patroon van uit molybdeenmangaan bestaande ‘veldjes’ op het kerami
sche plaatje gebakken. Koper- en tinsoldeerlegeringen hechten goed op deze gemetalli
seerde veldjes, die voor elk siliciumblokje een
goede geïsoleerde ondergrond vormen.
In fig. 14.6 zijn enkele voor de hedendaagse ge
ïntegreerde schakelingen karakteristieke hou
ders afgebecld. In hoofdstuk 15 wordt nader
ingegaan op de fabricage van deze houders.
14.2.2. De bevestiging van de blokjes
De bevestiging van de blokjes aan de houder
geschiedt meestal door solderen met een zachtsoldeer als een loodtinalliage, of hardsolderen
met een eutectische legering als goudgermanium. De meest gebruikte eutectische mengsels
bestaan uit twee metalen (met misschien sporen
van andere materialen).
Het gebruik van een eutectische hardsoldcerlegering voor het vasthechten van het blok
je verdient de voorkeur, omdat deze alliages
meestal een hoger smeltpunt hebben dan de
zogenaamde zachtsoldeersoorten, waardoor ze
een verbinding vormen die beter bestand is
tegen hoge temperaturen.Verder is gebleken dat
lassen van zachtsoldeer bij steeds herhaalde
temperatuurschommelingen last krijgen van
metaalmoeheid, terwijl hardsoldeerverbindingen betrekkelijk weinig last hebben van deze
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Fig. 14.3. Macrofoto van een aparte geïntegreerde schakeling na breking van de plak.

14.4

14.5

Fig. 14.4. Vergelijking van een door etsing gescheiden gennaniumblokje en een door inkrassen en breken
gescheiden siliciumblokje.
Fig. 14.5. Geïsoleerd montageplaatje voor hybridische geïntegreerde schakelingen.
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Fig. 14.6. Enkele van de houders die tegenwoordig gebruikt worden voor de montage van geïntegreerde
schakelingen.

Fig. 14.7. Het aanbrengen van de blokjes in een
mal voor het kitten in de oven.

verschijnselen. De nadelen van de eutectische
alliages zijn dat ze in het algemeen duur zijn
omdat ze goud of een ander edel metaal bevat
ten, dat ze zeer bros zijn en moeilijk in ingewik
kelde patronen te vormen zijn en dat ze niet op
gedampt kunnen worden om dunne lagen te
leveren.
De methoden voor het vasthechten van het
blokje aan de houder worden onderschei
den in twee categorieën. De ene verloopt con
tinu en werkt met een transportband die door een
oven loopt, bij de andere worden de blokjes
steeds op dezelfde plaats machinaal vastgezet.
De eerste methode gaat uit van een oven, be
staande uit een lange holle buis die omgeven is
door een regelbaar verwarmingselement, waar
bij de transportband die door de oven loopt,
voor het vervoer van de verschillende onder
delen van en naar de hete zone zorgt. Op de
transportband zijn metalen of grafieten mallen
opgesteld (fig. 14.7) waarin de montageplaatjes,
vormen voor het solderen en de blokjes wor
den aangebracht. Deze mallen worden dan
door de oven geleid waarvan het temperatuur
profiel zo is ingesteld dat ze eerst op de soldeertemperatuur worden gebracht en dan worden
gekoeld toe ze zonder gevaar gehanteerd kun
nen worden (fig. 14.8). De oven is zo geconstru299
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Fig. 14.8. Statisch temperatuurprofiel van een oven
voor het kitten van blokjes die op een transport
band met een constante snelheid door de oven wor
den gevoerd en snel verhit worden door de piek
van hoge temperatuur op ca. 60 cm. Bij hun pas
sage door dit gebied krijgen ze een temperatuur
van 400 °C waarna ze in het traject van 100 tot
140 cm enkele minuten op deze temperatuur wor
den gehouden. In deze tijd vindt het hardsolderen
plaats dat het blokje op het montageplaatje kit.
Na het passeren van deze zone wordt het afge
koeld waardoor de temperatuur aan het eind van
de oven voldoende is gedaald om het blokje te
kunnen hanteren.
eerd dat er in de hete zone steeds een zuurstofvrije atmosfeer of gasafdekking blijft bestaan.
Normaliter wordt hiervoor waterstof gebruikt.
Machines waarbij de aanhechting per stuk en
steeds op dezelfde plaats wordt uitgevoerd be
zitten hiertoe een mal met een eigen verwar
mingselement waarin één montageplaatje of
houder wordt geplaatst (fig. 14.9). De blokjes
worden door de bediener met een mechanische
micromanipulator opgepakt en op de juiste
plaats op de houder gelegd, een bewerking die
door een microscoop nauwkeurig gevolgd kan
worden. Men zorgt dat het verwarmde deel
steeds afgedekt blijft door een niet-oxyderende
gasatmosfeer. In dit geval kan hiervoor echter
geen waterstof worden gebruikt in verband
met het explosiegevaar. Fig. 14.10 geeft een
doorsnede van een zo gekit blokje.
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Elke methode heeft zijn eigen voordelen cc
beperkingen. Die met oven en transportband
wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge
produktie omdat de bedienaar alleen de onder
delen voor het invoeren in de oven klaar zet en
de gerede produkten afvoert. Verder is het in dit
geval mogelijk om een waterstofatmosfeer te
gebruiken, wat altijd een minimale oxydatie
van de verschillende onderdelen geeft. Het
stuk voor stuk hechten van elk blokje wordt ge
kenmerkt door een veel grotere flexibiliteit ten
aanzien van de hechtmethode omdat de be
dienaar de positie van elk onderdeeltje geheel
in de hand heeft. Dit maakt het mogelijk om ze
op elke gewenste plaats aan te brengen zodat
ook blokjes met onregelmatige breukranden
gebruikt kunnen worden, als ze althans hun
elektrische functie goed vervullen. (De oven
transportmethode stelt zeer hoge eisen aan de
rechtheid van de rand omdat de blokjes anders
in de mal blijven klemmen.) Bovendien is bij de
stuk-voor-stukmethode de verhitting van de
onderdelen tot een absoluut (tijd)minimum be
perkt omdat de hechtbewerking direct wordt ge
controleerd en de onderdelen afgevoerd wor
den zodra een goede verbinding is gevormd.
14.3. DE VERBINDING MET DE HOUDER
PENNEN

Als de geïntegreerde schakeling op de houder
is bevestigd moeten nog de elektrische aanslui
tingen tussen de ohmse contactvlakken van de
schakeling en de houderpennen tot stand wor
den gebracht. Hybridische schakelingen moe
ten daarnaast nog voorzien worden van de
elektrische bedrading tussen de verschillende
schakelingselementen onderling.
Er zijn hiervoor in de halfgeleidertechniek
diverse methoden ontwikkeld. De werkwijze
die voor geïntegreerde schakelingen het meest
wordt toegepast, maakt gebruik van uiterst
dunne draadjes, die door middel van een als
thermocompressiehechting bekend staand pro
cédé op de verschillende te verbinden vlakken
worden gehecht. Deze bewerking is gebaseerd

Fig. 14.9. Machine voor het stuk voor stuk kitten van blokjes.

Fig. 14.10. Doorsnede van een gekit blokje.
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op de uitoefening van druk bij gelijktijdige ver
warming, waardoor tenminste één van de te ver
binden delen een vervorming ondergaat. Voor
het uitvoeren van deze thermocompressie zijn
verschillende machinetypen ontwikkeld n.1.
in wig-, bol- en steekhechtmachines.

14.3.1. Wighechting
Fig. 14.11 geeft een beeld van een typische wig
hechtmachine. Bij deze bewerking wordt het
montageplaatje met het gekitte blokje op een
verwarmde plaat gelegd en door micromanipulatie op de juiste plaats gebracht zodat een
ohms contactvlak waar men de aansluitdraad
op wil hechten precies onder het dradenkruis
van de microscoop komt te liggen. Dit draden
kruis is tevoren afgesteld op de plaats waar de

-..afig-

draaibare hamer of wig die de hechting tot
stand moet brengen, neerkomt. Als het con
tactvlak onder het dradenkruis ligt wordt een
tweede micromanipulator gebruikt om de
draad van een draadtoevoerder op de juiste
plaats boven het ohmse contact te brengen.
Drukt de bedienaar vervolgens een knop in,
dan valt de wig automatisch op de aan te slui
ten draad, die hierdoor op het contactvlak wordt
gehecht. Dan wordt het montageplaatje zo
versteld dat het dradenkruis boven de houderaansluiting komt te liggen waarna de tweede
verbinding tot stand wordt gebracht. In fig.
14.12 is de wighechtbewerking schematisch in
beeld gebracht, fig. 14.13 is een macrofotovan
een transistorblokje met door wighechting ver
bonden aansluitdraden.

______

Fig. 14.11. Wighechtmachine voor het aanbrengen van de bedrading.
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Fig. 14.12. Schematische voorstelling van het aan
brengen van de bedrading door wighechting.

14.3.2. Bolhechting
Bij de bolhechting (fig. 14.14) gaat men van een
ander instelprincipe uit. Bij deze machine
wordt het hechtorgaan gevormd door een ca
pillaire buis waarvan het kanaal een iets gro
tere diameter heeft dan de gebruikte bedrading.
De draad wordt toegevoerd door het capillaire
kanaal; het uitstekende eind ervan wordt met
een vlam tot een bolletje gesmolten waarvan
de diameter ongeveer tweemaal zo groot is als
die van de draad. Dit bolletje wordt vervolgens
automatisch tegen het uiteinde van de capillair,
die naar het gewenste verbindingspunt wordt
gemanipuleerd, getrokken. Dan wordt in één
continue beweging de capillair naar beneden
en (door bijregelen) op de juiste plaats ge
bracht waar het bolletje vast op het contactvlak van het blokje wordt gedrukt, zodat
een thermocompressiehechting in de vorm van
een spijkerkop ontstaat. Dan wordt de capil
lair een eind teruggetrokken waarna de vlam

Fig. 14.13. Een voorbeeld van een transistor met door wighechting bevestigde aansluitdraden.
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Fig. 14.14. Schematische voorstelling van het aan
brengen van de bedrading door bolhechting.

wordt gebruikt om de draad te verbreken en
weer een nieuw bolletje te vormen. Nadat de
schakeling zo van de gewenste bedrading is
voorzien wordt het montageplaatje uit de ma
chine gehaald waarna de nu aan één kant vrije
bedrading met de houderpennen wordt verbon
den door middel van een miniatuur-weerstandlasser die in de hand wordt gehouden. Men
spreekt veelal van pincetlassen (tweezer weld
ing). In fig. 14.15 is een silicium vermogenstransistor met door bolhechting aangesloten
bedrading afgebeeld.
Beide machinetypen hebben hun specifieke
voordelen en beperkingen. Bij de wighechtmachine worden beide aansluitingen (op het
halfgeleiderblokje en aan de houder) in de
machine direct achtereen gemaakt, zodat geen
twee aparte hechtbewerkingen nodig zijn. Ver
der kan men met deze techniek met veel kleine
re contactvlakken werken omdat het hechtoppervlak in principe kleiner is en men fijnere
draden kan gebruiken. De capillairen voor bol
hechting kunnen namelijk moeilijk met een
boring van minder dan 0,025 mm uitgevoerd
worden, terwijl het doorvoeren van de ragfijne
draad nog veel lastiger is. Met de wighecht304

machine kan men dus schakelingen voor hogere
frequenties bedraden. Verder heeft deze ma
chine nog het voordeel dat men een grotere
keuze heeft in de samenstelling van de aansluitdraden, omdat men niet gebonden is aan de
eis dat het materiaal in de vlam moet smelten.
Bij bolhechting is men in feite aangewezen
op gouddraad omdat bijna alle andere materi
alen door de vlam ernstig geoxydeerd zouden
worden. Hier staat tegenover dat de verbinding
bij bolhechting vanwege het grotere oppervlak
dikwijls sterker is. Verder is bij bolhechting
geen aparte positionering van contactvlak,
draad en hechtorgaan nodig, wat de instelling
bij deze werkwijze eenvoudiger maakt dan bij
wighechting.

14.3.3. Steekhechting
De laatste tijd heeft een nieuw machinetype
veel opgang gemaakt. Het nieuwe systeem, in
beginsel een combinatie van de wig- en bolhechtmethoden, wordt steekhechting genoemd.
Het ziet er naar uit dat de steekhechtmachine
de veelzijdigste van alle hechtmachines zal wor
den. De werking ervan is weer gebaseerd op het
systeem van de capillaire buis met aansluit
draad, maar de hechting geschiedt zonder het
smelten tot een bolletje. De aansluitdraad
wordt door de capillair toegevoerd en over een
rechte hoek omgebogen. Deze rechte ombui
ging heeft dezelfde functie als het smeltbolletje, beide moeten namelijk een metaalopper
vlak leveren waar de voorrand van de capil
laire buis tegen aandrukt bij de vorming van de
thermocompressieverbinding. Is de hechting
gereed, dan wordt de capillair teruggetrokken
en naar het volgende contactvlak bewogen,
waar de bewerking wordt herhaald. Bij de
laatste hechting van een uit te voeren reeks
wordt de capillair enigszins achteruit getrok
ken waarna een op een schaar lijkend snijapparaat de draad afknipt. Hierbij wordt tegelijk
een nieuw haaks omgebogen uiteinde gevormd
zodat de machine klaar is voor een nieuwe
serie hechtingen. Het is gebleken dat men bij
deze methode zeer dunne draden kan gebrui-

Fig. 14.15. Silicium vermogenstransistor met door bolhechting bevestigde aansluitdraden.
ken, zelfs al heeft de capillair doorgaans een
grote kanaaldiameter. Verder wordt de samen
stelling van het draadmateriaal niet beperkt
door de eis dat het gemakkelijk smeltbaar moet
zijn, omdat er geen smeltbolletje wordt ge
vormd. Ten aanzien van de gunstige positio
nering in één beweging komt de methode wél
met de bolhechtmachine overeen. Het mini
male contactoppervlak ligt bij steekhechting
tussen dat bij wig- en bij bolhechting in.

14.3.4. Metallurgische compatibiliteit
Een belangrijk punt bij de aanhechting van de
bedrading is de metallurgische compatibiliteit
van de verschillende delen van het systeem.
Vooral belangrijk is dit bij silicium halfgeleidersystemen die aan hoge eisen ten aanzien van
werk- en opslagtemperatuur moeten voldoen
want sommige bimetallische systemen (met
name goud en aluminium) zijn bij hoge tempe
ratuur zeer instabiel, vooral bij aanwezigheid
van bepaalde andere materialen die bij de re-

actie als katalysator optreden.
Nu is het juist dit goud-aluminiumsysteem
dat de bijzondere aandacht van de industrie
heeft omdat aluminium algemeen wordt ge
bruikt voor de vorming van contactvlakken op
silicium en goud zeer gunstige eigenschappen
heeft als draadmateriaal, te weten buigzaam
heid, goed elektrisch geleidingsvermogen en
grote weerstand tegen corrosie. Worden goud
en aluminium echter in nauw contact met el
kaar gebracht, zoals bij lassen of thermocompressiehechting, dan doen zich al bij matige
verwarming (temperatuur boven 200°C) van
het geheel chemische veranderingen voor. Deze
reacties kunnen nog gecompliceerd worden
door de aanwezigheid van silicium en zuurstof.
Wordt een zuiver goud-aluminiumsysteem tot
300°C verhit, dan gaat zich een paars gekleurd
materiaal aan het contactvlak van de beide me
talen vormen. Uit analyse van deze stof is ge
bleken dat het een chemische verbinding AuA12
is; het is een goed geleidend en mechanisch
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sterk materiaal dat veelal met ‘purple plague’
wordt aangeduid.
Aanvankelijk heeft men gedacht dat het deze
AuAl2-verbinding was die verantwoordelijk
was voor het uitvallen van aansluitingen op met
aluminium gemetalliseerde siliciumtransistors,
maar tegenwoordig is men een andere mening
toegedaan. De nieuwe opvatting is vooral ge
baseerd op het resultaat van het in fig. 14.16 in
beeld gebrachte experiment. Hierbij werd een
siliciumplak sterk geoxydeerd om een dikke
laag SiO2 te vormen. Deze oxydelaag werd
toen van de helft van de plak verwijderd. Klei
ne aluminium halve bolletjes werden over het
hele oppervlak van de plak aangebracht waar
na het systeem tot boven het smeltpunt van
aluminium (600 °C) werd verhit. Op de plakhelft met de oxydelaag smolt het aluminium
alleen, om later weer te stollen. Op de andere
helft echter vormde zich een eutectische alualuminium halve bolletjes

dunne goudlaag

SiOa-laag

Si-substraat

(a)
goud

-~Y

paarse fase

witte fase

goud

paarse fase
aluminium

aluminium-silicium

SiO-j-laag

Si-substraat;

(b)
Fig. 14.16. Samenvatting van een beslissend expe
riment omtrent het ontstaan van de ‘paarse fase’
(purple plague). a. Doorsnede van de uitgangsplak.
b. Plakdoorsnede na verhitting bij 660 °C. Beide
gebieden geven de betrekkelijk sterke en geleiden
de paarse fase te zien. De broze en slecht geleiden
de witte fase komt alleen voor waar silicium aan
wezig is.
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minium-siliciumalliage waardoor de samen
stelling van de halve bolletjes veranderde in
89% Al en 11 % Si. (Het fasendiagram van het
aluminium-siliciumsysteem is in fig. 12.23
weergegeven.) Na afkoeling werd een dunne
laag zuiver goud over de hele plak opgedampt
waarna de plak gedurende 10 uur bij 300°C
werd verouderd en toen afgekoeld. Vervolgens
werd het oppervlak zover aangeslepen dat de
aluminium halve bolletjes voor de helft werden
weggcslepen, waarbij dc goudlaag erover geheel
werd verwijderd. Uit een onderzoek van de zo
verkregen doorsnede bleek dat op de plakhelft
met de oxydelaag weer de bekende purple
plague was gevormd. Op de andere plakhelft
was echter bovendien een nieuwe, witte fase
ontstaan die bij analyse bleek te bestaan uit
Au2A1. Men krijgt de indruk dat deze nieuwe
verbinding zijn ontstaan dankt aan de kataly
tische werking van het silicium. Deze verbin
ding bleek een slechte elektrische geleider te
zijn en bovendien zeer bros. Men denkt daar
om tegenwoordig dat het deze ‘white plague'
(witte fase) is die verantwoordelijk is voor het
uitvallen van verbindingen.
Om deze moeilijkheden uit de weg te gaan is
men de laatste tijd veelal van het voordien ge
bruikte systeem met gouddraden op alumi
nium contactvlakken overgegaan op het meer
compatibele systeem van aluminiumdraden op
aluminium contactvlakken. Tegenwoordig wor
den in de industrie algemeen aansluitdraden
van aluminiumlegeringen gebruikt. De fabri
kanten van de dunne draden hebben het echter
voor het trekken van de gewenste fijne diame
ters noodzakelijk gevonden om aan het alumi
nium een spoor silicium toe te voegen. Dit
houdt in dat er moeilijkheden met de witte
faselaag zouden kunnen ontstaan als zulke alu
miniumdraden op contactvlakken van goud of
goudlegeringen worden aangesloten, zoals die
bij houderpennen voorkomen. Uit ervaring is
echter gebleken dat de hoeveelheid silicium in
de draden zo klein is dat de witte-fasevorming
meestal te verwaarlozen is.
Er bevinden zich op het ogenblik verschil-

lende van bedrading afwijkende verbindings
methoden voor geïntegreerde schakelingen in
het experimentele stadium. Eén van de meestbelovende hiervan is een methode die werkt
met hardgesoldeerde klemplaatjes in plaats van
aansluitdraden. Een experimenteel mode) met
dergelijke aansluitklemmen is in fig. 14.17
weergegeven.

nigingen van het oppervlak te verwijderen.
Daarna worden ze dan in een ruimte met een
droge, gezuiverde atmosfeer gebracht waar de
kappen op de montageplaatjes worden gelast.
Een deel van de betreffende gasatmosfeer wordt
hierbij ingesloten. Fig. 14.18 geeft een foto van
een doorsnede van de op deze wijze gemaakte
weerstandslas of hete las. Men dient hierbij wel
te bedenken dat voor het maken van een goede
hete las een hard metaal of legering gebruikt
moet worden zodat men bij heetlassen van een
houder soms genoegen moet nemen met een
minder dan optimaal warmtegeleidingsvermogen. Heetlassen levert een uitstekende afdich
ting; men kan gemakkelijk tot zeer lage lekwaarden komen. Men moet echter goed in het
oog houden dat bepaalde stoffen ook dan nog
door een houder kunnen diffunderen en dat het
verder nooit mogelijk is om alle verontreini
gingen vóór het afsluiten uit het systeem te ver
wijderen. Het feit van de hermetische afdich
ting betekent op zichzelf nog niet dat de halfgeleiderschakeling voor altijd tegen invloeden
van buiten af is beschermd. Naast deze beper
kingen heeft men, zoals eigenlijk vanzelf
spreekt, ook altijd het gevaar van de vele vor
men van hoogenergctische deeltjes, die gemak
kelijk door de houder heendringen en zeer aan-

Fig. 14.17. Experimentele houder voor geïnte
greerde schakelingen met hardgesoldeerde klemplaatjes.
14.4. HET INKAPSELEN

Bij de TO18- en TO5-houders die algemeen
voor geïntegreerde schakelingen worden ge
bruikt, zorgt een hermetisch afgesloten kap die
de schakeling geheel omgeeft, voor de bescher
ming hiervan tegen alle externe invloeden.
Montageplaatjes en kappen worden in de regel
vóór het dichtlassen bij hoge temperatuur ‘uit
gestookt’ om alle oplosmiddelen en verontrei

Fig. 14.18. Doorsnede van een weerstandslas of
hete las.
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zienlijke veranderingen in de schakeling teweeg
kunnen brengen.
Om een hermetische afsluiting te krijgen kan
men behalve Jassen ook een combinatie van
lassen en hardsolderen toepassen. Het is echter
in het algemeen niet aan te bevelen om de af
dichting door zacht- of hardsolderen alleen tot
stand te brengen, omdat zich bij het afkoelen
van het systeem vaak minuscule ontluchtingsgangen vormen. Als de houder voorzien is van
een ontluchtingspijpje kan het grootste deel
van de afsluiting als hardsoldeerverbinding
uitgevoerd worden. Na afkoeling kan het in
wendige van de houder dan via de ontluchting
worden geëvacueerd of met gas worden ge
vuld waarna de uiteindelijke afdichting door
dichtknijpen of -lassen van het ontluchtings
pijpje plaats vindt.
Tenslotte heeft men bij bepaalde materialen,
bijvoorbeeld koper, nog de mogelijkheid om
een koude las tot stand te brengen door een
enorme druk uit te oefenen op twee tegen el
kaar aanliggende delen. Dergelijke lassen vol
doen uitstekend, men kan er lekwaarden mee
bereiken die niet onderdoen voor die van de
conventionele hete lassen. Fig. 14.19 geeft een
doorsnede van een koude-lasafdichting. Koudgelaste houders zijn vaak zeer aan te bevelen
voor constructies met een aanzienlijk vermo-

Fig. 14.19. Doorsnede van een koude las.
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gensverlies (dissipatie) omdat de hele omkapseling in dat geval in koper uitgevoerd kan wor
den, een materiaal met een bijzonder goede
warmtegeleiding.
Een zeer belangrijke nieuwe groep van hou
ders voor geïntegreerde schakelingen is geba
seerd op het gebruik van keramische stoffen en
glassoorten die reproduceerbaar gekristalli
seerd kunnen worden. Deze nieuwe methoden
hebben het mogelijk gemaakt om onorthodoxe
houdervormen met grote aantallen aanslui
tingen en een vele malen grotere compactheid
te bereiken. Een veelgebruikt voorbeeld van
deze platte houders is in detail in hoofdstuk 15
beschreven.
14.5. PARASITAIRE EFFECTEN

Bij de elektrische aansluitingen naar de ver
schillende contacten van een geïntegreerde
schakeling die het onderwerp van dit hoofd
stuk uitmaken, doen zich als nevenverschijnsel
parasitaire effecten voor (fig. 14.20), waarvan
de twee belangrijkste zelfinductie en capaciteit
zijn. De parallelconductantie van de moderne
lassen en aansluitopeningen en ook de serieweerstanden van de aansluitpennen zijn door
gaans zo laag dat ze verwaarloosd mogen wor
den. Het is echter erg moeilijk om de aansluit
pennen zo uit te voeren dat ze groot genoeg
zijn om de gewenste stroom te voeren en lang
genoeg om een gemakkelijke fabricage mogelijk
te maken, bij een gelijktijdige verwaarloosbare
zelfinductie. Dit laatste is natuurlijk een punt
van belang bij snelle schakelingen en hoogfrequentversterkers. Elke zelfinductiebijdrage
leidt hier tot een verlaging van de prestaties.
Het zo kort mogelijk houden van de aanslui
tingen moet dan ook als de belangrijkste over
weging worden gezien bij het ontwerpen van
nieuwe houders voor hoogfrequentelementen.
Naast parasitaire zelfinducties doen zich bij
de aansluitingen parasitaire capaciteiten voor
ten gevolge van de geringe onderlinge afstand
en doordat de ruimte tussen de aansluitingen
soms gevuld is met een materiaal met een hoge
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Fig. 14.20. Schematische voorstelling van enkele parasitaire elektrische effecten die verband houden
met de aansluitpennen.

diêlektrische constante. De verliesfactor van
deze capaciteiten kan vooral bij extreem hoge
frequenties een belangrijke rol gaan spelen,
wat inhoudt dat men hiermee rekening moet
houden bij de keuze van het diêlektrische mate
riaal. Tot voor kort is de parasitaire capaciteit
van aansluitopeningen en aansluitpennen geen
factor van betekenis geweest bij het houderontwerp. Hierin is met de komst van de mo
derne halfgeleiderconstructies met hun uiterst
kleine junctieoppervlakken echter verandering
gekomen: de parasitaire capaciteit van een aansluitopening kan nu dikwijls weinig onderdoen
voor de junctiecapaciteit of deze zelfs overtref
fen. Dit maakt de positie van de aansluitpen
nen een belangrijke factor bij het ontwerp. Ten
slotte dient nog vermeld te worden dat er en
kele onderzoekingen zijn verricht op het gebied
van transmissielijnhouders voor halfgeleider
constructies. Men heeft hierbij de mogelijk
heden van coaxiale en microstriphouders on
derzocht. Met dergelijke technieken zou het
mogelijk moeten zijn de zelfinductie en capaci
teit in de transmissielijn te verdisconteren, wat
tot veel betere hoogfrequentprestaties zou lei
den.

14.6. THERMISCHE ASPECTEN

Bij elementen voor hoge vermogens is het vaak
een eerste vereiste dat de houder een goede
warmteafvoer naar de omringende lucht of een
externe warmteafleider mogelijk maakt. Deze
voorwaarde modificeert het elektrische ont
werp van de houder. Een goed voorbeeld hier
van levert het materiaal voor de keramische on
dergrond, die bij een hybridischeschakelingeen
goed isolerende basis moet vormen om de ver
schillende elementen op te monteren. Het elek
trische geleidingsvermogen van dit materiaal
moet nagenoeg nul zijn, maar de warmtegeleiding moet een hoge waarde hebben. De beste
stoffen die we hiervoor kennen, zijn aluminiumoxyde en berylliumoxyde. De warmtegeleiding
van deze materialen ligt na metallisatie tussen
0,2 en 0,1 maal die van koper, dat doorgaans als
referentie dient omdat het de beste algemeen
gebruikte warmtegeleider is.
Een ander probleem waarmee men bij het
thermische ontwerp van de houder rekening
moet houden is het verschil in (thermische) uitzettingscoêfficiënt tussen silicium en een groot
aantal materialen waarmee het in de houder is
verbonden. Het grootste verschil doet zich
voor tussen silicium en koper. Is het siliciumblokje voldoende klein, dan kan het direct op
koper bevestigd worden zonder dat daardoor
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moeilijkheden ontstaan. Bij grotere blokjes
echter leidt een dergelijke verbinding bijna al
tijd tot barsten in het silicium, hetzij tijdens het
aansluiten, hetzij tijdens de temperatuurschom
melingen waaraan het gerede produkt is bloot
gesteld. Dit maakt het soms noodzakelijk om
een dunne ‘bufferlaag’ tussen het silicium en
het koper aan te brengen. Als materiaal hier
voor zijn molybdeen en wolfram geschikt ge
bleken, deze zijn echter duur en buitenge-
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woon lastig te verwerken. Men heeft daarom
speciale alliages ontwikkeld (bijvoorbeeld Kovar, een handelsmerk van Westinghouse Elec
tric Co.) waarvan dc thermische expansie een
goede overeenstemming vetoont met die van
silicium. Kovar kan als buffer worden gebruikt
of zelfs als houdermateriaal als er geen al te
hoge eisen aan de warmtegeleiding worden ge
steld. De gewone montageplaatjes van TO5- en
TO18-houders zijn van dit materiaal gemaakt.

J.C. Gordon en J.R. Baum
15. HET INKAPSELEN VAN GEÏNTEGREERDE
SCHAKELINGEN
15.1. INLEIDING

Een goede houder voor een geïntegreerde scha
keling moet aan een reeks uiteenlopende en
deels tegenstrijdige eisen voldoen. Hij moet
genoeg mechanische sterkte bezitten om be
stand te zijn tegen de spanning bij het lassen,
het verbinden met andere houders en tijdens
het gebruik. Maar hij moet klein zijn en een
vorm hebben die stapeling of een andere vorm
van compacte aaneenvoeging mogelijk maakt.
Het ligt voor de hand dat hij gemakkelijk aan
te sluiten en betrouwbare elektrische verbin
dingen tussen de schakeling en het externe
circuit mogelijk moet maken. Parasitaire capa
citeit en zelfinductie moeten tot een minimum
beperkt worden, en dat ondanks de kleine on
derlinge afstanden van de geleiders die uit de
kleine afmetingen van het geheel voortvloeit.
Dat de diverse elementen onderling goed geisoleerd moeten zijn spreekt natuurlijk vanzelf,
maar tegelijk moet de warmteweerstand tussen
de schakeling en de buitenwereld zo laag mo
gelijk zijn. De houder moet zorgen voor een
stabiele inwendige atmosfeer, die de werking
van de schakeling niet aantast. Meestal moet
de houder de schakeling beschermen tegen
lichtinwerking en in enkele gevallen ook tegen
magnetische velden. Men is doorgaans wel zo
realistisch om hieraan niet ook nog de eis van
een bescherming tegen nucleaire straling toe te
voegen. Maar één van de niet te onderschatten
nevenaspecten van de uiterst kleine afmetingen
van geïntegreerde schakelingen is dat men de
ermee gemaakte systemen effectief tegen nu
cleaire straling kan beschermen door een om
hulling die anders uit kosten- of gewichtsoverwegingen onuitvoerbaar geweest zou zijn.
De houders die tegenwoordig algemeen voor
geïntegreerde schakelingen toepassing vinden,
zijn te verdelen in twee typen: de betrekkelijk
nieuwe platte houder en de TO5-houder. Deze

laatste is uiteraard een modificatie van de wel
bekende transistorhouder waarbij het aantal
aansluitpennen is uitgebreid. Fig. 15.1 geeft een
vergelijking van de afmetingen van een versie
van elk van deze beide typen, die in fig. 14.7 op
hun uiterlijk vergeleken kunnen worden. In
deze foto zijn platte houders van het 10-draadsen 14-draadstype en van verschillende afme
tingen afgebeeld.
Beide typen houders hebben natuurlijk de
zelfde taak. Het meest opvallende verschil er
tussen is gelegen in de compactheid. Alvorens
op de technieken van fabricage en afdichten
over te gaan willen we eerst enkele vergelijkende
kwantitatieve gegevens vermelden. Eén van de
gebruikelijke platte houders die van keramisch
materiaal is gemaakt, meet 6,4 x 6,4 x 1,3
mm, het deksel inbegrepen. De aansluitpennen
zijn 0,1 x 0,38 mm in doorsnede en minimaal
3,8 mm lang, ze zijn van centrum tot centrum
gemeten 1,3 mm uit elkaar geplaatst. Deze
houders kunnen aan weerskanten van een ge
drukte bedrading worden gemonteerd. Op deze
wijze kunnen op een standaard 100 x 125 X
1,5 mm schakelingspaneel 320 platte houders
worden gemonteerd.
TO5-houders daarentegen kunnen vanwege
hun insteekkarakter maar aan één kant van een
dergelijk paneel worden opgesteld dat zodoen
de maar 130 houders kan bevatten. (De groot
ste diameter van de TO5-houder is 9,2 mm.)
Zoals gezegd bestaat er een zekere variatie in
de ontwerpafmetingen van beide houdertypen,
en om de compactheid precies te vergelijken
moet men natuurlijk alle betreffende dimensies
weten. Als vuistregel houdt men echter veelal
aan dat de platte houder een meer dan 5 a 6
maal zo grote compactheid levert.
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15.2. HET AFSLUITEN VAN DE HOUDER

Een grote groep van stoffen die mogelijkheden
als houdermateriaal bieden, zijn uit zichzelf
voldoende ondoorlatend voor gassen en water
damp om ook aan de strengste eisen op dit punt
te kunnen voldoen (helaas geldt dit echter niet
voor de meeste kunststoffen). Dan blijft echter
nog de vraag of ze tot een werkelijk hermeti

1,3 mm

(a)
8,5 mm

4,6 mm

I

(b)
Fi«. 15.1. Een uiterlijke vergelijking van a de platte
houder en b de 10-draads TO 5-houder.
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sche verbinding verenigd kunnen worden. Me
talen kunnen met andere metalen worden ver
bonden door middel van zachtsolderen, hardsolderen en heet of koud lassen (zie par. 14.3).
Glazen delen kan men onderling verbinden
door ze bij hoge temperatuur samen te smelten
of ze met een lager smeltbaar glas te kitten.
Tussen glazen en metalen delen zijn ook goede
verbindingen mogelijk, al levert dit wel meer
moeilijkheden. Deze zijn terug te voeren op het
feit dat de meeste gewone glassoorten een
lage uitzettingscoëfficiënt hebben en slechte
warmtegeleiders zijn, terwijl de meeste gewone
metalen juist een hoge uitzettingscoëfficiënt
hebben en goede geleiders zijn. Hierdoor doet
zich meestal een verschil in verwarmingssnelheid voor tussen de metalen en glazen delen,
waarbij het verschil in uitzettingscoëfficiënt
moeilijkheden gaat leveren. De ontwikkeling
van legeringen met lage uitzettingscoëfficiënten
heeft het evenwel mogelijk gemaakt om zelfs
met betrekkelijk harde glassoorten (soorten met
hogere smeltpunten) goed op elkaar aangepas
te verbindingen te vormen.
Aangepaste metaal-glasverbindingen met
oxydebuffer
Bij een tegenwoordig veel toegepaste glas
metaalverbinding brengt men een metaaloxydelaag aan die als een buffer tussen het glas en het
metaal fungeert. Deze laag die een regelbare
dikte heeft, wordt vóór de verbinding op het
metaal gevormd. Bij het tot stand brengen van
de (hermetische) verbinding lost het oppervlak
van de metaaloxydelaag enigermate op in het
glas, waardoor een continue overgang van me
taal naar metaaloxyde naar metaaloxyde-inglas naar glas ontstaat. De metaaloxydebuffer
zorgt zo voor een continu gegradeerde samen
stelling van metaal naar glas, een situatie die in
fig. 15.2 schematisch is weergegeven. Omdat
metaaloxyden poreuzer zijn voor de gassen
dan de metalen zelf, moet de dikte van de oxydelaag klein worden gehouden. Is de laag ech
ter te dun, dan kan hij geheel in het glas op
lossen, waardoor de buffer geëlimineerd wordt

en een lekkende verbinding ontstaat. De dikte
van de oxydelaag is dus een kritische factor.

die voldoen aan alle proeven die op het ogen
blik vereist zijn voor de inkapseling van geïnte
greerde schakelingen.
Het gekristalliseerde soldeerglas kan verge
leken worden met een thermohardende plastic
want na de warmtebehandeling die voor de
verbinding nodig is, kan het tot een vrij hoge
temperatuur worden verhit zonder te smelten.
Deze glassoorten zijn met een groot bereik van
uitzettingscoëfficiënten leverbaar. Hierdoor
kan men de verbinding aanpassen aan een veel
uitgebreider sortiment glassoorten, kerami
sche materialen en metalen dan met normale
glassoorten mogelijk is. Het levert ook veel be
trouwbaardere verbindingen, doordat de glas
achtige matrix en de gedispergeerde kristallijne
fase die ten gevolge van de verwarming ont
staat, beide bijdragen tot de sterkte ervan.
Wordt een semikristallijn soldeerglas verhit
voor het vormen van een verbinding, dan door
loopt het eerst een glasachtig stadium waarin
het dun vloeibaar is en goed uitvloeit over
keramische materialen of andere glassoorten
en metalen aansluitingen. Dit draagt uiteraard
bij tot de mechanische sterkte van de verbin
ding. Bij verdere verhitting begint het glas te

15.2.2.De glassoldeerverbinding
Mag de temperatuur bij de verbinding niet
boven 700 °C komen, dan past men doorgaans
een glassoldeermethode toe, waarbij een derde
materiaal (een glas van speciale samenstelling,
met een laag smeltpunt) tussen de beide te ver
binden delen wordt aangebracht. Bij verhitting
smelt het glas en vloeit uit over de beide opper
vlakken, ongeveer zoals soldeermetaal twee
stukken metaal bevloeit en verbindt. Vanwege
deze analogie noemt men dergelijke speciale
glassoorten soldeerglas.
Er zijn verschillende soorten soldeerglas,
maar voor het inkapselen van geïntegreerde
schakelingen geeft men doorgaans de voorkeur
aan gekristallliseerd glas (als Pyroceram, een
handelsmerk van de Coming Glass Works).
Men kan hiermee hermetische verbindingen
tot stand brengen bij temperaturen beneden
500°C; het materiaal heeft een grote mechani
sche sterkte, is een uitstekende elektrische iso
lator maar geleidt toch de warmte goed. De
ermee bereikbare afdichtingen leveren houders
metalen pen

metaal
huls

co

<0
CD
O

$

lïi

§ /
<D
O)

_o

LLlI
glas

g5 cd

h
ö ra

75
ra
0J

E

X

75
ra
o
E

CL-O

5

<D O

S E

°

is
<D 0)

E E

° c
OTra

■o .2

si
</>

>

Fig. 15.2. Schematische voorstelling van een glasmetaalafdichting met de continue overgang van
metaal naar metaaloxyde naar metaaloxyde-in-glas naar glas.
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kristalliseren, dus zijn glasstructuur te verlie
zen. De grootte van de kristallieten hangt af
van de temperatuur en de duur van de behande
ling; naarmate temperatuur en duur toenemen
nemen de afmetingen ervan toe.
Gekristalliseerd soldeerglas dankt zijn sterk
te aan deze kristallijne structuur. Bij dergelijke
afdichtingen kan men de aansluitingen sneller
en sterker zonder barstvorming ombuigen dan
bij glasachtige (niet-kristallijne) afdichtingsmaterialen, waarbij dezelfde behandeling resulteert
in barsten die een doorgaande lek in het glas
vormen. Bij gekristalliseerd glas leidt een te
ruwe behandeling tot de vorming van haar
scheurtjes die op kristallieten eindigen en niet
door de hele dikte van de afsluiting heen gaan.
Door het kristallietgehalte te regelen, dat
men door middel van tijdsduur en temperatuur
in de hand heeft, kan men ook de uitzettingscoëfficiënt van het glas variëren. Zoals bekend
verstaat men onder uitzettingscoëfficiënt de
relatieve lengteverandering per graad Celcius.
Bij de techniek van de glas-metaalverbindingen
is het gewoonte om als uitzettingscoëfficiënt
van een materiaal de gemiddelde waarde ervan
in het gebied tussen 0° en 300°C te nemen.
Aanvankelijk heeft het glas bij de hieronder
besproken afdichting van een platte houder een
coëfficiënt tussen 80 en 90 -10-7 (per °C), terwijl
die voor het uiteindelijke glasmateriaal tussen
40 en 120-10“7 gevarieerd kan worden. Men
kan de coëfficiënt van het soldeerglas zo instel
len dat de waarde ervan tussen die van de beide
te verbinden materialen ligt, waardoor een op
timale afdichting wordt verkregen.
Zoals hierboven is vermeld wordt gekristalli
seerd glas voor het inkapselen van geïntegreer
de schakelingen verreweg het meest gebruikt,
maar daarnaast moeten tenminste twee andere
typen worden genoemd. Eén hiervan is het
‘glasachtige’ (niet-kristallijne) soldeerglas. Dit
is eenvoudig een glas met een laag smeltpunt,
dat op een contactvlak van een metaal en een
hard glas (met hoog smeltpunt) wordt aange
bracht om bij een minder hoge temperatuur
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een verbinding tot stand te brengen. Een voor
waarde voor een goede afdichting met dit glas
type is dat de uitzettingscoëfficiënten van
metaal en hard glas weinig uiteenlopen. Maar
ook dan is de gevormde verbinding toch be
trekkelijk zwak.
Een derde type soldeerglas is het geleidende
glas. Dit is een onlangs door de Kimble Glass
Co. ontwikkelde gekristalliseerde glassoort die
bedoeld is om tussen twee onderdelen tegelijk
een elektrische verbinding met geringe weer
stand tot stand te brengen. De verwerking van
dit glas is zeer kritisch, maar bij een voldoende
nauwgezette behandeling kan men er inder
daad goede afdichtingen mee bereiken.
15.3. DE PLATTE HOUDER

Speciaal voor geïntegreerde schakelingen ont
wikkeld, is de platte houder een efficiënte en be
trouwbare bescherming hiervoor gebleken.
Een versie met 14 aansluitpennen is in fig. 15.3
zowel in dichte als in opengewerkte uitvoering
weergegeven; men vergelijke dit type met de
in fig. 15.1a afgebeelde versie met 10 aansluit
pennen. Karakteristiek voor de platte houder
is de vierkante of rechthoekige vorm van de
doos die uit keramisch materiaal bestaat; een
normale samenstelling is 94% A12O3 en 6%
MgO en SiO2. Zijdelings van deze doos steken
platte aansluitpennen uit die gemaakt zijn van
een metaallegering met een lage uitzettingscoëfficiënt, zoals Kovar dat voornamelijk uit
ijzer, nikkel en cobalt bestaat, of Sealmet (han
delsmerk van de Allegheny Ludlum Steel
Corp.) dat voornamelijk uit ijzer, nikkel en
chroom bestaat. Als materiaal voor de bevesti
ging van de pennen aan de doos en de uiteinde
lijke afdichting gebruikt men een soldeerglas
van het semi-kristallijne type. (Het is ook mo
gelijk de pennen met hard glas vast te zetten,
maar dat brengt dan weer extra technische
moeilijkheden met zich mee.) In tabel 15.1 is
een voor dit doel karakteristieke glassamen
stelling vermeld.

keramisch deksel

kristalschakelmg
/ aansluitvlakjes
(normaal is 14 stuks)

glas

glas

aansluitdraden
7

keramische doos

Fig. 15.3. Onderdelen van de 14-draads platte houder, met de complete houder ernaast afgebeeld.
15.3 A. Assemblage van de platte houder
Aan het begin van de assemblagebewcrking
bestaat een platte houder uit slechts drie delen
wat het assembleren uiteraard sterk vereenvou
digt. De aansluitingen zijn dan nog alle onder
ling verbonden door middel van een rond
gaande rand (niet afgebeeld). Frame en pennen
worden natuurlijk tegelijk uit een plaat van de
betreffende legering gestanst. Het onderste deel
van de keramische houder is van ‘kantélen’
voorzien, waardoor de aansluitpennen auto
matisch in de goede stand worden geklemd.
Het soldeerglas wordt in poedervorm in een
vloeistof gesuspendeerd, wat een gemakkelijke
en nauwkeurige werkwijze mogelijk maakt. De
suspensie wordt op de holten in de houder ge
druppeld en het uitgestanste plaatje wordt op
zijn plaats gelegd, waarna men er nog wat glas
suspensie op druppelt. De afdichting geschiedt
door verwarming van de combinatie in lucht,
zuurstof, stikstof, argon of helium. Een nor
male behandeling is één uur bij 440 °C.

Er is al opgemerkt dat men de uitzettingscoëfficiënt van het soldeerglas kan regelen
door middel van de temperatuur en de tijds
duur van de behandeling. In het ideale geval
moet de uitzettingscoëfficiênt tussen die van
het keramische materiaal (79-10—7 per °C) en
die van het pcnnenmateriaal liggen (Sealmet:
89-10~7 per °C).
De volgende stap bij de fabricage van de
complete houder is het op lengte brengen van
de aansluitpennen waardoor tegelijk de omge
vende rand wordt weggesneden. De pennen
krijgen hierdoor het in fig. 15.1 en 15.3 afgebeelde uiterlijk. Na deze bewerking is de hou
der klaar voor de montage van een geïnte
greerde schakeling.

15.3.2. Bevestiging en aansluiting van een kristalschakeling
Voor het vastzetten van een kristalschakeling
in de keramische houder gebruikt men hetzelf
de soldeerglas als voor het bevestigen van de
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aansluitpennen. De uitzettingscoëfficiënt van
silicium is 76-10-7, tegen 79-10-7 (per °C)
voor het keramische materiaal; de goede over
eenkomst tussen de beide waarden draagt bij
tot de vorming van een buitengewoon goede
hechting. Proefondervindelijk is gebleken dat
eerder breuk van het silicium of het keramische
materiaal optreedt dan dat het gekristalliseerde
soldeerglas loslaat of barst.
Voor het elektrisch aansluiten van de pen
nen aan de kristalschakeling zijn verschillende
methoden in gebruik. Bij één van de bekendste
wordt eenvoudig een 0,025 mm dikke aluminiumdraad door middel van steekhechting (zie
par. 14.3) op het contactvlak van de schakeling
en het binnenste uiteinde van de betreffende
houderpen vastgezet. In fig. 15.3 is te zien dat
de houder aan de binnenkant is voorzien van
een rondgaande verdikking, waar de binnenste
uiteinden van de houderpennen bij dit vast
hechten op steunen.
Een andere mogelijkheid is om de houder
pennen aan de binnenkant wat langer uit te
voeren zodat ze over het siliciumplaatje heen
steken. Ze kunnen dan direct op de contactvlakken worden gehecht; men spreekt in dit
geval wel van een contacthechtsysteem.
Zowel de draadhecht- als de contacthechtbewerking worden vergemakkelijkt door op de
pennen aan het binneneind een aluminium dek
laag aan te brengen. Een methode die hiervoor
zeer geschikt is gebleken, is om een aluminiumdraad onder voldoende hoge druk en tempera
tuur over het midden van het basismateriaal
te rollen waar later de aansluitpennen uit ge
stanst worden. Deze bewerking is in de metaal
verwerkende industrie bekend als cladden.
Men verkrijgt op deze wijze bij zowel draadals contacthechten een aluminium-op-aluminiumverbinding waarbij men geen last heeft
van de ‘purple plague* (zie par. 14.3).
\5.3.3. Bevestiging en aansluiting van een hybri
dische schakeling
De bevestiging van het circuitblokje met ge
kristalliseerd glas kan bij hybridische schake316

lingen meestal niet worden toegepast. In deel 2
van dit boek is er al op gewezen dat de elek
trische contacten van een hybridische schake
ling meestal aan de achterzijde uitgevoerd
moeten worden. Voor hybridische schakelin
gen brengt men daarom een patroon van meta
len bevcstigings- en contactvlakjes aan de bin
nenkant van de keramische houder aan.
Een veelgebruikt metalliseermateriaal is een
suspensie van poedervormig molybdeen en
mangaan in een geschikte vloeistof. Een temperatuurbehandeling (normaliter 30 minuten
bij 1475 & 1525°C in waterstof) levert dan een
permanente hechting van het metaalpoeder op
het keramische materiaal. Deze mctalliseerbehandeling staat in de industrie bekend als de
moly-mangaantechniek.

Tabel 15.1
Samenstelling van een karakteristiek soldeerglas
PbÖ
58%
B2O3
12
20
SiO2
ZnO
8
diversen 2

Na het vastbakken wordt het mctaalpatroon
niet-elektrolytisch verguld waarna de blokjes
door middel van hardsolderen met een eutectisch goudmengsel worden bevestigd. Meestal
geeft men voor dit werk de voorkeur aan het
eutectische mengsel van goud en germanium.
In dit stadium worden de elektrische presta
ties van de geïntegreerde schakeling gecontro
leerd; dit geldt zowel voor de hybridische als
de kristalschakelingen. Na goedkeuring wordt
het keramische deksel met soldeerglas beves
tigd door verhitting in een speciaal samenge
stelde atmosfeer. Op deze wijze bereikt men
een hermetische afsluiting van de houder.
Tenslotte worden nog de uitwendig uitste
kende delen van de aansluitpennen niet-elektrolytisch verguld met een speciaal voor dit
houdertype ontwikkelde goudoplossing. De
normale (al of niet elektrolytische) verguldbladen tasten het afdichtingsmateriaal namelijk

dusdanig aan dat zich soms lekken kunnen
voordoen. Het speciale goudbad bestaat uit een
zwak zure waterige oplossing die een hardgoudlaag met een fijne, regelmatige structuur levert.
Met deze bewerking is de montage van de ge
ïntegreerde schakeling in de platte houder vol
tooid.
15.4. DE TO5-HOUDER

De 10-draads TO5-houder voor geïntegreerde
schakelingen is een variant van de welbekende
TO5-transistorhouder. De transistorhouder
heeft drie of vier aansluitpennen, opgesteld in
een cirkel met een diameter van 5,8 mm. Om
genoeg ruimte te krijgen voor de 10 aansluit
pennen heeft men de diameter bij houders voor
geïntegreerde schakelingen vergroot tot 5,85
mm.
In fig. 15.4 zijn de onderdelen van de 10draads TO5-houder compleet met geïntegreer
de schakeling weergegeven. De houder bestaat
uit 10 aansluitpennen van 19,1 mm lengte en
0,483 mm diameter, een glazen voet, een dop
met 10 gaten en een kap met een bevestigingsrand. Normaliter zijn de pennen en de dop van
een Kovarlegering gemaakt, terwijl de kap be
staat uit Kovarlegering, nikkel of een legering
van aluminium, zink en nikkel. De voet is ge
kristalschakeling

maakt van Corning 7052-glas, een boriumsilicaatsoort.
Men beschouwt een glassoort en een metaallegering als verenigbaar als het verschil in hun
uitzettingscoëfficiënten niet groter is dan
4 10-7 per °C. De waarden van Kovar en
Corning 7052-glas zijn respectievelijk 47 10-7
en 46-10-7 zodat men van een uitstekende aan
passing kan spreken. In fig. 15.5 is het verloop
van de uitzettingscoëfficiënten van deze beide
materialen in het gebied tussen kamertempera
tuur en 500 °C weergegeven.
Het in par. 15.1 beschreven principe van de
oxydebufferlaag wordt ook hier toegepast om
het laatste kleine verschil in uitzettingscoëfficiënt op te heffen en een optimaal ‘her
metische’ afsluiting te bereiken. De Kovarlege
ring wordt hiertoe vóór het afsluiten op een
reproduceerbare manier geoxydeerd. De che
mische inwerking wordt geregeld aan de hand
van de gewichtstoeneming. Is het juiste ge
wicht bereikt, dan worden de pennen in een
neutrale atmosfeer en bij een temperatuur van
ca. 1000°C luchtdicht vastgezet, waarbij de on
derdelen in een grafieten schuitje of mal zijn
opgesteld.
3
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Fig. 15.4. Onderdelen van de 10-draads TO5-houder met geïntegreerde schakeling.
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Na het dichtsmelten wordt het montage
plaatje, zoals men het geheel van pennen, voet
en dop noemt, schoongemaakt. Daarna worden
de pennen op de gewenste maat afgeknipt. Als
buitenmaat houdt men gewoonlijk een lengte
van 7,62 mm aan. De inwendige lengte van de
pennen hangt af van het aantal schakelingen
dat in de houder gemonteerd moet worden.
Zoals al in fig. 15.1b is aangeduid kan men de
hoogte van de gebruikte kap naar behoefte
variëren. Soms worden wel vier op keramische
plaatjes gemonteerde schakelingen boven el
kaar in één TO5-houder opgesteld. Tenslotte
wordt het montageplaatje, meestal in een cyanidebad, tot een laagdikte van ca. 0,0025 mm
verguld.

erop gesoldeerd, alweer met een eutectische
goudlegering. Alle nog uit te voeren draadaansluitingen worden dan door middel van
thermocompressie vastgezet waarna de elek
trische eigenschappen van de schakelingen
worden gecontroleerd. In fig. 5.2 is een hybri
dische schakeling geheel gemonteerd op een
TO5-montageplaatje afgebeeld, klaar om afge
sloten te worden. Tenslotte wordt de hybridi
sche of kristalschakeling in een speciale atmos
feer d.m.v. een kapje dat door lassen op het
montageplaatje wordt bevestigd, luchtdicht af
gesloten waarmee het fabricageprocédé is vol
tooid.

15 AA. Bevestiging en aansluiting van de
geïntegreerde schakeling
Kristalschakelingen worden gewoonlijk met
een eutectisch goudmengsel op het montage
plaatje gesoldeerd. Door middel van één van de
in par. 14.2 behandelde thermocompressiemethoden worden dan deaansluitdraden tussen
schakeling en montageplaatje bevestigd. Fig.
5.1 geeft een beeld van een kristalschakeling op
een TO5-montageplaatje, klaar voor de uitein
delijke afdichting.
Bij de hybridische schakeling wordt eerst
een dun schijfje van aluminium- of beryliumoxyde op het montageplaatje bevestigd. Vóór
het aanbrengen wordt dit schijfje met molymangaan gemetalliseerd op dezelfde manier als
hierboven bij de platte houder is beschreven.
Hierdoor ontstaan montage-ei landjes voor de
hybridische schakeling en tegelijk de gewenste
onderlinge verbinding van deze eilandjes. Nor
maliter wordt het schijfje ook aan de onder
kant gemetalliseerd zodat het gemakkelijk op
het montageplaatje gemonteerd kan worden,
ook in dit geval door middel van hardsolderen
met een eutectische goudlegering. In fig. 14.5 is
een TO5-montageplaatje afgebeeld met een
erop gemonteerd keramisch schijfje. Nadat het
gemetalliseerde schijfje op het montageplaatje
is aangebracht worden de hybridische blokjes

Om de reproduceerbaarheid en betrouwbaar
heid op peil te houden moeten de houders al
tijdens het fabricageprocédé getest worden. De
hieronder beschreven proeven hebben betrek
king op platte houders. Overeenkomstige, in
sommige gevallen (controle op lekkage) iden
tieke proeven gelden voor de TO5-houder,
maar omdat dit al een ouder model is waarvan
de eigenschappen welbekend zijn willen we hier
de nadruk leggen op het onderzoek van de
platte houder.
Voor testdoeleinden worden in verschillende
stadia van de houderfabricage monsters aan de
lopende produktie onttrokken. Zo worden
exemplaren van de nog lege geproduceerde ke
ramische dozen apart gehouden en op lekkage
onderzocht. Monsters van complete ingekapselde geïntegreerde schakelingen worden aan
dezelfde proeven onderworpen. Hoewel som
mige proeven niet-destructief zijn wordt toch
doorgaans maar een deel getest omdat het ge
zien het betrekkelijk lage percentage afgekeur
de eenheden niet economisch verantwoord is
om alles te controleren.
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15.5. HET TESTEN VAN DE HOUDER

15.5.1. Hermetische afdichting
De metalen, glassoorten en keramische stoffen
die toepassing vinden voor het inkapselen van
geïntegreerde schakelingen, zijn praktisch ge-

sproken ondoorlatend. Helaas kan ditzelfde
niet worden gezegd van de materialen die voor
de vereniging en afdichting van deze onder
delen worden gebruikt. We moeten de term
hermetisch, die in het gewone spraakgebruik
‘absoluut luchtdicht’ betekent, daarom een
kwantitatieve interpretatie geven. Eén kwanti
tatieve definitie is: een hermetische afdichting
is goed als hij in 30 jaar niet meer dan 1 cm3
heliumgas doorlaat bij een drukverschil van 1
atmosfeer. Dit mag een waarlijk strenge eis
heten, ter controle waarvan speciale technieken
moesten worden ontwikkeld.
Eén van deze testmethoden is gebaseerd op
het gebruik van een ‘heliumlekmeter’, in feite
een massaspectrograaf die zo is afgesteld dat de
gevoeligheid voor het waarnemen van helium
maximaal is. De te onderzoeken houder wordt
één uur in een atmosfeer met een druk van 4,22
at (60 psi) gebracht, waarbij dus helium in de
houder kan lekken. Daarna wordt de houder
naar de kamer van de massaspectrograaf over
gebracht die leeggepompt wordt. Is er tijdens
de drukbelasting helium de houder ingelekt,
dan zal nu een deel ervan weer naar buiten ont
wijken waar het door de spectrograaf kan wor
den geregistreerd. Om een sprekend beeld te
geven van de betreffende opgave willen we er
terloops op wijzen dat de bovengenoemde leksnelheid (1 cm3 per 30 jaar) neerkomt op 10-s
cm3is-1 oftewel 3 miljard atomen per seconde.
Bij een andere, enigszins met de heliumproef
overeenkomende test maakt men gebruik van
een radioactief middel in de vorm van een gas
mengsel of radioactief kryptongas. De houder
wordt weer onder druk in deze atmosfeer be
waard en na een voorgeschreven periode ver
wijderd en uitwendig afgespoeld om alle geab
sorbeerde radioactieve stoffen te verwijderen.
Dan wordt de houder in een stralingsteller ge
plaatst, waarvan de uitslag een maat levert voor
de hoeveelheid radioactief gas die ontwijkt.
Er is ook nog een derde methode, waarbij de
houder in een kleurstofoplossing wordt ge
dompeld waarop vervolgens druk wordt uitge
oefend. Na afloop wordt de houder weer uit

wendig afgespoeld, waarbij alle aanhechtende
oplossing afgevoerd wordt. Alleen in eventuele
barstjes en gaatjes kan kleurstof achterblijven,
waardoor deze bij een nader onderzoek duide
lijk zichtbaar afsteken.
Elk van deze methoden heeft zijn specifieke
voor- en nadelen. De heliumlektest, bijvoor
beeld, is niet-destructief, want zelfs al blijft er
helium in de houder achter dan heeft dit geen
invloed op de elektrische eigenschappen. Het
radioactieve gas en de kleurstof kunnen daar
entegen wél een nadelige invloed hebben, ook
al zou de binnengedrongen hoeveelheid gas of
kleurstof van lekkagestandpunt gezien nog ac
ceptabel zijn. Een nadeel van de heliumtest is
dat zeer grote lekken onopgemerkt kunnen
blijven als ze zo groot zijn dat alle helium tij
dens het vacuümpompen van de kamer snel uit
de houder kan ontwijken.

15.5.2. Warmtebeproeving
De temperatuur wordt snel van kamertempe
ratuur op 125°C gebracht en minstens 15 mi
nuten op dat niveau gehouden, zodat de hou
der een thermisch evenwicht kan bereiken.
Daarop wordt de houder weer op kamertempe
ratuur gebracht en niet langer dan 5 minuten
op dit peil gehouden. Vervolgens wordt hij af
gekoeld tot — 55 °C, minstens 15 minuten op
die temperatuur gehouden en weer snel gedu
rende niet meer dan 5 minuten op kamertem
peratuur gebracht. Men voert 15 van zulke
cycli uit waarna de houder de normale lekproeven ondergaat om na te gaan of de afdich
ting onder deze behandeling heeft geleden.
15.5.3. Metaalmoeheid
De metalen houderpennen worden ca. 45° om
gebogen door het uitoefenen van een kracht
van 2,2 ± 0,3 N. Deze bewerking wordt drie
maal herhaald waarna de houder opnieuw op
lekkage wordt gecontroleerd.

15.5.4. Soldeertest
De constructie moet bestand zijn tegen een in
dompeling van de houderpennen in gesmolten
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metaal met een temperatuur van 260 ± 5°C.
De pennen moeten tot 0,38 mm van de houder
in de vloeistof steken, waarin geen vloeimiddel
gebruikt mag worden.

15.5.5. Andere proeven
Verder zijn er nog een aantal tests waarbij af
dichting en houder een ‘brute-krachtbehandeling’ moeten ondergaan. Bij één ervan wordt
een punt met een diameter van 5,1 mm tegen
het boven- of ondervlak van de op een vlakke
ondergrond geplaatste houder gedrukt, en de
druk verhoogd tot de houder barst. De kracht
die hiervoor nodig is moet, als uniforme belas
ting omgerekend, tussen 21 en 55-1O5 N-m-2
liggen.
Bij een andere proef wordt de luchtdruk ab
rupt opgevoerd tot een maximum van 55-103
N-m-2 overdruk. Omdat de druk in de houder
aanzienlijk beneden de atmosferische druk ligt,
komt dit neer op een effectieve belasting van de
houder met ca.62-103 N-m-2. Deze test, waar
enkele van de oudere typen platte houders niet
tegen bestand waren, wordt door de huidige
keramische platte houders zeer goed door
staan.
Tot besluit wordt de houder nog visueel ge
controleerd op een ‘goed verzorgd uiterlijk’.
Hierbij let men vooral op het verguldsel van de
houderpennen, dat geen loslatende randen of
blazen mag vertonen, terwijl op het metaal van
de pennen zelf geen corrosiesporen te zien mo
gen zijn. Daarnaast moet de deklaag nog aan
bepaalde eisen voldoen die minder betrekking
hebben op uiterlijke aspecten, te weten: de
goudlaag moet de houderpennen van de uit
einden tot binnen 0,25 mm van het houderlichaam bedekken, een minimale dikte hebben
van 0,00.135 mm en voor minstens 99,5 gewichtsprocenten uit goud bestaan.
15.6. THERMISCHE ONTWERPASPECTEN

De problemen die zich ten aanzien van de
warmteafvoer bij systemen met geïntegreerde
schakelingen voordoen, verschillen in principe
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niet van die bij systemen met conventionele
componenten. In de circuitelcmenten komt
warmte vrij, die zonder dat de temperatuur
ergens te hoog oploopt moet worden afgevoerd
naar de één of andere warmteafleider. De fa
brikant van de geïntegreerde schakeling geeft
op grond van de prestaties en betrouwbaarheid
de maximaal toelaatbare inwendige tempera
tuur op. Deze temperatuurgrenzen bepalen te
zamen met de warmteweerstanden in het sys
teem de totale vrijkomende warmte, en de
temperatuur van de warmteafleiders de rand
voorwaarden van het thermische ontwerp van
het geheel. Als inleiding tot dit onderwerp is
het wellicht nuttig om de fysische grondslagen
ervan kort te bespreken. Voor wie dieper op
deze zaken in wil gaan bestaan zowel algemene
handboeken7 als meer gespecialiseerde wer
ken25.

15.6.1. Grondslagen van de warmteoverdracht
Warmte kan op drie manieren getransporteerd
worden: door geleiding, convectie en warmte
straling. Geleiding is de directe overdracht
door moleculaire bewegingen, zonder dat de
moleculen daarbij een noemenswaardige ver
plaatsing ten opzichte van hun uitgangsposities
ondergaan. Voor dit transport is een materieel
medium vereist - hetzij een gas, een vloeistof
of een vaste stof. Het is de enige vorm van
warmtetransport die in ondoorschijnende vaste
stoffen mogelijk is. Convectie is de voornaam
ste wijze van warmteoverdracht tussen een vast
oppervlak en een vloeistof die ermee in aanra
king is. Het begrip convectie is een samenvat
ting van de gecombineerde invloeden van ge
leiding in de vloeistof, energieopslag en de
vloeistofvermenging die altijd plaats vindt.
Warmtestraling is energieoverdracht door mid
del van elektromagnetische straling binnen het
golflengtebereik van 0,1 tot 100 p.. Straling is
de enige manier van warmteoverdracht tussen
lichamen die door een vacuüm gescheiden zijn.
Bij vrijwel elke situatie in de praktijk wordt
warmte op tenminste twee van de bovenge
noemde manieren overgedragen.
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Fig. 15.6. Voorstelling van warmtestroom en elek
trisch analogon met warmteweerstand.
In het algemeen kan bij een gegeven tempe
ratuurverschil meer warmte afgevoerd worden
door geleiding dan door één van de andere
methoden. Zou men een houder moeten ont
wikkelen met optimale warmte-eigenschappen,
dan zou alles erop gericht moeten zijn de warm
te zoveel mogelijk door geleiding af te voeren.
Een voorbeeld hiervan ziet men bij het ont
werp van houders voor vermogenselementen,
waarbij men gebruik maakt van grote basis
vlakken, verbrede geleidingsranden en meer
van dergelijke technieken. Dezelfde opzet kan
men tegenwoordig bij geïntegreerde schake
lingen opmerken.

Tabel 15.2
Warmtegeleidingsvermogen van enkele voor geïnte
greerde schakelingen belangrijke materialen
Materiaal
Warmtegeleidingsvermogen
(W-cm-'-’C-*)

koper
berylliumoxyde
aluminium
silicium
aluminiumoxydc
Kovar-legering
(borosilicaat)glas
epoxyhars

25,04
13.41
13,08
5,38
1,28
1,08
0,07
0,02

Bij elk type warmteoverdracht wordt de
grootte en de snelheid van de warmtestroom
bij een gegeven temperatuurverschil beperkt
door bepaalde materiaaleigenschappen en -vor
men. Voor de geleiding is het warmtegeleidings-

vermogen de maatgevende factor - tabel 15.2
geeft een overzicht van de karakteristieke
waarden van enkele in dit verband belangrijke
materialen.
Convectieverschijnselen worden voorname
lijk bepaald door vloeistofkenmerken als dicht
heid, viscositeit, soortelijke warmte en warmte
geleidingsvermogen. Straling is in wezen een
oppervlakteverschijnsel zodat de grootte ervan
voor een gegeven temperatuurverschil in sterke
mate afhangt van de structuur, de ‘afwerking’
en de onderlinge stand van de stralende vlak
ken.
Bij het onderzoek van warmteproblemen
maakt men dikwijls gebruik van een elektrisch
analogon, waarbij de spanning de rol van de
temperatuur overneemt en de stroomsterkte
die van de warmtestroom. De verhouding tus
sen temperatuurverschil en warmtestroom
noemt men dan warmteweerstand, ook al weer
naar analogie van de ohmse weerstand. Deze
factor wordt doorgaans in graden Celsius per
watt uitgedrukt. Meestal vat men de inge
wikkelde combinatie van serie- en parallelweerstanden samen in een op één punt gedachte
weerstand. De analogie is in fig. 15.6 in beeld
gebracht.
15.6.2. Warmteoverdracht in het siliciumblokje
Alle warmte die vrij komt, wordt door de ac
tieve en weerstandselementen bij het boven
vlak van het siliciumblokje uitgestraald. Deze
warmtebronnen hebben een zeer beperkte om
vang; hun verdeling hangt af van de configu
ratie van de betreffende schakeling. Uit tot dus
ver uitgevoerde berekeningen blijkt dat de
warmteverschillen binnen in het blokje zeer
klein zijn. Silicium is een goede warmtegeleider,
waardoor de uitgestraalde warmte goed over
het hele blokje wordt verdeeld. Men heeft een
bepaalde schakeling met behulp van computer
technieken geanalyseerd, waarbij men ervan
uitging dat 2 W werd uitgestraald door een op
pervlak van 0,005 x 0,05 cm over een blokje
met een oppervlak van 0,1 x 0,1 cm. Het groot
ste temperatuurverschil binnen het silicium
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bleek 15°C te zijn; als dit juist is zijn de tempe
ratuurverschillen binnen het blokje dus prak
tisch te verwaarlozen.
15.6.3. De warmteweerstand van platte en TO5houders
Fig. 15.7 geeft een schematisch beeld van de
warmtestromen bij een geïntegreerde schake
ling in een platte houder. Uit berekeningen is
gebleken dat de inwendige convectie, de stra
ling en de geleiding door de houderpennen ver
waarloosbaar zijn. Het overgrote deel van de
warmte wordt door geleiding door het blokje
naar de keramische houder afgevoerd. De pre
cieze waarde van de warmteweerstand van
junctie naar houder (/?Jh) hangt af van de af
metingen, het fabricageprocédé, de materialen,
de configuratie van de schakeling en de geko
zen plaats van het referentiepunt (‘nulpunt’) op
de houder.
Bij de huidige stand van de techniek is de
laag soldeerglas tussen het blokje en de aluminiumoxyde houder nog zo dik dat zich op deze
plaats een zeer aanzienlijke warmteweerstand
voordoet. Voorlopige berekeningen van de
platte houder voorspellen voor blokjes met een
oppervlak (/l) van 1,6 tot 3,2 mm2 een ARJb
tussen 0,02 en 0,08 °C-cm2-W"1. Een beperkt
aantal metingen leverde waarden van 0,021 en
0,042 °C- cm2 -W-1 voor een blokje met een
oppervlak van 3,2 mm2. De platte-houderverpakking maakt in principe een snelle warmte
afvoer mogelijk, aangezien het blokje direct op

I r-

t

de buitenwand is bevestigd; het gaat er nu nog
om de warmteweerstand tussen blokje en hou
der te reduceren.
Fig. 15.8 geeft een doorsnede van een geïnte
greerde schakeling in een TO5-houder, waarbij
de warmtestromen schematisch zijn aangege
ven. Uitgaande van de uniforme warmteverdeling van het bovenvlak van het blokje blijkt
dat de meeste warmte door het blokje heen
naar het montageplaatje wordt afgevoerd en
dan van het centrale deel door het plaatmate
riaal naar de omgezette rand en de zijden van
de kap. Ook in dit geval wijzen berekeningen
uit dat de overdracht door de houderpennen,
inwendige convectiestromen, straling van blok
je naar kap en de geleidingswarmte door de
glasafdichting van de houderpennen alle te ver
waarlozen zijn. Verder leveren berekeningen
voor de hierboven bij platte houders genoemde
blokjesformaten AR]h-waarden van 0,02 tot
0,038 °C-cm2-W-1 bij niet te grote vermogens.
Als referentiepunt dient hierbij de omgezette
rand van de kap. Er zijn enkele metingen uit
gevoerd die een wat lager resultaat gaven: tus
sen 0,012 en 0,019 °C- cm2 -W-1. Hierbij moet
er wel op gewezen worden dat deze metingen
gebaseerd waren op het gebruik van een tevo
ren ‘geijkte’ eigenschap van de transistorjunc-
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Fig. 15.7. Schematische voorstelling van de warm
testromen bij de platte houder.
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Fig. 15.8. Schematische voorstelling van de warm
testromen bij de TO5-houder met geïntegreerde
schakeling.

tie (bijvoorbeeld C/De) als temperatuurindicator. De geijkte junctie moet zich dan echter
zeer dicht bij het punt bevinden waar men de
maximale temperatuur kan verwachten. Men
blijft daarom aan de veilige kant door de opge
meten 7?Jh op te vatten als een waarde die geldt
voor een ‘oververhitte plek’ (hot-spot).
Tabel 15.3 geeft een samenvatting van een
aantal kenmerkende waarden van de beide bo
vengenoemde houders. De cijfers zijn bruik
baar voor globale berekeningen. Een andere
factor van belang is bij dergelijke berekeningen
de maximale toegestane junctietemperatuur,
die men dikwijls op 175 °C stelt.
Tabel 15.3
Warmteweerstand van junctie naar houder maal
blokoppervlak, en temperatuurstijging van twee
soorten houders
Parameter
Platte
TO5houder houder
Typische warmteweerstanden
van junctie naar houder maal
0,03
blokoppervlak in cm2 oC W-1 0,04
Junctietemperatuurstijging bij
normale dissipatie (35 mW) in °C 4
3
15.6.4. Warmteoverdracht van een enkele houder
Alvorens de situatie te beschouwen die zich
voordoet als een groot aantal houders tot een
systeem is samengevoegd, willen we eerst het
extreme geval van één apart opgestelde houder
nagaan. Ter vereenvoudiging zullen we de in
vloed van de aansluitingen verwaarlozen en al
leen die van de rechthoekige keramische doos
van de platte houder en de cilindrische metalen
ommanteling van de TO5-houder in rekening
brengen. Bij een geïsoleerde houder kan alleen
warmte worden afgevoerd door middel van
straling en convectie langs het houderoppervlak. In fig. 15.9 is de stijging van de oppervlaktetemperatuur uitgezet tegen de warmtestroomdichtheid, met de hoogte boven zeeni
veau als parameter. Deze grafiek levert in com
binatie met de in tabel 15.4 gegeven houderoppervlakken de in dezelfde tabel vermelde waar-
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Fig. 15.9. Oppervlaktetemperatuurstijging, uitge
zet tegen de warmtestroomdichtheid aan het op
pervlak, met de hoogte boven zeeniveau als para
meter.

den van de warmteweerstand van houder naar
kamertemperatuur Rha. De in de rechterkolom
vermelde meetresultaten zijn lager omdat daar
in de warmteoverdracht door de bevestigingen
en aansluitingen een rol speelt.

Tabel 15.4
Warmteweerstand van houder naar atmosfeer van
twee soorten houders
Parameter
Platte houder TO56,4 x 6,4 mm houder
totale oppervlak in cm2
1,29
2,13
warmteweerstand van hou
der naar atmosfeer /cha in
°C*W-1
volgens fig. 15.9
485
(zeeniveau)
800
uit metingen
250-300
90-150
houdertemperatuurstijging
bij normale dissipatie
(35 mW) in °C
9-11
3-5
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T.
Fig. 15.10.Een geïsoleerde kubus bestaande uiteen groot aantal zo compact mogelijk gestapelde platte
houders, met de warmteweerstanden en temperaturen.
15.6.5. Warmteoverdracht bij houderstapeling
We willen nu de andere extreme situatie nagaan
die zich voordoet bij een massieve kubus die
geheel uit zo dicht mogelijk opeengepakte hou
ders met geïntegreerde schakelingen bestaat.
Stel dat het hier platte houders betreft zoals in
fig. 15.10 is aangeduid en dat de erdoor ge
vormde kubus geheel geïsoleerd is zodat warm
teoverdracht weer alleen door uitstraling en
convectie plaats kan vinden. De warmtegeleiding vanuit het centrum naar het oppervlak
van de kubus zal echter bijna uitsluitend door
geleiding geschieden. De warmteweerstand van
de houder van een inwendige schakeling tot aan
het oppervlak is dus een ‘seriecombinatie’ van
(de weerstand van het centrum van de
kubus naar het oppervlak) en
(de weerstand
van oppervlak naar atmosfeer).
Nemen we aan dat de warmtestroom binnen
de kubus een uniforme verdeling vertoont, dan
volgt uit symmetrieoverwegingen dat de tempe
ratuur in het centrum Tc de maximumtempera
tuur binnen de kubus is. De warmteweerstand
van houder tot oppervlak Rb, (waarin met
‘houder’ uiteraard de houder in het centrum
van de kubus wordt bedoeld) kan geschreven
worden als
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Tc - T,
(15.1)
Pa
waarin Pd het totale vermogensverlies (dissipatie) binnen de kubus voorstelt. Men moet hier
bij wel bedenken dat Tt over het oppervlak niet
precies constant is, wat de berekening een glo
baal karakter geeft. Verder kan men aantonen
dat voor de warmteweerstand van een punt
nabij het centrum van de kubus tot het opper
vlak bij benadering geldt:
Rh* =

Rh»

0,05
---AZ

(15.2)

waarin X het warmtegeleidingsvermogen van
het kubusmateriaal is, en l de lengte van de
ribbe. De warmteweerstand van oppervlak
naar atmosfeer Rsa kan weer van fig. 15.9 afge
lezen worden.
15.6.6. Een getalvoorbeeld van warmteafvoer
bij een houderstapeling
Het is wellicht instructief om een getalvoor
beeld te geven waardoor bepaalde aspecten van
deze berekening in een duidelijker licht komen
te staan. Laten we uitgaan van een stapeling
van 2000 logische schakelingen in platte hou-

ders, die elk 35 mW uitstralen. Dit levert voor
de omvang van de stapeling (aan de hand van
een vuistregel die zegt dat er 6 platte houders in
1 cm3 gaan) een kubus met een inhoud van ca.
330 cm3 die dus een ribbe Z van 6,9 en een op
pervlak van 282 cm2 heeft. Verder is de totale
dissipatie 2000 x 35 mW = 70 W. Dit maakt
de warmtestroomdichtheid aan het kubusop
pervlak 0,25 W-cm-2. Fig. 15.9 levert hiervoor
een temperatuurverschil tussen kubusopper
vlak en kamertemperatuur (in de evenwichtssituatie, op zeeniveau) van ca. 130°C.
Laten we nu de warmteoverdracht binnen de
kubus nagaan. Voor de warmtegeleidingscoêfficiënt moeten we een waarde nemen die
rekening houdt met de aandelen van aluminiumoxyde, lucht, pennen etc. Laten we deze
stellen op 2,3 10"4 W m"1-^-1. Verg. (15.2)
levert dan voor 7?hs een waarde van 0,05 °CW-1. Invullen hiervan in (15.1) geeft

Tc - T, = 2?hs-Pd = (0,05°C-W-*)«(70 W)
= 3,5°C
(15.3)
Hieruit blijkt dat bij een compacte, geïsoleerde
pakking het temperatuurverschil tussen cen
trum en oppervlak veel kleiner is dan dat tussen
oppervlak en atmosfeer.
Dit voorbeeld maakt dus duidelijk dat het
kritische punt bij de warmteafvoer het opper
vlak van de stapeling en de warmteafleider is
terwijl de temperatuurstijging binnen de stape
ling zelf zelfs bij grotere verzamelingen van bij
voorbeeld logische schakelingen geen ernstige
moeilijkheden oplevert zolang de vermogens
niet te groot zijn.
Gelukkig betekent zelfs de meest rudimen
taire warmteafleidingsconstructie een enorme
verbetering ten opzichte van het berekende on
gunstigste geval van een geïsoleerde stapeling.
Verder kan een metalen koelplaat op één ku
buszijde het temperatuurverschil tussen cen
trum en warmteafleider al met een factor 10 of
20 reduceren.

15.6.7. De warmtesituatie in de praktijk
Door berekeningen ais deze, aangevuld door

experimentele bepalingen, kan men tot een
warmteweerstand van junctie naar warmteafleider Z?ju komen. Voor de keramische platte
houder is een normale waarde bij een pakking
van middelmatige omvang bijvoorbeeld 200
°C-W“I; een overeenkomstige waarde voor
een TO5-houder is 95°C-W"1. De totale tem
peratuurstijging (Tj — Tu) voor een normale
digitale geïntegreerde schakeling voor kleine
vermogens is van de orde van 20 °C. In de prak
tijk is gebleken dat men met geïntegreerde
schakelingen nog kan werken tot warmteafleidertemperaturen van 100°C.
15.7. TOEKOMSTIGE HOUDERS VOOR
GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN

Op een enkele uitzondering na worden de hui
dige halfgeleiderelementen en geïntegreerde
schakelingen in ‘doosjes’ verpakt. Zouden we
deze doosjes algemeen af kunnen schaffen
zonder dat daardoor de werking in gevaar komt,
dan zou hierdoor uiteraard een volkomen
nieuwe situatie ontstaan, met een nieuwe orde
van compactheid en betrouwbaarheid. In dat
geval zouden allerlei punten als onderlinge ver
bindingen, warmteafvoer, optimale omvang en
ingewikkeldheid van schakelingen en subschakelingcn alle opnieuw onder de loep moeten
worden genomen. Een deel van de onderdelen
zou komen te vervallen, hetgeen natuurlijk
de betrouwbaarheid van de systemen ten
goede zou komen. De in par. 15.3 genoemde
contacthechtmethode geeft een voorbeeld van
dit elimineren van onderdelen, in casu de aansluitdraden. Vergelijkbare veranderingen zul
len zich waarschijnlijk voordoen bij het aan
elkaar bevestigen van kristalschakelingen on
derling en aan dunnelaagschakelingen. De in
hoofdstuk 6 beschreven werkwijze met multifase-kristalschakelingen kan op zichzelf mis
schien al een soort ‘verpakking’ leveren. Het
ziet er dus naar uit dat we wat de mogelijkhe
den van de geïntegreerde schakeling en het in
kapselen en combineren ervan nog lang niet
aan de laatste grenzen toe zijn.
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A.l. OVERZICHT VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

A
A
Ae
Am
a
ac

c
Cd
Cp

ct
G(0)
C,c

ClE
C.s

D
Da
Z^nB

Z)o

D.
Z^pE

d
E
F
z-max
e
e

ƒ
fc

f(W)
fT

Oppervlak
Versterkingsfactor
Emi tteropper vlak
Effectief oppervlak bij oppervlakterecombinatie
Concentratiegradiënt
Halve dikte van hefFET-kanaal
Capaciteit
Diodecapaciteit
Parasitaire capaciteit
Capaciteit van een transitielaag
(overgangslaag) per oppervlakteeenheid
Idem als de junctie in evenwicht is
Capaciteit van de transitielaag aan de
collectorkant (totaal)
Capaciteit van de transitielaag aan de
emitterkant (totaal)
Capaciteit van de transitielaag aan de
substraatkant (totaal)

Diffusiestroomcoëfficiënt
Idem van elektronen
Idem van elektronen in de basis
Constante in de algemene diffusievergelijking
Diffusiestroomcoëfficiënt van gaten
Idem in de emitter
diameter
Elektrische veldsterkte
Maximale elektrische veldsterkte
Grondgetal van de natuurlijke
logaritmen
Elektronenlading, elementaire lading
= l,610"19C

Flux
Frequentie
Frequentie waarbij 2 = 1
Fermi-verdelingsfunctie
Produkt van stroomversterking en
bandbreedte bij geaarde emitter-

Znau

Zo
Zp
Zxb

Zac
G
Go
Sm

Smo

AH
h

Afe
I
Ib
Zc
ZcBO

/CEO

Zco

Zd
Ze
ZeBO

Ze

Zh
Zj

schakeling (in Hz)
Maximale oscillatiefrequentie
Middelste frequentie
Frequentie waarvoor Q maximaal is
Alpha-afsnijfrequentie
Beta-afsnijfrequentie

Conductantie
Initiële conductantie van een fetkanaal (bij lage spanningen)
Transconductantie (steilheid)
Initiële transconductantie (voor lage
spanningen)

Activeringsenergie
Constante van Planck = 6,62-10-34
J-s
Zie ae
Stroomsterkte, stroom
Basisstroom
Collectorstroom
Stroom in de tegenrichting van
collector naar basis bij zwevende
emitter
Stroom in de tegenrichting van
collector naar emitter bij zwevende
basis
Lekstroom door een junctie waar een
tegenvoorspannning op is aangelegd
Drainstroom bij een fet
Emitterstroom
Stroom in de tegenrichting van
emitter naar basis bij zwevende
collector
Stroom door een pnpn-diode of -t riode
in de doorlaatstand
Stroom in de doorgangsrichting
(door een junctie)
Paarvormingsstroom
Houdstroom in een pnpn-diode of
-triode
Stroom die in een staaftransistor
door de junctie wordt geïnjecteerd
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Ae

4
Zp

ZpE

4
Ae
Zsb
Zv
ZvB

Elektronenstroom in de emitter
Topstroom (piekstroom) van een
tunneldiode
Afknijpstroom van een fet
Gatenstroom in de emitter
Stroom in de tegenrichting (door een
junctie)
Recombinatiestroom in de emitter
Oppervlakterecombinatiestroom van
de basis
Dalstroom van een tunneldiode
Volumerecombinatiestroom van de
basis

m
me
mD
Wj

nip

N
N
N
ZVA

J
Ja

4
A

Stroomdichtheid
Elektronenstroomdichtheid
Gatenstroomdichtheid
Verzadigingsstroomdichtheid
Imaginaire eenheid, wortel van — 1

2Vc

7Vv
K
k

Ld
Z-Dn
Z-Dp
Z-Di

Ln
LnB

LpE

Z
Zar

lc
let

Ir

h

Verdelingscoêfficiënt in de
evenwichtssituatie
Constante van Boltzmann
(1,38 10-23 J.° K"1)
Extrinsieke Debije-lengte
Extrinsieke Debije-lengte in een
n-gebied
Extrinsieke Debije-lengte in een
p-gebied
Intrinsieke Debije-lengte
Elektronendiffusielengte
Elektronendiffusielengte in de basis
Gatendiffusielengte
Gatendiffusielengte in de emitter
Lengte, afstand
Lengte van een rand van de collectorbasisjunctie
Lengte van de collector
Lengte van een rand van de collectorstrip
Lengte van de emitter
Quantumgetal dat het baanimpulsmoment van een elektron aangeeft

N(W)
N3

Nc
N.

7VBb
■^ónax

ZVs.spec

2V(x)
Nit Ni

n

M

330

Vermenigvuldigingsfactor van de

lawinestroom
Parasitaire fasedraaiing
Massa van een vrij elektron
Effectieve massa van een elektron
Quantumgetal dat de ruimtelijke
oriëntatie van het baanimpulsmoment
aangeeft
Effectieve massa van een gat

Netto-doopstoffenconcentratie
Totaal aantal atomen in een systeem
Gemiddelde netto-dichtheid van de
meest voorkomende doopstof
Concentratie van de acceptoratomen
Netto-doopstoffenconcentratie in de
basis dicht bij de emitterjunctie
Equivalente niveaudichtheid van de
geleidingsband
Concentratie van de donoratomen
Equivalente niveaudichtheid van de
valentieband
Aantal toestanden per eenheid
energieverschil en volume-eenheid
Achtergronds-doopstoffenconcentratie
Netto-doopstoffenconcentratie in een
FET-kanaal
Doopstoffenconcentratie in de
gasfase
Equivalente toestandsdichtheid in de
geleidingsband
Maximale netto-donorconcentratie
in een FET-kanaal
Doopstoffenconcentratie aan het
oppervlak
Doopstoffenconcentratie aan het
oppervlak per oppervlaktc-eenheid
Doopstoffenconcentratie als functie
van afstand
Netto-doopstoffenconcentraties aan
weerszijden van een asymmetrische
stapvormige junctie
Quantumgetal dat ongeveer de totale
energie van een elektron aangeeft
Concentratie of dichtheid van
geleidingselektronen

"d

'hntr

na
»io

"p

WpB

n+

Elektronenconcentratie in de basis bij
de emitterjunctie
Dichtheid van de elektronen die aan
een donor zijn gebonden
Intrinsieke concentratie van gaten of
elektronen
Elektroncnconcentratie in n-gebied
Van buiten af opgewekte elektronen
concentratie, die afwijkt van de
evenwichtssituatie
Elektronenconcentratie in p-gebied
Elektronenconcentratie in p-basis in
de evenwichtssituatie
Sterk gedoopt met n-doopstoffen

/' |
^S3

R,h
^iilt

r'B
rD
>'S

rc

Pa
P
P
P*
Poe

PD
PaE
Po

Po
P+

Q
Q
Qo

R
R
Re
Rs
■^in

*Ju

Rs
R»o

Totaal vermogensverlies (dissipatie)
Bezet tingswaarschijnl ijk heid
Gatenconcentratie of -dichtheid
Dichtheid van gaten die aan acceptors
gebonden zijn
Gatenconcentratie in de basis bij de
emitterjunctie
Gatenconcentratie in n-gebied
Gatenconcentratie in n-emitter in de
evenwichtssituatie
Van buiten af opgewekte gatencon
centratie, die afwijkt van de even
wichtssituatie
Gatenconcentratie in p-gebied
Sterk gedoopt met p-doopstoffen
Elektrische lading
Kwaliteitsfactor van een reactief
element
Grootte van een puntlading

Weerstand
Molaire gasconstante = 8,314
J^K^-mol-1
Belastingsweerstand
Serieweerstand
Ingangsweerstand
Totale warmteweerstand van junctie
naar laatste warmteafleider
Vierkantsweerstand (laagweerstand)
Vierkantsweerstand van de basis

ro

fsE
S
S\

SP

T
Tc
T’j

Ts

t
t OEF

toN

ta

ta
^dr

tc
tr

Vierkantswcerstand van de collector
Vierkants weerstand van de emitter
Warmteweerstand van oppervlak
naar atmosfeer
Warmteweerstand van oppervlak
naar houder
Uitgangs weerstand
Afstand tot een gegeven punt, grootte
van een radiusvector
Basisweerstand
Straal van de drain (afvoerelektrodc)
van een fet
Straal van de source (aanvoerelektrode) van een fet
Dynamische weerstand van de
emitterjunctie
Straal van een draadvormig fetkanaal
Collector-serieweerstand
Serieweerstand van het gehele
collectorgebied over het oppervlak
van de substraatcapaciteit
Emitter-serieweerstand
Complexe frequentievariabele; de
operator d/dr
Quantumgetal dat de oriëntatie van
de elektronenspin aangeeft
Afstand tussen de sonden bij het
meten van de soortelijke weerstand

Temperatuur in graden Kelvin
Temperatuur in het centrum van de
kubus
Temperatuur van de junctie
Temperatuur aan het oppervlak
Temperatuur bij de laatste warmteafleider
Tijd
Uitschakeltijd
Inschakeltijd
Gemiddelde tijd nodig voor het over
steken van de uitputtingslaag
Vertragingstijd
Diodehersteltijd
Afvaltijd
Stijgtijd
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Opslagtijd

u

Spanning, aangelegde spanning,
potentiaal
UbE
Spanning tussen basis en emitter
^BE(OFF) Tegenvoorspanning op de emitter
nodig om de transistor uit te
schakelen
^BE(ON) Spanning tussen basis en emitter in
het werkgebied
Ubib2
Spanning tussen basis 1 en basis 2 bij
een staaftransistor
Collectorspanning
Uc
UCB
Spanning tussen collector en basis
Voedingsspanning op de collector
Ucc
UcE
Spanning tussen collector en emitter
t^CE(SAT) Verzadigingsspanning bij geaardeemitterschakeling (collectorverzadigingsspanning)
UD
Spanning op de drain (afvoerelektrode) van een F et
UE
Emitterspanning
Spanning op de gate (stuurelektrode)
UG
van een fet (stuurspanning)
UK
Kniespanning van een pnpn-diode of
-triode
Spanning op de source (aanvoerelektrode) van een fet
Voorspanning
Ub
Uó
Doorbraakspanni ng
t/dCBO
Doorbraakspanning van de collectorjunctie (emitter zwevend)
Doorbraakspanning van collector
£Aiceo
naar emitter (basis zwevend)
t/dCEE
Doorbraakspanning van collector
naar emitter bij kortgesloten
emitterjunctie
ÏZdCS
Doorbraakspanning van de junctie
tussen collector en substraat
ÏZdEBO
Doorbraakspanning van de emitter
junctie (collector zwevend)
^ZlGDS
Doorbraakspanning van gate (stuur
elektrode) naar source (aanvoer-) en
drain (afvoerelektrode)
Ur
Spanning in de doorlaatrichting (op
een junctie)

u3

332

Uo

uP
t/p.
Ut
Ut

Uv
«s

V
Va

Vo

vd
Vsc

Vsr

IV

M»
Wb
Wc

»Vt

Wu

Spanning op een pnpn-diode of
-triode in de geblokkeerde stand
(oFF-stand)
Topspanning van een staaftransistor,
van een tunneldiode
Doordringingsspanning
Spanning (op een junctie) in de tegenrichting
Totale spanning
Dalspanning van een tunneldiode
Signaalspanning
Elektrostatische potentiaal
Elektrostatische potentiaal in
n-gebied
Elektrostatisch potentiaalverschil bij
het contactvlak van een junctie
(contactpotentiaal)
Elektrostatische potentiaal in
p-gebied
Gemiddelde driftsnelheid
Gemiddelde door de verstrooiing be
perkte snelheid van de dragers in een
elektrisch veld
Oppervlakterecombinaticsnelheid

Energie
Energie van het Fermi-niveau
Energie aan de ondergrens van de
geleidingsband
Energieverschil tussen valentie- en
geleidingsband
lonisatie-energie van de doopstofatomen
Energie aan de bovengrens van de
valentieband
Dikte van een laag
Basisdikte
Collectordikte
Plaats, diepte van de junctie; dikte
van een gediffundeerde laag
Dikte van de transitielaag (overgangslaag van bijna totale afwezig
heid van ladingdragers tot bijna
neutraliteit)
Dikte van de uitputtingslaag

W2

Z

«b

ab0
abi

Otn

ap
aev
ac
Otco

y
E

£r

fl

0
k
k
P
P
PB

Dikte van een deel van de uitputtingslaag (aan de kant van het oppervlak)
Dikte van een deel van de uitputtingslaag (aan de inwendige kant)

Pp

afstand
Plaats, diepte van de junctie

Pu
Pc
Pe
a

Laterale afmeting van eenFETkanaal
Stroomversterkingsfactor bij geaardebasisschakeling
Idem, voor lage frequenties en
zwakke signalen
Stroomversterkingsfactor van de
stroom in de tegenrichting bij
geaarde-basisschakeling
Stroomversterkingsfactor van het
pnp-deel van een pnpn-diode of
-triode
Idem van het npn-deel
Vermogensversterkingsfactor bij
geaarde-emitterschakeling
Stroomversterkingsfactor bij geaardeemitterschakeling
Idem voor lage frequenties en zwakke
signalen
Emitterrendement
Permittiviteit
Relatieve permittiviteit
Permittiviteit van het vacuüm =
8,85-10~12 kg-1 • m“3 • s2 • C2
Afstandsverhouding van een staaftransistor
Fasehoek
Een integratievariabele
Warmtegeleidingsvermogen
Dragerbeweeglijkheid
Gemiddelde dragerbeweeglijkheid
Elektronenbeweeglijkheid

p
p
p

er
cr
a
O’intr

T

Tb

rn
TnC
Tp

ts

<P
<Pp

<Pp
CD

CDii
CDc

CDt

G>ab

^ac

Gatenbeweeglijkheid
Afknijppunt van een fet
Ladingsdichtheid
Soortelijke weerstand
Gemiddelde soortelijke weerstand
Soortelijke weerstand van de basis
Soortelijke weerstand van de collector
Soortelijke weerstand van de emitter
Oppervlakte-ladingsdichtheid aan
één zijde van een junctie
Soortelijk geleidingsvermogen
Reële deel van de complexe
frequentievariabele s
Gemiddeld soortelijk geleidings
vermogen
Soortelijk geleidingsvermogen van
intrinsiek silicium
Levensduur van de ladingdragers
Levensduur van de ladingdragers in
de basis
Levensduur van de elektronen
Levensduur van de elektronen in de
collector
Levensduur van de gaten
Opslagtijdconstante
Fermi-niveau in volt
Fermi-niveau in n-gebied
Fermi-niveau in p-gebied
Hoekfrequentie
Intrinsieke afsnijhoekfrequentie van
een uniform gedoopte basis
Reciproke van de RC-tijdconstante
van de collector
Reciproke van de RC-tijdconstante
van de emitter
Stroomversterkings-bandbreedteproduct bij geaarde-emitterschake
ling, uitgedrukt in radialen per
seconde (coT = 2 n /T)
Alpha-afsnijhoekfrequentie
Beta-afsnijhoekfrequentie
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A.2. DE GEBRUIKTE TERMINOLOGIE

Omdat verschillende mensen verschillende din
gen bedoelen als ze het over geïntegreerde
schakelingen hebben, willen we een definitie
geven van wat in dit boek onder ‘geïntegreerde
schakelingen’ wordt verstaan. Weliswaar is
men het algemeen eens over de principes waar
het om gaat, maar het feitelijke spraakgebruik
verschilt soms van laboratorium tot labora
torium (en ook wel binnen één laboratorium).
Er zijn een aantal (Amerikaanse) publikaties
over de terminologie van de geïntegreerde
schakelingen verschenen en de Electronic In
dustries Association heeft een lijst van aanbe
volen definities uitgegeven (die zijn overgeno
men in ‘Elsevier’s Dictionary of Electronics
and Waveguides’, Amsterdam 1966).
Eén van de verdelingen van het gebied van
de micro-elektronica is in de vorm van een
schema hieronder afgebeeld (fig. A. 1). Het hele
terrein is hierin vrij willekeurig verdeeld in drie

[
i
losse
componenten

grote categorieën: losse componenten, geïnte
greerde schakelingen en een derde, naamloze
groep waarvoor allerlei termen voorgesteld zijn
zoals ‘functionele constructies’, ‘geïntegreerde
morfologie’, ‘moleculaire elektronica’ etc.
De micro-elektronische losse componenten
worden volgens bepaalde systemen tot een ge
ordend, compact geheel verenigd, bijvoorbeeld
een ‘micromodule’. De derde, naamloze cate
gorie omvat vastestofcomponenten die een be
paalde elektronische functie vervullen, maar
waarin aparte componenten die normaliter met
die elektrische functie geassocieerd zijn, niet
aanwijsbaar zijn binnen enig deel van het vastestofelement. Eén van de beste voorbeelden
hiervan is een kwartsfilter, dat de functie ver
vult van een afgestemd circuit maar waarin de
inductantie die normaliter is geassocieerd met
een afgestemde kring niet aanwezig is.
Geïntegreerde schakelingen, de tweede cate-

micro-elektronica

I

III

—------- 3—111

geïntegreerde
schakelingen

I
dunnelaagschakelingen

I

I
halfgeleider- B
schakelingen

A

6
compatibele
dunnelaag- l—
schakelingen

4
cryogene

‘

I

5

magnetische

I
met passieve
en actieve
componenten

kristalschakelingen

3

~|

2

hybridische
schakelingen

Hybridische benaderingen: elke combinatie van I en II, A en B of 1, 2 en 3
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gorie van fig. A.l, kunnen onderverdeeld wor
den in twee hoofdgroepen, te weten dunnelaag
schakelingen en halfgeleiderschakelingen.Twee
speciale gevallen van dunnelaagschakelingen
zijn vermeld - cryogene en magnetische -, te
zamen met de dunnelaagschakelingen van een
meer algemeen karakter met passieve en ac
tieve componenten als weerstanden en conden
satoren, met door de depositie van dunne lagen
vervaardigde verbindingen waarna de actieve
componenten als diodes en transistors apart
worden toegevoegd.
Ofschoon dunnelaagschakelingen in dit boek
wel besproken zijn hebben we ons toch voor
namelijk bezig gehouden met de tweede onder
verdeling van de geïntegreerde schakelingen, de
halfgeleiderschakelingen. Deze groep kan weer
in twee categorieën worden verdeeld. Bij de
eerste hiervan, die van de monolithische of
kristalschakelingen, vervaardigt men zoals we
hebben gezien de hele schakeling in één blokje
halfgelcidermateriaal. De tweede categorie om
vat de schakelingen die m dit boek als ‘hybri
disch’ worden aangeduid (men spreekt ook wel
van ‘multichip-schakelingen’) die een variant
zijn op de kristalschakelingen. Hierbij worden
twee of meer halfgeleiderblokjes, elk met een
aantal circuitelementen als weerstanden, con
densators, transistors en/of diodes, onderling
verbonden om een complete schakeling te le
veren en in één houder gekapseld.
Tenslotte zijn er nog talloze varianten op de
in het schema genoemde groepen, die ook hy-

bridisch genoemd kunnen worden omdat ze
uit een combinatie van de verschillende bena
deringen bestaan. Zo kunnen dunnelaagtechnieken gebruikt worden om weerstanden en/of
condensators te leveren terwijl de rest van de
schakeling bestaat uit multichip, hybridische
en/of monolithische groepen van elementen.
Alleen de belangrijkste van deze categorieën
zijn in fig. A.l opgenomen, zoals de compatibele
dunnelaagschakelingen. In dit geval worden
dunnelaagtechnieken gebruikt voor de depo
sitie van passieve elementen als weerstanden en
condensators op een silicium substraat dat zelf
andere componenten als transistors en diodes
en mogelijk ook weerstanden en condensators
bevat.
A.2.1. DE NEDERLANDSE TERMINOLOGIE

Omdat de Nederlandse terminologie op het ge
bied van geïntegreerde schakelingen (voorzover
hij bestaat) nog zeker niet is uitgekristalliseerd
en sommige min of meer officiële benamingen
tot verwarring aanleiding kunnen geven, volgt
hiernaast een korte lijst van in dit boek ge
bruikte termen met de Amerikaanse originelen
en Nederlandse synoniemen. Deze opgave is be
perkt tot begrippen waarbij de meeste kans op
misverstand en onduidelijkheid bestaat. Het
zou te ver voeren om op de redenen van de ge
bruikte woordkeuze in te gaan. Definities wor
den in de tekst gegeven, men raadplege hier
voor het register.
De vertaler
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backward-diode
backward diode, overgeleidingsdiode, diode
met te hoog geleidingsvermogen
bandenschema
band diagram, energiebandenschema, termschema
compensatie
(impurity) compensation, (doping)compensatie, (doping)neutralisatie
contactpotentiaal
potential hill, built-in potential, potentiaalberg, ingebouwde potentiaal
dipoollaag
dipole layer, space-charge layer, ruimteladingslaag
doopprofiel
impurity profile, doopstoffenverdeling lood
recht op de junctie
doopstof
impurity, verontreiniging
doorbraak
breakdown, doorslag
doordringspanni n g
punch-through voltage
doorlaatvoorspanning
forward bias, voorspanning in de doorlaatrichting

336

drain
drain, afvoerelektrode
gate
gate, stuurelektrode, poort
junctie
junction, p-n junction, grenslaag, overgang,
pn-overgang, overgangszone
serieweerstand
series resistance, bulk resistance, uitwendige
weerstand
source
source, aanvoerelekt rode, toevoerelektrode
sperlaag
barrier region, keerlaag, barrièrelaag
tegenvoorspanning
reverse bias, voorspanning in de tegenrichting, voorspanning in de keerrichting
uitputtingslaag
depletion layer, grenslaag, leeggelopen laag
vierkantsweerstand
sheet resistance, laagweerstand
plak
wafer, plaatje, kristalplaatje

i

A.3. DESYMMETRISCHEJUNCTIE IN DE EVENWICHTSSITUATIE

Het uitgangspunt voor de analyse van de junc
tie in de evenwichtssituatie is de vergelijking
van Poisson. Deze kan in Sl-eenlieden als volgt
worden geschreven

V2K = - —

(1)

waarin p de lading per volume-eenheid is. Als
alle doopstofatomen geïoniseerd zijn en we de
ladingen op zowel de ionen als de ladingdragers
in rekening brengen, kunnen we Poisson's ver
gelijking voor deze situatie schrijven als
p

V2K=------- (ƒ>-/» +Va)
£oer

(2)

Uit (2.29) tot (2.42) blijkt dat p en n op een
zeer eenvoudige wijze door middel van de
Boltzmann-factor in de potentiaal uitgedrukt
kunnen worden. De eenvoudigste vorm van de
Boltzmann-factor krijgen we door de potentiaal
van het Fermi-niveau in deze evenwichtssitu
atie nul te stellen. Dan geldt
-eUlkt
(3)
P = «ie
'

n =

e

+ eUlkt

(4)

melde stroombalansvergelijkingen een bij
drage zouden kunnen leveren tot de oplossing
van het onderhavige junctieprobleem. Deze
vergelijkingen zijn echter al vervat in (5) zodat
het gelijkstellen van bijvoorbeeld de drift en de
diffusie van gaten een differentiaalvergelijking
levert waarvan de oplossing (3) is [uitgaande
van Einstein’s verg. (2.5)].
Voor (5) bestaat geen algemene oplossing;
numerieke oplossingen zijn natuurlijk wél mo
gelijk, terwijl ook enkele speciale gevallen be
handeld zijn.2 Voor analysedoeleinden past
men algemeen bepaalde benaderingen toe. Zo
gaat men er doorgaans van uit dat op een vol
doende grote afstand tot de junctie de beweeg
lijke ladingen gecompenseerd worden door de
ionische zodat er een quasi-neutraliteit heerst.
Dan geldt

(7)

V2V= 0

zodat de vergelijking van Poisson overgaat in
de vergelijking van Laplace. Nabij de junctie
beschouwt men het aandeel van de beweeglijke
dragers als te verwaarlozen, vergeleken met de
ionenladingen, zodat
p

V2V=—(NA - ND)

zodat (1) geschreven kan worden als22

V^=2-^!
£o£r

e V
sinh — 4kT

-Nd
2 zï|

(5)

Soms schrijft men de coëfficiënt in de vorm van
een intrinsieke Debije-lengte die als volgt gede
finieerd is

Ldi -=.

eoet k T
2 e1 ni

(8)

£0Cr

(6)

Men zou kunnen menen dat de in par.2.3 ver-

In veel gevallen neemt men verder aan dat er
een scherpe grens bestaat tussen het neutrale
gebied waarvoor (7) geldt en het gebied van de
ionenladingen waarvoor (8) geldt. Dit vormde
ook het uitgangspunt van de in hoofdstuk 2 af
geleide oplossingen die, zoals gezegd, over een
groot toepassingsgebied een goede overeen
stemming vertonen met de experimentele resul
taten.
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A.4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij de modeme halfgeleiderbewerkingen wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei zeer
giftige corrosieve en explosieve materialen.
Kaliumcyanide, fluorwaterstof, heet zwavel
zuur, hydrazine en waterstof zijn enkele van
deze gevaarlijke stoffen. We willen hieronder
een aantal veiligheidsvoorschriften vermelden
die bij hun gebruik in acht moeten worden ge
nomen. Elk nieuw materiaal waar men bij la
boratoriumwerk mee te maken krijgt, moet
nauwlettend bestudeerd worden om het gevaar
ervan te bepalen. Dikwijls is een stof op zich
zelf genomen niet zo gevaarlijk te hanteren,
maar wel als hij in contact komt met bepaalde
andere materialen.
De in de industrie misschien meest gebruikte
gevaarlijke stof is fluorwaterstof (HF). In che
misch opzicht wordt HF tot de zwakke zuren
gerekend, maar bij contact met de huid leidt
het tot ernstige brandwonden die zeer lang
zaam opkomen en slecht genezen. Doordat de
aanwezigheid van HF op de huid een tijdlang
onopgemerkt kan blijven is het veel gevaarlij
ker dan de normale zuren waar de huid onmid
dellijk op reageert. Als men het opmerkt kan
het al te laat zijn om er nog veel aan te doen.
Naast gevaar voor het personeel kan HF ook
gevaar opleveren voor de laboratoriumuitrusting omdat het zoveel en zulke uiteenlopende
materialen aantast. In de praktijk moet men
alleen met HF werken binnen een speciale met
polyvinylchloride (PVC) afgeschermde ruimte,
waarbij handen en ogen goed beschermd moe
ten zijn.
Naast HF worden ook bekendere zuren als
HNO3, H2SO4 en HC1 in grote hoeveelheden
toegepast. Op de huid veroorzaken deze on
middellijk een verbrandingsreactie waardoor ze
meteen opgemerkt worden. De bovenstaande
veiligheidsvoorschriften moeten ook bij deze
materialen in acht worden genomen. Verder
leidt toevoeging van water aan bepaalde gecon
centreerde zuren tot explosieve reacties die het
zuur tot ver naar alle kanten kunnen doen weg-
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spatten. Bij verhoogde temperatuur verlopen
deze reacties nog heftiger.
Tenslotte willen we er nog op wijzen dat be
paalde zuren met kaliumcyanide reageren
waarbij blauwzuur vrijkomt, een dodelijk gif
gas. Dit is een belangrijk punt van overweging
bij de aanleg van afschermingen en afvoerleidingen. Gebruik nooit cyaniden en zuren in
dezelfde zuurkast en loos ze nooit via een ge
meenschappelijk afvoersysteem, want minieme
hoeveelheden HCN kunnen al dodelijke gevol
gen hebben. Ook kaliumcyanide zelf, dat in het
laboratorium veel wordt toegepast om goudaanslagen op de binnenwanden van opdampapparatuur te verwijderen, is bij inwendig ge
bruik uiterst giftig.
Voor zowel experimentele als produktiedoeleinden worden in de halfgeleiderindustrie
veel vloeibare stikstof en andere vloeibaar ge
maakte gassen gebruikt. Vloeibare stikstof
wordt veelal overgebracht in open Dewarvaten die uit een gemeenschappelijk Dewarsysteem worden gevuld. Bij het vullen en trans
porteren van dergelijke vaten met vloeibaar gas
is het absoluut noodzakelijk om hand- en oogbescherming toe te passen. Een druppel vloei
bare stikstof in het oog veroorzaakt bevriezing
en vernietiging van het oogweefsel, wat tot
totale blindheid kan leiden. Het gedurende
langere tijd blootstellen aan vloeibaar gas kan
ook bij andere lichaamsdelen bevriezing ten
gevolge hebben. Verder moeten altijd veilig
heidsmaatregelen worden getroffen om het imploderen van de grote Dewar-vaten waarin de
vloeibare stikstof wordt vervoerd, te voor
komen.
Een groot gevaar voor de gezondheid bete
kent ook het gebruik van arsenicum-, anti
moon- en fosforverbindingen in de diffusie- en
epitaxielaboratoria. Deze stoffen kunnen hier
bij vrijkomen in de vorm van vloeistof- of vastestofdampen, of ook uit bepaalde, in hogedruktanks opgeslagen gasvormige verbindingen. Er
zijn op het ogenblik stoffen in de industrie in

gebruik die al dodelijk zijn in een concentratie
van 0,01 deel per miljoen delen lucht! Tanks
met dergelijke materialen moeten natuurlijk
met de uiterste zorg en alleen door speciaal op
geleid personeel gehanteerd worden.
Deze en andere potentiële gevaarlijke situa

ties zijn voortdurend aanwezig. Met gezond
verstand en uiterste voorzichtigheid, gecombi
neerd met goede veiligheidsvoorschriften, is
het echter heel goed mogelijk de halfgeleiderindustrie veilig te maken zoals zoveel firma’
hebben bewezen.
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Abruptiejunctie 58
acceptor 33
accumulatie (ladingopslag)
264
accumulatietijd 119
afdichting 318
afknijppunt, geëxtrapoleerde
197
afknijpsituatie 194
afsluiten 312
afsluiting, hermetische 308
afsnijfrequentie 114
afvaltijd 119
aluminium 239
aluminiumoxydecondensator
230
atoom, interstitiële 95
autodoping 255

Baanimpulsmoment 19
back-to-back junction 150
backward-diode 212
bandafstand 21,22
bandstructuur 21,27
basis 99
basisstroom 101
basisweerstand 107
binding, covalente 25
homopolaire 25
bolhechting 303
Boltzmann-verdelingsfunctie
25
bronvoorbehandeling 263
Capaciteit, parasitaire 146
centerloos slijpen 258
cermet 286
‘channel’ (kanaal) afvoerelektrode 193
chroom 239
cladden 316
collector 99
collectorlekstroom 100
collectorstroom (-spanning)
99
compatibele schakelingen, ont-

werpen van 290
compensatie 34
complementaire fontenverdelingsfunctie 77
condensatoren 227
contacten, ohmse 273
contactvlak 53
continuïteitsvergelijking 66
controleplaatje 267
conventionele doopstoffen 35
covalente binding 25
Debije-lengte, extrintieke 54
-, intrinsieke 54
degeneratie 43
depletion layer 52
depositie, elektrolytische
283, 284
-, niet-elektrolytische 284
-, uit de gasfase 282
depositiebehandeling 263
diboraan 254
diëlektrische relaxatietijd 47
diepe toestanden 35
diffusie 258
-, gemaskerde 259
diffusie-apparatuur 260
diffusiebewerking, controle
van 265
diffusie-laagdikte 85
- procédé 75
- punt 206
- stroom 67
- stroomcoëfficiënt 76
- systemen 262
- temperatuur 81
- theorie 75
- tijd 82
- uitloper 206
- verloop 83
dikke laag 277
diode met veranderlijke capa
citeit 214
diodecapaciteiten 184
- doorbraakspanning 183
- eigenschappen 187

- hersteltijd 186
- lekstroom 183
- opslagtijd 186
dipoollaag 52
donatie-elektron 32
donor 31
doopstofatoom. substitutioneel 95
doopstofconcentratie 40
doopstoffen 30
-, conventionele 35
doopstoffencompensatie 34
doorbraak 73
doordringing 111,270
doordringspanning 111
doorlaatvoorspanning 62
dragersconcentratie 28
‘drain’(afvoerelektrode) 193
drievoudige-diffusiemethode
134,138
drift beweeglijkheid 40
driftsnelheid, gemiddelde 39
driftstroom 67
drifttransistor 106
dubbele-diffusiemethode 206
dunne laag, berekening van 86
-, metingen aan 85
dunnelaagcondensator 227
dunnelaagschakeling 124
-, compatibiliteit van 291
dunnelaagweerstand 237
dunne lagen, aanpassing van
288
-, contacten op 288
-, deponeren van 278
-, modificatie van 286
-, patroonvorming 287

Eerste wet van Fick 45
‘electroless deposition’ 284
elektrolytische depositie 283,
284
elektron 28
elektronendiffusielengte 66
emitter 99
emitterdiffusie 78
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emitterrendement 106
emitterstroom (-spanning) 99
energieband 20
energiebandenschema 34
energiebandenstructuur 19,21
energieniveau 19
energietoestand 35
energieverschil 21
EPIC-schakeling 159
epitaxie 246,258
epitaxiebewerking 250
epitaxie-diffusiemethode 139,
207
epitaxie-diffusiestructuur 139
epitaxie-diffusietechniek 127
epitaxie-legeringsmethode 210
etsmiddel 267
eutectisch punt 274
evenredigheidsconstante 37
evenwicht, thermisch 39
evenwichtssituatie van junctie
50
evenwichtsverdelingscoëfficiënt 77
extrinsiek materiaal 34
extrinsieke Debije-lengte 54

Fase, paarse 292
witte 306
fasedraaiing, parasitaire 114
Fermi-Dirac, statistiek van
59
Fermi-niveau 22,51
Fermi-verdelingsfunctie 22
FET 192
afknijpstroom van 198
- met geïsoleerde gate 210
ontwerp van 199
steilheid van 198
Fick, tweede wet van 76
filter, piëzo-elektrische 241
fonon 26
fosfine 254
foto-etsen 287
foto-etsmethode 258
foto-etstechniek 267
344

fotolak 267
fotolakbewerkiqg 142
fotolaktechniek 267
foutenverdelingsfunctie, com
plementaire 77
frequent ie-effecten 235
frequentieresponsie 112

Galvaniseren 283
gat 27
‘gate’(stuurelektrode) 194
gatenbeweeglijkheid 39
geaarde-basischakeling 100
geaarde-emitter-schakeling
101
gecompenseerd intrinsieke
halfgeleider 35
gediffundeerde collectortechniek 134
gediffundeerde juncties, eigen
schappen van 88
geïntegreerde schakeling, be
vestiging en aansluiting 318
geïntegreerde transistor, diodeaansluitingen van 180
geleidersbeweeglijkheid 40
geleidingselektron 28
geleidingsvermogen 37
soortelijk 40
gelijkrichter, gestuurde 219
gelijkrichtervergelijking 64
gemiddelde driftsnelheid 39
- vrije tijd 39
- vrije weglengte 39
germanium 22
glassoldeerverbinding 313
gouddiffusie 95, 264
grenslaag 52
grenslaagwet 64
groeisnelheid 252
Halfgeleider 22, 38
gecompenseerd intrinsieke
35
hergroei 257
hergroeilaag 275

hermetische afsluiting 308
homopolaire binding 25
hoofdquantumgetal 19
houder, platte 314
houderpennen, verbinding met
de 300
houdertest 318
hybridische schakeling, be
vestiging en aansluiting 316
Indrijfbehandeling 263
inductantie 240
inkapselen 307
inschakeltijd 119
interstitiële atoom 95
intrinsieke Debije-lengte 54
intrinsiek kristal 28
intrinsiek niveau 51
invers foto-etsen 288
invers metaalmaskeren 288
ionisatie-energie 31
isolatiediffusie, speciale 222
isolatiekanaalets 158
isolator 22,24

Junctiecapaciteit 71
- eigenschappen 44
- tegenvoorspanning 67
- veld verdeling 53
- vorming 52
junction, back-to-back 150
junction-FET 193
JUNGFET 193,211

Kanaal 273
kathodeverstuiving 281
knijpeffect 195
kristal, intrinsiek 28
kristalgroei 245
kristalmodel 27
kristalschakeling 123, 125,146
148
bevestiging en aansluiting
315
-, fabricagemethoden 127
formaat van 151

kristaltrekken 245
kritische veldsterkte 74

Laag, dikke 277
leeggelopen 52
grens 52
uitputtings 52
laageigenschappen, regeling
van 251
laagweerstand 85
ladingdragers 28
diffusie van 44
-, levensduur van 46
neutralisatie van de ruimte
lading van 47
ladingopslag (accumulatie)
264
lagencondensator 222, 223
ontwerp van 226
lawine-effect 73
layer, depletion 52
leeggelopen laag 52
lichtquantum 26

Magnetisch quantumgetal
19
maskeren 267
maskervervaardiging 144
master 146
materiaal, extrinsiek 34
maximaal mogelijke opneming
80
meerderheidsdrager 32
mengkristalvorming 95
metaal-glasverbinding 312
metaalmoeheid 319
metaaloxydejuncties, capaciteit van 147
micro-alliagedifl'usietransistor
257
micro-alliagetransistor 257
minderheidsdrager 32
moly-mangaantechniek 316
monolithische schakeling 123
monolithische transistor, capa
citeiten van 169

doorbraakspanning van
168
eigenschappen en toepas
singenvan 178
frequentieresponsie van
176
lekstromen in 169
verzadigingskarakteristiekenvan 174
montagemethoden 242
multifase-kristalschakeling
156
fabricage van 158

- transistorwerking 189
- triode 219
pnpnpn-structuur 139
Poisson, vergelijking van 54
p-silicium 33
punt, eutectisch 274
‘purple plague’ 292
pyroceram 313

Neutraliteitsvergelijking 35
nichrome 239
niet-elektrolytische depositie
284
nikkel 239
niveau, intrinsiek 51
npn-lagentransistor 97,100
n-silicium 32

Reactief verstuiven 282
recombinatie 27,49
-stroom 99, 102
-versneller 49
reductieschakeling 211
relaxatietijd, diëlektrische 47
restspanning 109
ruimtelading 52

Ohmse contacten 273
ondergraven 271
ontwerpregels 152
opdampen 279
opneming, maximaal moge
lijke 80
oppervlakte-recombinaticsnelheid 49
oscillatoranalogen 20
overlapmetallisatie 275
oxydatie 259

Schabloneren 287
schakeling, compatibele ge
ïntegreerde 125
hybridische 123
hybridische geïntegreerde
125
kristal- 123
logische 148
monolithische 123,125
volkomen geïntegreerde
123
schakelproces 118
schakeltransistor 117
silicium 22,24,25,36
- kristal 20,21
-monoxyde 230
-oxydecondensator 228
-oxydecontactvlak 272
- rooster 26
sneeuwploegeffect 272
snelheid, thermische 39
soldeerglas 313
soldeertest 319

Paarse fase 292
paarvorming 27, 49
piek 270
piëzo-elektrische filter 241
pincetlassen 304
plakbewerkingen 257
platinadoostechniek 263
platte houder 314
assemblage van 315
pn-junctie 44
pnpn-diode 219

Quantumgetallen 19
magnetische 19
quasi-Fermi-niveau 62
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soortelijk geleidingsvermogen
40
soortelijke weerstand 37,41
‘source’ (aanvoerelektrode)
194
spanningskarakteristiek 111
spanningsverzadiging 109
sperlaag 56
-, grenzen van 63
statistiek van Fermi-Dirac 59
steekhechting 304
stijgtijd 118
stroombegrenzer 201
-dichtheid 39
- versterking 106
(stroom) versterkingsbandbreedteprodukt 115
stroomversterkingsfactor 103
substitutioneel doopstofatoom
95
substraat 126
-voorbehandeling 289
symbolen 325
Tantalium 238
- condensator 241
- oxydecondensator 229

Techniek, monolithische 124
temperatuur 36
-coëfficiënt 236
-profiel 43,260
thermisch evenwicht 39
-snelheid 39
thermocompressiehechting
300
tijd, gemiddelde vrije 39
tinoxyde 238
toestanden, diepe 35
TOs-houder 317
transistor 99
bipolaire 192
met veranderlijke A 201
monolithische 167
-, unipolaire 192
transitiecapaciteit 72
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transmissielijnen 38
triethylaluminium 283
tunneldiode 212
tweede wet van Fick 76
Uitloper 270
uitputtingslaag 52
-, dikte van 70
uitschakeltijd 119
uitsluitingsbeginsel van Pauli
19
Uni-junctiontransistor 217

‘weezer welding’ 304
weglengte, gemiddelde vrije 39
wet van Fick, eerste 45
‘white plague’ 306
wighechting 302
witte fase 306
Zeefdruk 285
Zener-diode 73
Zener-effect 74

Valentie-elektron 27
veldeffectconstructies 205
-tetrode 203
veldeffecttransistor 192
-, analyse van 196
veldsterkte, kritische 74
vergelijking van Poisson 54
vermogensbeperking 237
vermogensversterking (HF)
116
versterkerelement 97
versterkingsschakeling 211
verstuiven, reactief 282
vertragingstijd 118
verzadigingseffect 69
verzadigingsgebied 117
verzadigingsspanning 109
verzadigingsstroomdichtheid
66
verzadigingsweerstand 117
verzameleffect 108
vierkantsweerstand 85
vierlaagsdiode 219
vierlaagstriode 219
‘Wafer’ 75
warmteafvoer 320
warmtebeproeving 319
warmteoverdracht 320
warmteweerstand 321
waterstofmodel 31
weerstand, gediffundeerde 231
-, soortelijke 37,41

30-0024.1

Volgens een recent onderzoek zal in de jaren 70 vijfentachtig
procent van alle elektronische apparaten worden samengesteld
tiit geïntegreerde schakelingen, zogenaamde IC’s. Nu al zijn de
losse onderdelen in belangrijke mate door IC’s verdrongen, fa
brikanten van computers gebruiken ze in grote aantallen. Er is
een stille revolutie aan de gang die het einde zal betekenen van
de elektronische industrie in zijn huidige vorm. Radio's, meet
instrumenten, communicatie- en automatiseringsapparatuur met
IC’s zijn reeds in produktie genomen.
De geheel nieuwe benaderingswijze nodig bij het ontwikkelen,
fabriceren en toepassen van IC’s wordt in. dit boek uitvoerig be
sproken. Na de behandeling van de transistor en andere essen
tiële halfgeleiderelementen volgt de theorie en het ontwerpen
van IC’s. In het laatste deel worden de fabricage- en de kapseltechnieken besproken.
Dit unieke boek, geschreven door medewerkers van een der
grootste fabrikanten van geïntegreerde schakelingen, Motorola
Corporation, verschaft fysici, technologen en elektrotechnici van
middelbaar en hoger niveau een duidelijk inzicht in de moge
lijkheden van deze revolutionaire miniatuur bouwstenen.
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