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Samenvatting g 

Hett begrip van het gedrag van waterstof in al zijn verschijningsvormen in silicium 

bevindtt zich in een fase van voortdurende ontwikkeling en maakt een wezenlijk deel uit 

vann de technologie van de halfgeleider silicium. Onder de verschillende experimentele 

onderzoekmethodenn onderscheidt zich de magnetische resonantie, in de variëteiten van 

elektronn paramagnetische resonantie (EPR) en elektron-kernspin dubbelresonantie 

(ENDOR),, door de kwaliteit op directe wijze een nauwgezet inzicht te verschaffen in de 

microscopischee structuur van centra in halfgeleiders. In dit proefschrift wordt onderzoek 

beschrevenn naar de wisselwerking tussen waterstof en onzuiverheden in silicium waarbij 

gebruikk is gemaakt van een geavanceerde methode van elektron spin en elektron-kernspin 

resonantie. . 

Hoofdstukk 1 bevat een korte inleiding in de zich ontwikkelende rol van waterstof en 

deuteriumm in de halfgeleidertechnologie en van het fundamentele onderzoek van waterstof 

inn silicium. De meest recente experimentele gegevens over paramagnetische centra 

gevormdd door waterstof en daarmee verbonden centra, waargenomen met behulp van 

paramagnetischee resonantie, worden in hoofdstuk 2 samengevat. In afstemming tot de 

onderwerpenn van het proefschrift worden vier groepen van centra behandeld. Dit zijn het 

centrumm van geïsoleerd waterstof, complexen van waterstof en kristalvacatures, 

passiveringg door waterstof van dubbele donors uit de chalcogeen groep van elementen en 

dee wisselwerking van waterstof met de diepe elektronische niveaus van overgangsmetaal 

onzuiverheden. . 

Inn hoofdstuk 3 worden de geslaagde experimentele waarnemingen van de passivering 

vann de dubbele donor selenium in silicium beschreven. Waterstof werd in de preparaten 

ingebrachtt in een warmtebehandeling bij hoge temperatuur in een omgeving van 

waterdamp.. Twee nieuwe spectra werden waargenomen en werden als Si-NL60 en Si-

NL611 gecodeerd. Door gebruikmaking van isotopisch verrijkt selenium en van zwaar, 

gedeutereerd,, water werd de aanwezigheid van selenium en waterstof als structurele 

componentenn van de centra onomstotelijk vastgesteld. De atomaire en elektronische 

structurenn van de twee centra werden gekarakteriseerd door de tensors g van het Zeeman 

effect,, A van de hyperfijnwisselwerking en Q van het quadrupooleffect. De 

waterstofcomplexenn bezitten de trigonale symmetrie waarin alle onzuiverheden op een 

<111>> kristalas liggen, selenium op een roosterplaats, waterstof op een 
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tussenroosterpositie.. Voor het Si-NL60 centrum gaat de voorkeur uit naar antibonding 

positiess ten opzichte van Se of Si voor een enkel waterstof atoom. Het Si-NL61 spectrum 

kann corresponderen met twee zeer overeenstemmende centra van één Se en één H atoom, 

dann wel als alternatief met een SeHaHp centrum waarin de a en P waterstof atomen zich 

nagenoegg gelijk gedragen. Deze dubbelzinnigheid werd niet in een uiteindelijke vorm 

opgelost.. In een eerste benadering bestaat de kern van het centrum uit een neutraal 

seleniumm atoom en een positief geladen waterstof. Vermoedelijk vindt enige overdracht 

vann lading plaats met als resultaat een Se+ H1 geladen paar. Rondom deze kern is een 

elektronn elektrostatisch gebonden in een uitgestrekte baan. Daarmee vertoont het centrum 

grotee gelijkenis met de ondiepe enkelvoudige of dubbele donors waarvoor de effectieve-

massaa theorie een goede beschrijving geeft. Een additionele potentiaal in de centrale 

roostercell  is van invloed op de eigenschappen in de grondtoestand. 

Driee paramagnetische met goud samenhangende centra, waargenomen in met goud 

gedoteerdd en in goud gedoteerd tevens waterstof beladen silicium, worden in hoofdstuk 4 

beschreven.. Het als SJ-NL62 gecodeerde centrum vereist alleen de diffusie van goud en 

manifesteertt zichzelf in de metingen als een enkelvoudig substitution eel goud atoom, maar 

inn een omgeving met monoklien-I symmetrie. Het centrum werd gekarakteriseerd met de g 

tensorr voor het Zeeman effect, A tensor voor de hyperfijn wissel werking en Q tensor voor 

dee quadrupoolinteractie. Alle tensors bezitten een nagenoeg axiale symmetrie en de 

hoofdassenn van de drie tensors vallen samen. Een succesvolle beschrijving in het vacature 

modell  wordt gegeven en leidt tot een elektron lokalisatie JV2 = 0,40 in de 5d schil van het 

goudd atoom, hetgeen gelijk is aan de waarde voor het algemeen geaccepteerde model voor 

hett enkelvoudig substitutionele goud centrum. Centrum Si-NL63 heeft een meer complexe 

structuurr en bestaat uit twee goud atomen die waarschijnlijk gelijkwaardige roosterplaatsen 

innemen.. Rondom de kern bevinden zich twee of drie waterstof atomen op de gebruikelijke 

plaatsenn met een antibonding karakter tot de silicium atomen op een naaste-buur positie. 

Ookk dit centrum bezit de symmetrie monoklien-I. Het derde centrum, gemerkt Si-NL64, 

bestaatt uit één goud atoom en twee vrijwel gelijkwaardig gepositioneerde waterstof 

atomenn in een configuratie met de trikliene symmetrie. Dit centrum vertoont grote 

gelijkeniss met het intensief bestudeerde centrum Pt-H2 en de overeenkomsten en 

verschillenn tussen de twee centra worden in discussie genomen. Bij de modellering van de 

centraa is de opname van goud atomen in een dubbel vacature een leidende gedachte 

geweest. . 
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Tweee EPR spectra, als Si-NL65 en Si-NL66 gecodeerd, en toegeschreven aan de centra 

Pt-Fhh en Pt-Fe3 worden beschreven in hoofdstuk 5. De waarneming van het Pt-H3 

complexx is de eerste vermelding van een overgangsmetaal met drie waterstof atomen 

gebaseerdd op magnetische resonantie. Uit een volledige analyse van de experimentele 

gegevenss volgt een microscopisch model waarin het platina atoom een substitutionele 

roosterpositiee inneemt en de drie waterstof atomen zich op gelijkwaardige posities 

bevindenn in een trigonale symmetrie, in de gebruikelijke antibonding configuratie tot een 

naaste-buurr silicium atoom, op <111> kristalassen die door de platina positie gaan. 

Alhoewell  uit de magnetische resonantie metingen niet op directe wijze een elektron 

energiee niveau kan worden afgeleid, ondersteunen de EPR waarnemingen de toekenning 

vann een acceptor niveau aan het Pt-l-b centrum, in overeenstemming met DLTS resultaten. 

Spectrumm Si-NL66 wordt toegeschreven aan een complex van een substitutioneel platina 

atoomm en drie ijzer atomen op tussenrooster posities. Waterstof vormt geen bestanddeel 

vann dit centrum. Desalniettemin speelt waterstof een belangrijke rol als katalysator in de 

vormingg van het Pt-Fe3 centrum, omdat dit alleen wordt gevormd in preparaten die 

waterstoff  of deuterium bevatten. De symmetrie van het Pt-Fe3 centrum is monoklien-I, dus 

lagerr dan de trigonale structuur van de vergelijkbare centra Pt-Fb en Pt—Li3. Het verschaft 

eenn aanwijzing dat het voor atomen met een grotere straal moeilijker is allemaal 

gelijkwaardigee posities in te nemen dan voor de kleinere atomen, zoals waterstof en 

lithium. . 

Inn hoofdstuk 6 wordt de waarneming van het Si-NL68 spectrum, toegeschreven aan het 

Pd-H|| centrum, gepresenteerd. Het gedrag van palladium onderscheidt zich duidelijk van 

goudd en platina zoals beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Het experiment wijst uit dat 

naa de indiffusie van waterstof het sterke spectrum van substitutioneel Pd geheel is 

verdwenenn en er geen andere met Pd verbonden spectra worden gevormd. Het resultaat 

suggereertt de vorming van een passief palladium-waterstof complex dat verantwoordelijk 

iss voor het verlies van alle Pd activiteit. Pas na warmtebehandeling van het preparaat op 

lageree temperatuur (= 250 °C) verschijnt het Si-NL68 spectrum. Uit de karakteristieken 

vann dit spectrum, zoals de g waarden, de monoklien-I symmetrie en de tweevoudige 

splitsingg van alle spectraallijnen, wordt geconcludeerd dat het Si-NL68 spectrum behoort 

tott het paar van één palladium en één waterstof atoom. 

Inn het laatste hoofdstuk van het proefschrift wordt het onderzoek aan het zilver-goud-

goudd centrum Si-NL67 en het goud centrum Si-NL50 beschreven. Beide spectra werden 
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waargenomenn in met zilver gedoteerd p-type silicium. Op grond van de hyperfijnstructuur 

wordtt het Si-NL67 spectrum toegeschreven aan een centrum met één zilver atoom en twee 

ongelijkwaardigee goud atomen. De symmetrie van het complex is trigonaal. De analyse 

mett een spin Hamiltoniaan vereist de waarde S = 1 voor de elektron spin. In dit onderzoek 

werdd het centrum Si-NL50, eerder geïdentificeerd als een enkelvoudig geïsoleerd 

substitutioneell  goud atoom, opnieuw waargenomen. De huidige metingen met de 

frequentiefrequentie van een K-band spectrometer vertonen zowel sterke verschillen in de 

verschijningsvormm van het spectrum als wel duidelijke overeenkomsten met de vroegere 

X-bandd experimenten en identificeren het zelfde centrum. In verdere behandeling van het 

preparaatt werd de aanwezigheid van goud als verontreiniging in de doteerstof zilver 

vastgesteld.. De teruglopende intensiteit van het Si-NL50 spectrum, gelijktijdig met het 

verschijnenn van het Au-Fe centrum vormt een ondubbelzinnige aanwijzing voor de 

participatiee van goud in het Si-NL50 centrum. Als gevolg van de lage intensiteit van het 

Si-NL500 signaal was het niet mogelijk ENDOR metingen uit te voeren. Zulk een verdere 

studiee naar de identificatie van het Si-NL50 spectrum met het geïsoleerde goud centrum in 

siliciumm kon niet worden uitgevoerd. Verder onderzoek aan het S1-NL50 centrum is ten 

zeerstee aanbevelen swaard. 




