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                                                              РЕФЕРАТ

     Пояснювальна записка дипломної магістерської роботи містить 64 ар-
куші, 32 рисунки, 4 таблиці, 33 літературних джерел.
    Об'єктом дослідження є процес вирощування плівок поруватого арсеніду
галію.
    Мета роботи полягає у підвищенні якості керування процесом
вирощу- вання плівок поруватого арсеніду галію.
    Для досягнення цієї мети було виконано наступні задачі: проаналізовано
методи, способи та установки, що забезпечують процес вирощування плівок по-
руватого арсеніду галію і вимоги до основних характеристик; складено модель
на основі існуючих розрахункових моделей процесу вирощування плівок пору-
ватого арсеніду галію для визначення оптимізованих параметрів для їх росту;
синтезовано структуру системи регулювання параметрів росту поруватих 
плівок арсеніду галію; реалізовано нечітке логічне керування в лабораторному 
комплексі та досліджено адекватність роботи керуючих програмних модулів; 
виконано налаштування та оптимізацію програмного модулю нечіткого 
керування; проведено експерементальне дослідження роботи нечіткої системи.
    У роботі використано узагальнюючий аналіз сучасних літературних дже-
рел, оптична мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, метод вольт-
амперних характеристик математичне й комп’ютерне моделювання.
На основі проведених досліджень удосконалено модель формування ке-
руючих впливів установки вирощування поруватих плівок GaAs, яка відрізня-
ється застосуванням нечіткого контролеру який містить базу емпіричних 
правил, що встановлюють залежність між струмом, напругою, температурою, 
складом розчину і параметрами поруватої плівки GaAs, що дозволяє отримати 
поруватий напівпровідник із заданими.

НАПІВПРОВІДНИК, ПОРУВАТИЙ, НЕЧІТКИЙ КОНТРОЛЕР, МОДЕ-
ЛЮВАННЯ.

                                                        



                                                             ABSTRACT

    Explanatory note of master's thesis contains 64 sheets, 32 figures, 4 tables,
33 literary sources.
    The object of research is the process of growing films of porous gallium ar-
senide.
    The purpose of the work is to improve the quality of the control of the pro-
cess of growing the porous gallium arsenide films.
    To achieve this goal, the following tasks were performed: methods, methods
and installations that provide the process of growing the porous gallium arsenide
films and requirements for the main characteristics were analyzed; a model was de-
veloped based on existing calculation models of the process of growing films of po-
rous gallium arsenide to determine optimized parameters for their growth; the struc-
ture of the regulation system of growth parameters of gallium arsenide porous films is
synthesized; fuzzy logical control in the laboratory complex was realized and the ad-
equacy of the work of the control program modules was investigated; Fully custom-
ized and optimized fuzzy control software module; experimental research of fuzzy
system operation was carried out.
In the paper a generalization analysis of modern literary sources, optical mi-
croscopy, translucent electron microscopy, method of volt-ampere characteristics of
mathematical and computer modeling is used.
On the basis of the conducted research, the model of the formation of control
effects of the plant for growing GaAs porous films has been improved, which is char-
acterized by the use of a fuzzy controller which contains a base of empirical rules that
establish the relationship between current, voltage, temperature, composition of the
solution and parameters of the porous GaAs film, which allows obtaining a porous
semiconductor from According to.

SEMICONDUCTOR, PURPOSE, NON-GOVERNMENTAL CONTROL-
LER, MODELING.


