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                                                      РЕФЕРАТ

        Пояснювальна записка дипломної магістерської роботи містить 84
аркушів, 41 рисунка, 18 літературних джерел.
      Об'єкт дослідження – технологічний процес вирощування злитків
монокристалічного кремнію.
      Мета роботи – підвищення якості злитків кремнію шляхом забезпечення
більш ефективного регулювання діаметру циліндрової частини злитка.
    Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:
Виконано аналіз методів та алгоритмів керування процесом вирощування
монокристалів кремнію методом Чохральського, розроблено модель процесу
стабілізації діаметру злитків в процесі вирощування; Виконано синтез
прогнозного регулятора швидкості вирощування злитка як елементу впливу на
діаметр зростаючого злитка; досліджено ефективності роботи регулятора
швидкості підйому злитка; розроблено алгоритм керування процесом
стабілізації діаметра злитка; розроблено програмне забезпечення комп’ютерно-
інтегрованої системи управління стабілізацією діаметру; розроблено
комп’ютерно-інтегровану систему управлінням діаметром злитка кремнію в
процесі вирощування.
     Удосконалено метод управління діаметром злитка в процесі вирощування,
який відрізняться застосуванням прогнозного регулятора по каналу швидкості
вирощування зливка, що дозволило підвищити точність стабілізації діаметра на
10 %

МЕТОД ЧОХРАЛЬСКОГО, ПРОГНОЗНИЙ РЕГУЛЯТОР, УПРАВЛІННЯ
ДІАМЕТРОМ ЗЛИТКА.



                                                             ABSTRACT

    Explanatory note of master's thesis contains 84 sheets, 41 drawings, 18 literary
sources.
    The object of research is the technological process of growing ingots of
monocrystalline silicon.
   The object of research is the technological process of growing ingots of
monocrystalline silicon.
   The purpose of the work is to improve the quality of silicon ingots by ensuring
more effective regulation of the diameter of the cylindrical part of the ingot.
      To achieve the goal, the following tasks were performed:
The analysis of methods and algorithms for controlling the growth process of
silicon monocrystals by Czochralski method, developed a model for the process of
stabilization of the diameter of ingots in the process of cultivation; Synthesis of the
predictive controller of the rate of growth of the ingot as an element of influence on
the diameter of the growing ingot; the efficiency of the speed controller for the
recovery of the ingot was investigated; the algorithm of control of the process of
stabilization of the diameter of the ingot was developed; the software of the 
computer- integrated system of stabilization of diameter control is developed; A 
computer- integrated system for controlling the diameter of silicon ingots in the 
process of cultivation was developed.
    The method of controlling the diameter of the ingot in the process of cultivation
is improved, which differs by using the predictive regulator along the rate of ingot
production, which increased the accuracy of the diameter of the stabilization by 10%.

CZOCHRALSKI METHOD, FORWARD-LOOKING CONTROLLER, DIAMETER
CONTROL INGOT.


