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АНОТАЦІЯ

   Мета розробки – синтез системи контролю діаметру злитка 
GаAs в процесі росту за методом Чохральського.
   У дипломній роботі отримано наступні результати:
виконано аналіз існуючих методів виміру діаметру при 
вирощуванні напівпровідникових кристалічних структур; 
факторів, що впливають на точність вимірювання ваги злитка; 
на основі результатів моделювання виконано синтез
принципової та структурної схеми контролю діаметру злитка 
GаAs в процесі вирощування, обрано компоненти схеми, та 
компоненти фільтрації вагових даних злитку.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного 
завдання. 
   КЛЮЧОВІ СЛОВА: АРСЕНІД ГАЛІЮ, LEC, 
ВИРОЩУВАННЯ, ВАГОВИЙ МЕТОД, ДІАМЕТР, ЗЛИТОК.


