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РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 78 с., 37 рис., 12 табл., 36 джерел.
   Об'єктом дослідження є процес вимірювання деформацій
напівпровідникових пластини GaAs..
   Мета роботи полягає полягає у вдосконаленні вимірів деформацій
напівпровідникових пластин і належний контроль якості пластин GaAs
   Для досягнення цієї мети виконані наступні задачі: аналіз чинників що
впливають на якість напівпровідникових пластин; аналіз вимог оптичних 
методів вимірювань деформації та дислокації напівпровідникових пластин; 
розроблена комп’ютеризована система оптичного вимірювання деформацій і 
контролю якості напівпровідникових пластин GaAs; розроблений 
автоматизований комп’ютерний прилад для замірів деформацій; аналіз 
результатів роботи автоматизованої системи контролю якості 
напівпровідникових пластин.
   У роботі використано узагальнюючий аналіз сучасних літературних джерел,
оптична мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, скануюча зондова
мікроскопія, скануюча електропровідності, метод елктро-мікроскопія,
вольт-амперних методи характеристик вимірювання математичне й
комп’ютерне моделювання, статистичну обробку результатів вимірювань тощо.
   Набув подальшого розвитку метод контролю якості напівпровідникових
пластин, що відрізняється автоматичним позиціонування зразка відносно 
оптичних сенсорів, збереженням результатів виміру в спеціалізованій базі 
даних, програмною обробкою результатів, що дозволяє автоматизувати 
контроль якості пластин за критерієм мінімуму деформацій.
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ABSTRACT

   The explanatory note of the master's thesis contains 78 sheets, 37 drawings,
12 tables, 36 literary sources.
The object of the study is the process of measuring the deformation of a GaAs
semiconductor wafer.
   The purpose of the work is to improve the deformation measurements of
semiconductor wafers and the proper quality control of GaAs wafers.
To achieve this goal, the following tasks were performed: analysis of factors
affecting the quality of semiconductor wafers; the requirements of the optical 
methods
for measuring the deformation and dislocation of semiconductor wafers were 
analyzed; to develop a computerized system for optical strain measurement and 
quality control of GaAs semiconductor wafers; to develop an automated computer 
device for measuring deformation results; perform analysis of the results of the 
automated quality control system of semiconductor wafers.
   The paper uses generalized analysis of modern literary sources, optical microscopy,
transmission electron microscopy, scanning probe microscopy, scanning electron
microscopy, methods of measuring electrical conductivity, method of volt-ampere
characteris The method of quality control of semiconductor wafers has been further
developed, characterized by automatic positioning of the sample relative to optical
sensors, storage of measurement results in a specialized database, software 
processing of results, which allows to automate the quality control of plates by the 
criterion of minimum deformation.
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