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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 60 с., 31 рис., 9 табл., 33
джерела.

Об’єкт дослідження – процес контролю наявних концентрацій газів
сенсорами на основі поруватих плівок GaAs.
Предметом  дослідження є модель системи автоматизованого
вимірювання ВАХ сенсорів газів на основі діодів Шотткі.

Мета роботи полягає у підвищенні точності розрахунку параметрів
сенсорів газів та достовірності отриманої інформації.

У технологічних процесах промисловості необхідний контроль
присутності та концентрації газів. Такі основні властивості поруватого
напівпровідника, як поруватість, товщина, діаметр пір і мікроструктура
залежать від режиму, розчину, струму при анодуванні та питомого опору
вихідних пластин. За рахунок використання поруватої структури може бути
покращена чутливість сенсорних елементів.

Виконано розробку моделі автоматизованої системи з використанням
методів вольт-амперної характеристики та прямого наближення, яка може
використовуватися для тестування процесу виготовлення структур з діодами
Шотткі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СЕНСОР, GAAS, МОДЕЛЬ, ВАХ, БАР’ЄР ШОТТКІ



ABSTRACT

The master's attestation work contains: 60 pages, 31 figures, 9 tables, 33
sources.

The object of the study is the process of controlling the available gas
concentrations by sensors based on porous GaAs films.

The subject of the study is a model of an automated system for the
measurement of VI characteristics gas sensors based on Schottky diodes.
The purpose of the work is to improve the accuracy of the gas sensor
parameters calculation and the accuracy of the information obtained.
In the technological processes of the industry it is necessary to control the
presence and concentration of gases. Such basic properties of porous semiconductor
as porosity, thickness, pore diameter and microstructure depend on the mode,
solution, anodizing current and specific resistance of the output plates. By using a
porous structure, the sensitivity of the sensory elements can be improved.

A model of an automated system was developed using methods of voltage-
current characteristic and direct approximation, which can be used to test the process
of fabricating structures with Schottky diodes.
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