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В статті розглянуто особливості вимірювання параметрів злитків монокристалічного кремнію в умовах 

промислового виробництва. Досконало розглянуто особливості контролю параметрів злитків які підлягають 

сертифікації при здачі партій злитків замовнику, та наведено опис технологічної схеми процесу вимірювання 

параметрів злитків кремнію і формування сертифікату якості. Описано та проаналізовано перелік фізичних 

параметрів, що підлягають сертифікації. Виконано аналіз методів, методик та обладнання, що застосовуються 

на підприємствах при вимірювані параметрів напівпровідникових матеріалів, а також виконано їх 

класифікацію. На основі аналізу існуючих методів, методик та обладнання, що використовуються на 
підприємствах електронної галузі сформовані вимоги до системи автоматичного управління вимірюванням 

промислово контрольованих параметрів злитка напівпровідників.  

В роботі авторами виконано синтез структурної схеми запропонованої системи, на основі аналізу процесу 

вимірювання параметрів монокристалічного кремнію центральною заводською лабораторією розроблено 

діаграму послідовності виконання операцій вимірювання параметрів. Схема враховує збір інформації про 

виміряні параметри як з існуючих в лабораторії приладів, так і тих параметрів що потребують вимірювання в 

ручному режимі. Розроблено програмне забезпечення в середовищі LabView, яке реалізує функції збору 

інформації про вимірювані параметри, функції реєстрації інформації про параметри злитків кремнію в базі 
даних, та автоматичне формування сертифіката якості злитка. Розроблена система дозволяє скороти час на 

технологічну операцію сертифікації злитка монокристалічного кремнію, та мінімізувати помилки які виникали 

при заповнені сертифікату якості за рахунок так званого “людського фактору”. Система може знайти 

застосування на підприємствах електронної техніки та підприємствах, що випускають продукцію яка підлягає 
сертифікації по багатьом параметрам.  

Ключові слова: кремній монокристалічний, промисловий контроль, сертифікат якості, автоматична система 

управління. 
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В статье рассмотрены особенности измерения параметров слитков монокристаллического кремния в 

условиях промышленного производства. Подробно рассмотрены особенности контроля параметров слитков, 

подлежащих сертификации при сдаче партий слитков заказчику, приведено описание технологической схемы 

процесса измерения параметров слитков кремния и формирования сертификата качества. Описаны и 

проанализированы перечень физических параметров подлежащих сертификации. Выполнен анализ методов, 

методик и оборудования, применяемых на предприятиях при измерении параметров полупроводниковых 

материалов, а также выполнено их классификацию. На основе анализа существующих методов, методик и 

оборудования, которые используются на предприятиях электронной отрасли сформированы требования к 

системе. 

В работе авторами выполнен синтез структурной схемы предложенной системы, на основе анализа процесса 

измерения параметров монокристаллического кремния центральной заводской лабораторией разработано 

диаграмму последовательности выполнения операций измерения параметров. Схема учитывает сбор 

информации как получаемых при помощи существующих в лаборатории приборов, так и параметров, 

требующих измерения в ручном режиме. Разработано программное обеспечение в среде LabView которое 

реализует функции сбора информации, функции регистрации информации о параметрах слитков кремния в базе 

данных, и автоматическое формирование сертификата качества слитка. Разработанная система позволяет 

сократить время на технологическую операцию сертификации слитка монокристаллического кремния, и 

минимизировать ошибки которые возникали при заполнении сертификата качества за счет так называемого 

"человеческого фактора". Система может найти применение на предприятиях электронной техники, и 

предприятиях, которые заняты выпуском продукции подлежащей сертификации по многим параметрам. 

Ключевые слова: кремний монокристаллический, промышленный контроль, сертификат качества, 

автоматическая система управления. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поруватий кремній 

сьогодні відіграє значну роль у галузі електронної 
техніки та енергетики. Його використовують для 

виготовлення сенсорів газу, які працюють без 
додаткового підігріву, для виробництва сонячних 

елементів, які мають підвищений ККД, для 

виробництва силових електронних приладів. 

Поруватий кремній отримують з монокристалічного 

кремнію шляхом травлення пластин кремнію, які 
називаються підкладками. 

Виробники електронної техніки висувають 

жорсткі  вимоги до вимірювання промислових 

параметрів монокристалічного кремнію, зменшення 

похибок в процесі вимірювання промислово 

контрольованих параметрів, великий обсяг 
виробництва злитків вимагає швидкості проведення 

вимірювань, оперативності обробки і представлення 

результатів вимірювань, а також зниження 

трудомісткості виконання операцій вимірювання 

призводять до необхідності автоматизації операцій 

промислового контролю параметрів кремнію та 

формування паспорта виробів.  

Технологічний процес контролю параметрів 

монокристалічного кремнію ускладнюється рядом 

чинників. По-перше, вимірювання деяких 

параметрів не автоматизовано, і потребує ручного 

вимірювання. По-друге, деякі параметри 

вимірюються безпосередньо на злитку, деякі 
потребують виготовлення шайб, а деякі 
вимірюються  на пластинах. По-третє, споживач 

злитків може вимагати контроль супутніх 

параметрів, таких наприклад, як вміст атомів кисню 

в злитку, або вміст атомів вуглецю. 

Процес контролю параметрів монокристалічного 

кремнію регламентується міжнародними стандартами 

[1–4], а також стандартами країн СНД [5]. 

В даний час завдання автоматизації вимірювання 

окремих електрофізичних параметрів 

монокристалічного кремнію досить успішно 

вирішено. Існує досить широкий спектр методів 

[6, 7] та обладнання [8] для вимірювання окремих 

електрофізичних параметрів. Крім стандартизованих 

методів вимірювання параметрів кремнію, 

підприємства використовують так звані нестандарті 
засоби вимірювання таких параметрів як діаметр 

злитка, рівень внутрішніх напруг та інші [8, 9]. 

Сучасні методи і методики промислового 

контролю фундаментальних властивостей злитків 

монокристалічного кремнію пов’язані, по-перше, з 
проведенням комплексних вимірювань параметрів 

контрольованих зразків, по-друге, з проведенням 

досить трудомістких розрахунків для обробки 

результатів вимірювань і по-третє, з формуванням 

сертифіката якості злитка. 

Наявність автоматизованої системи вимірювання 

параметрів злитків монокристалічного кремнію в 

умовах промислового виробництва, спільно з 
автоматизованою системою “Кремній” [10], 

забезпечить можливість ведення централізованої 

бази даних про технологічні параметри процесів 

компонування і вирощування злитків 

монокристалічного кремнію, а також з фізико-

хімічних властивостей (параметрів якості), в складі 
організаційно-технологічної автоматизованої 
системи управління виробництвом 

монокристалічного кремнію [11]. 

Однак відсутність єдиної інформаційної мережі 
призводить до того, що заповнення паспортів на 

злитки виконується на кожному технологічному 

етапі вручну операторами. Відсутня можливість 

оперативного аналізу отриманих результатів 

вимірювань і формування звітів за певні проміжки 

часу. 

Мета роботи – розробка структурної схеми 

системи автоматичного управління вимірюванням 

промислово контрольованих параметрів кремнію, 

процедур обміну інформацією та спеціалізованого 

програмного забезпечення для забезпечення 

підвищення якості електронних виробів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Якість злитків монокристалічного кремнію 

характеризується рядом вимог до його 

електрофізичних параметрів, які мають чітко 

визначені значення і допуски для різних марок 

продукції, що випускається. Відповідно до 

технічних умов кожен злиток монокристалічного 

кремнію супроводжується документом про якість 

(сертифікатом), в якому зазначаються: 

1) найменування та торговий знак підприємства; 

2) найменування продукції та її марка; 

3) номер злитка; 

4) орієнтація злитка; 

5) тип електропровідності; 
6) середнє значення питомого електричного 

опору на кожному торці; 
7) величина відносного відхилення середніх 

значень питомого електричного опору обох торців 

злитка від номінального значення; 

8) величина радіального відносного відхилення 

питомого електричного опору від середнього 

значення по кожному торцю злитка; 

9) щільність дислокацій; 

10) час життя неосновних носіїв заряду; 

11) концентрація кисню; 

12) концентрація вуглецю; 

13) відсутність свірлевих дефектів; 

14) довжина і діаметр злитка; 

15) маса в грамах; 

16) дата виготовлення. 

Параметри 1, 2, 3 і 16 в сертифікат заносяться 

технологом, інші параметри вимірюються і 
заносяться в сертифікат службою головного 

метролога.  

Вимірювані параметри (4–15) умовно можна 

розбити на три групи: 

− параметри, вимірювані безпосередньо 

оператором; 
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− параметри, вимір яких автоматизовано, 

тобто вимір параметра проводиться спеціалізованою 

апаратурою з формуванням результату вимірювання 

у вигляді електричних сигналів і відображенням 

значення параметрів на індикаторах; 

− автоматично вимірювані параметри, тобто 

вимір параметра проводиться спеціалізованою 

апаратурою, до складу якої входить 

обчислювальний комплекс. Кожен параметр 

вимірюється відповідно до затвердженої методики 

вимірювання. 

Розглянемо методи і методики промислового 

контролю параметрів напівпровідникових 

матеріалів, що представлені в табл. 1 [5]. 

Таблиця 1 – Методи, методики та обладнання промислового контролю напівпровідникових матеріалів 

№ 

з/п 

Параметр Метод Методика Ступінь 

автоматиза
ції 

Вимірюваний 

зразок 

Устаткування 

1. Орієнтація злитка Оптичний Визначення орієнтації та 

відхилення площини 

торцевого зрізу від заданої 
кристалографічної площини 

монокристалічних злитків. 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Злиток Відсутнє 

2. Тип 

електропровідності 
Термозонда Визначення типу 

електропровідності 
ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

3. Питомий електричний 

опір 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

4. Відносне відхилення 

середніх значень 

питомого 

електричного опору 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

5. Радіальне відносне 

відхилення питомого 

електричного опору 

Чотирьох-

зондовий 

Вимірювання питомого 

електричного опору 

чотирьохзондовим методом 

ГОСТ 19658-81  

Не 

автоматизо
ваний 

Шайба Метрика 

(Нестандарти
зоване) 

6. Щільність дислокацій Хімічного 

травлення 

Визначення щільності 
дислокацій в 

монокристалічному кремнії. 
ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Діслок 

(Нестандарти
зоване) 

7. Час життя неосновних 

носіїв заряду 

Модуляції 
провідності в 

точковому 

контакті 

Вимірювання часу життя 

нерівноважних носіїв 

заряду. 

ГОСТ 19658-81  

Автоматич
ний 

Шайба -120 

(Нестандарти
зоване) 

8. Концентрація кисню ІЧ- 

спектроскопія  

Визначення концентрації 
оптично активного кисню в 

монокристалічному кремнії. 
ГОСТ 19658-81  

Автоматич
ний 

Пластина Фур’є 
спектрометр  

SF-348 

9. Концентрація вуглецю ІЧ- 

спектроскопія  

----//---- Автоматизо
ваний 

Пластина ІЧ- 

спектрофото
метр Specord 

80R 

10. Відсутність свірлевих 

дефектів 

Хімічного 

травлення 

 

Виявлення свірлевих 

дефектів, обумовлених 

мікродефектами структури 

в бездислокаційних злитках 

монокристалічного 

кремнію. 

ГОСТ 19658-81  

Автоматизо
ваний 

Шайба Діслок 

(Нестандарти
зоване) 

11. Довжина і діаметр 

злитку 

Відсутнє Відсутнє Автоматизо
ваний 

Злиток Діаметр 

(Нестандарти
зоване) 

12. Вага злитку Відсутнє Відсутнє Автоматизо
ваний 

Злиток Вага 

(Нестандарти
зоване) 
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Аналізуючи методи, методики та обладнання, які 
використовуються при проведенні промислового 

контролю параметрів напівпровідникових 

матеріалів, можна сформулювати такі вимоги до 

автоматичної системи промислового контролю 

параметрів монокристалічного кремнію: 

1) повинна забезпечувати автоматичне 

формування сертифіката злитка; 

2) повинна забезпечувати введення даних в 

наступних режимах: вручну з робочих місць 

оператора або технолога; з автоматизованих 

пристроїв вимірювання шляхом перетворення 

аналогових сигналів в цифрові з подальшою 

передачею цієї інформації в систему; з 
автоматичних засобів вимірювання; 

3) повинна забезпечити реєстрацію даних та їх 

представлення в зручному для технолога вигляді з 
метою формування звітів і аналізу якості випущених 

монокристалічних злитків; 

4) повинна підтримувати зв’язок з системою 

більш високого рівня по мережі Ethernet. 

З урахуванням вищевикладених вимог 
синтезуємо структурну схему автоматизованої 
системи, в зв’язку з чим розглянемо особливості 
проведення вимірювання параметрів 

монокристалічних злитків кремнію. 

Територіально джерела інформації, які є основою 

формування сертифіката, розподілені по 

підприємству і по ділянці вимірювання параметрів. 

Вимірювання параметрів може проводитися в 

порядку черговості для однієї групи параметрів, і 
паралельно для іншої групи параметрів. В один і той 

же час на вимірювальній ділянці проводяться 

вимірювання параметрів декількох злитків. 

Значення параметрів представляють собою дані 
різних типів. 

На основі аналізу технологічного ланцюжка 

вимірювання параметрів злитків монокристалічного 

кремнію (рис. 1) можна виділити наступну 

черговість і паралельність операцій вимірювання 

параметрів.  

Таким чином, з урахуванням територіальної 
розподіленості і різноплановості обладнання 

робочих місць вимірювання параметрів, в основу 

автоматизованої системи промислового контролю 

параметрів злитків монокристалічного кремнію 

можна покласти розподілену систему збору 

інформації з використанням інтерфейсу RS-485. 

Таке рішення дозволяє створити локальну 

мережу з віддаленням робочих місць вимірювання 

параметрів (станцій) до 1200 м від керуючого 

комп’ютера (хост-комп’ютера). Кожна станція в 

такій системі повинна бути обладнана станційними 

диспетчерами, контролюючими доступ до шини RS-

485 і формуючими дані відповідно до протоколу 

мережі. 
Структурна схема такої системи представлена на 

рис. 2. Вимірювання параметрів розподіллено по 

вимірювальним ділянкам відповідно до методик і 
зразків, необхідними для вимірювання параметрів 

(табл. 1). Схема враховує ступінь автоматизації 
процесу вимірювання. Для неавтоматизованих 

процесів вимірювання введення даних здійснюється 

оператором вручну з терміналів, для 

автоматизованих процесів дані формуються 

пристроями для передачі інформації, а для 

автоматичних процесів формування даних 

проводиться програмним забезпеченням 

вимірювальних комплексів. 

 

 
 

Рисунок 1 – Порядок виконання операцій вимірювання параметрів злитків монокристалічного кремнію в 

умовах промислового виробництва 
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Рисунок 2 – Блок-схема системи автоматичного управління вимірюванням промислово контрольованих 

параметрів кремнію: ПІ – перетворювач інтерфейсу; ВД – вимірювальна ділянка; ФІ – формувач інформації 
 

Як було сказано вище, при проведенні 
вимірювань зазвичай виникає ситуація, коли в один 

і той же час на різних ділянках проводиться 

вимірювання параметрів різних злитків. Це 

призводить до того, що в мережі виявляється 

інформація, що відноситься до різних сертифікатів 

якості. Для усунення даного недоліку формування 

інформації про результати вимірювання для її 
передачі в мережу повинно проводитися у вигляді 
фреймів, структура яких включає наступні поля: 

1) поле заголовка, що включає в себе адресне 

поле станції і поле коду вимірюваного параметра; 

2) інформаційне поле, яке складається з номера 

злитку, значення вимірюваного параметра, прізвище 

оператора, і дати-часу. 

3) контрольне поле, яке містить контрольну суму 

фрейма. 

Протокол обміну інформацією в такій мережі 
формується таким чином: хост-комп’ютер формує 

запит до станції, що містить адресу станції та 

команду на передачу відповіді. Станція, адреса якої 
збігається зі значенням адресного поля запиту, 

передає сформований фрейм в разі, якщо дані 
вимірювання готові, або сигнал відсутності даних, 

якщо вимір параметра ще не завершено, або 

оператор не вніс нові дані. Хост-комп’ютер, 

прийнявши відповідь станції, перевіряє коректність 

прийнятих даних за значенням контрольної суми і в 

разі підтвердження правильності прийнятої 
інформації визначає по інформаційному полю 

фрейма номер зливка з занесенням виміряного 

значення параметра у відповідний сертифікат якості. 

Після надходження всіх результатів вимірювання 

формується сертифікат якості злитка, який потім 

заноситься в базу даних. 

Розроблене програмне забезпечення у пакеті 
LabView дозволяє оператору вимірювальної 
лабораторії формувати у вигляді звіту сертифікат 

якості злитка з подальшим виведенням сертифіката 

на друк, переглядати сертифікати за номером злитка 

з можливістю сортування або за номером, або за 

датою. Інтерфейс програми дозволяє проводити 

аналіз параметрів злитків за вибраний проміжок 

часу для злитків конкретних марок (найменування 

продукції) злитка. Інтерфейс оператора 

представлений на рис. 3. 

ВИСНОВКИ. Виконаний аналіз методів, 

методик, засобів вимірювань і ступеня автоматизації 
промислового контролю параметрів 

монокристалічного кремнію дозволив синтезувати 

структурну схему автоматичної системи контролю 

параметрів. 

Сформовано вимоги і визначена функціональна 

структура системи, основою якої є розподілена 

локальна мережа на основі інтерфейсу RS-485. 

Сформовано вимоги і визначена структура 

повідомлень у вигляді фреймів. 

Розроблено спеціальне програмне забезпечення 

автоматизованої системи промислового контролю 

параметрів злитків монокристалічного кремнію, що 

дозволяє формувати сертифікат якості злитка, 
переглядати збережені сертифікати, проводити аналіз 
параметрів за вибраний проміжок часу, а також 

забезпечувати зв’язок з системою вищого рівня. 
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Рисунок 3 – Інтерфейс лаборанта при формуванні сертифіката якості 
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SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF MEASUREMENT OF INDUSTRIAL CONTROLLED 

PARAMETERS OF SILICON FOR POROUS SUBSTRATES 

S. Pritchin, V. Dragobetsky, І. Shevchenko, V. Palagin, А. Lomonos, V. Naida 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е–mail:  pritchinse@ukr.net 

Purpose. Certification of silicon ingots intended for the manufacture of porous silicon substrates, which includes 

many operations for measuring silicon parameters. Some measurement operations are automated and some are not 

automated. The aim of the work is to fully automate the process of creating a quality certificate for monocrystalline 

silicon by developing an automatic control system for measuring controlled silicon parameters for porous linings. 

Methodology. We have performed an analysis of existing methods and methods of industrially controlled parameters of 

silicon. We have performed the analysis of standards for the measurement of parameters and the measurement process 

in the factory. Results. In this work, the authors performed the classification of industrially controlled parameters in 

accordance with the methods and measurement equipment. On the basis of the obtained analysis, the authors developed 

a scheme of the procedure for performing the operations of measuring the parameters of monocrystalline silicon. The 

authors proposed a block diagram of an automatic control system for measuring industrially controlled parameters of 

silicon. All equipment included in the sites is integrated into an industrial local area network, which is controlled by an 

industrial controller. The work shows the system software developed by the authors, developed in the LabView 

environment. The program allows you to generate a quality certificate for a monocrystalline silicon ingot for porous 

substrates, to analyze data for a selected period of time. Originality. For the first time, a classification of methods and 

means of measured parameters of monocrystalline silicon was carried out according to the criterion of measurement 

automation. The scheme of the order of performing of measurement operations has been improved in order to optimize 

it for automating the generation of a quality certificate. Practical value. The proposed automatic control system for 

measuring industrially controlled parameters of silicon is used at the plant “Pure Metals” that produces ingots of 

monocrystalline silicon. It can be used in factories where product quality certificates are used based on the measurement 

of many parameters. Figures  3, tables 1, references 11. 

Key words: Monocrystalline silicon, industrial control, quality certificate, automatic control system. 
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