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У роботі розглянуто особливості удосконалення технології вирощування зливків арсеніду галію для 

виробництва підкладок, призначених для нанесення пористої плівки. Такий пористий арсенід галію 

застосовується для виготовлення сенсорів газу, що мають поліпшені технічні параметри. Докладно розглянуто 

особливості технологічного процесу вирощування зливків арсеніду галію та проаналізовано основні параметри, 

що впливають безпосередньо на процес. На основі аналізу сформовано вимоги до алгоритму роботи 

інформаційно-керуючої системи. Розроблений алгоритм дозволяє організувати роботу системи у трьох 

режимах: режим технолога, режим апаратника, режим наладчика Кожен режим має свої привілеї та обмеження. 

Алгоритм дозволяє організувати керування та видачу інформації з наступних підсистем: керування нагрівачем, 

керування тиглем, керування затравкою, керування діаметром, а також збереження інформації у базі даних. 

Розроблено програмне забезпечення, що реалізує запропонований алгоритм. Режим технолога призначений 

для формування профілю вирощування зливків. Профіль дозволяє прив’язати до довжини зливку зміну 

технологічних параметрів. У режимі «Апаратник» система відображає поточну інформацію про технологічний 

процес та дозволяє організувати роботу в автоматичному або ручному режимі. У режимі «Наладчик» можна 

конфігурувати систему керування залежно від конкретних вимог, змінити коефіцієнти ПІД-регулятора, 

конфігурувати вхідні та вихідні сигнали. 

Розроблена система дозволяє збільшити якість зливків арсеніду галію за рахунок виключення людського 

фактору, який часто призводить до виходу параметрів процесу за допустимі значення, збільшити 

повторюваність параметрів зливка, отримувати якісніші підкладки для виготовлення сенсорів газу. 

Пропоноване програмне забезпечення можна використовувати для системи вирощування зливків кремнію на 

підприємствах електронної промисловості. 

Ключові слова: поруватий шар, арсенід галію, інформаційно-керуюча система, алгоритм, програмне 

забезпечення. 
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В работе рассмотрены особенности усовершенствования технологии выращивания слитков арсенида галлия 

для производства подложек, которые предназначены для нанесения пористой пленки. Такой пористый арсенид 

галлия применяется для изготовления сенсоров газа, имеющих улучшенные технические параметры. Подробно 

рассмотрены особенности технологического процесса выращивания слитков арсенида галлия и 

проанализированы основные параметры, влияющие непосредственно на процесс. На основе анализа 

выработаны требования к алгоритму работы информационно-управляющей системы. Разработанный алгоритм 

позволяет организовать работу системы в трех режимах: режим технолога, режим аппаратчика, режим 

наладчика Каждый режим имеет свои привилегии и свои ограничения. Алгоритм позволяет организовать 

управление и выдачу информации со следующих подсистем: управления нагревателем, управления тиглем, 

управления затравкой, управления диметром, а также сохранение информации в базе данных. 

Разработано программное обеспечение, которое реализует данный алгоритм. Режим технолога предназначен 

для формирования профиля выращивания слитков. Профиль позволяет привязать к длине слитка изменения 

технологических параметров. В режиме «Аппаратчик» система отображает текущую информацию о 

технологическом процессе и позволяет организовать работу в автоматическом или ручном режиме. В режиме 

«Наладчик» есть возможность сконфигурировать систему управления в зависимости от конкретных 

требований, поменять коэффициенты ПИД-регулятора, сконфигурировать входные и выходные сигналы.  

Разработанная система позволяет улучить качество слитков арсенида галлия за счет исключения 

человеческого фактора, который часто приводит к выходу параметров процесса за допустимые значения, 

увеличить повторяемость параметров слитка, получать более качественные подложки для изготовления 

сенсоров газа. Предлагаемое программное обеспечение можно использовать для системы выращивания слитков 

кремния на предприятиях электронной промышленности. 

Ключевые слова: пористый слой, арсенид галлия, информационно-управляющая система, алгоритм, 

программное обеспечение. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останні розробки в 

області загальних систем визначення газових 

середовищ були зроблені для все більших вимог до 

різних видів фізичних та хімічних датчиків. 

Підвищений інтерес до довкілля призводить до 

постійних досліджень у створенні сенсорів. 

Вимірювання та контроль газу є дуже важливим 

питанням у багатьох галузях, у тому числі медицині 

та промисловості [1–3]. Взагалі кажучи, датчик газу 

повинен виконувати різні аспекти, щоб 

задовольнити найширший спектр застосування: 

висока чутливість у широкому діапазоні, швидка 

реакція на зміну концентрації, відтворюваність, а 

також незначна залежність від температури. 

Застосування датчиків газу дуже залежать від 

області застосування, оскільки кожна область 

потребує певного датчика. Вирішенням цієї задачі є 

розробка різних види датчиків газу на основі різних 

матеріалів і принципів роботи, більшість з них 

засновані на резистивних тонких і товстих плівках 

[4–10], а також це ємнісні датчики [11–14]. Час 

відгуку та чутливість цих датчиків залежать від 

мікроструктури. Покращення цих параметрів можна 

досягти шляхом прийняття спеціальних методів 

підготовки або з використанням різних матеріалів. 

Незважаючи на відмінності в матеріалах, більшість 

датчиків використовують звичайне явище, тобто це 

фізична та хімічна адсорбції молекул газу, а також 

адсорбція всередині пори. 

Одним із перспективних напівпровідникових 

матеріалів для виготовлення сенсорів газу на основі 

наноелектронних структур є поруватий арсенід галію 

з високою роздільною здатністю (por GaAs). Сенсори 

на основі por GaAs мають високу швидкість 

формування сигналу, мають високий поріг чутливості, 

забезпечують 90 % ефективності збирання носіїв 

заряду, що генеруються впливом газу. До переваг por 

GaAs сенсорів також відноситься їх підвищена 

радіаційна стійкість у порівнянні з сенсорами на 

основі кремнію. Опромінення дозами до 16,3 Мрад 

практично не впливає на характеристики por GaAs 

сенсорів, а при опроміненні нейтронами вони 

зберігають працездатність при рівнях 7∙10
14

 н/см
2
. 

При визначенні придатності монокристалів por 

GaAs для виготовлення сенсорів газу нині 

використовуються різні методи визначення часу 

життя носіїв заряду (τ), рухливості носіїв заряду (µ), 

що характеризують ступінь досконалості кристала, і 

навіть параметра µτ, як транспортну характеристику 

нерівноважних процесів. 

Комплексні дослідження електрофізичних та 

рекомбінаційних параметрів GaAs показали, що 

матеріал з високими характеристиками  

(
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   ) не завжди 

відповідає критерію якісного матеріалу за 

параметром µτ, який визначається на приладових 

структурах [15]. Значення вказаних характеристик у 

значній мірі залежать від концентрацій та композиції 

власних точкових дефектів кристалічних ґрат. 

Мета роботи – розробка програмного 

забезпечення інформаційно-управляючої системи 

вирощуванням арсеніду галію для сенсорів газу, яка 

забезпечує отримання промислово повторюваних 

зливків, що мають покращені властивості. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Специфіка вирощування зливків арсеніду галію 

висуває жорсткі вимоги до якості керування 

технологічним процесом. При розробці алгоритму 

функціонування системи керування мають бути 

враховані такі можливості:  

 регулювання діаметра зливка на стадіях 

затравлення, розширення та вирощування циліндра; 

 формування геометричного профілю зливка; 

 формування керуючих сигналів на основний 

нагрівач, згідно із законом керування; 

 встановлення заданих параметрів обертання 

тигля; 

 формування профілю програм; 

 ведення історії вирощування зливка; 

 автоматизація ведення технологічних карток 

злитків; 

 організація інтерфейсу користувача з 

розмежуванням прав категорій користувачів на 

доступ до зміни програмних технологічних 

параметрів; 

 ведення процесу вирощування як у 

автоматичному, так і у ручному режимі. 

Основним завданням алгоритму керування є 

формування керуючих впливів для каналів 

регулювання потужності основного та фонового 

нагрівачів, швидкості вирощування злитка, частоти 

обертання злитка, швидкості підйому тигля, частоти 

обертання тигля. Вхідною інформацією є відхилення 

регульованих параметрів від заданих значень і 

програмних установок. 

Алгоритм функціонування автоматизованої 

системи вирощування кристалів показано рис. 1. 

Алгоритм реалізує виконання наступних функцій: 

 вимірювання діаметра зростаючого зливка за 

допомогою вагового датчика (підсистема керування 

ваговим датчиком); 

 позиціонування тигля з розплавом перед 

початком кожного процесу таким чином, щоб рівень 

розплаву знаходився на одній і тій же заданій 

позначці щодо верхнього торця основного нагрівача 

та стабілізація положення рівня на цій позначці 

протягом всього процесу вирощування (підсистема 

керування тиглем); 

 досягнення ідентичності температурних 

режимів (підсистема керування нагрівачами); 

 регулювання швидкості витягування злитків, 

частоти обертання злитків (підсистема керування 

затравкою); 

 регулювання температури розплаву, 

швидкості підняття тигля, частоти обертання тигля 

та діаметра зливків по ходу процесу відповідно до 

заданих функцій їх зміни за довжиною зливків; 

 автоматизацію всіх стадій технологічного 

процесу. 
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Рисунок 1 – Алгоритм функціонування автоматизованої системи керування установкою для вирощування 

арсеніду галію 

 

Робота алгоритму починається із завантаження 

профілів, що визначають наступне: 

 профіль програм, що визначає геометричні 

характеристики зливка (його діаметр при різних 

значеннях довжини зливка), програмна зміна 

потужності основного нагрівача залежно від 

значення відношення маси зливка до маси розплаву, 

програмна зміна швидкості витягування зливка 

залежно від значення його довжини, програмна 

зміна частоти обертання зливка залежно від 

значення довжини, програмна зміна швидкості 

підйому тигля залежно від значення довжини 

зливка; 

 профіль структури, що визначає структуру 

системи керування та дозволяє формувати керуючі 

сигнали залежно від сигналів неузгодженості між 

обчисленими та поточними значеннями таких 

параметрів як діаметр, швидкість вирощування та 

температура розплаву; 

 профіль коефіцієнтів, що дозволяє встановити 

значення коефіцієнтів регуляторів з прив’язкою до 

ділянок вирощування зливка та значення 

програмних обмежень на зміну регулюючих 

впливів. 

Після завантаження профілів визначаються 

привілеї користувачів. Користувачі, які мають право 

доступу до автоматизованої системи вирощування, 

поділені на три категорії: 

 апаратник, що має права коригувати 

параметри технологічного процесу в процесі роботи 

програми та переводити систему в режим ручного 

керування при виникненні нештатних ситуацій; 

 технолог, який має право створювати та 

коригувати профіль програм; 

 наладчик, який має право створення та 

коригування профілю структури та профілю 

коефіцієнтів. 

Розглянемо основні етапи функціонування 

алгоритму керування автоматизованою системою 

керування для встановлення вирощування зливків 

GaAs. 

1. При початковому завантаженні програми 

керування здійснюється перевірка прав доступу 

користувачів, згідно з якою визначаються права 

доступу до функцій та профілів програми. На цьому 

етапі визначається два режими функціонування: 

нормальний – під час запуску програми оператором 

(апаратник, технолог, наладчик); аварійний – при 

завантаженні програми внаслідок аварійної зупинки. 

2. У нормальному режимі роботи здійснюється 

самотестування працездатності АСК для зростової 

установки «Арсенід-1», визначається вибір профілю 

роботи, а також перевірка прав доступу. 
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3. В аварійному режимі здійснюється 

відновлення стану системи керування, що 

передувало зависання системи. 

4. Після проведення ініціалізації системи в 

цілому користувачеві надається можливість вибору 

завантаження профілю: «Апаратник», «Технолог», 

«Наладчик». 

5. Під час завантаження профілю «Апаратник» 

здійснюється наступний алгоритм функціонування 

автоматизованої системи керування установкою для 

вирощування злитків «Арсенід-1», представлений на 

рис. 1. 

5.1. Проведення тестування готовності 

системи до роботи: наявність води в контурі 

охолодження, тестування працездатності каналів 

керування приводами, введення даних з 

технологічної карти зливка, тестування 

працездатності системи вакуумування та підтримки 

тиску інертного газу, тестування підсистем 

керування (ПУН, ПУВТ, ПУПТ, ПУВЗ, ПУПЗ, 

ПУВС). У процесі плавлення контролюється 

наявність води в контурах охолодження, 

визначається температура розплаву, швидкість 

обертання тигля, потужність нагрівачів. 

5.2. Наступним етапом є перехід системи 

режим вакуумтермічної обробки. Установки режиму 

визначаються технологом. Цей режим може бути 

вимкнений згідно з параметрами технологічної 

карти вирощування зливків. 

5.3. Після завантаження компонентів у піч 

установки вирощування «Апаратник» може 

перевести систему в режим «автомат» або 

продовжувати роботу в ручному режимі. 

Послідовність операцій визначається згідно з 

технологічним маршрутом. 

5.4. При переході системи керування у режим 

«автомат» виконуються наступні операції. 

5.4.1. Здійснюється позиціонування тигля з 

компонуванням у потрібну позицію. Після цього 

проводиться повторна вакуумтермічна обробка, 

параметри якої визначаються згідно з 

технологічною картою вирощування зливка. 

5.4.2. При досягненні температури розплаву 

заданого значення включається система стабілізації 

температури розплаву. 

5.4.3. Проводиться ініціалізація та запуск 

системи вимірювання та реєстрації значень 

параметрів технологічного процесу та 

вирощуваного зливка. 

5.4.4. Визначається режим керування 

системою, і за потреби здійснюється завантаження 

підпрограм зміни значень технологічних параметрів 

та їх узгодження з поточним станом процесу. 

5.4.5. Проводиться індикація значень 

технологічних параметрів, контроль стану підсистем 

керування, контроль значень параметрів та 

оповіщення про досягнення ними критичних 

значень визначається поточна довжина зливка. У 

разі виникнення позаштатної ситуації здійснюється 

включення системи сигналізації. 

5.4.6. Залежно від режиму керування за 

відповідною схемою обчислюються керуючі впливи 

і видаються на виконавчі органи. 

5.4.7. Видача повідомлення необхідність 

формування «зворотного» конуса. 

5.4.8. Якщо вирощування закінчено, то 

відірвати злиток, вимкнути нагрівачі та привод 

обертання та переміщення штока затравки та тигля. 

5.4.9. Перевести програму у вихідний стан. 

6. При завантаженні профілю «Технолог» 

користувачеві пропонується наступний набір 

сервісів програми керування автоматизованою 

системою вирощування зливків. 

6.1. Робота з бібліотекою значень 

технологічних параметрів, встановлення обмежень 

для оператора, встановлення технологічних та 

фізичних констант. Складання карти технологічного 

процесу для вирощуваних злитків GaAs різних 

марок. 

6.2. Робота з базою даних завершених 

процесів. 

6.3. Статистичний аналіз даних завершених 

процесів. 

6.4. Зміна прав доступу та пароля доступу для 

режимів «Апаратник» та «Технолог». 

7. При завантаженні профілю «Наладчик» 

користувачеві пропонується наступний набір 

сервісів програми керування автоматизованою 

системою керування установкою для вирощування 

зливків: 

7.1. Робота з бібліотекою профілів керування. 

7.2. Установка значень коефіцієнтів 

регулювання підсистем керування робочими 

вузлами ростової установки. 

7.3. Перегляд послідовності керуючих впливів, 

що видаються, і послідовності значень 

технологічних параметрів. 

7.4. Змінення пароля доступу для режиму 

«Налагодження». 

Інтерфейс автоматизованої системи керування 

установкою для вирощування злитків GaAs  

складається з головного вікна, яке містить головне 

меню програми та панель швидкого виклику. З 

головного меню програми можна перейти в один із 

трьох профілів: «Технолог», «Апаратник», 

«Наладчик». 

Кожен профіль захищений системою парольного 

захисту. 

Інтерфейс профілю «Апаратник» представлений 

на рис. 2. Тут можна задавати всі параметри 

технологічного процесу та ідентифікувати всі 

основні технологічні параметри процесу зростання. 

Інтерфейси апаратника та технолога дозволяють 

проводити процес вирощування зливка GaAs як в 

автоматичному, так і в ручному режимі. Структурно 

інтерфейс складається з функціональних полів, що 

дозволяють вирішувати такі завдання: 

 інформаційні – завдання та відображення 

основних параметрів технологічної карти процесу, 
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таких як дата поточного процесу, номер установки, 

номер марки зливка GaAs; 

 вимірювальні – відображення поточних 

параметрів технологічного процесу. Вимірювальне 

поле розбито на зони, призначені для вимірювання 

діаметра злитка, довжини злитка, швидкості 

вирощування злитка, частоти обертання злитка, 

швидкості підйому тигля, частоти обертання тигля, 

температури нагрівачів, керуючого сигналу на 

нагрівачах; 

 керування – параметри профілів процесу 

керування задаються у профілі технолога. 

 

 

Рисунок 2 – Інтерфейс профілю «Апаратник» 

 

Головна форма налаштування програм 

вирощування зливків GaAs у режимі «Технолог» 

представлена рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Форма налаштування програм 

вирощування злитків GaAs профілю «Технолог» 

 

Дана форма є вікном роботи з базою даних, яка 

містить записи, що описують параметри для 

підсистем автоматизованої системи керування 

установкою для вирощування зливків GaAs. Тут 

представлена можливість описувати параметри 

програм для підсистем керування, тим самим 

формуючи профілі вирощування злитків. Таблиця 

даних містить опис зміни регульованих параметрів 

із прив’язкою по довжині злитка для швидкості 

витягування злитка, частоти обертання злитка, 

частоти обертання тигля, температури розплаву і 

діаметра злитка. 

Також у цій таблиці містяться періоди циклів 

видачі керуючих впливів, вимірювань та збереження 

даних, а також поле формування програмних змін 

регульованого параметра. У цьому полі формується 

кусочно-безперервна функція, за допомогою якої 

задається програмна зміна регульованого параметра 

початкової і кінцевої точки ділянки, прив’язаного до 

довжини зливка. Зміну параметра на ділянці можна 

задавати як лінійною, так і нелінійною 

безперервною функцією. 

Форма налаштування профілів структури та 

коефіцієнтів представлена на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Форма налаштування профілів 

структури та коефіцієнтів 

 

Форма призначена для створення та коригування 

структури системи та коефіцієнтів основних 

регуляторів. Для коригування структури системи 

використовується механізм вільно конфігурованих 

входів регуляторів керування швидкістю 

витягування злитка, керування частотою обертання 

злитка, керування швидкістю підйому тигля, 

керування частотою обертання тигля, керування 

температурою нагрівачів. Кожен із цих регуляторів 

має два вільно конфігуровані входи, на які можна 

подати вихідні сигнали вибраних шести допоміжних 

регуляторів. 

Допоміжні регулятори, у свою чергу, мають три 

вільно конфігуровані входи для підключення 

обраних програмних установок, що надходять з 

профілю програм і датчиків, і три вільно 

конфігуровані входи для підключення параметрів, 

що вимірюються. Для кожного з основних та 

допоміжних регуляторів задається профіль 

коефіцієнтів закону регулювання (пропорційний, 

інтегральний та диференціальний коефіцієнт). 

ВИСНОВКИ. Підвищення якості підкладок 

арсеніду галію для виробництва поруватих плівок 

дозволить в свою чергу підвищити параметри 
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сенсорів газу які виробляються на їх основі. Для 

вирішення цієї задачі в роботі розроблена 

інформаційно-керуюча система вирощуванням 

арсеніду галію для поруватих підкладок. 

Виконано аналіз специфіки технологічного 

процесу вирощування злитків арсеніду галію, на 

основі якого сформовано вимоги до алгоритму 

інформаційно-керуючої системи. 

Розроблено алгоритм керування системою 

вирощування злитків арсеніду галію, який реалізує 

роботу системи в режимі технолога, режимі 

апаратника та режимі наладчика. Алгоритм включає 

в себе підсистему керування нагрівачем, підсистему 

керування тиглем, підсистему керування затравкою, 

підсистему керування діаметром за ваговим 

методом. 

Розроблено програмне забезпечення для 

реалізації алгоритму. Програма реалізує роботу в 

трьох режимах. У режимі технолога можливий вибір 

раніш налаштованих програм вирощування, зміна 

технологічних констант, доступ до статистики 

вирощування. У режимі апаратника можливе 

коректування параметрів вирощування, 

переключення ручного або автоматичного режиму. 

У режимі наладчика здійснюється формування 

профілів керування, встановлення коефіцієнтів  

ПІД-регуляторів тощо. 

Запропоноване програмне забезпечення дозволяє 

виконувати всі інформаційно-керуючі функції з 

вирощування злитків арсеніду галію для підкладок з 

поруватим шаром. 
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SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF MEASUREMENT OF INDUSTRIAL CONTROLLED 

PARAMETERS OF SILICON FOR POROUS SUBSTRATES 

S. Pritchin, V. Dragobetsky, V. Palagin, V. Bakhmat, D. Pasenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

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

Purpose. The article discusses the features of improving the technology of growing gallium arsenide ingots for the 

production of substrates that are intended for applying a porous film. Such porous gallium arsenide is used to 

manufacture gas sensors with improved technical parameters. Such sensors are highly sensitive and can operate at room 

temperature without the use of heating systems. To improve the technology of growing gallium arsenide ingots, the 

paper proposes the development of software for an information-control system for growing ingots. The features of the 

technological process of growing gallium arsenide ingots are considered in detail and the main parameters that directly 

affect the process are analyzed. Based on the analysis, the requirements for the operation algorithm of the information 

and control system have been developed. Methodology. The developed algorithm allows organizing the system 
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operation in three modes; Technologist mode, operator mode, adjuster mode. Each mode has its own privileges and its 

own limitations. In addition, the algorithm allows organizing control and output of information from the following 

subsystems: heater control subsystem, crucible control subsystem, seed control subsystem, weight sensor control 

subsystem, as well as storing information in the database. Results. Software has been developed that implements this 

algorithm. The technologist mode is designed to form the growth profile of ingots. The technologist can choose one of 

the existing profiles previously recorded with reference to the ingot brand, or create a new profile in case of launching a 

new batch of products. The profile allows you to bind changes in technological parameters to the length of the ingot. In 

the "Operator" mode, the system displays current information about the technological process and allows you to 

organize work in automatic or manual mode. Manual mode is designed to adjust the process parameters in case of 

emergency situations. In the “Adjuster” mode, it is possible to configure the control system depending on specific 

requirements, change the PID controller coefficients, and configure input and output signals. Originality. The proposed 

program differs from the existing ones in that it allows you to freely configure the control system for the growth of 

gallium arsenide ingots, in particular, to change the parameters with reference to the length of the grown ingot or to the 

diameter of the ingot. Change the parameters of the inputs and outputs of the controllers. Practical value. The developed 

system makes it possible to improve the quality of gallium arsenide ingots by eliminating the human factor, which often 

leads to process parameters going beyond acceptable values, to increase the repeatability of ingot parameters, and to 

obtain better substrates for manufacturing gas sensors. The proposed software can be used for the system of growing 

silicon ingots in the electronics industry. Figures 4, references 14. 

Key words: porous layer, gallium arsenide, information-control system, algorithm, software. 
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