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АНОТАЦІЯ 

 

Зменшення технологічного процесу, збільшення кількості транзисторів 

та металевих міжз'єднань в високоінтегрованих мікросхемах у відповідності з  

законом Мура призводить до збільшення кількості параметрів, які необхідно 

контролювати. Це в свою чергу призводить до генерації великої кількості 

вимірюваних даних, обробка і аналіз яких є ключем до оптимізації і 

контролю технологічного процесу. 

Контроль виходу придатних є надзвичайно важливою частиною 

мікроелектронної технології, оскільки від цього залежить як прямий 

економічний зиск від виробництва продукту, так і інші важливі економічні 

показники, такі як час для виходу на ринок та час валідації. 

Предметом дослідження даної роботи є розробка спеціального 

програмного забезпечення для автоматичного моніторингу стану процесу в 

реальному часі. В роботі описано можливості типового промислового 

обладнання для проведення тестування мікросхем та їх використання. 

 

ТЕСТУВАННЯ МІКРОСХЕМ, АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАЛЬНЕ 

ОБЛАДНАННЯ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ. 
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ABSTRACT 

 

Reducing the process, increasing the number of transistors and metal 

connections in highly integrated circuits in accordance with Moore's law leads to 

an increase in the number of parameters that need to be monitored. This, in turn, 

leads to the generation of a large amount of measured data, processing and analysis 

of which are the key to optimization and control of the technological process. 

The control of the output of the fittings is an extremely important part of the 

microelectronic technology, since it depends on both direct economic benefits from 

product production and other important economic indicators, such as time to 

market and time of management. 

The subject of the study of this work is the development of a special 

software for the automatic monitoring of the status of the process in real time. The 

paper describes the possibilities of typical industrial equipment for the testing of 

microcircuits and their use. 

 

VLSI TESTING, AUTOMATIC TEST EQUIPMENT, TIME DEPENDENT 

DEFECT, BIG DATA. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ,СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

1. СНК – Система на кристалі 

2. SIP – (англ. System in Package) Система в корпусі 

3. MEMS – (англ. Microelectromechanical systems) Мікроелектромеханічні 

системи 

4. RF – (англ. Radio Frequency) Радіочастотний модуль, чіп 

5. IoT – (англ. Internet of Things) Інтернет речей 

6. ІС – Інтегральна схема 

7. TDDB – (англ. Time-Dependent Dielectric Breakdown) Часозалежний 

пробій діелектрика 

8. HCI – (англ. Hot carrier injection) Інжекція гарячих носіїв заряду 

9. EM – (англ. Electromigration) Електроміграція 

10. SFF – (англ. Scan Flip-Flop) Сканувальний тригер 

11. DFT – (англ. Design for Test) Дизайн для тесту 

12. BIST – (англ. Built-in Self-Test) Модуль самоперевірки 

13. КМОП – Комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник 

14. TEM – (англ. Transmission electron microscop) Просвічуючий 

електронний мікроскоп 

15. DUT – (англ. Device Under Test) Пристрій, який тестується 

16. ATPG – (англ. Automatic Test Pattern Generation) Автоматично 

сгенеровані патерни 

17. PG – (англ. Pattern Generator) Цифровий драйвер 

18. SILC – (англ. Stress Induced Leakage Current) Струм індукований 

стресовою напругою 

19. ATE – (англ. Automatic Test Equipment) Автоматична вимірювальна 

система 

20. LB – (англ. Load Board) Лоад-борд 
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21. HB – (англ. Handler Board) Хендлер-борд 

22. HTOL – (англ. High-temperature operating life) Метод тестування 

довговічності інтегральних схем за високої температури 

23. SWEAT – (англ. Standard Wafer Level Electromigration Accelerated Test) 

Метод тестування пластин з інтегральними схемами на слабкість до 

електроміграції за допомогою високої температури та струму 

24. COB – (англ. Chip on Board) Чіп на платі 

25. GOS – (англ. Gate Oxide Short) Закорочення затвору. 
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ВСТУП 

 

Сучасні тести перевіряють функціональну справність пристрою та 

знаходження вказаних у специфікації параметрів у межах лімітів у всьому 

діапазоні робочих температур. Майже кожна виготовлені в світі мікросхема 

проходить такі випробування. Мікросхеми, які не пройшли тестування, 

маркуються як дефектні та відкидаються на наступних етапах. Раннє 

виявлення дефектних ІС дозволяє підвищити якість продукції та уникнути 

витрат на пакування чіпів. 

Одначе, в сучасних ІС разом зі зменшення розмірів транзисторів, 

зменшенням товщини підзатворного діелектрика тощо, велику роль 

відіграють дефекти ІС, які не спричиняють функціональні помилки самі по 

собі, але призводять до раптових поломок через кілька тижнів — кілька 

місяців, при нормальному часі життя в кілька років. Такі дефекти 

називаються часозалежними. 

Основну увагу з практичної точки зору приділено скринінгу 

підзатворного діелектрика стресовою напругою та методом вимірювання 

затримок в комбінаційній логіці за низьких напруг живлення. 
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1. МЕХАНІЗМИ ЗНОШУВАННЯ В КМОН 

 

1.1 Ранні відмови мікросхем 

 

Кожна виготовлена в світі ІС проходить тестування спочатку на 

пластині при декількох температурах, так званий пробінг, і потім, після 

розділення і корпусування, фінальний тест. Ці тести перевіряють 

функціональну справність пристрою та знаходження вказаних у специфікації 

параметрів у межах лімітів у всьому діапазоні робочих температур. 

Мікросхеми, які не пройшли тестування, маркуються як дефектні та 

відкидаються на наступних етапах. Раннє виявлення дефектних ІС дозволяє 

підвищити якість продукції та уникнути витрат на пакування чіпів. 

Одначе, в сучасних ІС разом зі зменшення розмірів транзисторів, 

зменшенням товщини підзатворного діелектрика тощо, велику роль 

відіграють дефекти ІС, які не спричиняють функціональні помилки самі по 

собі, але призводять до раптових поломок через кілька тижнів — кілька 

місяців, при нормальному часі життя в кілька років. Такі дефекти 

називаються часозалежними. Важливість виявлення “слабких” мікросхем з 

такими вадами зрозуміла з рис. 1.1. З розвитком технології зростає кількість 

пристроїв, які раптово відмовляють раніше нормального передбачуваного 

часу життя. Якщо такі відмови відбуваються відносно часто, це призводить 

до значних витрат через втрату обладнання, частиною якого була ця ІС, 

витрат на гарантійне обслуговування, втрату довіри споживачів та санкцій з 

їх сторони. Існує закономірність, що втрати при виявленні відмови 

збільшуються вдесятеро на кожному наступному етапі інтеграції ІС. Ця 

емпірична закономірність відома як “правило десяти” (рис. 1.2). 
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Рис. 1.1 Крива частоти відмов 

 

Що стосується таких сфер використання мікроелектроніки, як 

автомобільна електроніка, авіоніка, космічна, медична та промислова 

електроніка, то в них вимоги до мікросхем що постачаються значно 

вибагливіші. Орієнтуючись на автомобільну електроніку, при часі життя 10 

років за температури -40..150 
О
C стандартом встановлено не більше 3-4 

відмов на мільйон ІС. Забезпечення таких вимог в умовах закону Мура — 

непроста задача. 

Класичні способи скринінгу мікросхем комерційного та воєнного 

призначення, такі як burn-in зазвичай полягають у розміщені мікросхем в 

печах на спеціальних платах, які емулюють звичні умови роботи, та відпалі їх 

при високій температурі доволі тривалий час. Зрозуміло, що вони погано 

підходять для промислового тестування. Дорогі пічки, необхідність 

виготовлення спеціальних термостійких плат, складнощі виконання тесту на 

пластинах, витрати часу та електроенергії, велика кількість ручної роботи по 

переміщенню пластин та чіпів між всім цім обладнанням. Все це не йде ні в 

яке порівняння з типовим промисловим тестуванням, де сумарний тест тайм 

в розрахунку на чіп складає порядку 10 с. Все це призводить до невиправдано 

виского росту ціни кінцевого продукту. 
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Рис 1.2 Правило десяти 

 

Альтернативою є скринінг ранніх відмов стресом напругою та пошуком 

зовнішніх “симптомів” часозалежних дефектів, таких як збільшення струму 

витіку чи зміна затримок. В даній дипломній роботі розглянені можливості 

SHOVE та VLV скринінгу для автомобільної мікроелектроніки, та їх 

порівняльний аналіз. Для розробки таких процедур необхідне ретельне 

вивчення механізмів деградації ІС та особливостей конкретних технологій 

виготовлення. 
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1.2 Класифікація часозалежних дефектів 

 

Рис. 1.3 Основні класи часозалежних дефектів 

 

Механізми зношування в ІС найпростіше розділяти за тим, яку частину 

ІС вони вражають. 

Основними часозалежними ефектами для МОН транзисторів є NBTI-

ефект (англ. NBTI, Negative Bias Temperature Instability), інжекція гарячих 

носіїв заряду (англ. HCI, Hot Carries Injection) та часозалежний пробій 

підзатворного діелектрика (англ. TDDB, Time Dependent Dielectric Breakdown) 

[1] (рис. 1.3). При цьому поява NBTI та HCI пов'язані в першу чергу з малими 

розмірами сучасних транзисторів — зменшення довжини каналу призводить 

до збільшення напруженості поля та появи “гарячих” електронів, які здатні 

розривати водневі зв'язки на поверхні, а зменшення товщини діелектрика до 4 

нм і менше — до дрейфу атомів водню з поверхні в діелектрик. Для 

послаблення впливу цих ефектів важливим є контроль товщини і якості 

підзатворного діелектрика. 

Найпоширенішими часозалежними ефектами в шарах металізації є 

дифузія металу під дією струму, електроміграція (англ. EM, Electromigration), 

або механічного навантаження, стрес-міграція (англ. SM, Stress Migration). 



15 

Для мідних міжз'єднань на здатність до міграції впливає якість затравочного 

шару. Хоча саме по собі використання міді, яка значно стійкіша до міграція 

аніж алюміній, та корекція фотошаблонів шарів металізації в спеціальних 

САПРах дозволяє успішно зменшувати пов'язані з ними ризики, з ними 

доводиться рахуватись. 

 

1.3 NBTI-ефект 

 

NBTI-ефект є ключовою проблемою в питанні довговічності ІС. Він  

впливає на p-МОН транзистори, до яких на затвор прикладена зворотня 

напруга при підвищеній температурі. Найсильніше його вплив проявляється 

за напруженості поля в підзатворному діелектрику від 6 МВ/см та 

температури 100-300 
О
С. Висока напруженість поля також може призводити 

до деградації викликаної гарячими носіями, але для p-транзисторів цей 

фактор незначний, через на меншу рухливість дірок. 

Підзатворний діелектрик є серцем МОН транзистора. Характеристики 

транзистора сильно залежать від його товщини та якості поверхні. При рості 

аморфного SiO2 на монокристалічному кремнію, на їх межі з'являється 

велика кількість розірваних звязків, через велику різницю в структурі. Для 

пасивації цих звязків зазвичай проводять процес оксидування в атмосфері, 

насиченій воднем. Водень звязуе вільні звязки, як це показано на рис. 1.4. 

Проте ці зв'язки є відносно слабкими, й можеть розривать як під діею 

температури, так і під дією енергійний електронів. 

Фізика ефекту пов'язана з тепловою дисоціацією зв'язків H-Si на межі 

діелектрик-кремній. При прикладенні від'ємної напруги до затвору, утворені 

йони H+ рухаються в напрямку полікремнію і дифундують вглиб діелектрика. 

Утворені пастки на межі створюють поверхневий заряд на межі Si/SiO2, який 

веде до деградації параметрів транзистора: збільшення порогової напруги, 



16 

зменшення струму насичення тощо.[2] 

Рис. 1.4 NBTI — ефект. Атоми водню H дифузують під дією поля вглиб 

діелектрика [3] 

Важливою особливістю NBTI-ефекту є релаксаційний характер процесу. 

Якщо поле зняти, через деякий час частина йонів дифундують на поверхню. 

Оскільки цифрові схеми працюють в імпульсному режимі, вплив ефекту 

залежить також від частоти.Рис. 1.4 NBTI — ефект. Атоми водню H 

дифузують під дією поля вглиб діелектрика [3] 

Як видно з графіків на рис. 1.5 NBTI найбільше збільшує порогову 

напругу Vth, зменшує струм насичення Isat. Це веде до погіршення часових 

характеристик схеми, завдяки чому ефект можна виявити вимірюючи час 

затримки окремих логічних вентилів в ІС, використовуючи спеціальні delay-

патерни (англ. delay, затримка). 
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Рис. 1.5 Зміна параметрів транзистора під дією NBTI [4] 

 

1.4 Інжекція гарячих носіїв заряду (HCI) 

 

Іншим важливим механізмом зношування, який вражає здебільшого n-

МОН транзистори, є ефект інжекції гарячих носіїв заряду. HCI є 

систематичним ефектом, який трапляться при надто великій напруженості 

поля в каналі. Так само як і NBTI він пов'язаний з розриванням водневих 

зв'язків на межі Si/SiO2 та створенням поверхневого заряду, що призводить 

до погіршення часових характеристик транзистора. 

На рис. 1.6 схематично зображено процес інжекції. Горизонтальне 

електричне поле в каналі надає кінетичну енергію вільним електронам які 

рухаються з витоку до стоку. 

Якщо кінетична енергія електрона достатньо велика, вони можуть 

спричиняти ударну іонізацію при зіткненні з атомами кремнію, в результаті 

чого на межі біля витоку з'являються електрон-діркові пари. При цьому 

частина їх потрапляє в підложку, спричиняючи підложковий струм витіку, і 

деяка частина енергійних електронів отримують достатню енергію для 

подолання бар'єру на межі Si-SiO2 і спричинити появу пастки. Вони також 
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створюють невеликий струм витіку затвора. Для подолання бар'єру електрон 

повинен мати енергію біля 3.1 еВ, дірка 4.6 еВ. 

Рис. 1.6 Ілюстрація процесу інжекції гарячих носіїв в підзатворний 

діелектрик [3] 

 

HCI можлива якщо напруга живлення з якихось причин вища за 

проектовану, ефективна довжина каналу надто коротка або неправильно 

легована область стоку. Для мінімізації впливу гарячих електронів в МОН 

технології необхідний ретельний розрахунок параметрів каналу і 

використання додаткових легко легованих областей біля стоку/витоку, 

відомих як LDD (англ. Lightly Doped Drain). Характерними рисами в 

порівнянні з NBTI є його вплив тільки на n-транзистори, необхідність 

протікання струму в каналі, поява додаткових струмів витіку за рахунок 

утворених після іонізації електронів і дірок. [4] 
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Рис. 1.7 Деградація параметрів транзистора, спричинена інжекцією 

гарячих носіїв заряду [3] 

 

Аналогічно з NBTI, найпростішим способом виявлення слабких до 

деградації гарячими електронами ІС є метод вимірювання затримок. 

 

1.5 Часозалежний пробій підзатворного діелектрика (TDDB) 

 

Часозалежний пробій підзатворного діелектрика відрізняється від двох 

попередніх ефектів насамперед тим, що пов'язаний з появою розірваних 

зв'язків Si-O в об'ємі діелектрика, а не на границі. Попередні ефекти в 

більшій мірі залежали від поверхневих Si/SiO2 водневих зв'язків. Згідно з 

основною моделлю, ці дефекти утворюються головним чином тунельним 

струмом через діелектрик. 

Завжди, коли до затвору прикладається напруга, деяка невелика 

кількість заряду інжекціюеться в діелектрик, розриваючи зв'язки і створюючи 

нові пастки, це відбувається навіть при відносно невеликих напругах.[1] 
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Рис. 1.8 Поперечний переріз МОН структури [1] 

 

Це ще одна відмінність від двох попередніх ефектів, які обов'язково 

потребують великих напруженостей поля. Оскільки струм пов'язаний з 

тунелюванням носіїв заряду, він експоненційно залежить від товщини оксиду. 

Процес пробою діелектрика товщиною менше 4 нм значно відрізняється від 

пробою більш товстих діелектриків. Зазвичай такі діелектрика називаються 

ультратонкими і розглядають саме їх, тільки в  можливий м'який пробій. 

Звичайно, поява нових пасток пов'язана не тільки виключно з 

тунельним струмом, їх створюють також гарячі носії заряду, розглянуті в 

розділі 1.3 та зовнішня радіація. 

На рис. 1.8 зображено TEM фотографію МОН структури, на якому 

видна монокристалічна підложка, полікристалічний матеріал затвору та 

тонкий шар аморфного SiO2 між ними. 
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Рис. 1.9 Типова поведінка струму затвора під впливом стресу [3] 

 

Нехай у нас є така МОН структура з ультратонким оксидом. Спочатку, 

для незайманого пристрою залежність струму від прикладеної напруги буде 

мати вигляд, як показано на рис. 1.9. Тепер прикладемо підвищену стресову 

напругу. Характеристики діелектрика не зміняться помітно після першої ж 

інжекції. Впродовж першої фази стресу струм затвора буде змінюватись 

повільно, по мірі накопичення пасток, які будуть збільшувати струм 

тунелювання. Цей додатковий струм витіку називають струмом індукованим 

стресом (SILC, англ. Stress Induced Leakage Current). 

Після того, як в оксиді накопичиться деяка “критична” концентрація 

пасток, з'являється можливість утворення наскрізних каналів із пасток, цю 

фазу стресу називають м'яким пробоєм. Носії можуть рухатись від пастки до 

пастки по таким каналам вільно, струм витіку стрибкоподібно зростає. 

З'являється пов'язаний з ним шум. Однак такий пробій не є фатальним для 

пристрою, струм м'якого пробою значно менший за струм жорсткого, 

остаточного пробою. Можливе утворення декількох наскрізних каналів, як це 

видно з рис. 1.9. Кожен стрибок струму затвора свідчить про  появу нового 

каналу з пасток. 

Остаточною фазою є жорсткий, або тепловий пробій. При цьому через 
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діелектрик проходить значний струм і оксид в області каналу розплавляється. 

Жорсткий пробій призводить до появи закорочування затвору на канал, витік 

або стік (GOS, англ. Gate Oxide Short), після чого в логічній схемі з'являються 

затримки або навіть логічні помилки, тоді вона може більше нормально 

функціювати. 

Рис. 1.10 Фази пробою підзатворного діелектрика 

 

Таку модель пробою підзатворного діелектрика, яка припускає 

можливість пробою тільки при накопиченні певної критичної концентрації 

пасток називають перколяційною (рис. 1.10). 

Зношення діелектрика в процесі роботи ІС – неминучий процес. 

Питання тільки в визначенні часу, який має працювати нормальний 

бездефектний транзистор до виходу його з ладу. Цей час має перевищувати 

очікуваний час життя продукту. Звісно, потрібно витримувати компроміс між 

заявленим часом життя, і долі мікросхем які можуть стільки прожити, інакше 

виробництво може стати нерентабельним. 

Всі три механізми зношення діелектрика в МОН не можна розглядати 

як повністю окремі. Існують й інші процеси, які можуть впливати час життя 

транзисторів, такі як: латч-ап, зовнішня радіація, ESD. Немає сенсу 

розглядати їх детально в рамках процесів зношення, оскільки вони в більшій 

мірі залежать від зовнішніх факторів і правильності проектування. Зрозуміло, 

що на входах КМОП мікросхем обов'язково мають бути захисні ESD-
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структури, і захист ІС від статичних розрядів має бути забезпечений на PCB-

рівні. Мається на увазі, що з точки зору скринінгу цікаві ті речі, які 

відбуваються якраз за нормальної експлуатації ІС. 

Все ж доказом правильності описаних вище моделей може служити 

існування “гігантського ізотопного ефекту” — заміна водню на дейтерій в 

процесі оксидування дозволяє збільшити час життя МОН транзистора в 10-

100 разів, завдяки більшій енергії зв'язків D-Si в порівнянні з водневими.[5] Є 

роботи, які вивчають можливість використання цього ефекту для збільшення 

зносостійкості, імплантуючи невелику кількість дейтерію в діелектрик. 

Найпростіше шукати ІС зі слабкими затворами за допомогою стресової 

напруги. Якщо підібрати таку напругу, яка б не руйнувала шар нормального 

діелектрика, але могла спричинити м'який або навіть жорсткий пробій в 

слабкому, цей пробій можна було б легко виявити за струмом живлення. 

Ідеальний транзистор в стані спокою фактично не споживає струм. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Довговічність мідних міжз'єднаннь 

 

Електроміграцією (англ. EM, Electromigration) називають дифузію 

атомів металу під дією електричного струму і температури. При достатньо 

високій густині струму електрони передаються імпульс атомам речовини в 

напрямку свого руху. В результаті в шарах металізації з часом з'являються 

пустоти і пагорби, в яких цей матеріал переносить. Вони збільшують опір і 

паразитну ємність провідника, а значить і його нагрів. З часом пустоти 
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переростають в розриви, а пагорби в закоротки, коли досягають сусідніх 

провідників. 

Для передбачення впливу електроміграції на час життя ІС 

використовують HTOL (англ. High Temperature Operation Life) тестування. 

При цьому за високої температури ІС піддаються нагрузці, яку вони мають 

витримати в процесі експлуатації. Отримані дання екстраполюються з 

використанням рівняння Блека: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝐴𝑗−𝑛𝑒𝑥𝑝 (
𝑄

𝑘𝑇
),(1.1) 

де MTTF (англ. Mean Time to Failure) – очікуваний час роботи на відмову, j – 

густина струму, A, – константа, n – характеристика структури металу 1<n<2, 

Q – енергія активації, k – постійна Больцмана, T – абсолютна температура в K. 

[6] 

Рис. 1.11 Дефекти, спричинені електроміграцією: порожнина та пагорб 

[6] 

 

Зараз, завдяки використанню автоматичних EDA засобів для розробки 

топології стійкої до електроміграції та заміну Al на Cu в якості металу для 

міжз'єднань, ІС рідко виходять з ладу через дефекти електроміграції. 

Зазвичай за експлуатації у вказаних виробником температурному діапазоні та 

напрузі живлення відмови відбувається через інші причини, наприклад 
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накопичення радіаційних пошкоджень. 

З точки зору використання в якості матеріалу металізації в ІС Сu має 

багато переваг перед Al. Cu має опір біля 1.9 мкОм*см, що менше опору Al 

приблизно на 60%, і кращу теплопровідність. Наприклад, зменшивши 

товщину лінії можна при тому ж опорі помітно зменшити паразитну ємність 

лінії і споживану потужність: 

𝑃 = 𝐶𝐿𝑉𝐷𝐷
2 𝑓𝑐𝑙𝑘,(1.2) 

Це важливо в сучасних ІС, де зменшення споживаної потужності є 

критичним. Крім того Cu міцніший за Al, що сприяе стійкості до міграції під 

діею механічного навантаження, яке зьявляеться зазвичай через велику 

різницю кофіціенту термічного розширення металлу і діелектрика що його 

оточуе. Він значно стійкіший до електроміграції. Деякий час існувала думка, 

що Cu взагалі не буде мати проблем з електроміграцією, однак виявилось що 

це не зовсім так. Вперше в якості матеріалу для металізації Cu був 

використаний в 1998 році, після розробки IBM дамаскінаж-процесу. 

Дамаскінаж-процес створення мідної металізації складається з кількох 

етапів (рис. 1.12): 

 

 осадження шару діелектрика і травлення міжшарових отворів та 

каналу для провідника 

 осадження бар'єрного шару TaN/TiN 

 осадження затравочного шару Cu 

 гальванічне осадження Cu 

 хіміко-механічне полірування отриманого шару міді (CMP, англ. 

Chemical Mechanical Polishing) 

 осадження наступного шару діелектрика 
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Рис. 1.12 Схематичне зображення та фотографія мідної металізації, 

отриманої за допомогою дамаскінаж-процесу 

 

Для початку процесу електроміграції в металі необхідна наявність 

дефектів в кристалічній ґратці. На жаль, уникнути появи вакансій, які 

ініціюють міграцію атомів повністю неможливо. Підвищення температури 

прискорює цей процес, оскільки в гарячому провіднику більша концентрація 

вакансій і атоми металу дифундують швидше ніж в холодному. У випадку Cu, 

критичним фактором для забезпечення якісного шару металізації є первинний 

затравочний шар, який осаджується CVD методом. Погана якість 

затравочного шару призводить до малого розміру зерен в Cu, що погано 

впливає на стійкість до міграції. 

Хоча Cu має очевидні переваги в порівнянні з Al, його використання 

має свої ризики. Cu добре дифундує в SiO2 та Si, тому він має бути 

обов'язково вкритий тонким шаром (≈ 150 Å) бар'єрного діелектрика на-

кшталт TaN або TiN. Для запобігання руйнування Cu pn-переходів 

транзистора принаймні для з'єднання першого шару і металізації 

використовують тугоплавкий вольфрам W, який фактично не дифундує в 

кремній та невразливий до електроміграції, однак має більший опір. 

Другим основним фактором ризику є слабкий зв'язок Cu з оточуючим 
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діелектриком, що призводить до збільшення EM потоку на границі Cu-

діелектрик. Тому поганий зв'язок затравочного шару з бар'єрним 

діелектриком є чи не основним фактором електроміграції Cu. Як бачимо, 

переваги Cu не розкриваються в повній мірі через інші його властивості, такі 

як сильна дифузія в кремнії та поганий зв'язок з бар'єрним діелектриком. 

Як було вказано, основним засобом визначення очікуваного часу життя 

ІС під час кваліфікації є HTOL тестування. При цьому попередньо 

протестовані кристали розміщуються у вигляді CoB (англ. Chip on Board) або 

корпусованих мікросхем на платі, призначеної для емуляції експлуатаційних 

умов, в яких буде використовуватись ІС. Плата поміщається в спеціальну піч, 

в якій ІС втримуються на високій температурі визначений час. Типовими 

значенями є температура 125°C та час 1000 годин. На рис. 1.13 зображена 

одна з таких печей. 

Рис. 1.13 Пічка для HTOL тестування та приклад плати з сокетами для 

розміщення ІС 

 

 

Швидким варіантом тесту є SWEAT (англ. Standard Wafer Level 

Electromigration Accelerated Test) тест.[6] Він полягає в нагріванні пластин 

(англ. wafer) до дуже високої температури (400-500 °C) і стресу великим 

струмом. Тривалість тесту однієї ІС складає біля 15-20 секунд, крім того, 



28 

такий варіант тестування дозволяє уникнути розрізання пластини, бондингу, 

розробку і виготовлення спеціальних термостійких плат тощо. Однак варто 

пам'ятати, що такий “швидкий” тест створює умови стресу відмінні від 

“природних”. Основна причина цього криється у виділенні тепла Джоуля на 

провідниках та міжшарових з'єднаннях, при цьому розподіл температури на 

кристалі буде відмінним від того, що виникає в процесі роботи ІС. Процеси 

міграції можуть в значній мірі бути спричинені цим градієнтом температури, 

а не власне струмом. 
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2. МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 

 

2.1 Аналіз втрат інтегральних мікросхем 

 

Виробничі втрати визначають як відношення мікросхем, які не 

пройшли хоча б один з тестів під час промислового тестування, до загальної 

кількості пристроїв. Для аналізу втрати можна розділити на три основні 

групи: 

 

 Катастрофічні втрати. Це відсоток пристроїв, дефекти яких призводять 

до неможливості їх функціювання. Такі дефекти визначаються 

функціональними або прикладними тестами. Приклад — закоротка в 

шарі металізації призводить до неправильної роботи логічної схеми. 

 Параметричні втрати. Це відсоток пристроїв, в яких хоча б один 

вимірюваний аналоговий параметр виходить за межі специфікації. 

Приклад — занадто великий струм споживання мікросхеми. В деяких 

випадках це може не бути критичним, але наприклад у пристроях з 

батарейним живленням же зменшує час автономної роботи чи навіть 

може призвести до виходу з ладу через перегрівання. 

 Скрінінг втрати. Це відсоток пристроїв, які не пройшли перевірку 

скрінінг тестами, а значить мають приховані дефекти, які з часом 

можуть призвести до виходу пристрою з ладу. Фактично вони схожі на 

параметричні втрати, оскільки відсіюються по значенню аналогового 

параметра, однак для них відсутні жорсткі ліміти. Зазвичай такі 

параметри є внутрішніми, окрім випадків коли їх наявність є 

обов'язковою частиною сертифікації. 

Катастрофічні втрати пов'язані в першу чергу з випадковими точковими 

дефектами (розмір дефектів порядку мікрометрів або менший). Такі дефекти 
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є невідокремною частиною будь-якого технологічного процесу. При цьому 

кількість таких дефектів на пластині для даного процесу константна, тому в 

перерахунку на одиницю площі втрати для конкретної технології є 

передбачуваними. 

 

Рис. 2.1 Ілюстрація залежності кількості втрат від площі мікросхеми [14] 

 

Параметричні і скрінінг втрати зазвичай пов'язані з систематичними 

дефектами. Тому їх кількість можна зменшити до нуля, за умови добре 

поставленого процесу. Однак на практиці саме систематичні дефекти процесу 

є однією з основних причин втрати інтегральних мікросхем. Причина у 

величезній кількості етапів виготовлення мікросхем, на кожному з яких може 

статись незначне відхилення процесу, яке дуже важко швидко помітити. При 

цьому в сучасних ASIC кількість аналогових параметрів може сягати кількох 

сотень або навіть тисяч, кожен з яких може призвести до параметричних 

втрат. 

Звісно варіація процесу так само впливає і на катастрофічні втрати, 
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наприклад від якості фоторезисту залежить кількість закороток і розривів у 

цифрових схемах, але такі пристрої швидко відсіюються функціональними 

тестами і для конкретного процесу кількість таких дефектів все ж зазвичай 

варіюється не так сильно. 

В даній роботі основну увагу буде приділено саме параметричним 

дефектам, оскільки якраз вони є небажаною і непередбачуваною 

компонентою втрати інтегральних мікросхем. 

 

2.2 Тестування цифрових схем та тест архітектура 

 

Мета цього розділу — окреслити основні методи та ресурси, які 

доступні для тестування цифрової частини ІС. Також варто визначити деякі 

пов'язані з ними терміни, оскільки їх значення в західній літературі може 

варіюватись. 

Рис. 2.2 Загальна схема цифрового тесту ІС 

 

На рис. 2.2 зображена загальна схема цифрового тесту для ІС. Система 

для автоматичного тестування, ATE (англ. Automatic Test Equipment), містить 

цифрові драйвери, здатні генерувати цифрові послідовності з загружених у 

пам'ять даних. У відповідь цифровий вплив на пристрій який тестується, 

DUT (англ. Device Under Test), пристрій повертає певні послідовності. 
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Захоплюючи ці дані та порівнюючи з очікуваними, можна робити висновок 

про правильність роботи ІС.[7] 

Коли ми говоримо про тестування логічної частини, ціллю є перевірка 

адекватності роботи пристрою. Ціллю промислового тестування є зробити це 

за якомога менший час. Існує три важливих типи тестування: 

 

 Функціональне тестування передбачає перевірку різних функцій, які 

має виконувати пристрій, не вникаючи в його дизайн. Наприклад для 

перевірки мікропроцесора можна спробувати запустити на ньому 

програму, яка має порахувати правильне значення. Таке тестування є 

найбільш “чесним”, оскільки тут робота пристрою є наближеною до 

реальних умов експлуатації, але для складних ІС більш-менш 

повноцінне функціональне тестування буде неймовірно довгим й 

затратним. 

 Структурне тестування полягає в моделювання пристрою на 

схемному рівні для визначення можливих дефектів, які можуть 

виникнути. Як буде видно в наступному розділі, це можливо тільки в 

рамках деякої моделі, які є апріорі обмеженими. Мета – створити 

тестові послідовності, які були б чутливими до цих дефектів. Для 

якомога швидшого доступу до різних частин ІС зазвичай 

використовують спеціальні структури та спеціальний режим роботи 

мікросхеми, які вносяться для полегшення тестування та дебагу. 

Технічно, в режимі тестування для мікросхеми створюються спеціфічні 

умови, відмінні від користувацьких. Тому позитивний результат 

структурного тесту не означає що ІС повністю вільна від дефектів, і 

навпаки, можливо що робоча схема в режимі тестування перестане 

працювати. 

 Параметричне тестування полягає в вимірювання аналогових 

параметрів на виходах ІС. Для повноцінного тестування зазвичай 
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використовуються спеціальні мультиплексори всередині мікросхеми, 

які дозволяються виводити контрольні точки на певні виходи ІС для 

вимірювання. Найкращий результат по часу й ефективності тестування 

можна досягти тільки використовуючи всі три типи тестів. 

 

З точки зору скринінгу цифрової частини найціннішими є звичайно 

структурні тести. Вони дозволяють використати можливості компютерного 

моделювання дефектів та забезпечити максимальне покриття несправностей 

за оптимальний час. 

Для збільшення ефективності структурного та параметричного 

тестування в ІС вносять спеціальні блоки, які називаються DFT (англ. Design 

for Test). Набір та організація цих блоків та тестів для них інколи називають 

тест архітектурою. DFT може в себе включати: 

 

 Тест контролер 

 Клок-контролер 

 Резет-контролер 

 Сканувальні ланцюги (англ. Scan Chains) 

 BIST (англ. Build-in Self Test, вбудоване самотестування) 

 Тестові мультиплексори [7] 

Успішне використання DFT технологій призвело до появи стандарту 

IEEE 1149.1 в 2001 році, відомого як JTAG (рис. 2.3).  Цей стандарт 

називається граничним скануванням, і вимагає виділення декількох пінів ІС 

для тестування (Test Clock (TCK), Test Mode Select (TMS), Test Data Input 

(TDI), and Test Data Output (TDO)) наявність сканувальних ланцюгів, 

спеціальних регістрів для запису даних та наявність тест-контроллера. 

Стандарт не є жорстким, кількість пінів для тестування зазвичай менша через 

їх дефіцит, існує велика кількість різних варіантів імплементації. 

Тест-контролером називають кінцевий автомат, який визначає режим 
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роботи ІС та управляється специфічним інтерфейсом через виділений для 

цього пін. Він дозволяє управляти іншими DFT, наприклад переключати 

стани внутрішніх мультиплексорів або вмикати BIST тестування (англ. Build 

in Self Test, вбудовані модулі для само-тестування). З його допомогою можна 

програмувати пам'ять. Виділимо головні можливості тест контролера: 

 

 Повний контроль сигналів тактування та перезавантяжень 

 Управління сканувальними ланцюгами для ATPG 

 Контроль мультиплексорів для виводу аналогових сигналів 

на ATM порт 

 

Можливості клок-контролера: 

 Контролюється тест-контролером 

 Управляє кількома клок-доменами 

 Перемикання між функціональним і тестовим тактуванням 

Можливості контролера резетів: 

 Генерує всі асинхронні резети 

 Синхронізованиі з тактувальним сигналом резети 

 Незалежний контроль режимів роботи ІС 

Роботу тест контролера можна спростити до діаграми на рис. 2.3: 
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Рис. 2.3 Спрощена діаграма станів тест-контролера 

 

Тест контролер при подані певного рівня напруги або визначеної 

комбінації на його пін переводить ІС в один з режимів тестування. Він може 

перебувати в командному режим (COMMAND на діаграмі), в якому він очікує 

інструкції від тестера або режимі сканування (SCAN на діаграмі). В режимі 

команд можливий запис даних у потрібні регістри, управління клок- та резет-

контролерами, інше. В режимі сканування вхід під'єднується до початку 

сканувального ланцюга, і данні від тестера завантажуютбся в нього. По 

спеціальному сигналу можливе перемикання між станами, або вихід в режим 

користувача. 
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Рис. 2.4 Принцип роботи сканувального ланцюга: а) сканувальний 

тригер з мультиплексором, б) схема з'єднання тригерів в режимі сканування, с) 

d) схеми роботи послідовної логіки в звичайному режимі та режимі 

сканування [7] 

 

 

Для спрощення сканування послідовної логіки необхідно інтегрувати в 

неї сканувальні ланцюгів. Послідовна логіка, як відомо, містить комбінаційні 

блоки та тригери, які зберігають проміжні дані. Ці тригери під'єднані до 

входів і виходів комбінаційних блоків. 

Загальний вигляд послідовної схеми (б) та сканувального тригера (а) 

приведено на рис. 2.4. Сканувальний тригер відрізняється від звичайного 

можливістю роботи в режимі сканування, в якому він відєднаний від 

комбінаційних блоків та під'єднаний напряму до інших тригерів, утворюючи 

довгий зсувний регістр. Це дозволяє записувати й зчитувати дані в обхід 
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комбінаційної логіки та з використанням. Найпростіший й найпопулярніший 

спосіб імплементації такого тригера — вставити мультиплексор на його вході. 

[7] 

Сам процес засканювання та висканювання показаний на рис. 2.5d. В 

найпростішому випадку, якщо в схемі знаходиться N тригерів, необхідно 

рівно 2N+1 тактів, для того щоб засканити та висканити необхідні дані. 

Підсумуємо основні властивості сканувальних ланцюгів: 

 

 Сканувальний ланцюг складається зі спеціальних сканувальних 

фліп-флопів, які маються можливість з'єднуватись один з одним 

по спеціальному сигналі в один довгий зсувний регістр. Це 

дозволяє напряму записувати і зчитувати стани 

 Сканувальні ланцюги вставляються в нетліст (схему) на етапі 

синтезу спеціальним ПО. Звичайні фліп-флопи в цифровій логіці 

замінюються сканувальними 

 Для “зшивання” кусків ланцюга які проходять через різні клок-

домени вставляються спеціальні блоки, які забезпечують 

правильне засканювання та висканювання з фліп-флопів різних 

клок-доменів 

 Управління сигналами дозволу та тактування для сканувальних 

ланцюгів виконує тест контролер 

Для управління тест-контроллером та засканювання даних в 

сканувальні ланцюги на тестувальному обладнанні є цифрові драйвери, 

здатні генерувати цифрові послідовності з пам'яті. Дані, які зберігаються в 

цій памяті називають тестовими патернами або векторами: 

 

 Тестовим вектором називають набір логічних значень на 

якомусь вході  

 Тестовим патерном називають вектори з очікуваною відповіддю 
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від пристрою 

 Набором патернів називають сукупність цифрових патернів. 

Чим більше патернів тим зазвичай більше покриття 

несправностей 

Допоки патерни патерни будуть вигружені в память власне цифрового 

драйвера, вони повинні зберігатись та оброблятись в компютері ATE. Суттево 

важливим є спосіб (формат) зберігання патернів. [8] 

 Рис. 2.5 Приклад файлу патерну 
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Є два принципові способи зберігати патерни – в текстовому та 

бінарному вигляді. Бінарні файли просто загружати в оперативну память 

цифрового драйвера, не тратячи час на компіляцію, але неможливо швидко 

редагувати. Текстові файли більш доступні для розуміння та редагування 

людиною, але потребують компіляції, що може займати багато часу (розмір 

файлів для великих мікросхем може складати сотні мегабайт). Серед 

різноманіття форматів для текстового опису цифрових патернів варто 

зазначити мову STIL (англ. Standard Test Interface Language), що стала 

міжнародним стандартом P1450.1: IEEE та доступна в багатьох програмах 

для генерації патернів. Як видно з рис.2.6, STIL має С-подібний синтаксис. В 

ньому є можливість створення сигнальних модулів, груп з сигнальних 

модулів, можна описувати сигнальні таблиці, таймінг сигналів, створювати 

процедури тощо. На відмінну від більшості форматів STIL є майже 

повноцінною мовою програмування, що дозволяє писати їх напряму, без 

необхідності зайвого залучення складних систем проектування.Рис. 2.4 

Приклад STIL-файлу 

 

2.3 Моделі несправностей 

 

Несправністю називають відображення фізичного дефекту на 

функціональному рівні. Моделі необхідні для спрощення комп'ютерного 

аналізу наслідків появи дефектів, і для генерації тестових патернів для 

виявлення цих наслідків. Насправді, звичайно, в тестуванні ми маємо справу 

саме зі схемами, а не окремими провідниками або транзисторами, тому 

критерієм відсутності дефектів є саме правильна робота схеми та значень 

параметрів. Цих моделей значно менше, ніж можливих дефектів, тому що 

різні фізичні дефекти призводять до однакових несправностей з точки зору 

функціювання схеми. Наприклад непередбачуване з'єднання двох провідників 
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можна змоделювати закороткою, незалежно від того, з'явилось воно через 

погано витравлений шар металізації або в результаті електроміграції. 

Сучасні мікросхеми синтезуються та симулюються за допомогою 

спеціального програмного забезпечення. Введення моделей несправностей 

дозволяє визначати дефекти які можуть виникнути, автоматично генерувати 

цільові тестові патерни та вводити поняття покриття несправностей, яке 

дозволяє оцінити можливості тестування. Прикладом такого ПО може 

слугувати Cadence Encounter Test. 

Покриттям несправностей (англ. Fault Coverage) називаються 

відношення кількості несправностей, які можуть бути визначені конкретним 

тестом, до всіх можливих несправностей в схемі, передбачених конкретною 

моделлю. 

Загальна кількість можливих несправностей визначаться алгоритмічно 

спеціальними програмами, після аналізу нетліста та топології. Наприклад, 

покриття в 80% для IDDQ несправностей означає, що 20% всіх можливих 

несправностей в рамках цієї моделі не можуть бути визначені при даному 

наборі патернів та даному дизайні. Для збільшення покриття необхідно або 

збільшити набір патернів, змінювати схематику або забезпечити їх покриття 

іншими тестами. 

Важливо пам'ятати, що модель несправностей є лише обмеженою 

моделлю реальних фізичних дефектів. Навіть покриття в 100% не означає, що 

ІС дійсно повністю вільна від дефектів! 

Типові моделі несправностей: 

 Константні несправності (від англ. Stuck-at, констанста). Вона є 

найпростішою для моделювання, оскільки вимагає відносно мало 

розрахункових потужностей. Константна несправність передбачає, що 

якийсь з вузів схеми з якихось причин завди має значення 0 або 1, що 

призводить до неправильної роботи логічної схеми. Найціннішим в цій 

моделі є її незалежність від технології та конкретної топології ІС. (Рис. 
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2.6 b) 

 Мостикові несправності передбачають, що два або більше вузла схеми 

було зєднані між собою перемичкою відносно невеликого опору. Ця 

модель залежить від топології схеми, оскільки фактично взаемодіяти 

можуть тільки провідники що знаходяться близко один до одного. Така 

модель є реалістичнішою, але потребує значного часу на розрахунки. 

 Замикання/обрив транзистора. Транзистор завжди знаходиться в 

відкритому або закритому стані. Придатна тільки для логіки на МОН 

транзисторах. 

 IDDQ несправність. В закритому стані транзистор споживає більше 

струму, через витік. Перевагою моделі є можливість прямого 

вимірювання параметрів транзисторів, недоліков – неможливістю 

достатньої симуляції на компютері, вимірювати малий струм витіку 

польових транзисторів. Також придатні тільки для МОН логіки. 

 Затримкові несправності. Логічні значення на виходах вентиля 

правильні, але він працюе повільніше ніж потрібно. Якщо затримка 

надто велика, він не буде встигати за клоком, і в тригер будуть 

записуватись невірні значення. Недоліком моделі є складність 

вимірювання затримок та залежність від часових характеристик і 

топології схеми, перевага – велика кількість дефектів, які негатично 

впливають на часові характеристи. Деякі з них були розглянуті в 

другому розділі. (Рис. 2.5 b) 
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Рис. 2.5 Основні модель несправностей: a) константна несправність; 

b) затримкова несправність. 

 

Фактично для комп'ютерного моделювання найважливіші та 

найдоступніші константна  та затримкова моделі. Інші несправності так чи 

інакше покриваються цими двома. Принаймні тільки для них існує 

комерційне ПО для генерації векторів, аналізу покриття тощо. [8] 

2.3 ATPG. Генерація патернів 

 

Для виявлення несправностей згідно константної та затримкової 

моделей (розділ 2.3) вектори генеруються процедурно за допомогою 

спеціальних алгоритмів. В даній дипломній роботі будуть використовуватись 

вектори згенеровані за допомогою Cadence Encounter Test. Цей процедурно 

згенерований набір векторів називають ATPG (англ. Automatiс Test Pattern 

Generation, автоматично згенеровані патерни). 

ATPG включає в себе: 
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 Stuck-at вектори, для знаходження константних несправностей 

 IDDQ вектори 

 At Speed Delay вектори, вектори для перевірки шляхів на робочій 

частоті 

 More than at Speed Delay вектори (рис. 2.7) 

Загальна структура ATPG векторів зображена на рис 2.7. 

Під час передачі сигналів СнК знаходиться у спеціальному режимі і, в 

залежності від вхідних даних (які називаються тестовими патернами) 

внутрішні тригери та інші логічні елементи переходять у відомий стан. Після 

завантаження даних СнК видає на вихід інтерфейсу кодовану послідовність, 

яка залежить від стану внутрішніх логічних елементів. Отримана 

послідовність порівняються з очікуваною і, в залежності від результату 

порівняння робляться висновки щодо справності СнК. Також тестові вектори 

можуть використовуватися для функціональної перевірки суматорів, 

апаратних помножувачів, тощо. Це передачу та приймання тестових патернів 

відповідає спеціальний тестовий контролер СнК, який слід встановлювати в 

спеціальний режим. Наявність цього контролера допомагає звести контроль 

лише до передачі та прийому даних від і до СнК. 

Stuck-at вектор (рис.2.6а) складається з тактів засканювання даних в 

сканувальний ланцюг, кількість тактів залежить від кількості тригерів в схемі 

за захоплення, один або інколи два такти. 

Останнім часом стає неефективним через збільшення у ступеню 

інтеграції СнК, а також використання апаратної обробки даних (наприклад у 

сучасних контролерах для цифрової обробки даних). Ці зміни призводять до 

того, що для повного контролю цифрових блоків тестові патерни мають 

сягати сотень гігабіт , що є неприпустимим враховуючі вартість 

вимірювального контролю.  
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Рис. 2.6 Структура тестових патернів: a) Stuck-at та b) Delay [8] 

 

IDDQ патерни відрізняють від stack-at тільки тим, що замість тактів 

захоплення відповіді в них є затримка або якийсь спеціальний сигнал для 

замірювання струму витіку. [9] Їх запуск вимагає перехід схеми в спеціальний 

режим, в якому вимикаються внутрішні джерела живлення, тактування та 

блоки памяті. Оскільки багаторазове вимірювання малих струмів вимагає 

багато часу, набори IDDQ патернів часто невеликі. 
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Рис. 2.7 Гістограма затримок в логічній схемі: затримка визначена 

відносно робочої частоти 

 

Мета методу контролю затримок — переконатись в правильності 

часових характеристик по всім шляхам в СнК. На рис 2.8 зображено приклад 

гістограми затримок схеми. По осі абсцис відкладено затримки шляхів в 

відсотках відносно базової робочої частоти. Біля початку відліку знаходяться 

шляхи з затримкою рівній періоду тактування, біля 50% — шляхи на 50% 

швидші. По осі ординат розміщена кількість шляхів з такою затримкою. 

Оскільки час тестування обмежений, на гістаграмі зазвичай виділяють кілька 

областей, для яких запускають вектори на відповідних частотах. 

Враховуючи, що метод вимагає синхронізації внутрішніх сигналів на 

частоті від 25МГц до сотень МГц (в залежності від СнК) в якості генератора 

частоти використовують спеціальне схемотехнічне рішення — кільцевий 

генератор (в англомовній літературі відомий як Ring Oscillator). Цей 

генератор розміщений на самій СнК, на рис.2.8b позначений як OPCG (англ. 

On Product Clock Generator). 
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3. ПРОМИСЛОВЕ ТЕСТУВАННЯ МІКРОСХЕМ 

 

3.1 Автоматичне вимірювальне обладнання 

 

Майже всі ІС проходять контроль в процесі виробництва: вимірювання 

параметрів ІС безпосередньо на пластині (зображена на рис. 3.1) – 

пробування (від англ. probing) і після корпусування – фінальний тест (англ. 

Final Test). В залежності від сфери використання ІС вимірювання та контроль 

можуть проводитись на різних діапазонах температур (наприклад, стандарти 

автопромисловості вимагають безвідмовної роботи в діапазоні температур від 

мінус 40°С до 150°С, що необхідно довести при вихідному контролі). 

Для вимірювання параметрів СнК на етапі виробництва 

використовують автоматичні вимірювальні системи, ATE (англ. Automatic Test 

Equipment). В загальному випадку АТЕ являє собою ЕОМ, яка управляє 

вимірювальними ресурсами та релейними матрицями, підключеними до 

різноманітних каналів. Ці канали в свою чергу під'єднуються до падів або 

пінів СнК через спеціальні  спайдери або сокети. Під ресурсами АТЕ мають 

на увазі вимірювальні прилади (PMU), джерел живлення (DPS, PPS), 

цифрових драйверів (DCL) тощо. Тестери бувають спеціалізовані та загальні. 

Спеціалізовані розробляють під конкретний тип ІС, наприклад для МЕМС 

сенсорів або радіочастотних ІС. Вони відрізняються великою швидкістю 

тестування, оскільки не містять зайвих ресурсів, але не можуть бути 

модифіковані. 

З цієї причини частіше використовуються універсальні тестери. Вони 

містять як аналогові так і цифрові ресурси. Крім того, вони можуть мати 

модульну архітектуру, коли певні ресурси містяться на модулях, які можна 

включати або не включати в модифікацію, в залежності від потреби. Для 

цифрових мікросхем нема потреби в великій кількості точних аналогових 
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модулей, а для аналогових не потрібно швидких цифрових драйверів з 

великою пам'яттю. 

В загальному, в залежності від типів ресурсів, які знаходяться на 

тестері, вони поділяються на: 

 

 Цифрові. Оптимізовані для цифрових ІС, мають велику кількість 

швидкісних цифрових каналів з великою пам'яттю і обмежені 

аналогові ресурси. 

 Системи тестування памяті. Оптимізовані для тестування 

запімятовуючих пристроїв. 

 Аналогові. Оптимізвані для точних аналогивих вимірів напруги і 

струму, швидкісних збір семплів і обмежені цифрові ресурси. 

 Змішаного типу. Для тестування СнК необхідний хороший рівень 

як цифрових так і аналогових ресурсів. На відміну від більш 

спеціалізованих тестерів, не такі швидкі, але більш гнучкі. [7] 

 Вимірювальні перетворювачі (сенсори). 

 Сигнальні процесори. 

 ІС для керування електродвигунами, світлодіодами, тощо 

(струмові драйвери). 

 Мікросхеми пам’яті 

 Оптичні ІС 
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Рис. 3.1 Основні елементи АТЕ 

 

3.2  Опис вимірювального обладнання 

 

В залежності від групи під час контролю слід використовувати 

додаткове обладнання (наприклад, генератори тиску, джерела світла, тощо), 

проте є і загальне обладнання, що використовується при контролі усіх ІС: 

 

 Пробер (від англ. Prober) – спеціальне обладнання, яке допомогає 

проводити контроль безпосередньо на пластині. Її задача полягає 

у тому, щоб пересувати контактні голки між різними частинами 

пластини для вимірювання параметрів наступних ІС. 

 Handler – спеціальне обладнання, що допомагає проводити 

контроль корпусованих мікросхем . Її задача полягає у зміні ІС 

під час контролю. 

ІС, параметри якої вимірюються, знаходиться безпосередньо у пробері 

або хендлері, тому постає необхідність використовувати спеціальні 
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інтерфейсні плати (аналогові інтерфейси) для з’єднення виводів ІС з 

вимірювальною системою. 

Деякі компоненти (наприклад конденсатори в ланці живлення, або 

навантаження для проведення спеціальних вимірювань) слід розташовувати 

якомога ближче до ІС, але оскільки температура, на якій проводиться 

контроль може досягати 150 градусів постає задача винести більшість  

компонентів, які особливо чутливі до впливу температури (високоприцезійні 

підсилювачі, цифрові інтерфейси, модулі пам’яті, цифрові ключі) на окрему 

плату, що не буде підпадати під вплив температури. Для цього 

використовують додаткову інтерфейсну плату – лоад-борд (від англ. 

loadboard), що приєднується безпосередньо до вимірювального обладнання. 

Необхідність використання лоад-борда виникає і через обмеженість місця у 

проберах та хендлер-бордах для розташування великої кількості компонентів 

(необхідність у цьому виникає при паралельному вимірюванні характеристик 

8-ми або 16-ти ІС). 

 

 

Рис. 3.2 Схема типового промислового АТЕ-тестера 

 

На рис. 3.2 схематично зображено основні частини тестера. В 

загальному, в задній частині розміщені блок живлення, порти вводу виводу 
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для обміну інформаціею з манікуляторами та для дистанційного управління 

оператором через одинй з протоколів віддаленого доступу та ЄОМ. В 

бортовій промисловій Linux ЄОМ запущена спеціальна програма, яка 

управляє доступними ресурсами, які розміщені в слотах у вигляді змінних 

модулей, або карт. 

Ці та деякі службові ресурси підключаються власне до вимірюваної 

мікросхеми через інтерфейсну плату — лоад-борд. Зі сторони маніпулятора 

також є своя інтерфейсна плата, на якій розміщують сокети або спайдери в 

залежності від етапу тестування, компоненти та інструменти, які з певних 

причин мають бути розміщені в безпосередній близькості до чіпа 

(конденсатори, твердотільні реле, інструментальні підсилювачі, диференційні 

драйвери, датчики температури, оптичні головки тощо). 

 

 При виборі вимірювальної системи перш за все слід визначити 

особливості об’єкта вимірювання. Для визначення необхідної кількості 

каналів, допустимих границь похибок, тощо слід розглянути, які саме 

параметри контролюються при виробництві СнК. 

 Розглянемо вимоги до вимірювального обладнання для вимірювання 

параметрів системі на кристалі - контролера електричних двигунів.  

 Для вимірювального контролю СнК на виробництві слід виміряти 

параметри блоків мікросхеми. 

    • Контроль функціонування центрального процесора (в першу чергу 

перевірка цифрових логічних схем за допомогою тестових патернів) 

    • Вимірювання характеристик вбудованих інтерфейсів (LIN, SPI) 

    • Вимірювання характеристик живлення 

    • Вимірювання характеристик блоків широтно-імульсної модуляції 

    • Перевірка функціонування таймерів. Вимірювання характеристик 

вбудованих генераторів частоти 

    • Вимірювання характеристики АЦП 
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Для проведення контролю СнК такого типу на виробництві слід 

провести вимірювання більш ніж тисячі аналогових та цифрових параметрів. 

Допустимі значення величин визначаються з специфікації СнК (англ. Device 

Specification). 

Вихідним документом при підготовці процедури вимірювання слугує 

специфікація контролю (англ. Test Specification). В цьому документі 

перелічено усі параметри, які потребують контролю, а також процедура 

вимірювання цих параметрів (в загальному вигляді).  

 

3.3 Операційні систем вимірювального обладнання 

 

В якості операційної системи рекомендується використовувати один з 

дистрибутивів Linux. Такий вибір передбачає багато переваг: 

    1. Linux – операційна система з відкритим програмним кодом, що дає 

можливість легко змінювати компоненти системи, додавати необхідні модулі, 

оптимізувати систему під свої потреби, тощо.  

    2. Linux безкоштовний у використанні. 

    3. Linux широкорозповсюджений: існує сотні безкоштовних програм 

та системних утиліт які можна використовувати у майбутній системі 

(редактори програмного кода, компілятори, системи віддаленого доступу, 

тощо). 

    4. Світова спільнота постійно оновлює Linux, виправляючи помилки і 

оптимізуючи його роботу.  

    5. Linux може працювати на більшості сучасних процесорах і навіть 

мікроконтролерах. 

    6. Linux має гнучку систему управління ресурсами та системними 

викликами. 

7. Linux потребує невеликих ресурсів для роботи. 
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У якості операційної системи було рекомендовано використовувати 

один з дистрибутивів Linux, це дає можливість швидко і ефективно 

організувати дистанційне керування системою використовуючи існуючі 

програмні засоби. 

 

 Є два принципових підходи до дистанційного керування: 

    • Використання SSH підключення. 

    • Використання VNC протоколу. 

 

Для підключення по SSH необхідна мати спеціалізовану термінальну 

програму (наприклад «Putty») або Linux-сумісну оболонку («Cygwin»). За 

допомогою спеціальних консольних команд користувач під’єднується до 

системи і його оболонка вже керує системою. Далі, в залежності від 

необхідних дій (виконання консольних команд чи запуск графічних програм 

тощо. 

Використання VNC протоколу передбачає наявність на Linux машині 

VNC сервера. Користувач запускає його (або локально на машині, або 

використовуючи SSH підключення) а потім за допомогою програми VNC-

клієнта підключається до машини. На екрані з’являється копія екрану 

дистанційної машини. 

Для управління сучасними автоматизованими вимірювальними 

системами використовують спеціально розроблені програми, які можуть бути 

розроблені на одній з мов програмування: 

    • Мови програмування високого рівня: С/С++, Java, С#. 

    • Графічні мови програмування (мова “G” середовища National 

Instruments LabView). 

    • Спеціально розроблені мови програмування (здебільшого 

Basic/Fortran подібні інтерпретатори). 
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Розглянемо недоліки і переваги кожного з варіантів. 

У випадку використання мов високого рівня інженер розробник 

тестових програм повинен володіти мовою програмування, а також 

середовищем її використання (компілятор/інтерпретатор, дебагер, тощо). 

Через складність сучасних мов програмування це висуває додаткові вимоги 

до інженера-розробника вимірювальних програм, проте слід зазначити, що 

зазвичай використовуються лише прості програмні конструкції (цикли, 

умовні переходи) без залучення складних абстракцій (класи, інтерфейси, 

тощо). 

Для управління системою розробнику необхідно розробити драйвер для 

вимірювальних модулів, а також спеціальну програмну бібліотеку.  

Перевагою використання графічної мови G є її простота у порівнянні з 

«текстовими» мовами програмування. Для управління системою необхідно 

розробити спеціальний драйвер для середовища LabView. Також до переваг 

слід віднести відсутність у необхідності компіляції програм, зміни можна 

роботи в процесі роботи. Основним недоліком використання G є необхідність 

купувати ліцензії середовища LabView а також використовувати операційну 

систему Windows.  

Лістинг тестової програми для вимірювального обладнання Teradyne 

j750 (одна з найрозповсюдженіших систем для вимірювання характеристик 

інтегральних мікросхем). Розробка програм проводиться за використанням 

спеціально розробленої мови програмування. Головний недолік такого 

підходу – необхідність вивчення цієї мови спеціалістами а також необхідність 

її розробки. Перевага – відсутність необхідності використання сторонніх 

програм (наприклад компілятора) а також відсутність у мові зайвих 

синтаксичних конструкцій) 

 

 

Після аналізу варіантів пропонується застосовувати у системі мову 
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програмування С++. Основні причини: 

    • Одна з найрозповсюдженіших мов програмування високого рівня. 

    • Не дивлячись на довгий період використання (понад 25 років) 

постійно оновлюється. 

    • Наявність для середовища Linux потужного безкоштовного 

компілятора для GCC, який відповідає стандартам, постійно оновлюється і не 

програє платним аналогам. 

    • Наявність середовища (наприклад Eclipse CDT). 

Як було зазначено вище, для розробки вимірювальних програм 

використовується мова програмування С++. Для компіляції програм 

використовується open-source компілятор GCC. 

 Сучасні компілятори мають можливість оптимізувати програми (за 

розміром executable файлів, за використанням ресурсів або за швидкодією). У 

випадку контролю характеристик інтегральних мікросхем ключовим є 

оптимізація за часом виконання.  

 У серійному вимірювальному обладнанні використовуються однакові 

центральні процесори, тому оптимізувати розроблені програми під 

архітектуру використованого процесора (що дає змогу використовувати 

спеціальні асембелрні інструкції, які, можливо, відсутні у інших процесорах). 

В випадку даної системи це процесор Intel Core 2 Duo T7500. В GCC є 

спеціальний параметр core2. 

 Суттєвий результат принесе використання спеціальних інструкцій для 

операцій з плаваючою точкою. Для даного процесора це: 

 ADDSUBPD (Add Subtract Packed Double). 

 ADDSUBPS (Add Subtract Packed Single). 

 HADDPD (Horizontal Add Packed Double). 

 HADDPS (Horizontal Add Packed Single). 

 HSUBPD (Horizontal Subtract Packed Double). 

 HSUBPS (Horizontal Subtract Packed Single). 
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 FISTTP — перетворення дійсного числа в ціле з округленням в меншу 

сторону. 

 LDDQU — завантаження 128-біт не вирівняних даних із пам'яті в 

регістр xmm, з попередженням пересікання границі рядку кеша. 

 Їх використання вмикається опцією msse3. 

 Більшість оптимізацій вже сгруповано розробниками GCC за рівнем 

оптимізації: O0, O1, O2 та О3 [15]. Список оптимізацій, які використовуються 

у групі О3 наведено у таблиці 3.1 

 

 Таблиця 3.1 Оптимізації групи О3 

-fdce  -ftree-forwprop  -findirect-inlining  

-fdefer-pop  -ftree-fre  -fipa-sra  

-fdelayed-branch  -ftree-phiprop  
-fisolate-erroneous-paths-

dereference  

-fdse  -ftree-slsr  -foptimize-sibling-calls  

-fguess-branch-

probability  
-ftree-sra  -fpartial-inlining  

-fif-conversion2  -ftree-pta  -fpeephole2  

-fif-conversion  -ftree-ter  
-freorder-blocks  -freorder-

functions  

-fipa-pure-const  -funit-at-a-time -frerun-cse-after-loop   

-fipa-profile  -fthread-jumps  
-fsched-interblock  -fsched-

spec  

-fipa-reference  
-falign-functions  -falign-

jumps  

-fschedule-insns  -

fschedule-insns2  

-fmerge-constants -falign-loops  -falign-labels  
-fstrict-aliasing -fstrict-

overflow  

-fsplit-wide-types  -fcaller-saves  
-ftree-switch-conversion -

ftree-tail-merge  

-ftree-bit-ccp  -fcrossjumping  -ftree-pre  

-ftree-builtin-call-

dce  

-fcse-follow-jumps  -fcse-

skip-blocks  
-ftree-vrp 

-ftree-ccp  -fdelete-null-pointer-checks  -finline-functions, 

-ftree-ch  
-fdevirtualize -

fdevirtualize-speculatively  
-funswitch-loops, 

-ftree-copyrename  -fexpensive-optimizations  -fpredictive-commoning, 

-fgcse-after- -ftree-slp-vectorize, -ftree-partial-pre 
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reload, 

-ftree-loop-

vectorize, 
-fvect-cost-model, -fipa-cp-clone 

 

 Порівняння часу, необхідного для вимірювання/контролю з 

використанням та без використання оптимізацій компілятора наведено у 

таблиці 3.2 

 

 Таблиця 3.2 Порівняння часу, необхідного для вимірювання/контролю з 

використанням та без використання оптимізацій компілятора 

Вид вимірювання 

Час 

вимірювань 

(без 

оптимізації), 

с 

Час 

вимірювань (з 

оптимізацією), 

с 

Різниця, 

% 

Вимірювання характеристик 

EEPROM 11.1717 10.8931 2.494 

Вимірювальний контроль 

цифрових блоків СнК 5.267 5.2447 0.423 

Вимірювання характеристик 

Flash  4.5131 4.4941 0.421 

Вимірювання характеристик 

I/O 1.0276 1.0206 0.681 

Калібрування кільцевого 

генератора 0.199 0.1975 0.754 

Вимірювальний контроль 

RAM 0.153 0.1518 0.784 

Калібрування живлення 

VDDD 0.0596 0.0579 2.852 

Калібрування живлення 

VDDA 0.0415 0.0401 3.373 

Запис даних у СнК     0.0015 0.0014 6.667 

 

 В середньому час вимірювання зменшився на 1%. Враховуючи те, що 

вимірювальний контроль складає приблизно 25% змінної складової 

собівартості СнК можна зробити висновок, що використання оптимізацій дає 

змогу зменшити зміну складову собівартості на 0,25%. 
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3.4 Огляд деяких прикладів популярних автоматичних вимірювальних 

системам 

3.4.1 Тестувальні системи National Instruments 

  

National Instruments відома компанія розробник програмного 

забезпечення та вимірювального обладнання. На базі власної шини PXI 

компанія випускає багато тестових систем (з можливістю налаштування під 

потреби замовника: вибір модулів, компонентів програмного забезпечення, 

тощо). 

 У компанії є декілька тестових систем для вимірювання параметрів 

інтегральних мікросхем: NI PXI Analog-to-Digital Converter (ADC) Test System 

– система для вимірювання параметрів аналогово-цифрових перетворювачів 

(зображена на рисунку 3.1.1.1), NI PXI Digital-to-Analog Converter (DAC) Test 

System – система для вимірювання параметрів цифро-аналогових 

перетворювачів, NI PXI Solution for Power Amplifier Test – система для 

вимірювання параметрів і характеристик підсилювачів, тощо. 

 Одна з головних переваг вимірювальних систем National Instruments – 

використання розробленої компанією мови програмування – LabView, яка 

легка у використанні навіть при відсутності глибоких знань з програмування. 

Вимірювальне обладнання фірми глибоко інтегровано у програмну середу, 

що дає можливість швидко і легко змінювати процедури вимірювання.  

 Наведемо характеристики системи для вимірювання характеристик 

АЦП (систему зображено на рисунку 3.1.1.1): 

    • Частота дискретизації – 400Мгц 

    • Вихідна напруга  у діапазоні ±24В 

    • Вихідна сила до 150мА 

    • Чутливість вимірювання струму 10pA 

    • Розроблені процедури для вимірювання інтегральної та 

диференційної не лінійності, відношення сигнал/шум,  тощо. 
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    • Контроль АЦП можна здійснювати за стандартами SPI, I2C, JTAG 

У системи є декілька недоліків: 

    1. Вузька спеціалізація 

    2. Робота тільки під управлінням операційної системи Windows 

    3. Висока ціна 

4. Система не призначена для застосування у промислових масштабах 

 

 

Рис. 3.3 Система для вимірювання параметрів АЦП компанії National 

Instruments 

 

3.4.2 Автоматизована вимірювальна система TERADYNE J750 

 

J750 одна з найрозповсюдженіших серійних автоматизованих 

вимірювальних систем фірми Teradyne. Наведемо її основні особливості: 

    • 512 каналів 

    • Передача кодованих сигналів на частоті до 100 МГц  

    • Об’єм пам’яті для тестових патернів 8Мбіт 

    • Промисловий комп’ютер Hewlett Packard XW6000  

    • Сертифікація CE  
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    • Калібрування/діагнсотика компанією Teradyne  

 

Дана система має такі характерні риси: 

    1. Надвелика кількість вимірювальних каналів 

2. Недостатній об’єм пам’яті для тестових патернів 

 

3.4.3 Вимірювальне обладнання Xpeqt XTA 

 

Управління системою здійснюється за допомогою промислової 

електронно-обчислювальної машини (ОЕМ). Інші модулі системи підключено 

до ЕОМ по шині PCI. 

 Система для вимірювання параметрів інтегральних мікросхем повинна 

мати можливість комунікації з спеціалізованим обладнанням. Для цього 

передбачено блок комунікації, який пілючається по PCI шині до ЕОМ. 

Комунікація необхідна для подачі команд щодо зміни мікросхеми на наступну 

або пересування контактних голок до наступної частини пластини. Блок 

зроблено змінним, з можливістю підключення необхідного фізичного 

інтерфейсу (PXI, PCI, LAN, GPIB, UART, тощо) і необхідної кількості 

інтерфейсів. Це дає можливість виключити використання додатково 

обладнання для комунікації з виробничим обладнанням. 

 Кількість каналів системи змінна (в залежності від кількості 

використовуваних модулів). Переключення каналів виконується за 

допомогою внутрішніх шин, тому кількість каналів, що використовується 

паралельно залежить від кількості шин (для вимірювання більшості ІС та 

СнК достатньо 4-8 каналів). 

У системі передбачається використовувати декілька видів модулів: 

    • Модуль живлення та генератор струму/напруги. 

    • Модуль для вимірювання характеристик цифрових блоків ІС 

    • Модуль для вимірювання характеристик аналогових блоків 
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Ці модулі можна комбінувати між собою. 

Для калібрування модулів у системі передбачено використання 

цифрового мультиметра та цифрового калібратора високої точності. Також 

існує можливість підключати ці високточнні прилади за допомогою шини для 

вимірювання параметрів СнК (якщо точності модулів недостатньо). 
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4 ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК 

ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 

4.1 Вимірювання характеристик внутрішніх генераторів частоти та їх 

калібрування 

 

У кожному СнК присутньо декілька генераторів імпульсів: генератор 

імпульсів для процесора, генератор імпульс для watch-dog таймера, кільцевий 

генератор (англ. Ring Oscillator) для тестування логіки СнК, тощо. 

Розглянемо процедуру вимірювання характеристик генераторів: 

    1. Подати живлення на СнК та перевести його в режим контролю 

    2. Встановити необхідне значення відповідного регістру 

    3. Виміряти частоту генератора. 

Вимоги до генераторів наведено на рисунку 2.2.1 

Слід зазначити, що вимірювання характеристик кільцевого генератора 

слід проводити на напрузі, яка буде використовуватися для живлення СнК під 

час проведення Very Low Voltage вимірювань. Для цього живлення цифрових 

блоків проводиться ззовні. 

Робимо висновок, що для вимірювання параметрів необхідно мати 

вимірювач частоти з широким діапазоном вимірюваня (від декількох 

кілогерць (частота Watch-Dog таймерів) до 100 мГц (частота центрального 

процесора), цифровий інтерфейс для передачі кодованих сигналів, принаймі 

два джерела живлення (одне для VS, інше для виводу VDDD при 

калібруванні кільцевого генератора) 

 

Управління системою здійснюється за допомогою промислової 

електронно-обчислювальної машини (ОЕМ). Інші модулі системи підключено 

до ЕОМ по шині PCI. 

 Система для вимірювання параметрів інтегральних мікросхем повинна 
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мати можливість комунікації з спеціалізованим обладнанням. Для цього 

передбачено блок комунікації, який пілючається по PCI шині до ЕОМ. 

Комунікація необхідна для подачі команд щодо зміни мікросхеми на наступну 

або пересування контактних голок до наступної частини пластини. Блок 

зроблено змінним, з можливістю підключення необхідного фізичного 

інтерфейсу (PXI, PCI, LAN, GPIB, UART, тощо) і необхідної кількості 

інтерфейсів. Це дає можливість виключити використання додатково 

обладнання для комунікації з виробничим обладнанням. 

 Кількість каналів системи змінна (в залежності від кількості 

використовуваних модулів). Переключення каналів виконується за 

допомогою внутрішніх шин, тому кількість каналів, що використовується 

паралельно залежить від кількості шин (для вимірювання більшості ІС та 

СнК достатньо 4-8 каналів). 

У системі передбачається використовувати декілька видів модулів: 

 Модуль живлення та генератор струму/напруги. 

 Модуль для вимірювання характеристик цифрових блоків ІС 

 Модуль для вимірювання характеристик аналогових блоків 

Ці модулі можна комбінувати між собою. 

Для калібрування модулів у системі передбачено використання 

цифрового мультиметра та цифрового калібратора високої точності. Також 

існує можливість підключати ці високточнні прилади за допомогою шини для 

вимірювання параметрів СнК (якщо точності модулів недостатньо).  

 

4.2 Вимірювальний контроль цифрових блоків СнК 

 

Основна задача модулю для вимірювального контролю цифрових 

блоків інтегральних мікросхем – генерувати та перевіряти тестові патерни та 

кодовані послідовності для управління інтегральної мікросхемою через 
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тестовий інтерфейс (JTAG, I2C, SPI ). Це передбачає наявність наступних 

елементів: 

    1. Цифро-аналогових перетворювачів для встановлення рівнів 

напруги логічного «0» та логічної «1». 

    2. Віконного компаратора для порівняння вихідних кодів з 

очікуваними. 

    3. Пам'яті чи генератора тестових патернів та кодованих команд. 

 

Важливим моментом є принцип генерування тестових послідовностей 

(патернів, приклад патерна зображено на рисунку 2.3.1). При контролі 

сучасних СнК об’єм патернів може складати сотні мегабіт.  

Суттєвим є спосіб зберігання патернів у пам’яті 

    1. Тестові патерни в процесі вимірювання генеруються зі STIL (від 

англ. standard test interface languageспеціальна мова для опису тестових 

патернів [16]) файлів. 

    2. Тестові патерни генеруються зі STIL файлів у процесі розробки 

вимірювальної програми і зберігаються у вигляді файлів.  

3. Тестові патерни завантажуються в оперативну пам'ять в процесі 

ініціалізації вимірювальної програми. 

Способи порівнюються у таблиці 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.1 Порівнянна способів обробки тестових патернів 
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Спосіб зберігання 

Зручність 

під час 

розробки 

Швидкодія 

під час 

контролю 

Час 

підготовки до 

запуску 

вимірювальної 

програми 

STIL файл +++
1)

 +
2)

 +++ 

Зберігання у вигляді 

кодованих 

послідовностей 

++
3)

 ++
4)

 +++ 

Зберігання кодованих 

послідовностей 

безпосередньо в 

оперативній пам’яті 

вимірювального 

обладнання 

+ +++ + 

  

1. При розробці вимірювальної програми тестові патерни доводиться 

часто змінювати – додавати затримки, додавати вимкнення певних 

модулів СнК, тощо. При роботі безпосередньо зі STIL файлами це не 

потребує додаткових конвертацій. 

2. Компіляція STIL файлів у тестові послідовності потребує (при 

великих об’ємах тестових патернів) великої обчислювальною 

потужності. 

3. При зміні STIL файлу необхідно конвертувати файл з кодованими 

послідовностями. Під час відладки вимірювальних процедур це 

доводиться роботи сотні разів. 

4. При великому об’ємі патернів слабким місцем може бути цифровий 

накопичував або швидкість передачі даних по мережі. 
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4.3 Вимірювання характеристик живлення 

 

На блок-схемі СнК зображено три джерела живлення – основне (вивід 

VS), аналогове (вивід VDDA) та цифрове (VDDD).  

В сучасних ІС, СнК та МК зазвичай контролюють наступні 

характеристики, пов’язані з живленням (по всім трьом джерелам) 

    • Струм живлення при нормальному функціонуванні та у режимі сну 

(вимоги, зазначені у специфікації СнК наведено у табуна рисунку 2.1.1 

  • Напругу живлення цифрових та аналогових блоків 

  • Рівні напруги, при яких СнК перезавантажується , а також відповідні 

гістерезиси 

Для вимірювання струму живлення основного джерела слід виконати 

наступні операції: 

1. Подати живлення на СнК та перевести його в режим контролю. 

2. Завантажити спеціальну програму в оперативну пам'ять СнК. 

Запустити програму в оперативній пам’яті. 

3. Виміряти струм живлення. 

При вимірюванні характеристик аналогового і цифрового джерел 

живлення необхідно подавати напругу на вивід VS. Тому необхідно 

використовувати додаткове джерело живлення для подачі напруги на вивід 

VDDA/VDDD.  

При використанні зовнішнього живлення для подання напруги на 

цифрові/аналогові блоки значно зменшується струм живлення по виводу VS, 

тому об’єднувати вимірювання у часі неможливо. 

 Необхідність завантаження і запуску спеціальної програми з 

оперативної пам’яті СнК зумовлена тим, що при виконанні програм струм 

живлення суттєво зростає (через роботу процесора, таймерів, 
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енергонезалежної пам’яті, тощо). 

Визначимо необхідні ресурси для проведення контролю: 

 Джерело живлення з достатнім максимальним рівнем напруги та 

силою струму 

 Амперметр 

 Мінімум два (або більше, в залежності від конкретної моделі СнК) 

канали для передачі/прийняття кодованих даних – hex файлу RAM 

програми та кодованих сигналів для управління СнК під час 

вимірювання. 

 

4.4 Високотемпературний скринінг 

 

Зменшення розміру транзисторів викликає підвищення впливу дефектів, 

що в минулому не впливали на функціювання мікросхем. Необхідно 

використовувати нові методи для виявлення цих дефектів. 

Для вимірювального контролю цифрових логічних блоків СнК, 

вироблених за технологічним процесом більшими, ніж 0.35мкм 

використовуються наступні вимірювальні процедури: 

 

 Stuck-at тестування. Перевірка на наявніть константних 

несправностей. 

 Вимірювання напруги живлення цифрових блоків. 

 IDDQ тестування. Вимірювання струму живлення та струму 

витоку.  

Однак, як було показано в попередніх розділах, для мікросхем з 

менших технологічних процесом недостатньо. В них рішучу роль починають 

грати часозалежні дефекти, які не можна виявити як звичайні функціональні 
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несправності. [11] 

Також, в залежності від сфери використання СнК відрізняються вимоги 

до гарантованого часу безвідмовної роботи (наприклад для автомобільної 

промисловості цей час становить десять років), для чого необхідно 

використання додаткового обладнання та спеціалістів, а також багато часу. 

Прикладом такого методу може бути «запікання» (від англ. Bake), яке 

полягаю у тому, що пластини розміщуються у спеціальні пічки і зберігаються 

там протягом 24…48 годин при температурі 200°С…300°С. Визначимо 

недоліки цього методу: 

 

 Необхідність використання спеціальних пічок, ціна яких 

становить десятки тисяч доларів США. Кількість цих пічок 

прямопропорційна потужності виробництва.  

 Цей метод неможливо використовувати при вимірювальному 

контролі корпусованих СнК (пластикові корпуси, зазвичай, не 

витримують температуру більше 150°С, а використання менших 

температур експоненціально знижує ефективність методу: час 

запікання при температурі 125°С повинен становити декілька 

тижнів). 

 Метод погано інтегрується у сучасний виробничий цикл 

(потребується багато ручної роботи спеціалістів). 

Для виключення дорогого процесу запікання застосуемо вдосконалені 

методи скринінгу: 

 

 SHOVE — комбінація стресу підвищеною напругою з 

вимірюванням струму спокою до і після стресу. 

 VLV — метод контролю затримок при наднизькій напрузі 

(порядку 2 — 2.5 Vth). [12]  
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4.4 Комбінація методу вимірювання струму спокою та методу 

використання стресової напруги  

 

Рис. 4.1 Ілюстрація впливу закорочення затвору (GOS) на статичний 

струм споживання інвертора [12] 

 

При вимірюванні струму IDDQ використовується принцип, що у 

правильно працюючої (в статичному режимі) цифрової схеми, побудованій на 

компліментарних метал-окисел-напівпровідникових, або КМОН 

транзисторах, існує тільки дуже малий тунельний струм витіку (рисунок 4.1). 

Виробничі дефекти призведуть до суттєвого збільшення струму, що може 

бути виявлено під час контролю ІС за допомогою вимірювання. 

Використання методу стресових напруг SHOVE (від англ. Shorte Voltage 

Elevation) базується на IDDQ методі з використанням підвищеної напруги 

живлення. Ці вимірювання мають на меті бракування ІС, які мають знижений 

час безвідмовної роботи. 

З такою самою метою використовується процедура Bake («запікання»), 

яка полягає у витримці (в середньому 24 години) виготовлених ІС при 

температурі 200-250°С з подальшим вимірюванням їх характеристик.  Але 

така процедура потребує багато часу, додаткового обладнання та підвищує 

вартість виробництва. 



69 

В процесі тестування до затворів прикладається доволі велика напруга, 

яка здатна утворити мякий пробій в слабкому діелектрика. Значення цієї 

напруги визначаеться експериментально. 

Вимірювання IDDQ струму — метод для контролю ланцюгів з КМОН 

транзисторів на наявність виробничих дефектів. Він спирається на 

вимірювання струму живлення (IDD) в спеціальному статичному стані (з 

вимкненими генераторами, пам'яттю, без працюючих програм, тощо) . Цей 

струм називають «спокійним» (англ. quiescent) що і призвело до такої назви 

вимірювань. 

Для того, щоб перевірити якомога більше станів внутрішніх тригерів 

використовують спеціальні тестові патерни, яке переводять ІС в різні стани. В 

середньому рекомендується використовувати 20 тестових патернів та 

вимірювати струм після кожного з них. 

Вимірювання струму IDDQ має багато переваг: 

 

 Це прямі вимірювання. 

 Швидка розробка процедур вимірювання. 

 Не потребує додаткових блоків всередині ІС. 

 Тестові патерни, які використовуються протягом вимірювання 

підвищують покриття дефектів цифрової логіки. 

Стресова напруга не може бути визначена шляхом моделювання. 

Необхідним для методу є експериментальне визначення допустимих границь 

значень струму. Цей недолік не є суттєвим, тому що існують стандартні 

процедури, які використовуються при вимірювальному контролі ІС та СнК, 

зокрема процедура визначення плаваючого середнього (англ. Part Average 

Testing – PAT). [12] 

 

Слабкість підзатворного діелектрика до дії напруги умовно визначають 

по зменшенню ефективної товщини шару. Як видно з рис. 4.1, зменшення 
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товщини оксиду експоненційно зменшує час до пробою діелектрика при 

даній напрузі. Визначено, що оптимальна стресова напруга — така, яка 

створює пробій в діелектрику на 40 % меншої товщини. Як показує практика, 

такою напругою фактично неможливо пошкодити нормальні мікросхеми (в 

ході перевірки вимірювальної процедури напруга прикладалась більше тисячі 

разів, без видимих змін параметрів чіпа). 

Процедура вимірювання проводиться наступним чином: 

 

1. Тест-контролер переводить ІС в статичний режим. Він 

полягає у вимкненні бортових генераторів тактових імпульсів, 

переключенню живлення цифрової частини на зовнішній пін, 

вимкненні пам'яті. При цьому аналогова частина СнК вимкнена. 

2. На тестовий інтерфейс засканюється стресовий патерн. 

3. Вимірюється IDDQ струм. 

4. Напруга живлення цифрового блоку ІС підвищується до 

стресової на короткий час (залежить від технології). 

5. Вимірюється IDDQ струм після стресу. 

6. Значення порівнюються між собою, визначаються 

браковані ІС. 

7. Процедура повторюється з п.2 до п.6 до проходження всіх 

запланованих патернів. 

Одним із недоліків SHOVE вимірювань є неможливість їх симуляції у 

спеціалізованому програмному забезпеченні. 

SHOVE вимірювання потребують ретельного вибору стресової напруги, 

яка залежить від технології виробництва, виробника, особливостей ІС. 

Для визначення стресової напруги для SHOVE вимірювань слід 

побудувати графік залежності струму живлення від напруги живлення та 

знайти область, де струм починає лінійно зростати.  

Перш за все було проведено оціночні вимірювання з наступними 
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результатами (ось Х – стресова напруга у вольтах, ось Y – струм живлення в 

мікроамперах). На рис. 4.3 зображено отриману характеристику 

Вимірювання проводилось для 11 мікросхем. Результати для всіх 

мікросхем відрізняються несуттєво. 

Рис. 4.2 Залежність струму живлення від стресової напруги  

 

Рис. 4.3 Лінійна ділянка залежності струму живлення від напруги 

 

Найоптимальнішим було визначено напругу 2.8 В, яка знаходиться 

приблизно посередині лінійної ділянки. Що близько до очікуваного значення 

в 2.7 В, імпірічно визначеного як 1.4*VDDDmax. 
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4.6 Вимірювальний контроль цифрових логічних схем з застосуванням 

методу наднизьких тестових напруг  

 

Використання цифрових тестових патернів при зниженій напрузі 

живлення цифрових блоків ІС – це ефективний метод визначення дефектів 

виробництва. Така методика тестування дозволяє знайти дефекти наступних 

типів: 

 

 Пробій оксидного шару затвору транзистора 

 Проблеми, викликані інжекцією носіїв заряду 

 Дефекти електроміграції  

 Резистивні закоротки 

Ці дефекти зазвичай проявляються через деякий час роботи (сотні 

годин), тому для їх виявлення використовуються процедура Bake. Проте 

дослідження показали, що можна уникати використання запікання при 

використанні методи вимірювання при наднизьких рівнях напруги. [13] 

Резистивні закоротки – дуже розповсюджений клас дефектів. Для їх 

виявлення в використовуються такі методики як Stuck At та Delay 

вимірювання, проте їх недолік полягає у тому, що вони допомагають 

знаходити закоротки лише малого опору. Very Low Voltage вимірювання 

вирішують цю проблему. 



73 

Рис. 4.4 Шляхи, сортовані по величині затримок 

 

Метод наднизьких тестових напруг базується на методі контролю 

затримок, отже, потребує використання внутрішнього кільцевого генератора. 

Для забезпечення достатьно великого покриття несправностей будують 

діаграму шляхів (розглянуто в розділі “Моделювання часозалежних 

несправностей”). Згідно неї визначають групи, з найоптимальнішими частоти 

для перевірки. На ці частоти налаштовують внутрішній генератор, для 

захоплення відповіді в строго зазначений момент часу. 

Складність використання методу полягає у тому, що спеціалізоване 

програмне забезпечення для симуляції роботи СнК не дозволяє моделювати 

поведінку СнК у випадку застосування напруги живлення, суттєво меншої за 

номінальну, отже слід визначати напругу експериментально. 

Для визначення рівня напруги та частоти кільцевого генератора було 

проведено спеціальне дослідження на декількох серіях СнК, виготовлених за 

технологією 0.18 мкм. Дослідження проводилось за наступною процедурою: 

 

1. Встановлення СнК в тестовий режим. 

2. Подача напруги (рівень якої попередньо визначено) на вхід 

живлення цифрових блоків 

3. Калібрування кільцевого генератора. Для цього тестер перебирає 
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трим-коди, визначаючи такий, що відповідає найближчій до 

цільової частоти. 

4. Передача до СнК тестового патерна та перевірка вихідного 

сигналу СнК. 

5. Зміна рівня напруги/частоти кільцевого генератора згідно 

попередньо підготовленої таблиці дослідження. 

Для визначення оптимальної напруги й частоти передачі патернів, було 

проведено дослідження, в ході якого патерни запускались на різних частотах 

при різних напругах. Найоптимальнішою е така найбільша частота, при якій 

стабільно працювала б цифрова частина. 

Можливі 3 результати: 

 

1. ЖОВТИЙ. (not trimmed) – кільцевий генератор неможливо 

відкалібрувати на задану частоту з точністю до -10% або 

кільцевий генератор не функціонує (можливо при занадто низькій 

напрузі). 

2. ЗЕЛЕНИЙ – сканування патерна завершено успішно 

3. ЧЕРВОНИЙ – сканування патерна закінчилось з помилками 

 

а) 
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б) 

Рис. 4.5 Результати досліджень а) для пробінгу б) для фінального тесту за 

кімнатної температури 

 

На рис. 4.5 у вигляді діаграми зображені результати вимірювань. Як 

видно, якість проходження патернів була значно гіршою на пробінгу, 

переважно через доволі великий контактний опір який виникає між 

спайдером і падами, а також через паразитну ємність самого спайдера. Тому 

найоптимальнішою частотою було визначено частоту в 12 МГц, при напрузі в 

1.74 В. Що знаходиться в передбаченому теоріею для даної технології 

діапазоні в 1.5 – 2 В.  

Для перевірки працездатності написаних SHOVE та VLV процедур, 

було проведене вимірювання на пробері одніеї пластини. З 3119 кристалів, які 

знаходились на одній пластині, не пройшли випробування VLV 4 мікросхеми, 

SHOVE 3 мікросхеми, тобто 0.13% і 0.09% відповідно. Ці числа сходяться з 

даними, отриманим з документації фабрики для даної технології, отримані 

методом високотемпературних випробувань (HTOL). Правда, цих вимірів 

недостатньо для того щоб робити остаточні висновки, атже ці величини 

можуть трохи різнитись для різних лотів, також вони можуть залежати від 

самого вимірювального обладнання. Більш точний аналіз можна буде 

провести коли буде проведені додаткові виміри, при запуску цих процедур на 

виробництві. 



76 

 

4.7 Визначення рівня напруги та частоти кільцевого генератора для 

проведення вимірювального контролю цифрових блоків снк за методом 

наднизьких тестових напруг. 

 

Для визначення рівня напруги та частоти кільцевого генератора було 

проведено спеціальне дослідження на декількох серіях СнК, виготовлених за 

технологією 0,18 мкм. Дослідження проводилось за наступною процедурою: 

1. Встановлення СнК в спеціальний тестовий режим 

2. Подача напруги (рівень якої попередньо визначено) на вхід живлення 

цифрових блоків 

3. Калібрування кільцевого генератора 

4. Передача до СнК тестового патерна та перевірка вихідного сигналу 

СнК. 

5. Зміна рівня напруги/частоти кільцевого генератора згідно попередньо 

підготовленої таблиці дослідження. 

Можливі 3 результати: 

1. N.T. (not trimmed) – кільцевий генератор неможливо відкалібрувати на 

задану частоту з точністю до -10% або кільцевий генератор не 

функціонує (можливо при занадто низькій напрузі). 

2. PASS – сканування патерна завершено успішно 

3. FAIL – сканування патерна закінчилось з помилками 

На рисунку 5.2.2.1 показано результати сканування тестового патерну 

при температурі 35°С. 
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Рис 4.6 Результати дослідження при температурі 35°С 

 

Результати досліджень відповідають теоретичним розрахункам 

(розрахункове значення для даної технології ~1,35В). Дослідження було 

проведено для 20-ти СнК з різних партій. Для дослідження 

використовувались дві моделі СнК, виготовлені за одним технологічним 

процесом. 
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5. ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В ТЕСТУВАННЯ 

МІКРОСХЕМ 

 

5.1 Визначення стеку технологій для аналізу великих даних. Мова 

програмування Python 

 

Python  - високорівнева мова програмування загального призначення з 

акцентом на продуктивність розробника і читаність коду. Синтаксис ядра 

Python мінімалістичний. У той же час стандартна бібліотека включає великий 

обсяг корисних функцій. 

Python підтримує кілька парадигм програмування, в тому числі 

структурний, об'єктно-орієнтоване, функціональне, імперативне і аспектно-

орієнтоване. Основні архітектурні риси - динамічна типізація, автоматичне 

керування пам'яттю, повна інтроспекція, механізм обробки виключень, 

підтримка багатопоточних обчислень і зручні високорівневі структури даних. 

Код в Пітоні організовується у функції та класи, які можуть об'єднуватися в 

модулі (які в свою чергу можуть бути об'єднані в пакети). 

Еталонної реалізацією Python є інтерпретатор CPython, що підтримує 

більшість активно використовуваних платформ. Він поширюється вільно під 

дуже ліберальної ліцензією, що дозволяє використовувати його без обмежень 

в будь-яких додатках, включаючи пропрієтарні. Є реалізації інтерпретаторів 

для JVM (з можливістю компіляції), MSIL (з можливістю компіляції), LLVM 

та інших. Проект PyPy пропонує реалізацію Пітона на самому Пітоні, що 

зменшує витрати на зміни мови і постановку експериментів над новими 

можливостями. 

Python - активно розвивається мова програмування, нові версії (з 

додаванням / зміною мовних властивостей) виходять приблизно раз в два з 

половиною роки. Внаслідок цього і деяких інших причин на Python відсутні 
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ANSI, ISO або інші офіційні стандарти, їх роль виконує CPython. 

Розробка мови Python була почата в кінці 1980-х років [7] 

співробітником голландського інституту CWI Гвідо ван Россум. Для 

розподіленої ОС Amoeba потрібний розширюваний скриптова мова, і Гвідо 

почав писати Python на дозвіллі, запозичивши деякі напрацювання для мови 

ABC ( англ. ) (Гвідо брав участь в розробці цієї мови, орієнтованого на 

навчання програмування). У лютому 1991 року Гвідо опублікував вихідний 

текст в ньюсгруппе alt.sources. З самого початку Python проектувався як 

об'єктно-орієнтована мова. 

Назва мови пішла не від виду плазунів. Автор назвав мову на честь 

популярного британського комедійного телешоу 1970-х «Літаючий цирк 

Монті Пайтона». Втім, все одно назву мови частіше асоціюють саме зі змією, 

ніж з фільмом - піктограми файлів в KDE або в Microsoft Windows і навіть 

емблема на сайті python.org (до виходу версії 2.5) зображують зміїні голови. 

Наявність дружелюбного, чуйного спільноти користувачів вважається 

поряд з дизайнерської інтуїцією Гвідо одним з факторів успіху Python. 

Розвиток мови відбувається згідно чітко регламентованим процесу створення, 

обговорення, відбору та реалізації документів PEP (Python Enhancement 

Proposal) - пропозицій щодо розвитку Python. 

3 грудня 2008 року, після тривалого тестування, вийшла перша версія 

Python 3000 (або Python 3.0, також використовується скорочення Py3k). В 

Python 3000 усунені багато недоліків архітектури з максимально можливим 

(але не повним) збереженням сумісності зі старими версіями Пітона. На 

сьогодні підтримуються обидві гілки розвитку (Python 3.x і 2.x). 

Python на 2018 рік є фактично стандартом для написання програм 

аналізу даних. Тому в данні роботі будемо використовувати цю мову 

програмування для реалізації алгоритму обробки даних вивірювання. 

Оскільки Python має значну кільки реалізацій, було вирішено 

зупинитись на дистрибутиві Anaconda. Anaconda поставляеться з власним 
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пакетним менеджером conda замість стандартного для python pip. Що 

головніше, Анаконда включае в себе велику кількість пакетів для обробки та 

візуалізазії данних. 

В даній роботі немає сенсу перераховувати всі пакети присутні в 

даному дистрибутиві та їх можливості. Натомість окреслимо оріентовний 

перелік пакетів, які будуть використані під час наприсання програмного коду. 

 NumPy знадобиться для математичних обрахунків та задач лінійної 

алгебри. Множення матриць тощо. 

 SciPy знадобиться для математичних обрахунків та задач лінійної 

алгебри. Множення матриць тощо. 

 pandas знадобиться для роботи з базами даних та різними форматами 

зберігання даних вимірювань інтегральних мікросхем 

 jupyter являє собою веб сервер 

 matplotlib знадобиться для візуалізації значних масивів даних 

вимірювань інтегральних мікросхем 

 seaborn знадобиться для візуалізації значних масивів даних вимірювань 

інтегральних мікросхем 

 

5.2 Вимоги для програмного забезпечення 

 

Якщо узагальнити все написане вище — в роботі буде використано 

мову програмування Python а саме версію Python 3.6. Також, оскільки метою 

є обробка значних масивів даних вимірювань інтегральних мікросхем, то для 

цього будуть використані пакети з дистрибутиву Anaconda.  

 

 

Оскільки дані вимірювань інтегральних мікросхем, що генеруються під 

час процесу автоматичного промислового тестування існують у багатьох 
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формах, необхідно створити ряд конверторів між цими різними форматами. 

Наразі створена підтримка наступних форматів: 

 DAT 

 CSV 

 XLSL 

 DLG 

 SQL 

Формат дат файлів є найстарішим і найпростішим, оскільки являє 

собою простий текстовий файл, в якому числа відділені між собою 

символами пробілу або табуляції. 

CSV формат є теж відносно простим, в ньому поля 

розділені між собою комою (зазвичай) або вертикальною 

рискою. 

Сучасні вимірювальні системи зазвичай підтримують SQL бази даних. 

Їх перевагою є структурованість, швидкість доступу, пошуку, копіювання, 

доступ з мережі і багато інших. Однак через необхідність їх постійного 

адміністрування, окремого сервера для зберігання, ліцензії виробники 

тестувального обладнання також надають можливість зберігати дані в інших 

форматах. 

Одним з альтернативних форматів є dlg формат. Це потоково безпечний 

формат даних, який використовують виробники вимірювального обладнання 

для зберігання даних. Його перевагою є можливість дописувати і відповідно 

зчитувати дані на льоту. При цьому цілісність даних буде збережена навіть у 

випадку технічного збою. 

Крім інтеграції вищезгаданих форматів зберігання даних, необхідно 

також визначити формат генерації рапортів та зображень. В якості формату 

генерації рапортів було обрано XLSL компанії Майкрософт, оскільки він є 

загальноприйнятим стандартом для зберігання таблиць більшістю 

користувачів ПК. Зображення є сенс генерувати в форматі PNG оскільки він 
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передбачає відносно невеликі втрати якості при не надто великому об’ємі. 

При цьому більш стиснений формат JPEG також було обрано як один із 

можливих варіантів для збереження зображень (графіків, діаграм, тощо). 

 

5.3 Структурний опис програми 

 

Директорія з файлами програми містить наступні файли. 

├── conf 

│   ├── columns.txt 

│   ├── DMLF.txt 

│   ├── linecode.txt 

│   ├── metakey.txt 

│   └── path.txt 

├── dat_conv.py 

├── dlog_conv.py 

├── harvester 

│   ├── config.py 

│   ├── dat2csv.py 

│   ├── dlog2csv.py 

│   ├── harv_csv.py 

│   ├── __init__.py 

│   ├── msa.py 

│   └── plot.py 

├── reports 

├── tests 

│   ├── context.py 

│   ├── __init__.py 

│   ├── test_converter.py 

│   ├── test_harvester.py 

│   ├── test_msa.py 

│   └── test_plot.py 

└── vecloader.py 

 

В директорії harvester знаходяться файли модулю harvester. Як видно з 

лістінга, він включае себе підмодулі config.py dat2csv.py dlog2csv.py 

harv_csv.py msa.py plot.py. 
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6. СТАРТАП ПРОЕКТУВАННЯ 

6.1 Вступ 

Стартап як форма малого ризикового (венчурного) підприємництва 

впродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі 

через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою Інтернету як інструменту 

комунікацій та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів, 

займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних країн), 

і вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки 

за рахунок мобільності, гнучкості та великої кількості стартап-проектів 

загальна маса інноваційних ідей зростає.  

Проте створення та ринкове впровадження стартап-проектів 

відзначається підвищеною мірою ризику, ринково успішними стає лише 

невелика частка, що за різними оцінками складає від 10% до 20%. Ідея 

стартап-проекту, взята окремо, не вартує майже нічого: головним завданням 

керівника проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї 

проекту у працюючу бізнес-модель, що починається із формування концепції 

товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за наявних ринкових умов.  

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає 

здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи 

проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та 

аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів. Узагальнено 

етапи розроблення стартап-проекту можна подати таким чином. 
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6.2. Маркетинговий аналіз стартап-проекту 

 

В межах цього етапу: 

 розробляється опис самої ідеї проекту та визначаються загальні 

напрями використання потенційного товару чи послуги, а також їх 

відмінність від конкурентів; 

 аналізуються ринкові можливості щодо його реалізації; 

 на базі аналізу ринкового середовища розробляється стратегія 

ринкового впровадження потенційного товару в межах проекту.  

2. Організація стартап-проекту 

В межах цього етапу: 

 складається календарний план-графік реалізації стартап-проекту; 

 розраховується потреба в основних засобах та нематеріальних активах; 

 визначається плановий обсяг виробництва потенційного товару, на 

основі чого формулюється потреба у матеріальних ресурсах та 

персоналі; 

 розраховуються загальні початкові витрати на запуск проекту та 

планові загальногосподарські витрати, необхідні для реалізації проекту. 

3. Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту 

В межах цього етапу: 

 визначається обсяг інвестиційних витрат; 

 розраховуються основні фінансово-економічні показники проекту 

(обсяг виробництва продукції, собівартість виробництва, ціна реалізації, 

податкове навантаження та чистий прибуток) та визначаються 

показники інвестиційної привабливості проекту (запас фінансової 

міцності, рентабельність продажів та інвестицій, період окупності 

проекту); 

 визначається рівень ризикованості проекту, визначаються основні 
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ризики проекту та шляхи їх запобігання (реагування на ризики). 

4. Заходи з комерціалізації проекту 

Цей етап спрямовано на пошук інвесторів та просування інвестиційної 

пропозиції (оферти). Він передбачає: 

 визначення цільової групи інвесторів та опису їх ділових інтересів; 

 складання інвест-пропозиції (оферти): стислої характеристики проекту 

для попереднього ознайомлення інвестора із проектом; 

 планування заходів з просування оферти: визначення комунікаційних 

каналів та площадок та планування системи заходів з просування в 

межах обраних каналів; 

 планування ресурсів для реалізації заходів з просування оферти. 

Означені етапи, реалізовані послідовно та вчасно – створюють 

передумови для успішного ринкового старту. Проте фахівці зі створення та 

розвитку стартап-проектів окремо відзначають, що відсутність 

маркетингових знань та умінь, що уможливлюють розробку ринково 

затребуваного проекту із вихідної ідеї, є основною причиною високого рівня 

банкрутств стартап-компаній, і ця проблема може бути вирішена за рахунок 

навчання винахідників. Відповідно, основним призначенням даних 

Методичних рекомендацій є надання студентам знань щодо суті, основних 

принципів розроблення стратегії ринкового впровадження та маркетингового 

управління інноваційними стартап-проектами у промислових галузях 

економіки, використання ефективних маркетингових інструментів 

просування високотехнологічних продуктів виробництва та послуг. 
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6.3 Опис проекту 

 

6.3.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

 

В межах підпункту слід послідовно проаналізувати та подати у вигляді 

таблиць: 

 зміст ідеї (що пропонується); 

 можливі напрямки застосування; 

 основні вигоди, що може отримати користувач товару (за кожним 

напрямком застосування); 

 чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників; 

Перші три пункти подаються у вигляді таблиці (табл. 6.1) і дають 

цілісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах 

яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів. 

Таблиця 6.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Програмне забезпечення для 

оптимізації виходу придатних 

інтегральних мікросхем 

1.інтегральні мікросхеми 1. простота 

використання 

2.інші мікросхеми 2. автоматизація 

аналізу даних 

3.мікросхеми побутового 

призначення 

3. збір виміряних 

даних в одному місці 

 

6.3.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення 

товару). 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

таких складових: 

 за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту? 
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 чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити? 

 чи доступні такі технології авторам проекту? 

 

Таблиця 6.2. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 
Ідея проекту Технології її реалізації Наявність технологій 

Доступність 

технологій 

1 Конвертація Python Наявна Доступна для 

всіх 

2 Аналіз Anacoda Необхідно розробити Необхідно 

розробити 

3 Генерація Jupiter Необхідно розробити Необхідно 

розробити 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Python 

 

 

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо можливості 

технологічної реалізації проекту: так чи ні, а також технологічного шляху, 

яким це доцільно зробити (з поміж названих технологій обираються такі, що 

доступні авторам проекту та є наявними на ринку).  

 

6.3.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.  
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Таблиця 6.3. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ 

п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од Макс. 1000 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 10000 грн за ліцензію 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Немае 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Можливо необхідна 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % 10% (в середньому) 

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку) порівнюється із 

банківським відсотком на вкладення. За умови, що останній є вищим, 

можливо, має сенс вкласти кошти в інший проект. 

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо того, чи є 

ринок привабливим для входження за попереднім оцінюванням. 

Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5). 

Таблиця 6.4  Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних цільових 

груп клієнтів 

Вимоги 

споживачів 

до товару 

1 Аналіз виміряних 

даних інтегральних 

мікросхем 

Компанії що 

займаються 

виробництвом 

мікросхем 

Компанії що 

займаються 

виробництвом 

мікросхем  

Наявність 

доступного 

програмного 

забезпечення 

 

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 

ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(табл. №№ 6.6-6.7). Фактори в таблиці подавати в порядку зменшення 

значущості.  
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Таблиця 6.5  Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Невеликий ринок Мала кількість 

потенційних кліентів 

загрожуе ризиком 

втратити дохід 

Шукати нові ринки для 

продукту 

2 Велика специфічність в 

даних конкретних 

кліентів 

В різних кліентів можуть 

бути дуже різні 

продукти, які 

потребують різних 

інструментів 

Розвивати технічну 

підтримку кліентів 

 

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 

конкуренції на ринку (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

Чиста Невелика кількість конкуренті відсутній 

Міжнародна Міжнародний масштаб відсутній 

внутрішньогалузева Специфічна для 

мікроелектроніки 

відсутній 

програмна Айті сфера відсутній 

цінова так відсутній 

марочна ні відсутній 

 

 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не 

є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. Наприклад: 

зниження доходів потенційних споживачів – фактор загрози, на основі якого 

можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при 

виборі товару та відповідно, – цінової конкуренції (а це вже – ринкова 

загроза).  
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6.4 Висновки до розділу стартап проектування 

 

Розробка даної магістерської дисертації може мати незначний 

комерційний потенціал для розвитку стартапу. Потенційні клієнти — малі та 

великі компанії, як якимось чином пов'язані з розробкою, виробництвом чи 

контролем якості інтегральних мікросхем. 

Значного сенсу відкривати стартап недоцільно. Розділ включено до 

магістерської дисертації виключно з метою його наявності через вимоги до 

написання магістерської дисертації з 2018 року. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході переддипломної практики було проаналізовано основні типи 

дефектів та відповідні втрати інтегральних мікросхем, до яких вони 

призводять. Вивчено типи тестів, які застосовуються протягом промислового 

тестування, такі як функціональні, структурні та скрінінг тести. Проведено 

короткий огляд обладнання для промислового тестування, такі як пробер, 

хендлер, ATE-тестер, тощо.  

Крім огляду та класифікації основних типів дефектів, що призводять до 

втрати вигоду придатних, розглянута низка автоматизованих тестів для 

вимірювання та виявлення несправностей. 

Під час виконання магістерської дисертації було також написано 

програму на мові програмування Python з використанням модулів для роботи 

з даними такі як numpy, pandas, matplotlib, scipy тощо. 

Програмне забезпечення включає в себе конвертер типових форматів в 

яких зберігаються дані вимірювань інтегральних мікросхем. Також включені 

модулі статистичної обробки даних та візуалізації. Кінцевим результатом 

роботи розроблюваного програмного забезпечення є автоматично згенеровані 

файли рапортів з таблицями та графіками. 

Програмне забезпечення було перевірене на доволі великій вибірці 

даних (порядку 5 Гб). Результат і швидкість роботи знайдено прийнятними. 
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