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Пояснювальна записка містить 62 сторінки, 40 ілюстрацій, 4 таблиці, 3
блоксхеми та 18 бібліографічних найменувань.
Метою роботи було аналіз та огляд систем для реєстрації та аналізу зображень
які використовуються в контролі якості мікросхем. Опис структур для обробки
зображень, іх принцип роботи та можливості. Аналіз принципів аналізу
зображень для проведення належного контролю якості, та для його
покращення.
Данний матеріал підійде для ознайомлення з принципами побудови сучасних
систем для реєстрації зображень, можливості ії аналізу і обробки. Для
знайомства з сучасним програмним забеспеченням для обробки зображень,
створення баз данних зображень та знайомства з принципами аналізу
програмнім забеспеченням структур за іх зображеннями.
Ключові слова: зображення, структура, контакт, майданчик, рядок, піксель,
обробка, інтегральна мікросхема, провідник, топологія, якість, межі.

Summary
Student of the Faculty of Electronics of the National Technical University of Ukraine
"Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"
Savchenko Valentin
to the thesis on the topic "Systems of registration and analysis of images in the
control of quality of chips"
The explanatory note contains 62 pages, 40 illustrations, 4 tables, 3 block diagrams
and 18 bibliographic titles.
The aim of the work was to analyze and review the systems for recording and
analyzing images used in the quality control of chips. Description of the structures for
image processing, their work principle and capabilities. Analysis of the principles of
image analysis for proper quality control and for its improvement.
This material is suitable for familiarization with the principles of constructing modern
systems for registration of images, the possibility of its analysis and processing. To
get acquainted with modern software for processing images, creating databases of
images and familiarity with the principles of analyzing software by providing
structures for their images.
Keywords: image, structure, contact, pad, string, pixel, processing, integral chip,
conductor, topology, quality, boundaries.
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