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процесу плазмового травлення, що містить вузь-
космуговий інтерференційний фільтр, що оптично 
пов'язаний з фотоперетворювачем, який містить 
фоторезистор, біполярний транзистор, ємність, 
котушку індуктивності та два джерела постійної 
напруги, який відрізняється тим, що фотоперет-

ворювач містить другий біполярний транзистор, 
перший та другий резистори, причому перший ви-

від фоторезистора з'єднаний із котушкою індукти-
вності, а другий вивід фоторезистора з'єднаний з 
першим виводом ємності, із емітером другого бі-
полярного транзистора, другим полюсом другого 
джерела постійної напруги та другим полюсом 
першого джерела постійної напруги, колектор дру-
гого біполярного транзистора з'єднаний із базою 
першого біполярного транзистора та першим ви-
водом першого резистора, другий вивід якого з'єд-
наний з першим полюсом другого джерела постій-
ної напруги, емітер першого біполярного 
транзистора з'єднаний із першим виводом ємності, 
базою другого біполярного транзистора та другим 
виводом котушки індуктивності, колектор першого 
біполярного транзистора з'єднаний першим виво-
дом другого резистора, другий вивід другого рези-
стора з'єднаний з першим полюсом першого дже-
рела постійної напруги. 

 
 

 
Корисна модель належить до області елект-

ронної техніки і може бути використана для конт-
ролю плазмових процесів в різноманітних при-
строях автоматичного керування технологічними 
процесами. 

Відомий пристрій для визначення моменту за-
кінчення процесу плазмового травлення [див. па-
тент України № 26975 МПК H01L 21/302, 2007], 
який містить вузькосмуговий інтерференційний 
фільтр, який оптично пов'язаний з частотним пе-
ретворювачем, який містить три біполярних тран-
зистори, два конденсатори, п'ять резисторів, фо-
тодіод та джерело постійної напруги. 

Недоліком даного пристрою є низька його чут-
ливість. 

Найбільш близьким технічним рішенням є 
пристрій для визначення моменту закінчення про-
цесу плазмового травлення [див. патент України 
№ 4413 МПК7 H01L 21/302, 2005], який містить 
вузькосмуговий інтерференційний фільтр, що оп-
тично пов'язаний з частотним перетворювачем, 
який містить фоторезистор, польовий та біполяр-
ний транзистори, два джерела постійної напруги, 
ємність та котушку індуктивності. 

Недоліком даного пристрою є низька його чут-
ливість. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення пристрою для визначення моменту за-
кінчення процесу плазмового травлення, в якому 
за рахунок введення нових блоків і зв'язків між 
ними досягається можливість виміру малих зна-
чень інтенсивності відбитого поверхнею зразка 
лазерного випромінювання, що приводить до під-
вищення точності виміру плазмового травлення. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрої для визначення моменту закінчення про-
цесу плазмового травлення, що містить вузькосму-
говий інтерференційний фільтр, що оптично пов'я-
заний з фотоперетворювачем, який містить 
фоторезистор, біполярний транзистор, ємність, 
котушку індуктивності та два джерела постійної 
напруги, крім того, фотоперетворювач містить дру-
гий біполярний транзистори, перший та другий 
резистори, причому перший вивід фоторезистора 
з'єднаний із котушкою індуктивності, а другий вивід 
фоторезистора з'єднаний з першим виводом єм-
ності, із емітером другого біполярного транзисто-
ра, другим полюсом другого джерела постійної 
напруги та другим полюсом першого джерела пос-
тійної напруги, колектор другого біполярного тран-
зистора з'єднаний із базою першого біполярного 
транзистора та першим виводом першого резис-
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тора, другий вивід першого резистора з'єднаний з 
першим полюсом другого джерела постійної на-
пруги, емітер першого біполярного транзистора 
з'єднаний із першим виводом ємності із базою дру-
гого біполярного транзистора та другим виводом 
котушки індуктивності, колектор першого біполяр-
ного транзистора з'єднаний першим виводом дру-
гого резистора, другий вивід другого резистора 
з'єднаний з першим полюсом першого джерела 
постійної напруги. 

На кресленні подано схему пристрою для ви-
значення моменту закінчення процесу плазмового 
травлення. 

Пристрій складається з вузькосмугового інте-
рференційного фільтра 1, який оптично пов'язаний 
з фотоперетворювачем, який містить фоторезис-
тор 2, перший вивід якого з'єднаний із котушкою 
індуктивності 3, а другий вивід фоторезистора 
з'єднаний з першим виводом ємності 4, із емітером 
другого біполярного транзистора 5, другим полю-
сом другого джерела постійної напруги 6 та другим 
полюсом першого джерела постійної наруги 7, 
колектор другого біполярного транзистора 5 з'єд-
наний із базою першого біполярного транзистора 8 
та першим виводом першого резистора 9, другий 
вивід першого резистора 9 з'єднаний з першим 
полюсом другого джерела постійної напруги 6, 
емітер першого біполярного транзистора 8 з'єдна-
ний із першим виводом ємності 4 із базою другого 
біполярного транзистора 5, другим виводом коту-
шки індуктивності 3 та виходом, колектор першого 
біполярного транзистора 8 з'єднаний першим ви-

водом другого резистора 10, другий вивід другого 
резистора 10 з'єднаний з першим полюсом першо-
го джерела постійної напруги 7. 

Пристрій працює наступним чином. 
В початковий момент часу світло не діє на фо-

торезистор 2. Підвищення напруги джерела пос-
тійної напруги 6 через резистор 9 до величини, 
коли на електродах емітер-колектор біполярних 
транзисторах 5 та 8 виникає від'ємний опір, який 
приводить до виникнення електричних коливань у 
контурі який, утворюється паралельним включен-
ням повного опору біполярних транзисторів 5 і 8 з 
ємнісним характером на електродах емітер-
колектор та котушкою індуктивності 3. Ємність 4 
запобігає проходженню змінного струму через 
джерело постійної напруги 6. При наступній дії 
оптичного випромінювання на фоторезистор 2 і 
змінює його опір що приводить до зміни ємнісної 
складової повного опору на електродах колектор-
емітер біполярних транзисторів 5 та 6, а це викли-
кає зміну резонансної частоти коливального кон-
туру. 

Використання запропонованого пристрою сут-
тєво підвищує точність виміру інформативного 
параметра за рахунок використання ємнісного 
елемента коливального контуру у вигляді біполяр-
них транзисторів, в яких зміна опору під дією світ-
ла перетворюється в ефективну зміну резонансної 
частоти, при цьому можлива лінеаризація функції 
перетворення шляхом вибору величини напруги 
живлення.
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