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SAMENVATTING.

Op verschillende plaatsen in het IC-produktieproces maakt men gebruik van
zgn. defectmonitoren.
Dit zijn strukturen op silicium, die extra gevoelig zijn voor een bepaalde
categorie procesfouten. Ze zijn zo ontworpen dat eventueel voorkomende
defecten electrisch kunnen worden gedetecteerd. Verder is het mogelijk am
aan de hand van metingen verricht aan dergelijke monitoren d(' oorzaak van
een eventuele fout te achterhalen. Dit blijkt aileen mogelijk te zijn als, en
goed gemeten wordt, en slim ontworpen is.

M. b. v. de Moderne Algebra, graaftheorie en paaralgebra, zijn uitgaande
van deze eisen algorithmen ontwikkeld en voorwaarden opgesteld.
Ret opstellen van een goede meetprocedure komt neer op bet zoeken naar
separation sets in de neighbourgraph. Laatstgenoemde geeft de mogelijke
defectrelaties van de monitor weer.
Ret is oak deze neighbourgraph die een grate rol speelt bij het slim ont
werpen van een monitor. Eenduidige dataprocessing op grand van twee
groepsmetingen is dan en slechts dan mogelijk als de neighbourgraph simpel
is en geen circuits bevat. (In de praktijk is het voldoende als de graaf geen
circuits heeft die uit minder dan 4 takken bestaan.)

Uitg<lande van de relatie "sluiting" blijken de electrische eigenschappen van
een monitor met of zander defecten, goed beschreven te kunnen worden met
een partitie op de verzameling van bond pads van die monitor.

Op basis van de hier gepresent eerde defect monitor-theorieen is een datapro
cessing programma geschreven, waarmee het in principe mogelijk is, am
uitgaande van tweegroepsmetingen, een goede meetprocedure te genereren
en data te verwerken voor iedere defectmonitor. Initialisatie van de software
vindt plaats via een aantal tabellen.
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Chapter 1

INLEIDING.

Op de Technische Universiteit en de Philips Research Laboratories te Eind
hoven wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van uit val in het IC
prod uk tieproces.

Grofweg gezien onderscheiden we twee soorten oorzaken voor dit opbrengst
verlies:

• globale processfouten: b.v. fouten veroorzaakt door lijnbreedtevari
aties of door" uitrichtfouten"

• locale processfouten: b. v. fouten veroorzaakt door pinholes in het

oxide of door extra metaal als gevolg van een stofdeeltje op het masker.
[8]

De globale fouten leiden vaak tot variatie in parameters, zoals b.v. de drem
pelspanning van een mos-transistor, de weerstandswaarde van een string,
etc. etc. Dergelijke globale fouten beinvloeden b.v. de snelheid of de pow
erconsumptie van het device. [8]
Om een indruk te krijgen van deze globale fouten worden tijdens de pro

dllktie de zgn. Prodllkt Control Modules (=PCM) meegeintegreerd op de
wafers. Op vijf over de plak verspreide posities wordt i.p.v. het produkt een
reM meegeintegreerd. Een dergelijke module bestaat uit een groot aantal

delen waaraan afzonderlijk allerlei metingen gedaan kunnen worden, zoals
b.v. sheetweerstand-metingen, bepaling van de lijnbreedtes, etc.etc.

De locale fouten (spot, defects) leiden vaak tot niet functionerende circuits.
Om een indruk te krijgen van dichtheden van dergelijke catastrofaJ{' defecten
maakt men gebruik van speciaal ontworpen strukturen die extra gevoelig zijn

voor een bepaalde categorie locale fouten.
Een voorbeeld van dergelijke monitoren zijn de zgn. Produkt '{ield Modules.

(=PYM) Dit zijn defertmonitoren waarvaJl de locale topologie is afgeJeid

5
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Figure 1.1: Learning-curve lIatl dt yield.

van de tapalagie van een bepaald pradukt. Ze zijn gedesintegreerd t.a.v.
het bijbeharende pradukt, zodat de oarzaak van een bepaald fautgedrag is
te achterhalen.

Deze PYMen spelen een grote ral in het kader van de Yield-improvement.
De data afkamstig van metingen aan dergelijke devices wardt teruggekap
peld naar het antwerp van het pradukt am zo een stapje hager te kamen ap
de learning-curve. (zie fig 1.1)

Naast de PYMen gebruikt met aak meer algemene teststrukturen, die niet
afgeleid zijn van een pradukt. M.b. v. deze defectmanitaren warden de di
verse defectdichthpden en clusterparameters van een bepaald pracess bepaald.

Een belangrijke schakel in bavenbeschreven defectmanitar-wereld is de ver
garing van data, een handeling die terugkamt in elke defectmanitar-amgeving.
Aan de hand van deze data warden dan een aantal uitspraken teruggekap
peld naar het antwerp. Bij deze uitspraken zijn twee zaken van belang:

1. Zij moeten van dergelijk kaliber zijn dat er iets mee gedaan kan warden.
Dit impliceert dat ze:

(a) valdoende infarmatief dienen te zijn; niet te veel "if', "and" af
"ar" in de uitspraken. (b.\'. Met de uitspraak "de defectdichtheid
van aluminium sluitingen is haag af de kwaliteit van het gateaxide
is slecht" kan minder warden gedaan als met de uitspraak "de
defectdichtheid van aluminium sluitingen is 0.]/cm2'·.)

(b) de juiste vorm dienen te hebben: we prefereren defectdichtheden
boven dpfectaantalJpn.

6
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Figure 1.2: Dtfectmonitorcyclus

2. Zij moeten betrouwbaar en voor slechts een uitleg vatbaar zijn.

In dit verslag beperk ik me tot de punten la en 2. Voor punt 1b verwijs ik
naar het onderzoek dat gedaan wordt in de vakgroep Automatisch Systeem
Ontwerpen aan de Technische Universiteit te Eindhoven waar onderzoek
wordt gedaan naar methodes om van een ontwerp de defectgevoelige gebied
jes te bepalen. M.b.v. de oppervlakten van deze gebiedjes is het mogelijk
uit de defectaantallen de defectdichtheden te bepalen.

De Haag is nu in hoeverre aspecten uit de defect monitorcyclus, zoals ontwer
pen, opstellen van meetprocedures en dataprocessing (zie fig 1.2), invloed
hebben op de aard van bovengenoemde punten la en 2.
Om hierop een antwoord te kunnen geven is een beschrijvingswijze voor
defectmonitoren opgezet die het mogelijk maakt om zinnig over eerder ge
noemde aspecten van fig. 1.2 te kunnen praten

7



"Wlwt'~ in the name f" (ShoJce"'''''l1'ej
It's R1I In the nRlne.

Chapter 2

EEN
BESCHRIJVINGSVORM
VOOR
DEFECTMONITOREN,
METINGEN EN
DEFECTEN.

Salllenvatting: In dit hoofd~tl1k worc\t. d~ basi;: gelegd voor een
def~ctmonitor-lIIod~1. Naa;:t ~en groot .lantal definitie;: wordt hier ~en

wiskllndige be~chrijvingslllethodegepr~senteerd, waarl1it in latere hoofd
~tllkken wet t.en worden afgeleid Ill.b.!. het op~teJlen van relatietabellen
en het gen~reren van meet procedure;:.

2.1 Definitie van de neighbourgraph.

Dirks beschreef in '87 PYMen als gedesintegreerde meet bare testsLrukturen.
[1 ]
Naast deze verbale definitie gebruikte hij vaal' de font-analyses de masker
sets. Om eenvoudig met defectmonitoren te kunnen rekenen is echter een
globalc beschrijvingswijzE' noodzakelijk.

8
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Figure 2.1: Voorbeeld van een defectmonitor.

Definitip van een defeetmonitor: Een defectmonitor is een meetbare
eenvoudige teststruktuur die via een N-tal bondpads verbonden is met de

buitenwereld.
Elke bondpad heeft een naam. De verzameling van al de bond pads van een

defectmonitor noemen we de bondpadverzameling.
Inwendig is de defect monitor opgebouwd uit geleider!->. Een geleider is een
struktuur in de monitor die bestaat uit geleidend materiaal. Hij is omgeven
door isolerend materiaal. AIle punten van een geleider hebben dezelfde po-

tentiaal.
Elke geleider heeft een naam. De verzameling van aIle geleiders van een

defectmonitor noemen we de geleiderverzameling.

Voor de monitor uit fig. 2.1 geldt b.v. dat:
BV (= bondpadverzameling) = ( Kl, K2, M1T. MIB)
GV (= geleiderverzameling) = ( KAMl, T\·1EANDER. KAM~ )

N (= aantal bondpacls) = 4

9
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Figure 2.2: Neighbourgraph van de monitor uit fig· 2.1.

Definitie van het begrip neighbour: We noemen twee geleiders neigh
bour van elkaar, indien geld I. dat de beide geleiders door een defect met
elkaar zouden kunnen worden kortgesloten, zonder dat daarbij een andere
geleider betrokken raakt.
am een zinvolJe definitie te krijgen moeten er eerst weI aannames worden
gemaakt oV('f de aard van dat defect.

Definitie van het damstel1ellmodel: Elk defect kan worden voorgesteld
door een ronde schijf. Aan de diameter van de schijf worden geen eisen
gesteld.

20 geldt voor de monitor uit fig 2.1: De meander en kaml zijn damsteen
neighbours (=neighbour uitgaande van het damstenenmodel) van elkaar.
Kaml en kam2 zijn duidelijk geen damsteen-neighbours, omdat elk defect
dat kaml en kam2 ZOU kortsluiten ook de meander erbij betrekt.

Op dez(' manier kunnen we van een monitor aile neighbourverbanden op
schrijven. We verkrijgen zo een binaire relatie op de geleiderverzameling
GY.

Uit de mooerne algehra is bekend [2] dat elke binaire relatip R op een set
GY een graaf NG bepaalt. waarvoor geldt:

NG = ( GV, U)
Hierin stell. U de verzameling van takken voor. De geleiders stelJen de knoop
punten voor in de graaf. Aileen als twee geleiders damsteen-neighbours zijn
van elkaar, zijn de overeenkomstige knooppunten in dp graaf vebonden door
een tak. De zo ontstane graaf zullen we in het vervolg neighbourgraph
(=NG) noemen.
Yoor de monitor uit fig 2.] vinden we dp neighbourgraplJ uit fig. 2.2.

Een geheel andere manier om dp neighbourgraph te bezien is de volgende:
Een neighbourgraph geeft onzekerheden aan. Be\'indt zich tussen twee
knooppunten een tak, dan betekent dit. dat de overeenkomstige geleiders

10



Figure 2.3: Voorbeeld van un multiple layer monitor mtt bijbehorendf NC.

mogelijk door een defect met elkaar verbonden zouden kunncn zijn. Het

ontbreken van een tak tussen twee knooppunten impliceert dat er nooit een
defect beide geleiders kan kortsluiten zonder daarbij een andere geleider te
betrekken.

Ook bij multiple layer defect.monitoren blijven bovenstaande definities zin
nig. Aangezien we in dit geval met drie dimensies te maken hebben moet
het damstenenmodel worden aangepast. We introduceren daarom het. zu

urtjesmodel.

Definitie zuurtjesmodel: Elk defect kan worden voorgesteld door een
convex lichaam in de drie dimension ale ruimte waarvoor geJdt dat. haar pro

jectie op het xly vlak een ronde schijf is.

Een voorbeeld van een zuurtjes-neighbourgraph voor een multiple layer
moni-tor zien we in fig. 2.3.

2.2 Definitie van de defectpartitie.

AIs we aan defectmonitoren metingen gaan verrichten zullen we constateren
dat bepaalde bondpads elertrisch md elk<lar verbonden zijn (b.v. via een

gf'leider) en anrlerf' boncipacis electrisrh van elkaar zijn geisoleerd.

Jl



Definitie van het begrip sluiting: Sluiting is eell binaire functie op de

bondpadverzameling BY. De relatie geeft aan of twee bondpads electrisch
met elkaar verbonden zijn.

Deze binaire relatie "sluiting" heeft de volgende eigen
schappen:
- reflexief; bondpad x is altijd electrisch verbonden met

bondpad x.
- symmetrisch; als bondpad x electrisch verbonden is met

bondpad y. geldt ook dat bondpad y electrisch verbonden
is met bondpad x.

- transitief; als bondpad x electrisch is verbonden met bond
pad y en bondpad y electrisch verbonden is met bondpad z.
dan geldt ook dat bondpad x electrisch is verbonden met
bondpad z.

De binaire relatie "sluiting" is dus een equivalence relation
op BV.

Definitie van een zuivere monitor: Onder een zuivere monitor ver

staan we een defectmonitor die niet bevuiJd is met defecten.

Yoor de zuivere monitor van fig. 2.1 geldt b.v. dat bondpad Ml Ten bond

pad MIB een sluiting met elkaar maken. Ze zijn immers verbonden met
dezelfde geleiders. Bondpad Kl en en MIT maken geen sluiting met elkaar,
etc. etc.

Uit de moderne algebra is bekend dat elkP equivalence relation op een set

BY wordt gedefinieerd door een partitie op de verzameling BV. ([3] Theo

rerna 5, biz. 43)

We kunnen de relatie "sluiting" dus indirekt beschrijven in de vorrn van

een partitie op de bondpadverzameling B\!. Deze partitie zullen we in het
vervolg de defectmonitorpartitie noemen.

De dpfectmonitorpartitie hepft altijd betrekking op de sluiting-relaties van

de zuivere monitor. Hebben we het over de sluiting relaties van een met
defecten bevuilde monitor, dan spreken \ve van defertpartities. De defect

partitie van de monitor die bevuild is met nul defecten is gelijk aan de

defectmon itorpartitie.

De defectmonitorpartitie van de monitor uit fig. 2.1 is:

DMP (= Defertmonitorpartitie) = ((hI). (MIT, MIB), (1\2))

12



In I. abel 2.1 worden enhle defpctconfiguraties en dpfectpart.itips gpgpven
voor de monitor uit figuur 2.1.
Uit de tabel blijkt, dat bij elke defectpartitie een defectconfiguratie hoort
en dat bij elh defectconfiguratip ppn dpfertpartitie hoort. Dit is voor lang
niet aile monitorpn he! gpval. We kompn hierop terug in hoofdstuk 5.

Tabel 2.1: Defectconfiguratif t'ersus defedpartities.

.__._--------- -- - ---- - _. ---
no. defectcollfiguratie defectpartit.ie
1. geen dpfecten ((Kl)(M1T MIB)(K2))
2. defect tussen kaml en meander ((Kl Ml T MIB)(K2))
3. defect tussen kam2 en meander ((Kl)(K2 MIT MIB))
4. defect in meander ((Kl )(K2)(MI T)(MIB))
5. defect(en) tusspn kaml, ((Kl K2 MIT MIB))

kam2 en meander
6. 2 & 4 mogelijkheid 1 ((Kl MIT)(K2)(MIB))
7. 2 & 4 mogelijkheid 2 ((Kl MIB)(K2)(MIT))
8. 3 & 4 mogelijkheid 1 ((K2 MIT)(Kl)(MIB))
9. 3 & 4 mogelijkheid 2 ((K2 MIB)(Kl)(MlT))

Bij het opst.ellen van dezp tabel zijn we er van uitgegaan, dat het maximaal
aantal defecten waarmee een monitor bevuild wordt 2 bedraagt. De vprza
meling van mogplijke defectpartities die zo ontstaat, duiden we aan met de
2-defertruimte.

Definitie van de n-defectruimte: De n-defectruimte van een monitor is
de verzameling van aile mogelijkp defectpartities dip we kunnen verkrijgen
door de zuivere monitor I.e bevuilen met maximaal n defecten.

Zo geldt dat de I-dpfpctruimtp van dp monitor uit fig. 2.1 wordt gevormd
door dp eerstp 4 partities uit tabel 2.1.

Definitie van lH't begrip groter of g(1Iijk aan: Een dpfpctpartitip pipl

is grater of gelijk aan epn defectpartitie pie2, indien iedere suhset van pie2
bevat wordt door iedere subset van piel. Wp noteren dit door pipl >=pie2

of pip2<=piel. 17]

Voor deze relatie groter of gelijk op de n-defectruimte gelden
de volgende eigenschappen:

13
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x
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((1\ I)(K2)(\11T)(M]R))

Figure 2.4: Ordening van defectpartities.

- reflexief; piel<=piel voor aIle defectpartities piel uit de
n-defectruimte.

- anti-symmetrisch; als piel<=pie2 en pie2<=piel, dan geldt
dat piel dezelfde defectpartitie is als pie2.

- transitief; als piel<=pie2 en pie2<=pie3. dan geldt dat
piel<=pie3. [2]

M.b.v. de mod erne algebra voIgt nu dat (n-defectruimte, <=) een orden
ing is. Deze kunnen we visualiseren m.b.v. een Hasse-diagram (zie fig 2.4)
[2]. De grootste defectpartitie wordt gevormd door de identiteit I. In dit
geval zijn aile bondpads electrisch met elkaar verbonden. De kleinste de
fectpartitie wordt gevormd door de nulpartitie. Laatstgenoemde staat voor
de configuratie waarbij aIle bondpads electrisch van elkaar zijn geisoleerd.

Er dient te worden opgemerkt dat het Hasse-diagram van figuur 2.4 verre
van compleet is. Bovenaan staat de grootste partitie, onderaan de kleinste.
Defectpartities die niet vergelijkbaar zijn staan op dezelfde regel.

2.3 Definitie van meetpartitie.

Men kan op verschillende manieren aan defectmonitoren gaan meten. Wij
beperken ons voorlopig tot metingen vol gens het principe van fig. 2.5. Aile
bondpads worden aan een bepaalde potentiaal gelegd. Geen van hen wordt

14
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Figure 2.5: Tweegroepsmeting

zwevend gelaten. Een gedeelte van de bond pads wordt via een stroomme
ter verbonden met de a-kant van de bron. Aile andere bondpads worden
verbonden met de b-kant. Spanning en stroom worden gemeten waaruit de
weerstand kan worden bepaald.
Dit soort metingen zullen we in het venolg aanduiden met tweegroepsmetin
gen. Feitelijk worden ze gedefinieerd door een splitsing van de bond pad
verzameling in twee, niet lege disjuncte subsets of m.a.w. door een partitie
op BV die bestaat uit twee subsets.
De meting uit fig. 2.5 kunnen we dus mathematisch voorstellen door:
((KI)(K2 MIT MIB)).

Belangrijk is hoe we onze meetresultaten gaan interpreteren. Het resul
taat van de meting is natuurlijk niet een element van een uitkomstruimte
{sluiting, isolatie}. In bet algemeen is bet resultaat een weerstandswaarde
ergens tussen nul en oneindig.
Deze waarden zullen dus op een of andere manier vertaald moeten worden in
een sluiting, een isolatie of iets anders. Dit vertalen zullen we in het vervolg
interpreteren noemen.

Het interpreteren kan worden gekarakteriseerd door een functie I die aan
elke weerstandswaarde een element koppelt uit de uitkomstruimte U.

I: R --> U
{l bevat een eindig aantal elementen.

15
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Figure 2.6: Defectmonitor.

Voorlopig zuBen we er van uitgaan dat. U bestaat uit df' twee elementen
sluiting en isolatie. Is de meetwaarde groter dan een van te voren berekende
waarde RI, dan gaat. men er van uit dat beide verzamelingen bondpads van
elkaar geisoleerd zijn. Is daarentegen de meetwaarde jui~t kleiner dan RI,
dan nemen we aan, dat beide verzamelingen bondpads via een of meer de
fee-t.en kortgesloten zijn.

Later zal blijken dat in sommige gevallen door uitbreiding van I meer infor
matie kan worden verkregen, b.v. over de grootte van de defecten en over
het aantal defectcn dat verantwoordelijk is voor een sluiting tussen twee
geleiders.(zie intermezzo 1)

ITlffTmezzo 1: ITlformatie, zekerheid. Beschouw de monitor uit fig. 2.6.
In de situatie waarbij de monitor niet bevuild is met defecten, meet men
tllssen de bondpads MI T en MI Been weerstand Rnom. Als er echter
tussen beide gel eiders twee deferten optreden, zoals in figuur 2.6, dan meten
we t.ussen Ml B en MI Teen weerstand die een stllk kleiner is dan Rnom.

16



Definieren we nu U = {isolatie, nominale weerstand, sluiting} dan kunnen
we uit onze meetresultaten concluderen of we met single of met multiple
defecten te maken hebben. (meer informatie dus)

Ais de defecten echter dicht bij elkaar komen Jiggen, dan zal de R tussen
MIT en MIB niet noemenswaardig veel kleiner zijn dan Rnom. We zullen
dan ook den ken dat we te maken hebben met een single defert. De zekerheid
dat de uitspraak waar is wordt dus kleiner.
Het verlies van deze zekerheid is o.a. afhankelijk van de spreiding in de
weerstandswaarde van de string van de defectloze PYMen.
Voor batch MR4745 van de PCMC4DLOIEI is voor module 2b de verdeling
van de weerstandswaarde van meander 2 bepaald. (zie fig. 2.7)
De zekerheid van de uitspraken "single defect" en "multiple defect" drukken
we uit in de voorwaardelijke kansen:
(a) p(Rm < Ri onder de voorwaarde: I defect)
(b) p(Rm > Ri onder de voorwaarde: 2 defecten)
Voor de berekening van kans (a) kunnen we gebruik maken van de verdeling
uit figuur 2.7.
De berekening van (b) is iets complexer. We nemen aan dat de defecten
poisson verdeeld zijn langs de meander. Verder gaan we er van uit dat ze
evenals de kam een te verwaarlozen weerstand hebben.
Stel nu voor dat twee defecten, op een "afstand" X van elkaar, kaml ko
rt.sluiten met de meander. Ais geldt dat de string een lengte Y heeft, dan
betekent dit samen met de bovenstaande aannames, dat we tussen MI Ten
MI Been weerstand meten die gelijk is aan:

(I-X/Y) * Rnom
Uitgaande van eerder genoemde poisson statistieken vinden we nu voor Rme
ander een verdeling als aangegeven in figuur 2.8. We zien dat een keuze van
Ri neerkomt. op een trade-off t.ussen beide onzekerheden.
M.b.v. deze verdeling is het nu een ftuitje van een cent om (b) te berekenen.
In figuur 2.9 zijn (a) en (b) uitgezet als functie van Ri.
Einde intermezzo 1
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Chapter 3

DATAPROCESSING

Samenvatting: Uit.gaande van de defectpartities en de meetpartities wordt
in dit hoofdstuk de relatietabel afgeleid. Tevens wordt een dat.aproces
singsalgoritme gepresent.eerd.

3.1 Inleiding

Definitie dataprocessing: Ret extraheren van foutoorzaken (::::defect
soorten) uit de meetresultaten duiden we in het vervolg aan met. datapro
cessmg.

Aan een monitor worden een aantal metingen verricht. Uit de resultaten

daarvan en uit de definitie van die metingen moet het mogelijk zijn om de
defectconfiguratie waarmee de monitor bevuild is te bepalen.
Dit bepalen vindt eigenlijk plaats in twee fasen:
]. Bepaling van de defectpartitie uit. de geinterpreteerde meetresultaten.
2. Bepaling van de defectconfiguratie uit de defectpartitie.

Voorlopig beperken we ons tot stap ]. Als we het in dit hoofdstuk hebben
over dataprocessing bedoelen we het berekenen van de defec.tpartitie uit de
meetresultaten en de bijbehorende meetpartities.
Fase 2 komt uit.voerig in hoofdst.uk 4 aan de orde.

Zeker zo interessant als dataprocessing is het. omgekeerde.
Uitgaande van de defect~artitie van de monitor en de meetpartit.ie van de
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meting, moet het mogelijk zijn om het resultaat van de meting op de moni
tor te voorspellen of te berekenen.
In formulevorm:

(1) resultaat = f (meetpartitie, defectpartitie)
Als f bekend is kunnen we voor elke meting het te verwachten resultaat
berekenen.

Definitie resultatenvektor: De resultatenvektor is een vektor, waarin de
geinterpreteerde resultaten van de metingen verricht aan dezelfde monitor,
zijn geordend.

3.2 Relatietabel.

Dirks maakte bij zijn dataverwerking gebruik van zgn. relatietabelJen. [1]
Dit zijn tabellen, waarbij horizontaal metingen en vertikaal defectsoorten (
lees defectpartities) zijn uitgezet Zo'n tabel is gevuld met de te verwachten
meetresultaten. Voor voorbeeld zie tabel 3.1.

Tabel 9.1: Voorbeeld relatietabcl.

Kl/REST K2/REST K3/REST count as
0 0 0 no defects
0 0 1 impossible
0 1 0 impossible
0 1 1 OD-OD defect
1 0 0 impossible
1 0 1 OD-OD defect
1 1 0 small IN-IN defect
1 1 1 OD-OD defect and

small IN-IN defect

Dirh verwerkte zijn meetdata door voor iederf' doorgemeten monitor te
zoeken naar die rij in de relatietabel die overeenkomt met de bij de monitor
behorende resultatenvektor. In de laatste kolom van de gevonden rij kon de
defectsoort worden afgelezen.

Laatsgenoemde leidde deze relatietabellen op een empirische manier af. On
clanks zijn nauwkeurige en systematische benadering zijn {'f foutjes in ges
lopeno De vraag is dan ook of er een algoritme bestaat om dergelijke tabellen
alltomatisrh te generf'ren 0[, meer mathematisch uitgedrllkt, er een functie
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f bestaat zodat uit de defectpartitie en de meetpartitie het te verwachten
resultaat van de meting berekend kan worden. (zie vergelijking I)

Stelling 1: Voor twee defectmonitoren met defectpartities piel en pie2,
waarbij pie 1< =pie2, geldt dat, indien het resultaat van een meting QQ aan
monitor 2 een isolatie is, het resultaat van de meting QQ aan monitor] ook
een isolatie is.
Bewijs: Het bewijs hiervoor voIgt direkt uit de definities van defectpartitie
en "<=".

Definitie stamvaders: Een stamvader is een partitie met de eigenschap
dat het een successor is van de eenheidspartitie I onder de ordening < =-. Een
stamvader heeft de eigenschap dat hij, evenals de meetpartities, bestaat uit
twee subsets. (zie ook Hassediagram van figuur 2.4)

Voeren we op een monitor met een stamvader als defectpartitie een aan
tal metingen uit, dan resulteert dat in bijna aile gevallen in een sluiting.
Aileen de meting met een meetpartitie gelijk aan de defectpartitie van de
monitor levert een isolatie op.

Stelling 2: Stel piel is een stamvader. Voor al de monitoren met een
defectpartitie die een descendant is van piel onder de ordening <=, geldt
dat het resultaat van de meting met meetpartitie piel, een isolatie is.
Bewijs: Voor alle descendants pie2 van piel, geldt dat pie2<=piel. Dit
samen met het bovenstaande en stelling 1 leveren het bewijs.

Stelling 3: Omgekeerd geldt ook, dat als een meting met meetpartitie
pie een isolatie als resultaat oplevert, dat dan ook de defectpartitie van de
monitor een descendant van pie is.
Bewijs: Dit voIgt rechtstreeks uit het voorafgaande.

M.b.v. het bovenstaande is nu een uitdrukking voor de functie f uit (I)
op te schrij ven:
(2) if defectpartitie < = meetpartitie

then resultaat = isoJatie
else resultaat = sluiting;

Of in termen van paaralgebra:
(::I) if meetpartitie + defectpartitie < > I

then resultaat = isolatie
else resultaat = sluiting;
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b.v 1: Ste! DP=((KI)(~I1T MIB K2)) wa( overeenkomt met een defect
tussen de meander en kam2. We verrichten hieraan de meting met meetpar
titie MP=((KI) (MIT MIB K2)).
DP + MP = ((KI)(MIT MIB K2)).
Dit is ongelijk aan 1. We zullen dus een isolatie meten, ofweI een kleine
stroom.
b.v. 2: Stel DP=((Kl)(MIT MIB K2)). We verrichten hieraan de meting
met meetpartitie
MP=((KI MIT)(MIB K2)).
DMP + MP = ((KI MIT MIB K2)).
Dit is gelijk aan I. We zullen dus in dit geval een sluiting meten, ofweI een
grote stroom.

3.3 Eeneenduidigheid.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, worden er aan een monitor een aantaJ
verschillende metingen verricht. Dit betekent dat we ook een aantal resul
taten verkrijgen. Deze zijn verzameld in de resultatenvector.

Met het oog op verdere theorieen is het nuttig om vergelijking (1) aan het
idee van meerdere metingen aan te passen.
We vervangen hiertoe f door een vectorfunctie F. De skalaire variabelen
meetpartitie en resultaat worden door vektoren vervangen. Formule (1)
wordt nu:
(4) resultaat =E( !lleetpartitie, defectpartitie).

Uit de definitie in paragraaf 3.1 voIgt samen met (4) dat dataprocessing
overeenkomt met het toepassen van de inverse functie F'. nl:
(5) defectpartitie = F'( meetpartitie,resultatenvektor)
Dataprocessing is aileen mogelijk indien F' bestaat.

F' is gedefinieerd door de vergelijking:
F' . I:.. = identiteitsfunctie.

F' is dus de linker inversefunctie van I...

Een functie E heeft een linker inversefunctie d.e.s.d.a. I injectief is. (een
een op een functie) (theorema 2 bIz 12. Modern Applied Algebra 13])

Voorwaarde: Uitgaande van een bepaalde meetproredure en dus een be
kende meetpartitie, betekent dit voor (4) dat:
Voor aile defectpartities piel en pie2 uii de n-defectruimte. met piel < >pie2,
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geldt dat E(meetpartitie,piel) <: > E(meetpartitie,pie2).

In de praktijk betekent dit dat twee verschillende defectpartities niet dezelfde
resultat.envektor mogen opleveren. Aileen als er voldaan is aan eerder ge
noemde voorwaarde bestaat er een F' en kan er uberhaupt een eeneenduidige
dataprocessing plaatsvinden.
In de meeste gevallen kan door slimme keuze van de meet procedures aan
de injectiviteitseis worden voldaan. Voor algoritmen die betrekking hebben
op het. vinden van dergeIijke meetprocedures verwijs ik naar het volgende
hoofdstuk.

Betreffende de dataprocessing van Dirks betekent dit, dat de rijen in de
relatietabel, die de verwachte resultaten bevatten voor een bepaalde defect
soort, onafhankelijk van elkaar zijn.

3.4 Berekening van defectpartities.

In deze paragraaf gaan we er van uit dat de struktuur van de monitor en de
meetprocedure zo gekozen zijn dat F' bestaat.

Stelling 4: Stel, we meten met meetpartitie piel aan een monitor met
defectpartitie pie2 en het resultaat is een sluiting. Als geldt dat pie3 een
ascendent is van piel, dan Ievert meting piel op een monitor met defectpar
titie pie3 ook een sluiting ais resultaat op.
Deze stelling is de duale van stelling 1.

Bewijs: Het bewijs voIgt rechtstreeks uit de definities van defectpartitie,
me2tpartitie en "<=".

Stelling 5: Stel, dat piel geen descendant is van stamvader pie2, dan
geldt dat een meting met meetpartitie pie2 uitgevoerd op een module met
defectpartitie piel een sluiting oplevert.
Bewijs: Het bewijs van deze stelling voIgt uit formule (2) of (3).

\lit stelling 1, 4 en 5 volgt nu een manier om de defectpartities van een moni
tor te bepCilen. Als een meting met meetpartitie piel een isolatie oplevert,
dan betekent dit. dat de defectpartitie pie2 van de monitor descendant is
van piel. Zon die meting een sluiting opleveren, dan betekent dit dat de
defectpartitie pie2 " > piel.

Aangenomen dat F' best.aat, vinden we nn \'oor F':
F' (':Jleet partitie.resu Itaten\'ektor) =
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Produkt(j=l to n)[ h(meetpartitiej,resultaatj) ]
waarin" Produkt" de cummulatieve and-operatie uit de paaralgebra voorstelt
en h is gedefinieerd als:
h(meetpartitie, resultaat) = meetpartitie als resultaat = isolatie

= I als resultaat = sluiting;
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Chapter 4

MEETPROCEDURES.

Samellvattillg: Er van uitgaande dat. F injectief is en de l11eetprocedure
moet bestaan uit zo weillig mogelijk met,ingen worM in dit hoofdstuk een
nleetstrategie afgeleid,
Uitgangspullt voor het opstellen van zo'n meetprocedure is de neighbour
graph.

4.1 Inleiding.

Definitie meetprocedure: We zeggen dat een rij v3n metingen (MI, ..
,Mq) een meet procedure is op een defectmonitor als uit de resultaten van die
rij van metingen eenduidig de defectpartitie van de monitor is te bepalen,
of anders gezegd, als deze rij van metingen zo gekozen is dat F een injectie
IS.

Tevens moet gelden dat geen van de metingen Mi moet kunnen worden
weggelaten waarbij de eenduidigheid toch behouden zou blijven. Aile metin
gen moeten dus noodzakelijk zijn.

We noemen een meet-procedure Y bet-er dan een meetprocedure X indien
het aantal metingen van Y kleiner is dan dat van X.

Uit het bovenstaande voIgt dat. een meet-procedure wordt gekarakteriseerd
door een rij van met-ingen (Ml,.. ,Mq). Hierin stellen Ml tim I\lq de
meetpartities "oor van de de erbij behorende metingen.



Stelling 7: Beschouw ailE' mogelijke t.weegroepsmetingen aan een monitor
met N bond pads. Deze verzameling van metingen vormt een meetprocedure
voor een monitor met een complete neighbourgraph. Ecn complet.e graaf is
een graaf die tussen elk tweetal knooppunten een tak heeft. [4 bIz. 29]
Bewijs: Het bewijs dat die metingen voldoende zijn, wordt aan de inven
tiviteit van de lezer overgelaten.
Het bewijs dat die metingen ook echt noodzakelijk zijn voigt hier: Voor
elke meting pie2 is er een defectpartitie piel te vinden waarvoor geldt dat
piel =pie2. Als we op een monitor met defectpartitie piel een meting met
meetpartitie pie2 verrichten levert dit als resultaat een isolatie op (zie stelling
2).
Al de andere metingen uit de meetprocedure leveren een sluiting als resul
taat als zij verricht worden op de monitor riel. (zie ook hoofdstuk 3)
Zouden we de meting pie2 weglaten uit de meetprocedure, dan zal de resul
tatenvektor van een monitor met defectpartitie piel gelijk zijn aan die van
een monitor met defectpartitie I, of anders gezegd, dan zal E geen injectie
zijn. Hieruit voIgt dat meting pie2 niet kan worden weggelaten uit de meet
procedure. QED.

Het soort meetprocedure uit stelling 7 zullen we in het vervolg een volledige
tweegroeps-meetprocedure noemen.
In figuur 4.1 wordt het totaal aantal elementen van een volledige twee
groepsmeetprocedure gegeven als functie van het aantal bondpads van de
monitor.

Vit dit figuur kan worden geconcludeerd, dat het aantal metingen voor mon
itors met meer dan 5 bondpads ontoelaatbaar hoog wordt.

Om het aantal metingen binnen de perken te houden zlJn er twee moge
lijkheden:
1. In de meest.e gevallen is het niet. noodzakelijk om een volledige twee
groepsmeetprocedure uit. I.e voeren. Vit de neighbourgraph weten we dat
tussen bepaalde geleiders geen defecten zulJen/kunnen optreden. Lang niet
aile defectpartities zullen dan ook voorkomen. Door handig gebruik te
maken van de neighbourgraph kan men het aantal benodigede metingen
beperkt houden. We komen hier op terug in de volgende paragrafen.
2. Door een andere manier van meten te kiezen dan die van fig. 2.3 is het
vaak mogelijk om het aantal metingen te reduceren. Zo blijkt. daL als we
de eis laten vall en dat aile bondpads verbonden moeten zijn met een span
ningsniveau, we betere meetprocedures kunnen vinden (Zie ook intermezzo
2). We zullen hierop terug komen in paragraaf 4.4.
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Figure 4.1: A antal met£ngen van een volled£gc tweegroe psmeet
procedure als funct£e van het aantal bondpads N.

Intermezzo 2: Kortf meetprocedures. We gaan uit van een monitor met
N=4 bondpads. Verder vPronderstellen we:
BV = (A BCD)
NG is compleet; tussen elk tweetal knooppunten zit een tak. De volledige
tweegroepsmeting (= meet procedure ) telt 7 metingen, te wetf'n:
((A B C)(D)),((A B D)(C)),((B C D)(A)),((A C D)(B)),
((A B)(C D)),((A C)(B D)),((A D)(B C)).
Dat geen van deze metingen kan worden weggelaten voIgt rechtstreeks uit
stelling 7.
Laten we de eis vallen dat geen bondpads zouden mogen blijven zweven
tijdens het testen, dan kunnen we via een trial en error methode een meet
procedure vinden die uit slechts vijf metingen bestaat:
Deze zijn: ((A)(B C)),((B)(C D)),((D)(A B)),((D)(A C)).
((C)(A D)).
M.b.\'. de resultaten van deze metingen is het oak mogelijk am onderscheid
te maken tussen al de defectpartities uit de 4-defectruimt.e.
Einde £nterme.::.::o 2.
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5

Figure 4.2: Neighbourgraph van willekeurige module.

4.2 Connected graaf.

Beschouw de neighbourgraph van een willekeurige module (fig. 4.2).

o

De bij deze graaf horende module heeft minimaal 10 bondpads. Zouden we
hieraan volgens een volledige tweegroeps-meetprocedure gaan meten, dan
zou dit betekenen, dat we 511 metingen zouden moeten gaan verrichten
aan de module. Zoals reeds eerder opgemerkt zijn een groot aantal van die
metingen overbodig, omdat veIl' defecten eenvoudigweg nooit voorkomen.
Vit figuur 4.2 blijkt b.v. dat er nooit een defect kan optreden tussen gelei
der 5 en geleider 6, etc.

We zien dat de graaf uit fig. 4.2 bestaat uit twee parts gevormd door
(1,2,3,4,5) en (6,7,8,9,10). Thssen deze twee bevinden zich geen takken.
Dit betekent dat een geleider uit partl op geen enkele manier een sluiting
kan krijgen met een geleider uit part2. De twee gedeelten van de graaf
representeren als het ware twee verschiJIende monitoren. Defectanalyse en
meetstrategie kunnen voor beide parts apart bekeken worden. We zullen
er om deze red en van uitgaan dat, als de neighbourgraph van een module
bestaat uit een n-tal parts, we niet te maken hebben met 1 defectmonitor,
maar met n defectmonitoren.

Een graaf die bestaat uit meerdere parts noemen we disconneC'ted. [4, bIz.
25] Voor een connected graaf geldt dat ze slechts een part bevat.

Voor de module van figuur 4.2 betekent dit, dat we te maken hebben met
twee defectmonitoren. Twee aparte meetprocedures van elk 15 metingen
reduceert het aantal benodigde metin gen owt el'n fakt or 1G t .0. v. het geval
waarbij we heel de module als een monitor zagen.
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3

Figure' 4.3: Voorbeeld van een neighbourgraph NC.

4.3 Separation points in de neighbourgraph.

Van nu af aan gaan we er steeds van uit dat de neighbourgraph van een
defectmonitor een connected graaf is.

Definitie separation point: Een separation point is een speciaal knoop
punt van de neighbourgraph dat, indien het word I. verwijderd, een discon
nected graaf overlaat. ([4] bIz. 28)

De separation point.s spelen een grot.e rol in het genereren van een goede
meetprocedure. Zij geven een mogelijkheid om de neighbourgraph I.e split
sen in een aant.al kleinp grafen waarvan de meetprocedure gemakkelijk kan
wordpn opgeschreven. (Analogie met [2] blz. 70)

Beschouwen wp b.v. de neighbourgraph uit figuur 4.3.
Het is gemakkelijk in I.e zien dat knooppunt 4 een separation point is. Elk
separation point bepaalt een aantal separable parts. ([4] bIz. 28) Zo vinden
we voor knooppunt 4 twee separable parts:
- NG4 = (1,2,3,4)
- NG4'= (4, 5, 6)
Het separation point maakt deel uit van beide separable parts.

Stelling 8: Het opstelJen van een meetprocedure voor een monitor met
neighbourgraph NG komt overeen met het opst.ellen van dp meetprocedures
voor de separahlc parts van een separation point van NC.

ReH'ijs: Stel dat. we een meet procedure hebben opgesteld voor de separable
pint.s NG4 en NG4'. Voegen we nu aan de meetpartities van N(;4 tel kens

(fl.G) toe aan de' snhsets waarin 4 zit en aan de meetpartities van NC4'
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Figure 4.4: Balk (links) en v.b. van een visnet (rechts).

telkens (1,2,3) aan de subset waarin 4 zit, dan verkrijgen we door samen
voeging van beide aangepaste meetprocedures een meetprocedure voor NG.
Deze laatste conclusie wordt duidelijk als men bedenkt dat knooppunt 4
en daarmee geleider 4 een soort afschermende werking heeft en dat het de
fertgedrag tussen (l ,2,3,4) onafhankelijk is van dat tussen (4,5,6).

Bij het opstellen van een meetprocedure voor G4' kan opnieuw gebruik wor
den gemaakt van stelling 8. We kunnen zo een soort recursief algoritme
bedenken dat de graaf NG opsplitst in kleine subgraafjes. De splitsing gaat
door totdat de subgraaf die overblijft geen separation point meer bezit. (zie
appendix a voor de volledige uitwerking van het voorbeeld uit fig. 4.3)
We onderscheiden twee soorten su bgraafjes met deze eigenschap.
Deze zgn. basisvormen zijn:
1. een balk; dit is een graaf die bestaat uit twee knooppunten met daar
tussen een tak. (fig. 4.4)
2. een visnet; dit is een cyclische graaf waarin iedere tak deel uitmaakt van
een circuit. (fig. 4.4)

De meetprocedure voor een balk is wellicht triviaal te noemen. Hij bestaat
uit een meting waarbij de isolatie tussen beide knooppunten wordt gemeten.
In geval van figuur 4.4 is dat d(' meting met meetpartitie ((a)(b)).

He!. opstellen van e('n meetproredure voor een visnet is een st uk complexer.
Bestaat dat uit een complete graaf, dan voIgt met stelling i. dat de meet
procedure wordt gegeven door een volledige tweegroepsme('t procedure aan
dat visnei. Bestaat het visnet daarentegen uit een niet compl('te graaf, dan
kan door uitbreiding van he!. begrip separation point via een soortgelijke re
denering all" hierboven een goede meetproredure worden gegenereerd. Voor
de metingen van deze mee!.proredure geldt niet meer dat alle bondpads aan

31



een potentiaalniveau hangen. Hierop zal uitvoerig worden Ingegaan In de
volgende paragraaf.

4.4 Separation sets.

Definitie separation set: Analoog aan separation points definieren we
hier de separation set als de kJeinste verzameling van knooppunten die uit
de neighbourgraph moeten worden geschrapt opdat de graaf die overblijft
een disconnected graaf is.

Stelling 9: Voor elke graaf die niet compleet is bestaat een separation set.
Elke graaf die een separation set heeft is niet compleet.
Bewijs: Het bewijs van deze stelling wordt aan de lezer overgelaten.

Door verwijdering van de knooppunten die element zijn van een separa
tion set Suit de graaf, ontstaat een graaf met enkele parts PI tim Pq.
Analoog aan de vorige paragraaf bedoelen we met de separable parts de
subgrafen S U PI tim S U Pq.

Stelling 10: Het opstellen van een meetprocedure voor een monitor met
neighbourgraph NG, komt overeen met het opstellen van de meetprocedures
voor de separable parts van een separation set van NG.
Bewijs: Ook hier wordt de zaak het duidelijkst als men bedenkt dat de
separation set een soort van afschermende functie heeft. Uitbreiding van
de meetpartities op separable part-niveau tot meetpartities op NG niveau
door het toevoegen van knooppunten zodat uiteindelijk tweegroepsmetin
gen ontstaan, is nu niet altijd mogelijk. Vandaar dat bij enkele metingen
bepaaJde bondpads los moeten blijven hangen. De meetprocedure van een
dergelijke meting is eigenlijk geen zuivere partitie meer.

Passen we nu de theorie uit dit hoofdstuk toe op de graaf uit figuur 4.5 dan
vinden we actereenvolgens:
Separation points: 2, 3
Separation sets: (4, 5)
De graaf wordt hierdoor in de volgende subgraafjes gehakt:
(1,2) -> meetpartitie: ((1)(2,3,4,5,6,7))
(2,3) -> meetpartitie: ((1,2)(3,4,5,6,7))
(3,4,5) -> meetpartities:

((1,2,3)(4,5))
((1,2,3,4)(5))
((1,2,3,5)(4))
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1

Figure 4.5: neighbour9raph

(4,5,6,7) is niet compleet dus opnieuw te splitsen.
Separation set: (4,7)
Hierdoor wordt (4,5,6,7) in de volgende stukken gehakt:
(4,5,7) - > meetpartities: ((5)(4)), ((5)(7))
(4,6,7) -> meetpartities: ((4)(6)), ((6)(7))
Deze laatste 4 meetpartities werden gevonden door nogmaals de exercitie
uit te voeren met de separation points 5 en 6.
De gevonden meetprocedure bevat in totaal negen metingen.
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Chapter 5

DE ROL VAN DE AARD
VAN HET DESIGN IN DE
DATAPROCESSING.

Samenvatting: In dit hoofdst.uk zuBen een aantal regels worden afgeleid
waaraan het ontwerp van een monitor zalmoeten voldoen opdat. eeneeu
duidig dataprocessing van de meetresultat.en mogelijk is. Uitgangspunt
hierbij is de neighbourgraph.

5.1 Inleiding.

In hoofdstuk 2 onderscheidden we twee fasen in de dataprocessing:
1. Bepaling van de defectpartitie uit de geinterpreteerde meetresultaten.
2. Bepaling van de defectconfiguratie uit de defectpartitie.

Actie 1 kunnen we mathematiseren door de in hoofdstuk 2 ingevoerde F'.
Oe handeling uit fase 2 zullen w(' in het vervolg aanduiden met H. Hierbij is
H een of andere relatie die aan sommige partities uit de n-defeetruimte een
of meer defectconfiguraties koppelt.

Oataprocessing vindt plaats door op de resultatenvektor eerst de funetie
F' toe te passen. Oil levert een defectpartitie op. Oeze word! als input voor
de relatiC' H gebruik! die de defeetconfiguratie oplevert. Oi! word! nog e('ns
srhematic;ch weergegeven in figuur 5.1.
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Figure 5.1: Dataprocessing gesplitst in twee stappcn.

Voor een eenduidige dataprocessing is het noodzakelijk dat zowel F' als H
functies zijn. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat we, door een handige
keuze van de meetprocedure er altijd voor kunnen zorgen dat F' een functie
is. Er resteert nu nog de vraag door wie of wat het karakter van H bepaald
wordt. Het antwoord daarop blijkt de struktuur van de monitor te zijn.
Eenduidige dataprocessing begint dus al bij het ontwerp.

5.2 Ontwerpregels voor eenduidige dataprocess
ing.

Onderzoek van de defectpartitie-defectconfiguratie-relatie van een aantal
monitoren met verschillende neighbourgraphs levert de volgende conclusies
op.

Conclusie 1: Indien de neighbourgraph een acyclische simpele graaf is,
dan geldt dat de relatie H een functie is op de n-defectruimte waarbij n het
totaal aantal takken van de neighbourgraph is.
De term" acyclisch" houdt in dat er geen circuits in de graaf voorkomen; om
van een knooppunt a, via een of meer takken, een knooppunt b te bereiken
bestaat maar een mogelijkheid.
Onder" simpel" willen we in deze verstaan, dat er tussen twee knooppunten
ten hoogste een tak zit. Voor de monitor betekent dit dat een sluiting tussen
twee geleiders slechts kan worden veroorzaakt door een defectsoort.

Zo geldt b.v. voor Pym-module I van de PCMC4DLOIEI (zie fig. 5.2
cirkel a en ook literatuur [5]) dat in de neighbourgraph tussen geleider HI en
K3 zich twee takken bevinden die horen bij de defectconfiguraties "OD_IN
defect" en "OD_OD-defect".
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Een soortgelijk probleem doet zich voor in de mega test chip 2b yield module.
Door het twisten van de meanders (bitlijnen) onstaan cross-overs die in de
neighbourgraph resulteren in meerdere takken tussen de twee overeenkom
stige knooppunten. Zo geldt in deze yieldmodule b.v., dat zich tussen de
geleiders "BI" en "B2" de takken "INS INS-defect" en "INS IN-defect"
bevinden. (zie fig. 5.3 en [6]).
Het is dus raadzaam om crossovers te vermijden in het ontwerp van je mo
nitor.

Regel 1: Indien men eenduidige dataprocessing op de meetresultaten van
een defectmonitor wil verrichten moet het ontwerp van de defectmonitor zo
zijn dat haar neighbourgraph simpel is.

Conclusie 2: Indien de neighbourgraph NG een cyclische simpele graaf
is, dan is H een functie op de (q-2)-ruimte. Hierin is q het aantal takken
van het kleinste circuit van NG.
Onder het kleinste circuit van NG verstaan we de kleinste subgraaf van NG
die tenminste bestaat uit 3 takken en die bovendien een cicuit bevat.

Zo geldt b.v. voor Pymmodule lb van PCMC4DLOIEI (zie fig. 5.2 cirkel
b) dat kaml, kam2 en de meander neighbours van elkaar zijn.
Als we als domein voor H de l-defectruimte nemen, dan is H nog een functie.
Op de 2-defectruimte is H geen functie meer. Defectpartitie ((Kaml,Kam2,
Meander)) wordt b. v. gekoppeld aan verscheidene defectconfiguraties:
1. IN _aD-defect en IN _IN-defect.
2. IN aD-defect en IN aD-defect.

Pymmodule lb kan dan ook aileen gebruikt worden om single defecten te
deteeteren In geval van een defectconfiguratie waarbij meerdere defecten een
monitor tegelijkertijd bevuilen, is onder niet aile omstandigheden eenduidige
dataprocessing mogelijk. Dit betekent dat deze monitor geen informatie kan
leveren over simultane-defect aantallen. Met deze laatste term bedoelen we
b.v. het aantal keren dat er een IN aD-defect en een IN IN-defect tegeli
jkertijd optreed in een monitor. Het ontbreken "an informatie over die
simultane-defect aantallen is vooral vervelend indien:
1. we geinteresseerd zijn in propagerende defecten. (zie [1] bIz. 28)
2. de defectdichtheden groot zijn en de kans zeer reeel is dat er een of
meerdere defecten optreden in dezelfde monitor.
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Figure 5.2: Pymmodule lb t'an dt PCMC4DL01El met defecten.

37



"~altd inIf'rCOI'lI'l.CllOn
,an.rn tor 11\I5 SlrlnlJs

B2
BJ

84

B3
82

Figure 5.3: INS-connection patroon van yield module van mega test chip 2B.

Regel 2: lndien men informatie wil hebben over de simultane-defect aan
tallen, tot een maximum van q simultaan optredende defecten in dezelfdp
monitor, moet men er voor zorgen dat de neighbourgraph geen circuits be
vat die uit minder dan q+2 takken bestaan.

Pymmodulp Ib van PCMC4DLOIEI is door het voorkomen van circuits
van 3 takken in haar neighbourgraph ongeschikt voor het detecteren van
propagerende defecten en zal bij pen kleine yield weinig eenduidige infor
matie opleveren.

Regel 2 kan gezien worden als een generalisatie van regel 1.
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Chapter 6

GENERAL
DATAPROCESSING
PROGRAMM.

Samenvattillg: M. b.v. de in de vorige hoofdstukken gepresenteerde al
goritmen is een softwarepakket. geschreven waarmee de dataprocessing
van een willekeurige defectmonitor automatisch kan worden verricht.. In
puts voor init.ialisatie van dit pakket zijn: een neighbourgraph, een gelei
derverzamelillg, een defectmonitorpartitie, een bondpadverzameling,de
aard van de defectruimte en een interpretatietabel. Deze inputs zijn
karakteristiek voor een bepaalde soort defectmonitor.
Na initiaJisatie kall men de data van de metingen analyserell. De resul
taten van deze analyse kan men representeren in de VOrIn van een tabel,
bargraph of wafermap.

6.1 Inleiding

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de IC-technologie volgen
produktieprocessen elkaar in een sneltreinvaartje op. Ook het gemiddelde
produkt is geen lang leven beschoren. Beschouwen we b.v. naar de markt
voor SRAM's, dan kunnen we constateren dat 16K, 64K, 256K en 1M elkaar
op de hielen zitten.
Elke produkt-process combinatie heeft zijn eigen probleem gebieden en dus
eigen defectmonitoren en eigen PYMen.
Iederc nieuwe defcct.monitor betekent weer opnieuw ontwerpen, opnieuw
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USER DIRECTORY
I
I

------------------------------------------------------
I I I
I I etc.

PROCESI PROCES2
I I

I

I
I

PYHI
I

I
I

KEETHETHODEl: BATCHI
BATCH3
BATCH5

I
I

PYH2
I
I

I
I

HEETHETHODE2: BATCH1
BATCH3
BATCH2
BATCH6

I
etc.

I
etc.

Figure 6.1: Opbouw van meetdataboom

meetprocedures opstellen en opnieuw dataprocessing programmatuur on
twikkelen. Dit zijn werkzaamheden die, zo men ze goed wil verrichten, erg
tijdrovend zijn.
Vandaar de wens om enige standaardisatie aan te brengen in de wereld van
de defectmonitoren en de PYMen.
Naast standaardisatie kan natuurlijk ook worden gedacht aan een algemeen
dataprocessingsprogramma waarmee in principe de data van al de mogelijke
defectmonitoren kan worden geanalyseerd en waarmee voor iedere struktuur
automatisch een meetprocedure kan worden gegenereerd.
Dit betekent dat voor elke proces-produkt-combinatie, met zijn eigen speci
fieke zwakheden, de struktuur van de monitor vrij te kiezen is, terwijl de
algemene dataprocessingssoftware de benodigde tijd voor de analyse van de
meetdata sterk reduceert.
Een algemeen dataprocessingsprogramma is bijgevolg een eerste stap naar
stand aardisatie.

6.2 Datastruktuur.

Het softwarepakket is gekoppeld aan een cape-achtige (CAPE=Computer
Aided Process Evaluation) datastruktuur. Via een aantal menus moet men
achtereenvol gens de volgende gegevens invoeren:
- procesn aam
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USER DIRECTORY
I
I

1-----------------------------------------------------
I I I

PROCESI PROCES2 etc.
I I

I
1-------------------------1-----------------------
I I I

PYHl: RELATIET. PYH2: RELATIET. etc.
I INTERPRETATIET. I INTERPRETATIET.

DEFECTDEFINITIET. I DEFECTDEFINITIET.
MEETPROCEDURET. I HEETPROCEDURET.

I
1-------------------------------1-------------------------
I I I

KEETMETBODEl: POSTPROCI BATCHl MEETMETHODE2'. etc.POSTPROCI BATCHI
POSTPROCI-BATCH3 POSTPROCI-BATCH2
POSTPROC2-BATCBl POSTPROCl-BATCH6
POSTPROC2=BATCH3 POSTPROC2-BATCBl

POSTPROC2-BATCH2
POSTPROC2=BATCH6

Figure 6.2: Opbouw initialisatiedataboom

- PYM-naam
- meetprogramma
- batch-naam
De software zoekt, na invoer van de gegevens, automatisch de bijbehorende
meetwaardetabel op in haar datastruktuur.
De7.e datastruktuur bestaat uit een boom van directories. De blaadjes ervan
bevatten de tabellen met meetdata.(zie fig 6.1} Naast deze zgn. meetdata
boom, bestaat er nog een andere boom waarin de initialisatiedata is opges
lagen. Hierin vinden we tevens de zgn. postprocessed datatabellen terug.
(zie fig. 6.2)

Ais het dataprocessingsprogramma is uitontwikkeld zal dit geimplementeerd
worden in CAPE (=Computer Aided Process Evaluation). Door de gelijk
soortige opzet van de datastruktuur van beide programma's is dit zonder
meer mogelijk.

6.3 Opzet software.

De software valt grofweg gezien onder te verdelen in drie delen:
1. Het opstellen van een meetprocedure.
2. Initialisatie van de software.
3. Het verwerken van de data.
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Figure 6.3: Neighbourgraph van een defectmonitor M

Het opstellen van een meetprocedure.

Als input voor dit gedeelte wordt de neighbourgraph gebruikt. Op basis van
de algoritmen uit hoofdstuk 4, wordt er een goede meetprocedure voor de
monitor gegenereerd.
Ais er in de neighbourgraph circuits voorkomen, wordt er voor de circuit be
vattende subgrafen een volledige tweegroepsmeetprocedure gegenereerd. Op
deze manier kan worden gegarandeerd dat de meetprocedure aileen bestaat
uit tweegroepsmetingen. Voor de neighbourgraph van figuur 6.3 vinden we
de volgende meetprocedure:
((Kl K2 K3 K4)(K5))
((Kl)(K2 K3 K4 K5))
((K2)(Kl K3 K4 K5))
((K3)(Kl K2 K4 K5))
((K4 K5)(Kl K2 K3))
((Kl K2)(K3 K4 K5))
((Kl K3)(K2 K4 K5))
((K2 K3)(Kl K4 K5))
De op deze manier gevonden meetprocedure wordt automatisch op de juiste
plaats in de datainitialisatieboom geplaatst.

Het opstellen van een programma "oor een testsysteem waarmee wafers
automatisch kunnen worden doorgemeten is met behulp van de door het
dataverwerkingsprogramma gegenereerde meetprocedure een koud kunstje.

6.3.2 Initialisatie van de software.

Na het invoeren van de neighbourgraph, defectmonitorpartitie, geleiderverza
meling, bondpadverzameling en interpretatietabel, de zgn. initialisatiedata,
wordt automatisch een relatietabel gegenereerd (F') en een defectdefiniti
etabel aangemaakt (H). Hiermee is al de voor foutenvaluatie noodzakelijk
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data aanwezig.
Het programma plaats de tabellen op de juiste plaats in de datastruktuur.

In het blokschema van figuur 6.4 zien we deze initialisatie terug. De in
puts zijn voorzien van een ovaal hok.
Links boven zien we de invoer van de neighbourgraph. Hieruit wordt, indien
gevraagd, mbv de theorie uit hoofdstuk 4 een meetprocedure gegenereerd.
Daarnaast wordt de neighbourgraph gebruikt voor het genereren van de de
fectruimte. Interactief kan men de grootte van de defectruimte kiezen.

Meetprocedure en defectruimte dienen als input voor een procedure die au
tomatisch een relatietabel genereert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
theorie uit hoofdstuk3. (met name vergelijking 2)

6.3.3 Ret verwerken van data.

Het opstellen van een meetprocedure en het initialiseren van de software
hoeven voor elke defectmonitor slechts eenmalig te gebeuren. Zijn eenmaal
een meetprocedure en initialisatiedata van een bepaalde monitor aanwezig
in de datastruktuur, dan kan men zoveel data verwerken als men wi!.

Een globale flowchart van de dataprocessing is te zien in fig. 6.4. De inputs
zij n voorzien van een ovaal hok.
In het blokschema van figuur 6.4 zien we achtereenvolgens de transformaties
I, F' en H terug die al uitvoerig zijn besproken in respectievelijk hoofdstuk2,
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5.

M.b.v een interpretatietabel (bevat de RI-waarden uit hoofdstuk 2) wordt
de meetwaardentabel, die afkomstig is van de tester, gediscretiseerd.

Uit de relatietabel en de discrete-meetwaardetabel wordt via een binary
search algorithme een defectpartitietabeJ geconstrueerd. In deze tabel staat
het aantal keren dat een bepaalde defectpartitie voorkomt in de geme
ten batch. Deze gegevens zijn opgesplitst per positie, zodat de resultaten
bekeken kunnen worden per positie.
Aileen als geldt dat aile rijen in de relatietabel van elkaar verschillen zal de
F' een functie zijn en dus een eenduidige dataevaluatie mogelijk zijn.

Na de creatie van een defectpartitietabel is het mogelijk om de partities
via een transformatie H om te zetten in "aantallen defectsoorten". Voor
waarde hiervoor is dat H een afbeelding is.
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Figure 6.4: FloUJchart software
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Defectaantallen kunnen uiteindelijk worden weergegeven in de vorm van
een bargraph, een wafermap of een tabel.(zie ook hoofdstuki)

6.4 RPL, RSE.

Voor het boven beschreven softwarepakket kozen we RPL/RSE als program
meertaal en wei om de volgende redenen:
1 RSE( =Research System Explore) heeft een groot aantal mogelijkheden om
te manipuleren met tabellen. Verder biedt het een groot aantal graphische
mogelijkheden zoals het automatisch genereren van bargraphs en wafermaps.
2 Cape is voor een groot gedeelte geimplementeerd in RSE/RPL. Implemen
tatie van het dataverwerkingsprogramma in dezelfde taal zorgt ervoor dat
bij koppeling van beide programma's geen uitgebreide interfaceroutines ho
even te worden geschreven.
3 RPL( =Research Programming Language) dat binnen RSE beschikbaar is
geeft de mogelijkheid om gestruktureerd te programmeren. (RPL vertoont
grote overeenkomsten met Pascal)

Nadeel voor het gebruik van RPL/RSE is zijn traagheid.
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Chapter 7

APPLICATIES.

Samenvatting: M.b.v. de in hoofdstuk 6 beschreven software en de eerder
in dit verslag gepresenteerde theorie hebben we de defectmonitor module
lb- PCMC4DLOlEl doorgelicht. Dit is een monitor die als yieldmodule
wordt gebruikt voor het, l6K/64K SR am geheugen van Philips.
Uitgaande van de door P.A.J. Dirks opgestelde meetprocedure is een
eenduidige data-evaluatie slechts mogelijk als we er van uitgaan dat in
elke monitor ten hoogstt' een defect voorkomt. Laten we deze eis vallen
dan zullen we de meetprocedure van Dirks moeten uitbreiden opdat de
meetafhankelijke relatie F' een afbeelding blijft. Voor een aantal de
fectpartities is niet eenduidig de foutoorzaak aan te geven. Dit wordt
veroorzaakt door circuits in de neighbourgraph.

7.1 De defectmonitor, de neighbourgraph en de
initialisatie van de software.

De geevalueerde monitor wordt als yieldmodule gebruikt voor het 16K/64K
statische Ram van Philips.
Omdat het voor produkten vaak onmogelijk is om de oorzaak van een niet
functioneren te acht.erhalen, integreert men naast hun de zgn. yieldmodules
mef' op de wafers. Dit zijn van het produkt afgeleide strukturen die slechts
bestaan uit enkele lagen. Door hun eenvoudige opbouw is het voor deze
monitoren weI mogelijk om de oorzaak van een eventuele fout te achter
halen. Informatie verleent aan metingen aan een groot aantal van deze
yieldmodules, kan een verklaring zijn voor een bepaalde yield,
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Figure 7.1: Module Ib uit de PCMC4DLOIEI.

Voor onze analyse gebruikten we modu]e-:! b uit de PCMC4DL01El. [5]
Deze is speciaa] ontworpen om de volgende defecten op hun gedrag te anal
yseren: (zie ook fig. 7.1)

• Aluminium(=IN) diskontinuiteiten. (IN_DlSCON)

• Aluminium sluitingen. (IN.IN-defect)

• Sluitingen tussen actief gebied(=ODN+). (OD_OD-defect)

Uitgaande van het feit dat er geen OD.IN defecten kunnen optreden is voor
bovengenoemde monitor de neighbourgraph opgesteld. (zie fig. 7.2)

In het verleden is aan deze monitor volgens de onderstaande procedure geme
ten.
((kam1)(kam2 kam3 I] 12 Me))
((kam2)(kam1 kam3 11 ]2 Me))
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Figure 7.2: Neighbourgraph module 1b.

((kam3)(kamI kam2 1112 Me))
((I1)(kamI kam2 kam3 12 Me))
((12)(kamI kam2 kam3 11 Me))
((kamI kam2 kam3 11 12 Me)(SUB))
((Ml)(M2))

Hierin is "MI M2" afgekort met" Me" .

Dat in de graaf het knooppunt SUB niet voorkomt heeft te maken met de
door ons gekozen evaJuatiemethode. Evenals Dirks [1] zijn we aileen gein
teresseerd in een foutenanalyse als er geen substraatlek is.
De definitie van de monitor wordt nog eens gegeven in tabel 7.1. We zien
achtereenvolgens bondpadverzameling, geleiderverzameling, materiaal van
de geleider en neighbourgraph. In de eerste twee kolommen zit impliciet
ook de defectmonitorpartitie verwerkt.

7.2 De Relatietabel.

In eerste instantie nemen we aan dat elke monitor ten hoogste slechts met
een defect bevuilt is en dat bij dat defect slechts twee geleiders betrokken
zijn. We gaan er dus van uit dat aIleen defeetpartities uit de I-defectruimte
voorkomen.
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Table i.l: Definitie module lb.

0 8 1 BV 2 GV 3 Materiaa1 4 NG 5 6 7 8

------------------------------------------------------
1 K1 kam1 IN kam2 kam3 11 12 Me
2 K2 kam2 IN kam1 kam3 11 12 Me
3 K3 kam3 IN kam1 kam2 11 12 Me
4 H1 11 00 kam1 kam2 kam3
5 H2 12 00 kam1 kam2 kam3
6 M1 Me IN kam1 kam2 kam3
7 M2 Me IN kam1 kam2 kam3

Voor de relatietabel vindt het programma in dit geval tabel 7.2.

Table 7.2: Relatietabel module 1b.

6 waardf'

2;
Jf
36
~O
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•
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
I
1

C'!l'!. 0 0
kl'lt"'ll'\f' 1 0
.. 3"':1":1;' 0 1
~ ... r:~i!~~ 1 1
....... 1!"'..,. 0 0
.. ",,,,1 ~ 1IIr. 3 1 0
~ .!I-:.' l- 1'1- ~ 0 1
~ .11-1)1 1 0
k !lfr: 11 0 1
• "' ... 1: 1 0 0
"-",,, 11: 1 0
"am:? 1: 0 1
k 3!l' 311 0 0

._-------------- ----- --------- --- ---------------------------- ---------------- ------------- -------------------- --C-------- ---------...---C
o 0
o 0
o 0
1 0
1 0
1 0
o 1
o 1
1 1
o 0
o 0
1 0

Horizontaal zijn de metingen uitgezet in de vorm van meetpartltles. Beide
deelverzamelingen van bond pads waartussen de meting plaatsvindt worden
gescheiden door een backslash.
Vertikaal zien we de mogelijke defectpartities. Telkens staan aIleen de deelverza
melingen die uit meer dan een element bestaan vermeld. In de tabel staan
de te verwachten meetresultaten als men met die meting (=meetpartitie)
aan een monitor met een dergelijke defectconfiguratie (=defectpartitie) gaat
meten. De laatste kolom van de tabel bevat de decimale waarde van het hi·
naire getal gevormd door de daar aan voorafgaande kolommen.
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Figure 7.3: Bargraph resultaat fout-analyse batch mr4745.

Wil de meetafhankelijke transformatie een afbeelding zijn dan moet gelden
dat al de rijen van de reIatietabeI van elkaar verschillen. Voor bovenstaande
tabel is dit eenvoudig te checken door de get allen in de laatste kolom met
elkaar te vergelijken. Als we dit doen zien we dat zondermeer geldt dat F'
een afbeelding is.
De ontwerpafhankelijke transformatie H is op de I-defectruimte een afbeeld
ing. Dit voIgt rechtstreeks uit de neighbourgraph en conclusie 2 uit hoofd
stuk 5.

M.b.v. deze relatietabel is een fout-analyse verricht op batch "MR4745".
Deze batch bestaat uit 15 wafers. Elke wafer bevat 5 monitoren die ver
spreid liggen over vijf verschillende posities op de plak. In totaal is dus aan
75 monitoren gemeten. Het resultaat van de analyse is te zien in figuur 7.3.

Langs de y-as zien we de items waarop de 75 monitoren zijn getest.. Voor
elk item geeft de geblokte balk het aantal monitoren aan dat na evaluatie
het desbetreffende label opgeplakt kreeg. De gearceerde balk geeft het aan
tal monitoren aan dat zeker niet het bijbehorende label kreeg opgeplakt.
De blanke balk representeert de don't cares. (Als op grond van de meetre
sultaten niet kan worden geconcludeerd dat een monitor b.v. weI of niet
"good" was, dan noemden we hem een don't care.) Vit deze bargraph kun
nen we aflezen dat we kennelijk met 6 monitoren te maken hebben waarin
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00 OD-defecten zitten. Drie monitoren bevatten een IN IN-defect. Van de
71 monitoren zijn er 15 defect. Dit betekent dat voor 6 monitoren aileen
geconcludeerd kan worden dat ze niet "good" zijn. Van deze 6 monitoren
kan aIleen worden gezegd dat bij hun defecten telkens meer dan twee gelei
ders betrokken zijn.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met grote defecten waarbij meerdere
geleiders betrokken zijn.

Het is dus wenselijk om een analyse op te zetten uitgaande van de 2
defectruimte.

7.3 fout-analyse uitgaande van de 2-defectruimte.

M.b.v. de software uit hoofdstuk 6 hebben we de 2-defectruimte van de
monitor uit figuur 7.1 bepaald. (zie tabel 7.3)

De 2-defectruimte bestaat uit 59 partities. In kolom 0 staan de mogeli
jke defectpartities. Ais een defectpartitie uit meer dan 1 deelverzameling
bestaat, dan zijn deze gescheiden door een "/". In kolom 1 staat het aan
tal deelverzamelingen waaruit die defectpartitie bestaat. In de rest van de
kolommen staan de decimale representaties voor de deelverzamelingen. Dit
zuIlen we nog eens verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.
Nemen we b. v. de defectpartitie van rij 12. Kolom 0 moeten we op dezelfde
manier interpreteren als kolom 0 van de relatietabel. Dus:
KamlMe -> ((Kami Me)(Kam2)(Kam3)(1l)(12))
Deze defectpartitie bestaat kennelijk uit 5 deelverzamelingen. (kolom 1)
Aan elke geleider koppelen we een getal en wei:
Kaml -> 2**1
Kam2 --> 2**2
Kam3 --> 2**3

Me --> 2**6
E('n deelverzameling representeren we nu door de som van haar geleiders.
Voor bovenstaand v. b. betekent dit:
(Kaml Me) --> 2**1 + 2**6 = 66 (kolom 2)
(Kam2) --> 2**2 = 4 (kolom 3)
(Kam3) --> 2**3 = 8 (kolom 4)
(I]) --> 2**4 = 16 (kolom 5)
(12) --> 2**5 = 32 (kolom 6)

Omdat de neighbourgraph circuits bevat van 3 takken zal H geen afbeelding
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Table 7.3: 2-defectruimte module lb.

0 1 2 3 4 5 6 7

-----------------------------------------------------
1 'kam1kam2Me 4 70 8 16 32
2 'kam1kam2kam3 4 14 16 32 64

H3 'kam1kam211 4 22 8 32 64
~~eY\4 'kam1kam212 4 38 8 16 64

5 'kam1kam3Me 4 74 4 16 32
6 ' kam1kam311 4 26 4 32 64
7 'kamlkam312 4 42 4 16 64
8 'kam2kam3Me 4 76 2 16 32
9 ' kam2kam311 4 28 2 32 64

10 'kam2kam312 4 44 2 16 64
11 OKE - 6 - 2 - 4 - 8 ---:1.6- 32-64
12 kam1Me 5 66 4 8 16 32
13 kam1Me/kam2kam3 4 66 12 16 32
14 kam1Me/kam211 4 66 20 8 32
15 kam1Me/kam212 4 66 36 8 16
16 kam1Me/kam311 4 66 24 4 32
17 kam1Me/kam312 4 66 40 4 16
18 kam1kam2 5 6 8 16 32 64
19 kamlkam2/kam3Me 4 6 72 16 32
20 kam1 kam2/kam311 4 6 24 32 64
21 kam1kam2/kam312 4 6 40 16 64
22 kam1kam3 5 10 4 16 32 64
23 kam1kam3/kam2Me 4 10 68 16 32
24 kam1kam3/kam211 4 10 20 32 64
25 kamlkam3/kam212 4 10 36 16 64
26 kam111 5 18 4 8 32 64
27 kam111/kam2Me 4 18 68 8 32
28 kam111/kam2kam3 4 18 12 32 64
29 kam111/kam212 4 18 36 8 64
30 kam111/kam3Me 4 18 72 4 32
31 kamll1/kam312 4 18 40 4 64
32 kam111Me 4 82 4 8 32
33 kaml1112 4 50 4 8 64
34 kam1l2 5 34 4 8 16 64
35 kam1l2/k am2Me 4 34 68 8 16
36 kam112/kam2kam3 4 34 12 16 64
37 kam1l2/kam211 4 34 20 8 64
38 kam112/kam3Me 4 34 72 4 16
39 kam112/kam311 4 34 24 4 64
40 kam112Me 4 98 4 8 16
41 kam2Me 5 68 2 8 16 32
42 kam2Me/kam311 4 68 24 2 32
43 kam2Me/kam312 4 68 40 2 16
44 kam2kam3 5 12 2 16 32 64
45 kam211 5 20 2 8 32 64
46 kam211/kam3Me 4 20 72 2 32
47 kam211/kam312 4 20 40 2 64
48 kam211Me 4 84 2 8 32
49 kam21112 4 52 2 8 6d
50 kam212 5 36 2 8

"51 kam212/kam3Me 4 36 72 2 ! ':
52 kam212/kam311 4 36 24 2 64
53 kam212Me 4 100 2 8 16
54 kam3Me 5 72 2 4 16 32
55 kam311 5 24 2 4 32 64
56 kam311Me 4 88 2 4 32
57 kam31112 4 56 2 4 64
58 kam312 5 40 2 4 16 64
59 kam312Me 4 104 2 4 16
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kunnen zijn voor de hele 2-defectruimte. Voor de defectpartities van rij 1
tim 10 kan niet de foutoorzaak worden achterhaald. Deze defectpartities
horen bij situaties waarbij drie geleiders door een of meer defecten sluiting
met elkaar maken. (ze vormen een circuit in de neighbourgraph.)
Meer metingen doen heeft in dit geval geen zin. Wellicht dat uitbreiding
van de uitkomstruimte I van de interpretatiefunctie (zie ook hoofdstuk 2
bIz. 18) het. mogelijk maakt om een afbeelding H te formuleren.

Aan de hand van de eerder genoemde meetprocedure \'an Dirks is nu een
relatietabel gegenereerd. (zie tabel 7.4) Wat dadelijk op\'alt is dat een aantal
rijen niet van elkaar verschillen. Zo geldt b. v. dat defectpartitie 17 en 18
zich op dezelfde manier electrisch manifesteren. Dit betekent dat F' geen
afbeelding is.

Door ontbreken van een afbeelding H en een afbeelding F' is het nu niet
mogelijk om een eenduidige bargraph met defectaantallen te construeren.
De software berekent nu een defectpartitietabel. (zie tabel 7.5) Hierin staan
de defectpartities met het aantal keren dat ze voorkomen. Indien uit de
relatietabel niet eenduidig de defectpartitie van een bepaalde monitor is te
bepalen wordt een klasse van defectpartities gegenereerd. (rij 6 tim 9) Be
vatten de resultaten van metingen aan een monitor" flyers" (een flyer is een
open plaats in de meetwaardetabel) of zou de klasse waartoe hij behoort uit
meer dan 3 verschillende defectpartities bestaan, dan noemen we de monitor
"unidentifiable defectmonitor" en voegen we hem bij de klasse"# U D M".

7.4 Nieuwe Meetprocedure.

We kunnen van F' een afbeelding maken door het aantal metingen uit te
breiden. We laten nu het idee van tweegroepsmetingen \'allen en gaan er
van uit dat we ook bondpads mogen laten zweven. (tabeI7.6)
Aile rijen verschillen van elkaar. F' is dus een afbeelding.

We hebben bekeken hoeveel CPU-tijd voor een dergelijke exercitie nodig
is. Deze gegevens zijn verzameld in tabel 7.7. Hierbij dient te worden opge
merkt dat RSE/RPL erg traag is.
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Table 7.7: CPU-tijd voor verschillende excercities op ModulF lb.

excercitie tijd
initialisatie en opstellen i 12 sec

_meet~~?c~dure (2~defectrui~_t_e) r

f
initialisatie en opstellen 6 sec
meetprocedure (l-defectruimte)
data-evaluatie (2-defectruimte) j 26 sec

Table 7.5: Defectpartitietabel module lb mbt de 2-defectruimte.

o 5 1 Inumber 2 5 3 -5 4 0 5 500 6 -500

--------------------------------------------------------------------------
1 X-Position
2 V-position
3 • U.D./'I.
4 OKE
5 kam3/'1e
6 kamlkam3, 'kamlkam3/'1e
I kamlkamLlkamJ12, kamlkam~

8 kamlkam2/kam311. kamlkam3, •
9 'kamlkam212, kaml12/kam2M

10 kam2kam3, 'kam2kam3/'1e
11 kam211, kam2l1/'1e
12 kamlll, kamlll/'le

7 io.ud tla..2Jka.) U. ka_lkaa)/kal.21l , ll. •• 112lka.JIo,alll)
~ "' .... I ..a .. llktl.Jl1, k.... lkil.l/ka... Jl. k.•• lll/11a.2Io.a.J
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Chapter 8

CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN VOOR
VERDER ONDERZOEK.

Conclusies:

1. De evaluatie van meetresultaten van defectmonitoren kan worden ges
plitst in een design-afhankelijke en een meet-afhankelijke transfor
matie. De resultaten van de metingen aan een monitor zijn voor slechts
een uitleg vatbaar dan en sJechts dan als beide transformaties functies
zlJn.

2. Door juiste keuze van de metingen is het altijd mogeJijk om er voor
te zorgen dat de meet-afhankelijke transformatie een functie is. Is
de bij de monitor behorende NG acyclisch, dan geldt dat m.b.v. het
algorithme uit hoofdstuk 4 een meetprocedure kan worden gevonden
die:

• uit tweegroepsmetingen bestaat.

• zo weinig mogelijk metingen bevat uitgaande van twee niveaus
van interpreteren.

• er voor zorgt dat de meet-afhankelijke transformatie een functie
IS.

3. De design-afhankelijke transformatie is dan en slechts dan een functie
als geldt dat NG simpel is en geen circuits bevat.

4. Bevat de NG weI circuits dan is de design-afhankelijke transformatie (=H)
aileen een funrt,ie, indien het domein van H beperkt wordt. Als het
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kleinste circuit van NG bestaat uit Q takken, dan geldt zeker dat H
een functie is op de (Q-2)-defectruimte. Dit betekent dat men slechts
voor een gedeelte van de gemeten monitoren de foutoorzaak eenduidig
kan achterhalen. Voor die monitoren waarbij meer dan (Q-2) defecten
in het spel zijn is de oorzaak niet meer terug te vinden in de discrete
meetwaardentabel.

5. Voor het automatisch evalueren van meetdata is een dataverwerk
ingsprogramma geschreven. Invoer van dit softwarepakket zijn de
neighbourgraph, de defectmonitorpartitie, een interpretatietabel en
de defectdefinitietabel. Data van verschillende strukturen kunnen dus
met dit programma worden verwerkt. Door gebruik van een dergelijk
tool in de defectmonitorwereld kan:

• de doorlooptijd van de defectmonitorcyclus sterk worden verkort .

• gebruik worden gemaakt van een grote verscheidenheid aan mon
itoren en strukturen.

6. Bij het gebruik van het pakket dient men rekening te houden met zijn
beperkingen. We meten aileen op een bepaalde manier en een grote
hoeveelheid informatie gaat verIoren door het "interpreteren" van de
meetresultaten.

8.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek:

1. Het is wenselijk dat er een definitief sotwarepakket geschreven gaat
worden dat gebruikt kan worden door de industrie.

2. Onderzoek naar algorithmen voor het automatisch genereren van de
neighbourgraph uit de maskersets. Zo zouden we b.v. kunnen denken
aan een algorithme waarbij we de geleiders langsaam laten groeien en
na elke groei-impuls checken of er twee gel eiders zijn die sluiting met
elkaar maken.

3. Uitbreiding van de dataanalyse door na H nog een evaluatieslag toe te
passen waarbij gebruik wordt gemaakt van de analoge meetwaarden.
Foutoorzaken kunnen op deze manier fijner worden gespecificeerd. (b.\'
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afmeting van defecten en aantallen van defecten (zie in dit verband ook
intermezzo 1 "informatie zekerheid" in hoofdstuk 2))

Philips Research Laboratories Eindhoven, 7 oktober 1987.

F. Camerik
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