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WSTĘP
Współczesna inżynieria materiałowa jest nauką o charakterze, technologii
i własnościach wytwarzania materiałów. Zawiera wiadomości o tworzywach
metalowych, niemetalowych, produktach dla optoelektroniki światłowodowej
czy też półprzewodnikowych materiałach fotonicznych. Częścią tej dziedziny
jest również inżynieria odwrotna, która posiada bardzo szerokie zastosowanie.
Inżynieria odwrotna jest przeciwnym postępowaniem do inżynierii w formie
tradycyjnej. Zwykła inżynieria jest procedurą zaczynającą się od idei, która
stwarza potrzebę utworzenia fizycznego wyrobu, natomiast inżynieria
wsteczna jest zabiegiem zaczynającym się od fizycznego przedmiotu, którego
wszystkie elementy są dokładnie badane i opracowywane, do nowoczesnego
fizycznego materiału, który jest w równorzędnej lub udoskonalonej postaci

WNIOSKI
Wykorzystanie inżynierii odwrotnej pozwoliło na zidentyfikowanie badanej próbki.
Przy użyciu specjalnej aparatury, którą był mikroskop optyczny oraz skaningowy mikroskop
elektronowy mogliśmy obserwować badany element w dużym powiększeniu. Dzięki temu
uzyskaliśmy informację w jaki sposób są rozmieszczone połączenia, ścieżki układu scalonego.
Przy wykorzystaniu metody stitchingu uzyskaliśmy pełny obraz w wysokiej rozdzielczości próbki, co
pozwoliło nam na bardziej dokładne zbadanie układu. Dokumentację w postaci zdjęć możemy
wykorzystać w dalszych etapach inżynierii materiałowej.
Przy użyciu odpowiednich programów jesteśmy wstanie odwzorcować badaną próbkę na tyle, by
móc ją odbudować, a w późniejszych etapach wyprodukować.
Badanie takie jest dość skomplikowane, ponieważ potrzeba dużej wiedzy na temat próbki i jej
zastosowaniach.
Podczas obserwacji zdjęć układu scalonego jesteśmy wstanie ukazać, w którym miejscu znajduje
się obszar obliczeniowy, obszar adresujący sygnał, oraz dwie matryce pamięci. Podczas
obserwacji układu scalonego pod skaningowym mikroskopem elektronowym było możliwe
wykonanie obliczeń wymiarów ścieżek, połączeń czy samej matrycy pamięci. Badana
dynamiczna pamięć RAM, która wynosi jedynie 16kb nie znajdzie już zastosowania w dzisiejszej
technologii, ponieważ aktualne kości pamięci wynoszą nawet 128GB RAM-u.
Podsumowując, wyniki pracy pozwalają na stwierdzenie iż inżynieria wsteczna jest metodą
pozwalającą na określenie różnych parametrów danego obiektu. Dogłębna analiza struktury i
mikrostruktury układu scalonego umożliwia na zidentyfikowanie układu i jego odtworzenie.

CEL
BADANIA
Celem pracy jest przeprowadzenie
procesu opartego na założeniu
inżynierii wstecznej dotyczącego
układów elektronicznych.
Przedmiotem badań jest układ
półprzewodnikowy, dla którego
brak jest dogłębnej dokumentacji.
Badania mają ujawnić zasadność
podjętych procedur celem
identyfikacji struktury wewnętrznej
tego układu.
Wykorzystanie zaawansowanych
metod obrazowania powinno
dowieść słuszność metodyki
pomiarowej.

