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Цел
Цел на курса e да представи физическите основи и подходите, използвани при
проектирането на сензори и актуатори за MEMS. Курсът ще направи преглед на
технологията за производство на микросистеми и нейните приложения. Курсът е много
подходящ за студенти, чиято цел е научно-изследователската работа
Резюме
Микросистемната технология е процес за създаване на миниатюризирани компоненти
или системи, които обединяват механични и електрически елементи. Технологията,
която използва техниките за производство на интегрални схеми е наречена “Технология
на микросистемите” в Европа (MST - Microsystems Technology"), “Технология на микро
електро-механичните системи” в САЩ (MEMS – Micro Electro-Mechanical Systems) и
“Технология на микромашините” в Япония. Въпреки различните названия
производственият процес е еднакъв. Отстраняват се селективно части от силиция или
се отлагат допълнителни слоеве, така че да се създадат микромеханични или електромеханични елементи.
Особеност на микросистемите е, че могат да измерват, управляват и въздействат в
микронен мащаб. Датчикът на налягане, представен в курса и използван в милиони
автомобили, е едно от най-известните примерни приложения в микросистемите.
Акселерометрите се използват за управление на еърбегове и контрол на активното
окачване и ABS. Микро-комутаторите (актуаторите) имат толкова широко приложение,
колкото и микро-датчиците. Най-известното им приложение е в във фотообективите на
Канон от 1987. Освен приложението им в автомобилната промишленост и за битови
нужди микросискетмите се използват в комуникациите, химичните анализи, биомедицината и дори при производството на хартия.
Съдържание
Този курс е въведение в технологиите за производство на микросистеми, тяхното
проектиране и приложение. С примери за проектиране на различни устройства за
MEMS ще се разгледат следните теми:
• Моделиране и симулация на устройства за MEMS
• Различни типове датчици, използвани в MEMS
• Акселерометри
• Датчици за налягане
Микросистемите имат много предимства в сравнение с класическите устройства, които
изпълняват същите функции:
• значително по-малък размер
• интегриране на електронните и микросензорните компоненти в едно устройство,
с което се подобрява значително точността и чувствителността на сензорите
• по-евтино производство благодарение на използване на процесите за
производство на интегрални схеми.
Многообразието и сложността на микромашинните технологии изискват широки
спектър от знания. Целта на този курс е да предостави на обучаемите необходимите
знания и умения за разработването на микросистемни устройства.

Обучаеми
• инженери по електроника, микроелектроника, микромеханика, изучаващи някои
модули от курса или целия курс,
• студенти по електроинженерството или от професионални училища по
електроника и микромеханика,
• безработни с високо образовани (например инженери, физици и т.н.), нуждаещи
се от допълнително обучение за започване на нова работа.
Необходими предварителни знания
• Основи на електрониката и микроелектрониката
• Линейни електрически схеми
• Основи на проектирането в микроелектрониката
Предполага се, че обучаемите имат добри познания по физика (електроника и
механика).
Продължителност на курса: 30 учебни часа

