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Obiectiv
Obiectivul principal al acestui curs este sa prezinte tehnicile de pregătire a măştii
foto pentru micro si nano componente. Acest curs va permite înţelegerea în totalitate a
problemelor legate de acest pas critic în dezvoltarea de chip-uri precum şi metodele folosite
pentru a reduce atât costurile cât şi întârzierile.
Rezumat
În ciuda faptului că toate microchip-urile actuale folosesc măşti foto în fabricarea lor
se pare că nu există nici un curs disponibil în întreaga lume despre acest subiect. Singurele
training-uri disponibile sunt făcute în interiorul companiilor care se ocupă cu această
activitate şi fără vreun mediu formal de predare.
Acest lucru duce la discrepanţe majore în modul de exprimare folosit de profesionşti
precum şi la un punct slab privind eficienţa şi omogenitatea procedurilor.
De aceea este foarte important ca acest neajuns să fie corectat prin furnizarea unui
curs la zi pe această temă, mai ales ştiind că costul măştilor reprezintă astăzi cel puţin 10%
din costul total de dezvoltare al unui chip.
Conţinut
Cursul prezintă bazele fotolitografiei şi diferitele tipuri de măşti folosite. O descriere
detaliată a constrângerilor multiple şi a tuturor modelelor necesare pe măşti va fi furnizată:
• Module pentru controlul procesului
• Structuri de măsurare
• Puncte (referinţe) de aliniere
• Modele de identificare
• Chip-uri
Diferiţii paşi în pregătirea măştilor vor fi explicaţi:
• Manipularea datelor de intrare
◦ validare
◦ fisurare
◦ OPC (optical Proximity Correction)
• Asamblarea diferitelor dispozitive
• Constrângeri şi optimizare
• Tehnici de inspecţie
• Tehnici de reparare
Probleme legate de MEMS-uri vor fi detaliate. Ultimul capitol va oferi o impresie
generală asupra cercetării avansate şi a stadiului tehnicii în dezvoltarea măştilor foto.

Cursanţi
Principalul grup ţintă vizat este: profesionişti în electronică şi micro-sisteme din
IMM-uri, studenţi la inginerie din universităţi şi şcoli vocaţionale în căutare de cunoştinţe
avansate în acest pas critic şi de o înţelegere mai bună a problemelor legate de acesta.
Cunoştinţe necesare
• Cunoştinţe de bază în microelectronică
◦ proiectare
◦ litografie
• Se presupune că viitorii participanţi la curs au cunoştinţe de bază în fizică (electronică
şi optică).
Durata estimativă a cursului: 25 ore.

