Влияние на нанометричните ефекти върху системното
поведение на ултра големи интегрални схеми (ULSI)
Резюме
Starting from the up-to-date compact models of ultra deep submicron effects, both on
Започвайки от съвременни компактни модели на ултра дълбоки субмикронни
ефекти, както на устройства така и на шини (Back End Of the Line – BEOL), ще
се оценява количественият ефект върху интегралните системи (Front End of The
Line – FEOL), с помощта на опън сорс WEB-базиран инструмент за
предварителен анализ. За подход, ориентиран към приложението, изследване
на конкретен случай (case study на Ниагара T2 мултипроцесор) ще бъде
използвано по време на цялото развитие на курса. По-специално ще бъдат
подробно описани основните уравнения на модела, като се вземат предвид
физическите явления. Тенденциите в развитието на технологията ще бъдат
анализирани, като се започне от 100 nm до 20 nm и по-надолу, от гледна точка
на еволюционната технология и ще се извърши сравнение на нови
технологични решения: SET, CNFET, MOFET, CNT проводници,...
Предварителни знания и умения
Познаване на основните понятия и принципи в микроелектрониката, физиката на
материалите и проектирането на цифрови схеми

Резултати от обучението
Студентите ще се знаят основните стъпки в най-новите CMOS процеси, поведението на
транзистори с ултра дълбоко субмикронни размери, проблемите, които възникват при
сложни архитектури, създадени по субмикронни технологии, въздействието на
технологичния на производителността на системата. Друг резултат ще бъдат знанията
за отвъд- CMOS устройствата и технологии за изчисление.
Методи на преподаване: е-обучение с дистанционен тюторинг, индивидуална работа,
практическа работа в чисти помещения.
Курсът се базира на материали за електронното обучение, и по-специално
видеозаписани теоретични лекции.
Практическите упражнения ще бъдат осигурени от WE базиран инструмент за анализ и
влиянието на технологичните параметри върху устройството и системата.

Материали и книги
•
•

Слайдове и видео от електронния курс
Избрани научни публикации за съвременни CMOS процеси и модели

Съдържание
1. Стандартни ултра-дълбоко-субмикронни CMOS процеси
1. Класификация на най-използваните CMOS процеси на производство (HP
висока производителност, на ниско работно напрежение, LSTP Low Stand By
Power)
2. Технологично намаляване на размелите: анализ на последствията на ниво
устройство, на ниво шини и на ниво система.
3. Съвременни CMOS процеси: гейтови структури.
4. Съвременни CMOS процеси: канал и сорс-дрейн структури.
5. Използване на WEB-базиран инструмент за анализ на въздействието на
новите техники и технологии за производство върху устройството

2. От процес до системно ниво
1. Оценка на технологичния избор за производителността на системно ниво:
честота, динамична мощност, статична мощност.

2. Техники за опроводяване: замаскин, двойна дамаскин, планаризация и
диелектрици с ниско-k.
3. Монтажни технологии.
4. Използване на WEB-базиран инструмент за анализ на въздействието на
новите техники и технологии за производство върху устройството и на
системно ниво

3. От CMOS до след CMOS
1. Нови технологии: производство на микро-и нано проводници.
2. Нови технологии: производство и електрическо поведение по молекулярен
полеви транзистор.
3. Използване на WEB-базиран инструмент за анализ на въздействието на
новите техники и технологии за производство върху устройството и на
системно ниво

Оценяване: Тест за знания и за умения

Оценката се базира на устен изпит на знанията, придобити в курса, което е
свързано с практическата работа по време на лабораторните занятия.

Кредити (ECTS): 6

