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Цел
Основна цел на този курс е да се представят техниките, използвани при подготовката
на фотомаските за микро- и нанокомпоненти. Курсът ще даде познания за пълно
разбиране на критичните стъпки при разработване на чипове, както и методите за
намаляване на сроковете и цената.

Резюме
Въпреки факта, че в днешно време всички използват фотомаски за производството
на чипове, изглежда, че няма нито един курс по тази тема в целия свят. Съществува
само обучение във фирмите, занимаващи се с тази дейност но без официално
обучение по темата. Това води до драматични несъответствия във формулировките,
използвани от професионалистите, както е и слабост по отношение на ефективността
и хомогенността на процедурите. Следователно е важно да се коригира тази липса
чрез предоставяне на актуален курс по тази тема, особено когато е известно, че
разходите за маски представляват днес най-малко 10% от пълния размер на
разходите за разработване на чипа.

Съдържание
Курсът представлява въведение в основите на фотолитографията и на различните
типове маски. Ще бъде направено подробно описание на многобройните ограничения
и на всички шаблони, за които се изискват на маски:
•
•
•
•
•
•
•

модули за контрол на процесите
структури за измерване,
маркери за съвместяване,
идентификационни шаблони,
чипове
техники за инспекция,
техники за поддръжка / ремонт

Ще бъдат обяснени различните процеси за подготовка на данните за маските:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MDP CAD последователност
Обработка на входните данни
валидиране
fracturing
OPC (оптична Proximity Correction)
асемблиране на различни устройства
проектиране на топология на маската
ограничения и оптимизация
процедури за подреждане на маските.

Подробен и изчерпателен речник с ясни дефиниции на всеки технически термин,
използван в рамките на тази специфична област, ще бъде допълнен към курса.

Обучаеми
Основните целеви групи са: професионалисти от малките и средни предприятия в
електрониката и микро-системите, студенти от инженерното образование и
професионалните училища.

Предварителни знания
•
•
•

Освни понятия в микроелектрониката
проектиране
литография

Предполага се, че обучаемите имат основни знания по физика (електроника и
оптика).

