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Вступ

Роль електроніки в сучасній науці і техніці важко переоцінити. Вона справе
дливо вважається каталізатором науково-технічного прогресу. Без електроніки 
немислимі ні успіхи в освоєнні космосу й океанських глибин, ні розвиток атомної 
енергетики й обчислювальної техніки, ні автоматизація виробництва; ні радіомов
лення і телебачення, ні вивчення живих організмів. Мікроелектроніка, як черговий 
історично обумовлений етап розвитку електроніки й один з її основних напрямків, 
забезпечує принципово нові шляхи рішення назрілих задач у всіх перерахованих 
областях.

Електроніка -  це область науки, техніки і виробництва, що охоплює дослі
дження і розробку електронних приладів і принципів їхнього використання.

Мікроелектроніка -  це розділ електроніки, що охоплює дослідження і розро
бку певного типу електронних приладів -  інтегральних мікросхем -  і принципів 
їхнього застосування.

Інтегральна мікросхема (чи просто інтегральна схема) є сукупністю декількох 
взаємозалежних компонентів (транзисторів, діодів, конденсаторів, резисторів і 
т.п.), виготовленою в єдиному технологічному циклі (тобто одночасно), на одній і 
тій же несучій конструкції -  підкладці -  і виконуючою певну функцію перетво
рення інформації.

Якщо до складу інтегральної схеми входять однотипні компоненти (тільки 
діоди, тільки резистори і т.п.), то її називають готовим виробом чи набором від
повідних компонентів.

Термін «інтегральна схема» (ІС) відбиває факт об’єднання (інтеграції) окре
мих деталей -  компонентів -  у конструктивно єдиний прилад, а також факт ускла
днення виконуваних цим приладом функцій у порівнянні з функціями окремих 
компонентів.

Компоненти, що входять до складу ІС і тим самим не можуть бути виділені з 
неї як самостійні вироби, називаються елементами ІС чи інтегральними елемента
ми. Вони мають деякі особливості в порівнянні зі «звичайними» транзисторами, 
резисторами і т.д., що виготовляються у вигляді конструктивно відособлених оди
ниць і з'єднуються в схему шляхом паяння. На відміну від інтегральних елементів 
конструктивно відособлено прилади і деталі, властиві «домікроелектронної епо
хи», будемо називати дискретними компонентами, а електронні вузли і блоки, по
будовані на їхній основі, -  дискретними схемами.

В основі розвитку електроніки лежить безупинне ускладнення функцій, ви
конуваних електронною апаратурою. На певних етапах стає неможливим 
розв’язувати нові задачі старими засобами, як говорять, на основі старої елемент
ної бази, наприклад, за допомогою електронних ламп чи дискретних транзисто
рів. Основними факторами, що лежать в основі зміни елементної бази, є: надій
ність, габарити і маса, вартість і потужність. Простий (хоча і нестрогий) розраху
нок ілюструє причини переходу від транзисторів до етапу мікроелектроніки).

Розв’язання багатьох поставлених задач тільки засобами дискретної транзис
торної техніки є неможливим. їх можна розв’язати тільки на якісно новій основі, 
використовуючи таку елементну базу, що забезпечила б на кілька порядків менші
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ймовірність відмовлень, вартість, габарити і т.п. Саме такою елементною базою і є 
інтегральні схеми.

Вважають, що мікроелектроніка як галузь науки і техніки ні в якому разі не 
зводиться до технології ІС. Вона інтегрує в собі три рівнозначні аспекти: фізич
ний, технологічний і схемотехнічний. Знання цих трьох аспектів мікроелектроніка 
дозволяє розроблювачу ІС гнучко оцінювати як нові варіанти елементної бази чи 
бази схемних рішень (з погляду їхньої технологічної реалізації), так і нові варіанти 
технологічних процесів (з погляду їхньої придатності для реалізації даних елемен
тів і даних схем).
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