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Obiectiv
Obiectivul acestui curs este de a arăta cunoştinţele fizice şi tendinţele care se folosesc în
proiectarea senzorilor şi dispozitivelor de comandă bazate pe MEMS-uri. Cursul va conţine o
descriere a tehnologiei microsistemelor şi a aplicaţiilor lor. Cursul este foarte bun pentru
studenţii preocupaţi de sarcinile de cercetare şi dezvoltare.
Rezumat
Tehnologia Microsistemelor (MST) este o tehnologie de proces folosită pentru a crea
dispozitive integrate foarte mici sau sisteme care combină componente mecanice şi electrice.
Această tehnologie oferă multe oportunităţi captivante în miniaturizarea elementelor într-o
gamă largă de aplicaţii. Tehnologia ce foloseşte tehnicile de procesare a circuitelor integrate
(CI) în grupuri este numită Tehnologia Microsistemelor (MST) în Europa, Sisteme MicroElectro-Mecanice (MEMS) în Statele Unite şi Micromaşini în Japonia. Indiferent de
terminologie, factorul de unitate al unui micro-dispozitiv este modul în care este realizat.
Procesele micro-prelucrării cum sunt micro-prelucrarea în masă sau de suprafaţă, precum şi
micro-prelucrarea cu un înalt raport de aspect (HARM), înlătură selectiv părţi din silicon şi
adaugă straturi structurale adiţionale pentru a forma componentele mecanice şi
electromecanice.
Micro-dispozitivele au capacitatea de a simţi, controla şi comanda la nivel de micro-scară şi
generează efecte la nivel de macro-scară. Micro-senzorul de presiune din silicon folosit în
prezent în milioane de automobile este cea mai cunoscută aplicaţie a tehnologiei
microsistemelor. Accelerometrele micro-prelucrate sunt folosite pentru activarea air bagurilor şi controlarea suspensiilor active şi a frânelor antiderapante. Microdispozitivele de
comandă urmează succesului microsenzorilor. Poate prima aplicaţie comercială importantă a
dispozitivelor de comandă a fost în obiectivul camerei introdusă de Canon în 1987. În plus
faţă de electronica de consum şi industria automobilelor, microsistemele sunt folosite în
tehnologia comunicaţiilor, în analiza chimică şi a mediului, în ştiinţa vieţii, în tehnologia
medicală şi industria de procesare, chiar şi în obţinerea hârtiei.
Conţinut
Cursul oferă o introducere în tehnologia şi proiectarea microsistemelor şi aplicaţiile acesteia.
Punctele următoare vor fi discutate folosind exemple de proiectare de diferite dispozitive
MEMS:
• Modelarea şi simularea dispozitivelor MEMS
• Tipuri diferite de procese de transducţie folosite în MEMS
• Accelerometre bazate pe MEMS
• Senzori de presiune bazaţi pe MEMS
Sunt multe avantaje ale micro-dispozitivelor faţă de dispozitivele actuale care îndeplinesc
aceleaşi funcţii:
• Dimensiunea substanţial mai mică a microsistemelor în comparaţie cu macrodispozitivele care îndeplinesc aceeaşi funcţie.
• Integrarea componentelor electronice şi micro-senzoriale în acelaşi dispozitiv
îmbunătăţind precizia şi sensibilitatea senzorilor.
• Producţie mult mai ieftină datorată fabricaţiei în grupuri folosind procesele CI.

Diversitatea şi complexitatea tehnologiei micro-prelucrării necesită cunoştinţe de baza foarte
extinse de la un potenţial cercetător. Obiectivul acestui curs este să pună la dispoziţia
studentului competenţele necesare pentru abordarea dezvoltării micro-dispozitivelor.
Cursanţi
Grupurile ţintă principale vizate sunt: profesionişti în electronică şi microsisteme din IMMuri, studenţi universitari în inginerie şi din şcoli vocaţionale, oameni fără un loc de muncă dar
cu educaţie (ex. ingineri, fizicieni) care sunt în căutarea unui training adiţional în vederea
angajării.
Cunoştinţe necesare
• Fundamentele electronicii şi micro-electronicii
• Circuite electrice liniare
• Bazele proiectării electronice
Se presupune ca viitorii participanţi la curs să aibă cunoştinţe bune de fizică (electronică şi
mecanică).
Durata estimată a cursului: 30 ore.

