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Цел
Цел на курса е по микросистемни монтажни операции, включващо проектиране,
анализ, производство, асемблиране, характеризиране и тестване. Освен това курсът
представя и най-новите разработки в областта на микро- и нанотехнологиите.
Резюме
Електронното производство и технологиите за монтаж станаха значителен сектор в
електронната промишленост. Бързото развитие на микросистемната промишленост
днес поставя нови изисквания към традиционното университетско и професионално
образование. Обновяването на учебната програма за предоставяне на качествени знания
по микросистемен монтаж както в академична среда, така и на промишлеността е
задача-предизвикателство за курса “Технологии за микросистемен монтаж”. Той ще
направи въведение в основите на монтажа на микросистеми, технологиите на системно
ниво, на ИС/чип, на печатни платки, на мултичипни модули и материалите, използвани
в електронната промишленост. Курсът ще обхване електронното проектиране, основита
на компютърното проектиране и производство (CAE-CAD-CAM и EDA) на
електронни/микроелектронни системи, моделирането и симулацията на различни
структури, както и числени методи в монтажните технологии. В последната си част
курсът ще въведе обучаемите в технологиите за асемблиране, спояване е спояемост,
екологични материали и технологии, базирани на европейските указания RoHS &
WEEE European Directives; измерване, характеризиране и тестване на микросистеми.
Съдържание
Курсът обхваща изследванията и иновациите в следните основни направления:
• Основи на монтажа на микросистеми;
• Материали за монтаж;
• Моделиране, симулация и CAD на електронни/микроелектронни структури;
• Технологии за асемблиране според европейските указания RoHS & WEEE
European Directives;
• Основи на монтажа на нaнoсистеми.
Обучаеми
Основни целеви групи са: специалисти от малките и средни предприятия в
електрониката и микроелектрониката, студенти по електро- и механично инженерство,
обучаеми в професионалните училища, образовани, но безработни хора (инженери,
физици и др.) нуждаещи се от преквалификация за намиране на работа.
Необходими предварителни знания
• Основи на електрониката и електронния монтаж
• Пасивни и активни компоненти в електрониката;
• Аналогови и цифрови електронни схеми;
• Основи на автоматизираното проектиране на електронни модули.
Предполага се също, че обучаемите имат добри познания по физика и химия.
Продължителност на курса: 30 учебни часа

