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Obiectiv
Obiectivul cursului este de a familiariza cursanţii cu tehnologiile packagingului modulelor şi
microsistemelor electronice, incluzând proiectarea, analiza, fabricaţia, asamblarea,
caracterizarea şi testarea. În plus, cursul va aborda cele mai recente cercetări în tehnologiile
de micro-/nano-fabricaţie.
Rezumat
Fabricaţia modulelor/microsistemelor şi tehnologiile de packaging au devenit sectoare
semnificative în industria electronică. Dezvoltarea rapidă a industriei microsistemelor creează
în prezent presiuni în învăţământul universitar convenţional şi în sistemul educaţional
vocaţional. Ajustarea curiculelor pentru a furniza cunoştinţe calificate de packaging al
microsistemelor pentru mediul academic şi industrie reprezintă o sarcină şi o provocare pentru
cursul „Tehnologii în packaging-ul electronic”. Acesta va face o introducere în probleme
fundamentale ale packagingului microsistemelor, tehnologii la nivel de sistem, tehnologii de
packaging IC/single-chip, PCB, multi-chip şi materiale utilizate în industria electronică. În
plus, vor fi oferite bazele proiectării electronice, fundamente de CAE-CAD-CAM şi EDA
pentru sisteme electronice/microelectronice, modelare şi simulare ale diverselor structuri,
metode computaţionale în packaging-ul electronic. În ultima parte cursanţii vor fi familiarizaţi
cu tehnologiile de asamblare, lipire şi fenomenele legate de solderabilitate, materiale
ecologice şi tehnologii bazate pe Directivele Europene RoHS şi WEEE, măsurări,
caracterizare şi testare ale microsistemelor.
Conţinut
Cursul acoperă cercetarea şi inovarea în următoarele capitole principale:
• Fundamente ale packagingului microsistemelor;
• Materiale utilizate în packaging;
• Modelare, simulare şi CAD ale structurilor şi sistemelor microelectronice;
• Tehnologii de asamblare clasice şi bazate pe Directivele Europene RoHS şi WEEE;
• Introducere în nanopackaging.
Cursanţi
Grupurile ţintă vizate sunt: profesionişti în electronică şi microsisteme din IMM, studenţi la
discipline inginereşti şi şcoli vocaţionale, persoane cu studii superioare dar fără loc de muncă
(ex. ingineri, fizicieni) care caută studii suplimentare pentru angajare.
Cunoştinţe necesare
• Fundamente ale electronicii şi packagingului electronic;
• Componente active şi pasive în electronică;
• Circuite electronice analogice şi digitale;
• Bazele proiectării modulelor electronice şi EDA;
Se presupune că participanţii la curs au cunoştinţe bune de fizică şi chimie.
Durata estimată a cursului: 30 de ore.

