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Obiectiv
Cursanţii vor putea defini cele mai bune metode de proiectare şi packaging ale diferitelor
microsisteme pentru evacuarea eficientă a căldurii şi minimizarea efectului de punct fierbinte
(“hot spot”); evaluarea fiabilităţii şi identificarea posibilelor defecte datorate supraîncălzirii,
pentru a asigura funcţionarea corectă a microsistemelor.
Rezumat
Cursul abordează managementul termic eficient al sistemelor ultra miniaturizate system-onpackage (SOP). Caracteristicile esenţiale ale sistemelor SOP sunt superfuncţionalitate,
microminiaturizare, ierarhie de scalare diferite, materiale multi-funcţionale şi componente
înglobate active şi pasive fabricate în tehnologia straturilor subţiri. Rezultatul este generarea
de căldură foarte neuniformă şi concentrată volumetric, produsă de un număr de surse de
putere care includ nu numai circuite integrate active ca microprocesoare, amplificatoare de
putere, memorii, dar şi componente pasive, cum ar fi rezistoare. Pe de o parte miniaturizarea
SOP are ca rezultat îmbunătăţirea performanţelor electrice, cost şi fiabilitate, pe de altă parte
prezintă provocări termice nemaiîntâlnite pentru a aduce totalitatea densităţilor de flux termic
la nivel de sistem aproape de nivelul de dispozitiv, opus abordării actuale a sistemelor bazate
pe componente discrete. Acest curs descrie managementul termic al SOP şi implicaţiile sale.
Sunt identificate sursele de căldură din modulele SOP şi sunt prezentate bazele transferului de
căldură. În plus, cursul abordează cele mai noi tehnologii de management termic aplicabile
SOP. Minimizarea puterii printr-un management termic eficient, aşa cum rezultă din curs,
poate diminua problemele termice ale SOP până la un anumit punct.
Conţinut
Cursul acoperă cercetarea şi inovarea în următoarele capitole principale:
• Fundamentele managementului termic al microsistemelor;
• Surse de căldură în module system-on-package (SOP digital, SOP RF, SOP
optoelectronic, MEMS);
• Modurile fundamentale de transfer de căldură;
• Caracterizare termică:
− Metode numerice de caracterizare termică;
− Evaluarea software-urilor de analiză termică pentru microsisteme;
− Metode experimentale de caracterizare termică;
• Tehnologii de management termic:
− Metode pasive de management termic (materiale pentru packaging cu
conductivitate ridicată, via termic, radiatoare, suprafeţe extinse, tuburi de căldură);
− Metode active de management termic (bucle de lichid, răcire cu spray,
termosifoane, răcire termoelectrică, răcire termoionică etc.);
• Tehnologii de minimizare a puterii.
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
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care

caută

studii

suplimentare

pentru

angajare.

Cunoştinţe necesare
Se presupune că participanţii la curs sunt familiarizaţi cu bazele teoretice ale componentelor
electronice şi ale fabricaţiei şi funcţionării componentelor şi circuitelor, cunoscând şi
cursurile:
• Dispozitive semiconductoare;
• Microelectronică;
• Proiectarea circuitelor digitale;
• MCM, asamblare şi SMT;
• Măsurări electronice.
Durata estimată a cursului: 25 de ore.

