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PROGRAMA ANALITICĂ 
a disciplinei:  

Sisteme Microelectromecanice (MEMS)  
 

1. Titularul disciplinei: Daniela Ionescu 
2. Tipul disciplinei: DO                              codul: 604 RD 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestru

l 
C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
I 2 - - 2 ex. 28 - - 28 56 

 
4. Obiectivele cursului:  

- însuşirea cunoştinţelor legate de microsistmele electromecanice (MEMS), care au 
multiple aplicaţii în practică; 

- asimilarea informaţiei tehnice legate de tehnologiile de fabricaţie a MEMS-urilor, cu 
particularităţi specifice strucrurilor cu dimensiuni micrometrice; 

- însuşirea cunoştinţelor legate de aplicaţiile MEMS-urilor; 
- instruirea în domeniul proiectării, identificării aplicaţiilor şi descoperirea de valenţe 

aplicative noi pentru microsenzori, microdetectori şi microactuatori; 
- dezvoltatrea aptitudinilor pentru conceperea şi proiectarea de astfel de sisteme, 

ponind de la materiale cu proprietăţi speciale (feroelectrice, magnetorezistive, faze 
feroice, etc.), precum şi pentru dezvoltatrea de aplicaţii specifice.  

 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planului de învăţământ:  
Obiectivele cursului sunt în concordanţă cu obiectivele din planul de învăţământ, pentru 
instruirea studenţilor masteranzi pe domeniul Reţele de comunicaţii, adăugănd noi valenţe 
aplicative cunoştinţelor asimilate precum şi crearea de aptitudini noi, specifice 
subdomeniului abordat. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  

- capacitate de identificare şi descriere a microsistemelor electromecanice; 
- capacitate de interpretare a valenţelor aplicative ale MEMS-urilor; 
- capacitate de configurare a unor noi aplicaţii ale MEMS-urilor; 
- capacitate de proiectare a structurilor de tip MEMS; 
- capacitate de structurare a unor microsisteme noi, plecând de la materiale noi, cu 

proprietăţi speciale. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  

 
(Se precizează şi: a) metodele şi mediile de învăţare centrate pe student; b) 
strategii de actualizare a predării conform programului de studiu, 
caracteristicilor studenţilor, formei de învăţământ şi criteriilor de calitate 
adoptate.) 

• prezentarea cursului cu video-proiectorul;  
• mini-proiecte şi teme în clasă şi acasă; 
• prezentarea etapizată a temei de proiectare şi verificare pe parcurs; 
• reactualizarea permanentă a informaţiei prin referate cu subiect impus, pe parcursul 

semestrului. 
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8. Sistemul de evaluare:  

 (La fiecare formă de evaluare se precizează tipul: tradiţional, cu 
calculatorul, mixt.) 

 
Evaluarea continuă: 

Activitatea la proiect  
Ponderea în nota finală: 30 % 

(Se evaluează în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale, 
calitatea lucrărilor efectuate, consemnarea sistematică a informaţiilor 
semnificative generate de student în grupul de aplicaţie.) 

 
Testele pe parcurs  

Ponderea în nota finală: - % 
  (Se utilizează pentru evaluarea pe parcursul semestrului a cunoştinţelor, 
teoretice şi / sau practice acumulate la orele de curs şi de aplicaţii.) 
 

Lucrări de specialitate  
Ponderea în nota finală: 20 % 
mini-proiecte şi teme în clasă şi acasă, sinteze ştiinţifice, eseuri tematice, referate, 
studii de caz 

(Se utilizează pentru evaluarea competenţelor generale şi specifice pe baza 
unor lucrări elaborate de student precum: rezumate, sinteze ştiinţifice, 
eseuri tematice, referate, proiecte, rapoarte de activitate practică sau de 
cercetare, studii de caz, recenzii etc.) 

 
Evaluarea finală: examen; dezvoltare tematică; probă orală;  studenţii au la dispoziţie o 

parte din figurile descriptive pt. dispozitive şi instalaţii. 
Ponderea în nota finală: 50% 
 

Proba(ele): 
(Se menţionează fiecare probă şi se precizează:  

a) categoria de sarcini (test de cunoştinţe cu întrebări închise /deschise, 
dezvoltare tematică, rezolvare de probleme, demonstraţie, prezentare 
de caz etc);  

b) condiţiile de lucru (mijloace accesibile studentului în timpul probei) 
şi  

c) ponderea în procente a fiecărei probe în nota examenului.)  
 
9. Conţinutul disciplinei: 
 
 a) Curs 

I. Introducere         6 ore 

Proprietăţile materialelor măsurate cu ajutorul MEMS-urilor şi metode de măsură - 2 ore 

Tehnologii de fabricaţie a MEMS-urilor (materiale utilizate la fabricaţia MEMS-urilor; 
tehnologii de prelucrare în volum (gravarea umedă; realizarea microprelucrărilor cu grad 
înalt de precizie); tehnologii de prelucrare pe suprafaţă; corodarea în tehică epi(taxială): cu 
implantare ionică, cu plasmă, electrochimică; tehnologii LIGA (litografie galvanică pentru 
copiere/multiplicare) - 4 ore 
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II. Microsenzori şi microdetectori                             10 ore 

Microsenzori mecanici (senzori inerţiali (accelerometre; senzori de deviaţie); senzori de 
presiune; senzori de forţă şi modul de torsiune) - 1,5 ore.  

Termorezistori (termorezistori cu film metalic; termorezistori semiconductori; termorezistori 
rezistivi cu siliciu; termorezistori pt. detecţia radiaţiei termice; pelistori pt. detectarea 
căldurii de reacţie) - 1 ore; 

Microsenzori termoelectrici (micro-pile termoelectrice pt. detecţie IR; micro-termosenzori 
cu vid (detectori Pirani); microsenzori cu gaz; termoconvertori c.a./c.c.; senzori pt. fluxul de 
căldură; răcitori termoelectrici micro-electromecanici) - 1 ore; 

Detectori de imagine (detectori cu diodă Schottky; detectori cu tranzistori cu strat subţire 
(TFT)) - 1,5 ore. 

Detectori cu unde ghidate (aplicaţii: senzori monolitici de deplasare) - 1 ore. 

Microsenzori pentru câmpul magnetic (caracteristici; microsenzori Hall; magnetoreziztori; 
magnetodiode; microsenzori cu magnetotranzistori; multisenzori de câmp magnetic şi 
temperatură) - 1,5 ore. 

Microsenzori chimici cu semiconductori (senzori chemo-mecanici (dispozitive cu undă 
acustică de suprafaţă - SAW devices; dispozitive cu unde Lamb; dispozitive cu console 
rezonante); senzori termici (senzori catalitici termici (pelistori); senzori termoelectrici cu 
efect Seebeck); senzori optici (microspectrometre; circuite integrate cu martor 
bioluminiscent; dispozitive cu plasmoni rezonanţi de suprafaţă); senzori electrochimici) - 1,5 
ore. 

Senzori pt. microfluide (microsenzori pt. debit şi viteză de curgere; microvalve; 
micropompe; micromixere; schimbători de căldură; declanşatori de reacţii chimice) - 1 ore. 

 

III. Microactuatori                               4 ore 

Caracteristici (descrierea sistemelor mecanice de ieşire) 

Microactuatori electrici şi electrostatici 

Microactuatori piezoelectrici 

Microactuatori pe bază de electrostricţiune, electreţi şi fluide reologice 

 

IV. Aplicaţii ale MEMS-urilor       8 ore 

Aplicaţii în electronică (capuri de citire driver; cap imprimantă ink jet; proiectoare de 
televiziune; relee, comutatoare şi filtre; oscilatoare controlate în tensiune; componente ale 
reţelei de fibră optcă; display-uri ale portabilelor; lasere; microstructuri termice de diagnoză 
(micro-sonde pt. senzori de temperatură în microscopia de forţă atomică,  microstructuri de 
diagnoză pt. investigarea proprietăţilor termice ale straturilor subţiri); senzori de presiune; 
senzori pt. cutremure; senzori de stocare de date; etc.) - 3 ore. 

Aplicaţii în medicină (senzori de măsurare a tensiunii arteriale; stimulatoare cardiace; 
microvalve active; valve de control; micropompe; sisteme de stimulare a muşchilor; senzori 
de control a mişcării; microinstrumente; micro-pipete, micro-dozatori; microsisteme de 
reparare a ţesuturilor; microsisteme de introducere a implantului; proteze; sisteme 
microanalitice (sisteme "lab-on-a-chip" de preparare şi detecţie; microsisteme de 
electroforeză capilară)) - 3 ore. 
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Aplicaţii în domeniul transporturilor şi apărării naţionale (senzori de navigaţie; senzori de 
presiune (vapori şi combustibili); accelerometre pentru controlul forţei de frânare şi al 
suspensiei; senzori pt. aer condiţionat; senzori pt. airbag-uri; anvelope "inteligente"; ghidarea 
muniţei; sisteme de armare; senzori; supraveghere; stocare de date; control de trafic aerian) - 
2 ore. 

 Total 28 ore 
 
 b) Aplicaţii - Proiect 
− teme de proiectare conţinând structuri MEMS de RF (aplicaţii wireless bazate pe 
MEMS-uri; switch-uri MEMS; defazori MEMS; filtre MEMS; oscilatori MEMS; etc.)  
                   18 ore 
− modelare MEMS cu ajutorul calculatorului (metode, aplicaţii).    
                            10 ore 

 
 Total 28 ore 
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