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MATERIALE ȘI COMPONENTE ELECTRONICE
1. Date despre unitatea de curs/modul
CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ
Facultatea
MICROELECTRONICĂ ȘI INGINERIE BIOMEDICALĂ
Departamentul
Ciclul de studii
Studii superioare de licenþã, ciclul I
0714.5 Microelectronica și Nanotehnologii
Programul de studiu
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativã
opþionalitate
II (învãþãmânt cu frecvenþã);
3
S – unitate de
O unitate de
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Forma
de
studii
zi

Total ore în
Ore auditoriale
planul de
Lucrări de
învăţământ Curs Seminar
laborator
120
30
30

Din care
Proiect
de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învãþãmânt
Conform competenþelor

Fizica, mãsurãri electronice, matematica superioarã, electronica
Relatii si fizica funcționarii componentelor pe baza diferitor materiale

4. Condiții de desfãțurare a procesului educaþional pentru
Curs
Laborator/seminar

Auditoriu echipat cu: computer, proiector, tabla interactivã.
Curs, compendiu tipãrit sau în formã electronicã. Manuale, cãrți in domeniu accesibile gratis în
biblioteca UTM, în Internet. Acces gratis la Internet.
Laborator dotat cu: computer, echipamente de mãsurã analogice sau digitale, ansamblu de
componente / materiale radioelectronice, Indicatii metodice tipãrite sau în formã electronicã.
Standuri asamblate pentru lucrãri de laborator în domeniul studiilor proprietãților magnetice,
electrice

5. Competenþe specifice acumulate
Competențe
profesionale

C1. Utilizarea adecvatã a fundamentelor teoretice ale științelor inginerești aplicate;
C1.1 Identificarea conceptelor de bazã proprii ºtiinþei materialelor.
C1.2 Explicarea structurii și funcționării componentelor din diferite materiale electronice: metalice,
dielectrice și semiconductoare.
Dupã parcurgerea disciplinei studenții vor fi capabili:
C1.4 Utilizarea metodelor de validare a soluþiilor constructive pentru componentele electronice
C1.5 Implementarea în inginerie din domeniul specializãrii, folosind fundamente teoretice ale stiinței
materialelor electronice
C4. Conceperea, proiectarea, confecționarea și mentenanța componentelor sau sistemelor
electronice
C4.1 Descrierea structurii și funcționãrii componentelor electronice.
C4.2 Explicarea rolului și a interacțiunii, compatibilitãții dintre componentele unui sistem electronic.
C4.5 Transpunerea soluțiilor adoptate în proiectarea, confecționare și mentenanța componentelor,
dispozitivelor electronice.
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Competențe
transversale

CT1. Aplicarea, în contextul respectãrii legislaþiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv
transfer tehnologic), a principiilor, normelor ºi valorilor codului de eticã profesionalã în cadrul
propriei strategii de muncã riguroasã, eficientã și responsabilã în proces de exploatare, depanare
a echipamentelor;
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilitãþilor într-o echipã și aplicarea de tehnici de relaþionare și
muncã eficientã în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunitãților de formare continuã și valorificarea eficientã a resurselor și
tehnicilor de învãțare pentru propria dezvoltare;

6. Obiectivele disciplinei/modulului
Obiectivul general
Obiectivele specifice

Formarea cunoştinţelor fundamentale şi aplicative privind efectele și caracteristicile fizice,
chimice, tehnologice în materiale conductoare, semiconductoare, dielectrice și magnetice
aplicate la fabricarea componentelor electronice.
Însuşirea de către studenţi a clasificării materialelor cu proprietățile sale precum și domeniile
de utilizare.
Să înțeleagă și să descrie clasificarea materialelor, dar și proprietățile acestora.
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea dispozitivelor și circuitelor electronice noi.

7. Conţinutul disciplinei/modulului
Numărul
de ore

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Tema 1. Introducere.
Scurt istoric. Obiectivele, scopul şi conţinutul disciplinei. Materiale pentru electronică. Clasificarea şi
caracteristicile. Domenii de utilizare.
Tema 2. Materiale conductoare.
Noțiuni generale. Clasificarea. Caracteristicile principale ale materialelor conductoare. Natura conductivității
metalelor. Skin-effect. Rezistența specifică în pelicule metalice. Efectul Seebeck. Efectul Thomson. Efectul
Peltier. Termorezistențe, termocupluri. Elemente ale fizicii filmurilor.
Tema 3. Metale și aliaje în electronică
Metale cu conductivitate înaltă şi aliajele sale: Cupru și aliajele lui. Aluminiu și aliajele lui. Metale nobile.
Metale refractare. Materiale cu rezistivitate electrică înaltă. Aliaje pentru rezistoare. Aliaje pentru
termocupluri. Materiale pentru rezistoare peliculare.
Tema 4. Rezistoare electrice
Clasificarea rezistoarelor. Parametrii rezistoarelor. Simbolizarea și marcarea rezistoarelor. Rezistoare fixe
peliculare, bobinate și de volum. Rezistoare variabile și semivariabile.
Tema 5. Materiale și componente semiconductoare.
Caracterizare generală. Clasificări. Diagrama energetică a cristalului. Conductivitatea semiconductoarelor
intrinseci și extrinseci. Joncțiuni semiconductoare p-n și heterojoncțiuni. Componente pe baza lor. Joncțiuni
metal-semiconductor și componente pe baza lor
Tema 6. Materiale electroizolante în câmp electric.
Polarizarea dielectricilor. Permitivitatea dielectrică. Rezistenţa reală a dielectricilor. Conductivitatea,
rezistivitatea de volum şi superficială a. Factorul de pierderi – tg. Străpungerea dielectricilor, rigiditatea.
Caracteristicile neelectrice ale dielectricilor: chimice, termice şi mecanice.
Tema 7. Materiale electroizolante organice.
Materiale electroizolante gazoase. Uleiuri minerale și sintetice. Polimeri. Rășini naturale, sinterice și
epoxidice. Mase plastice. Lacuri electroizolante. Compaunduri. Materiale fibroase. Mase plastice stratificate.
Elastomeri.
Tema 8. Materiale electroizolante anorganice.
Sticle. Mică și materiale din mică. Ceramică și porțelan. Materiale dielectrice pentru condensatoare. Materiale
piezoelectrice. Cristale lichide.
Tema 9. Materiale magnetice.
Mărimi caracteristice ale materialelor magnetice (curba de magnetizare, histerezis, permitivitatea magnetică,
pierderi de energie). Clasificarea materialelor magnetice. Materiale magnetice moi şi dure. Aplicaţii ale
materialelor magnetice în electronică: materiale pentru bobine de inductanță, relee, aparate de măsurat,
transformatoare; magneţi permanenţi; materiale pentru memorie magnetică.

Total prelegeri:

1

3

2

2

4

4

6

4

4
30
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Temele lucrãrilor de laborator
LL1. Prezentarea echipamentului, aparatelor de măsurat, metode de prelucrare a rezultatelor
obținute
LL2. Studiul caracteristicilor electrice ale conductoarelor
LL3. Studiul parametrilor rezistoarelor fixe și variabile
LL4. Studiul dependenței de temperatură a conductibilității electrice a materialelor semiconductoare
LL5. Studiul permitivității dielectrice relative și a pierderilor în materiale electroizolante
LL6. Studiul caracteristicilor condensatoarelor
LL7. Studiul caractersiticilor principale magnetice ale materialelor feromagnetice
LL8. Studiul parametrilor bobinelor inductive

Total lucrãri de laborator:
8.

2
4
4
4
4
4
4
4
30
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9. Evaluare
Periodică
Studiu individual
Examen
Curentă
Proiect/teză
EP 1
EP 2
15%
15%
15%
15%
40%
Standard minim de performanţă
Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator;
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări/evaluări curente și lucrări de laborator;
Obținerea notei minime de „5” la lucrul individual, inclusiv calcularea problemelor desinestătător și
simulări;
Obținerea notei minime de „5” la proiectarea și realizarea unui circuit optoelectronic real,
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialelor și componentelor electronice și
caracteristicilor lor.

