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1. STRUCTURA CALCULATOARELOR 

 
În prezent, aproape fiecare persoană înţelege importanţa unui calculator şi mai ales accesul la informaţii, pe care 

calculatorul îl poate media, în această era considerată de unii ca o Eră a Informaţiei, respectiv ca Eră a Cunoaşterii. 
Astăzi, din ce în ce mai mulţi oameni posedă suficiente cunoştinţe în modul de utilizare a unui calculator, compatibil 
IBM, şi în operarea unor programe simple, cum ar fi cele de editare text sau chiar cele de editare grafică. Pentru un 
inginer absolvent al specializării de calculatoare este imperios necesar de ştiut atât noţiunile generale legate de structura 
constructivă a calculatorului cât şi date despre metodologia şi tehnologia de fabricaţie a unui calculator, la nivel de 
asamblare sub-ansamble componente şi în mare măsură aspecte referitoare la fabricarea sub-ansamblelor şi chiar reperelor 
individuale.  

În acest capitol se doreşte tratarea aspectelor privind, caracteristicile de bază ale acestor subansamble, modul lor de 
funcţionare şi să privească în mod comparativ mai multe componente de acelaşi tip, din punct de vedere calitate-preţ.  

 
1.1. Schema de bază a unui PC 

 
Mai întâi de toate este necesar să explicăm ce este un calculator, în ce scopuri este folosit acesta iar mai apoi cum 

funcţionează el în linii mari. Odată stabilite aceste noţiuni va fi mai simplu să intrăm în detalierea unor termeni uzuali în 
tehnologia informaţiei. 

 

 
 

DB – data bus (magistrală de date) cu lăţimea magistralei de 8, 16, 32, 64 … 
AB – adress bus (magistrală de adrese) 
CB – comands bus magistrală de comenzi) 
CTC – controler temporizator ceas 
CPU – central procesor unity 
BI – interfaţă de magistrală 
UAL – unitate de aritmetică şi logică 
COP – coprocesor matematic 
CLOCK – ceas 
UCC – unitate de control şi comandă 

 
Calculatorul este un echipament electronic ce permite prelucrarea automată a datelor sau realizarea unor sarcini cum 

ar fi calculele matematice sau comunicaţiile electronice, pe baza unor seturi de instrucţiuni, numite programe. Programele 
sunt: seturi de comenzi sau instrucţiuni, ce se execută într-o anumită ordine, care sunt culese şi procesate de 
componentele electronice ale calculatorului, rezultatele fiind stocate sau transmise componentelor periferice, cum ar fi 
monitorul sau imprimanta. 

La ora actuală, calculatorul este folosit în multe şi variate domenii. De exemplu, în mediul afacerilor calculatorul este 
folosit pentru a realiza tranzacţii între conturi, transfer de fonduri sau orice altă operaţie bancară, pentru a citi codurile de 
bare de pe produse sau cele magnetica a cărţilor de credit. În casele oamenilor, tot felul de tipuri de computere (termen 
împrumutat din lb. engleză), care controlează aparatele electronice ce modifică temperatura interioară, ce operează 
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sistemul de alarmă, stereo-casetofoane, telecomenzi etc. De ademenea computerele îşi găsesc o mare utilitate în domeniul 
cercetării ştiinţifice, în rezolvarea unor delicate operaţii de tip medical, pe care omul nu le-ar putea îndeplini, sau i-ar fi 
foarte greu. În multe cazuri computerele tind să corecteze erorile umane care survin în orice domeniu. 

Este de remarcat faptul că din ce 
in ce tot mai multe elemente 
importante din arhitectura unui 
calculator au căpătat individualitate, 
păstrându-şi bineînţeles integrarea în 
sistem, prin acest lucru urmărindu-se 
posibilitatea upgrade-urilor fără a se 
înlocui întregul calculator. Astfel 
acestuia i se poate conferi titulatura 
de sistem de calcul, adică un 
ansamblu de două componente: 
hardware (care cuprinde totalitatea 
componentelor electronice si 
mecanice) şi software (care cuprinde 
totalitatea programelor utilizate). 

Partea hardware cuprinde 
memoria care stochează datele şi 
instrucţiunile ce permit calculatorului 
să funcţioneze, (unitatea centrală de 
procesare (CPU) care duce la 
îndeplinire acele instrucţiuni, unitatea 
BUS care conectează părţile 
componente ale computerului, 
unităţile de intrare, ca de exemplu 
tastatura şi mouse-ul, care permit 
user-ului să comunice cu computerul, unităţile de ieşire, ca de exemplu imprimanta şi monitorul, care permit 
computerului să afişeze informaţiile cerute de user, şi altele. 

Partea de software este in general compusă din sistemul de operare şi din programe utilitare care permit computerului 
managementul fişierelor sau al unor periferice. 

Unitatea centrală de procesare este un circuit microscopic care este principalul procesor din computer. Un CPU este 
în general un singur microprocesor făcut din material semiconductor de obicei siliciu având pe suprafaţă milioane de 
componente electrice. Pe o scară mai largă, un CPU este de fapt o însumare de unităţi de procesare interconectate, fiecare 
fiind răspunzătoare pentru un singur aspect al funcţiei CPU-ului. Unităţile de procesare interpretează şi implementează 
instrucţiunile software-ului, face calcule şi comparaţii, decizii logice (adevărat sau fals), stochează temporar informaţii 
pentru alte unităţi de procesare, monitorizează paşii programului în desfăşurare şi permit CPU-ului să comunice cu ale 
părţi componente ale computerului. 

Principala funcţie a CPU-ului este de a realiza operaţii aritmetice şi logice, asupra datelor luate din memorie şi asupra 
informaţiilor primite de la periferice. CPU-ul este controlat de o serie de instrucţiuni provenite de la anumite tipuri de memorie, 
cum ar fi cele stocate în hard disk, floppy disk, CD-ROM sau benzi magnetice. Aceste instrucţiuni sunt trecute prin RAM 
(Random Access Memory), unde le sunt date adrese specifice de memorie, în funcţie de necesitatea şi utilitatea lor. 

În timpul executării unui program, datele sunt trecute din RAM printr-o interfaţa de fire numite „BUS unit", care 
conectează CPU cu RAM. Apoi datele sunt decodate printr-o unitate de decodare, care interpretează si implementează 
instrucţiunile. Odată decodate, datele sunt trecute prin unitatea aritmetico-logică (ALU), care realizează calcule aritmetice 
si comparaţii. Aceste date pot fi stocate de către ALU în adrese de memorie temporare, numite regiştri, de unde pot fi 
luate rapid. ALU realizează operaţii specifice, cum ar fi adunări, înmulţiri şi teste condiţionale ale datelor din regiştri, 
rezultatele fiind trimise spre RAM sau stocate în alţi regiştri pentru a fi folosite ulterior, în timpul acestui proces, o altă 
unitate de procesare (Unitatea de Comandă şi Control) monitorizează fiecare instrucţiune succesivă a programului, 
asigurându-se de ordinea corectă a instrucţiunilor. Acesta unitate are ca principală funcţie corectarea posibilelor erori 
survenite în parcurgerea instrucţiunilor în mod corect. 

CPU este condus de frecvenţa de ceas, realizată de unele circuite repetitive asemănătoare unui ceas, care trimite semnale 
pulsatorii periodice cu rolul de a sincroniza operaţiile. Aceste frecvenţe pulsalorii sunt măsurate în MHz. 

Computerele prin intermediul CPU pot accesa un număr constant de unităţi de bază ale datelor (măsurate în biţi). 
Acest număr constant se numeşte cuvânt de prelucrare, iar dimensiunea cuvântului a dat naştere unei clasificări: 
calculatoarele normale foloseau cuvinte de 64 biţi, cele simple şi 128 biţi, cele duble; minicalculatoarele foloseau cuvinte 
de 32 biţi, cele simple şi 64 biţi, cele duble iar microcalculatoarele 8, respectiv 16 biţi, ajungându-se chiar la 32. 

Unităţile de intrare, cum ar fi tastatura, mouse, scanner, joystick, camera digitală, light pen, touch panel etc, permit 
celui ce operează computerul (user-ul) să comunice cu acesta. 

Unităţile de ieşire sunt acele unităţi cu ajutorul cărora computerul comunică utilizatorului rezultatele procesării sale: 
monitoare, imprimante, boxe, proiectoare etc. 
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Unităţile de intrare/ieşire sunt acele unităţi care pot prelua date sau informaţii şi în acelaşi timp pot transmite date sau 
informaţii: modem, plăcile de sunet sau imagine etc. 

Memoria internă (RAM = random acces memory şi ROM = read only 
memory). Memoria RAM este acea memorie care se şterge la închiderea 
sistemului de calcul. Ea poate fi de mai multe feluri: FPM-RAM (fast page 
mode), EDO-RAM (extended data output), SD-RAM (syncronous dynamic), 
RD-RAM, DD-RAM şi altele. Un important mod de a le deosebi este prin viteza 
lor de a accesa datele. Faţă de RAM, ROM este memoria care poate fi doar citită 
nu şi alterată, şi nu poate fi ştearsă. 

Memoria externă este cea care păstrează datele şi informaţiile chiar după 
închiderea calculatorului şi poate fi transportată. Aceasta poate fi stocată pe hard 
disk, floppy disk, CD-ROM, benzi magnetice etc. 

Unitatea BUS este un cablu plat cu numeroase fire paralele, care permite 
părţilor componente ale calculatorului să intercomunice. Pe acest cablu pot fi transmise simultan mai mulţi biţi: pe un bus 
de 16 biţi, având deci 16 fire paralele, pot fi transmise simultan 16 biţi, adică 2 bytes. 

 
 

2. TIPOLOGIA COMPONENTELOR UNUI CALCULATOR 
 

2.1. MICROPROCESORUL 
 

Microprocesorul cel mai important circuit electronic prin intermediul căruia sunt procesate informaţiile care sunt 
trimise către sistem. Principalul parametru după care se poate observa puterea 
microprocesorului este reprezentat de frecvenţa la care lucrează, viteza cu care 
acesta procesează informaţia, frecvenţă calculată în megaherţi sau gigaherţi 
(de exemplu: microprocesor intel pentium I 133 megaherţii sau microprocesor 
intel pentium IV 2,4 gigaherţi, microprocesor intel celerom 450 megaherţi 
etc.).  

Microprocesorul – “creierul” calculatorului – este un circuit integrat ale 
cărui funcţii sunt extrem de complexe, începând cu prelucrări aritmetice şi 
logice ale informaţiei, stocarea temporară a acestora şi continuând cu 
coordonarea tuturor celorlaltor componente. Tendinţa generală este ca 
microprocesorul să fie cât mai mult degrevat de această ultimă funcţie, 
creându-se circuite specializate pentru aceasta. 

 

 
 
Microprocesorul este un circuit electronic care funcţionează într-un mod asemănător unităţii centrale de procesare 

(CPU), executând calculul şi procesarea datelor, a operaţiilor logice şi aritmetice, dar mai ales poate să implementeze date 
la o anumită adresă, precum şi să determine o anumită adresă. Microprocesoarele sunt de asemenea folosite în alte 
sisteme electronice avansate, cum ar fi multe din perifericele calculatorului, sistemul electric al avioanelor modeme sau al 
aparaturii electrocasnice etc. Până în anul 1995 au fost construite cea 4 miliarde de microprocesoare în întreaga lume, iar 
până în zilele noastre numărul lor atinge proporţii astronomice. Microprocesorul este, privind pe scară ultra largă, un 
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circuit integrat. Circuitele integrate, microcipurile cum mai sunt denumite, sunt circuite electronice complexe de 
dimensiuni extrem de mici construite pe o suprafaţă plană de semiconductor. Microcipurile modeme incorporează în jur 
de 22 de mil. de tranzistori (care îndeplinesc funcţii de amplificatori, oscilatori sau întrerupători), pe lângă alte 
componente, cum ar fi rezistoare, diode, condensatori şi fire, care ocupă o suprafaţa de dimensiunea unui timbru. 

Un microprocesor are în arhitectura sa mai multe secţiuni, fiind din multe puncte de vedere asemănător cu CPU-ul: 
unitatea aritmetico-logică (ALU), regiştrii, unitatea de comandă şi control, unitatea BUS şi unităţile de memorie internă 
conţinute în chip. Microprocesoarele mai complexe mai conţin şi alte secţiuni: cum ar fi cele de memorie specială, numite 
„cache memory”, folosite pentru a mări viteza de acces a memoriei din unităţile de stocare externă. Microprocesoarele 
moderne operează cu unităţi bus de 64 biţi, adică putând transfera simultan 64 biţi. 

Un oscilator de cristal al CPU produce un semnal de ceas care coordonează toate activităţile microprocesorului. 
Frecvenţa acestui semnal de ceas atinge valori de peste 1 GHz, adică ciclul se repetă de 1000 de mii. de ori pe secundă, 
permiţând efectuarea a câtorva miliarde de calcule pe secundă. 

Cipurile RAM sunt folosite alături de microprocesor pentru a acoperi nevoia de memorie pentru programele în 
execuţie. 

Microprocesoarele au anumite caracteristici care le conferă performanţa: 
- viteza de lucru, dată de viteza ceasului; 
- capacitatea de memorie pe care o poate aloca la un moment dat; 
- setul de instrucţiuni pe care le poate executa;  
- capacitatea registrilor de lucru;  
- tipul construcţiei. 
În general microprocesoarele au o structură mai complexă decât alte chipuri, iar fabricarea lor necesită 

echipamente de înaltă precizie. Microprocesoarele sunt construite printr-un proces de depunere şi înlăturare de 
materiale conductoare, semiconductoare şi izolatoare, pe un suoort de siliciu, un strat subţire după altul, până când 
sute de astfel de straturi creează un fel de sandwich ce conţine circuite interconectate. Doar suprafaţa superioara, un 
strat de aproape 10 microni, este folosit pentru circuitele electronice. 
 

2.2. PLACA DE BAZĂ 
 

Placa de bază este un dizpozitiv de bază, un “pamânt” pe care “se plantează” celelalte componente. Placa de bază 
este principala placă de integrate din interiorul computerului. Cele mai importante cipuri şi alte părţi componente 
electronice care realizează funcţiile computerului sunt locate pe placa de bază. Placa de bază este o placă de circuite 
integrate care conectează variatele elemente aflate pe ea sau ataşate de ea, prin intermediul ghidajelor electrice. Placa de 
bază este indispensabilă computerului şi 
conferă principala funcţie de compilaţie sau 
procesare. 

În mod normal computerele personale 
sau PC-urile au o singură unitate centrală de 
procesare sau un singur microprocesor, care 
este locat împreună cu celelalte chipuri pe 
placa de bază. Tipul construcţiei şi modelul 
cipului CPU de pe placa de bază este un 
criteriu cheie în desemnarea vitezei şi a 
celorlalte performanţe ale computerului. 
Microprocesorul, în majoritatea calculatoarelor 
personale, nu este ataşat pentru totdeauna de 
placa de bază, ci este ataşat de aceasta printr-
un socket, putând fi înlocuit şi upgradat. De 
aceasta facilitate nu se bucură numai 
microprocesorul, dar şi celelalte componente de 
bază, cum ar fi placa video, placa de sunet, 
placa de reţea etc. Acest lucru este foarte important mai ales atunci când este vorba să schimbăm o anumită 
componenta, micşorându-se astfel costul acestei operaţii, ne mai fiind necesat schimbarea întregului sistem. 

Plăcile de bază mai conţin de asemenea importante componente de procesare, cum ar fi sistemul BIOS (basic 
input/output sistem), care conţine intructiunile principale necesare pentru a controla computerul atunci când este 
pornit; diferite cipuri de memorie de tipul celor RAM sau Cache; circuite de control pentru mouse, tastatură şi 
monitor; şi cipuri logice care controlează diferile părţi din funcţiile computerului. Având cât mai multe din 
componentele cheie ale computerului pe placa de bază îmbunătăţeşte viteza de operare a computerului. 

Utilizatorii computerului îşi pot îmbunătăţi performanţele calculatorului prin simpla inserare în sloturile speciale 
ale plăcii de bază (IDE, PCI, ISA, SIMM, DIMM etc.) a diferitelor plăci create în acest scop. Aceste sloturi sunt 
standard cu fiecare placă de bază oferind posibilitatea unor viteze mai mari, capacităţi grafice mai mari, capacităţi de 
comunicare cu alte computere şi extensie multimedia. 
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Ghidajele electrice care transportă datele pe placa de bază se numesc BUS. Volumul de date care poate fi 
transportat simultan între diferitele componente ale computerului, cum ar fi între imprimantă sau monitorul şi 
microprocesor, afectează viteza la care poate funcţiona un program. Pentru acest motiv sistemele BUS sunt proiectate 
să transporte cât mai multe date posibil. Pentru a funcţiona normal, plăcile adiţionale trebuie să se conformeze 
standardului la care este construit sistemul BUS, ca de exemplu celor IDE (integrated drive electronics), EISA 
(extended industry standard architecture) sau SCSI (small computer system interface). 

 
2.3. HARD DISK-UL 

 
Hard disk-ul este fără 

doar şi poate una din cele 
mai importante componenţe 
din calculator. Pentru marea 
majoritate a celor care au 
contact cu lumea 
calculatoarelor, ele sunt unul 
din cele mai neînţelese 
lucruri. Misterul lor este in 
mare parte explicabil prin 
felul în care ele sunt 
folosite: se văd, dar... nu se 
văd. închise în interiorul 
carcasei, stochează 
informaţiile de care avem 
atâta nevoie, fără se le 
vedem, de fapt, cum fac 
acest lucru, decât prin 
intermediu unui sistem de 
fişiere care, de multe ori, 
arată aşa cum vrem noi. 
Despre importanţa lor... este inutil să mai amintim de consecinţele catastrofale ale unui crash de hard disk - aceasta 
este una din cele mai mari spaime ale utilizatorilor de calculator. 

Chiar dacă nu esţe o componentă electronică 100%, totuşi nivelul electronic la care a ajuns este remarcabil. 
 

2.4. PLACA VIDEO 
 

Placa video traduce instrucţiunile software ale computerului în imagini afişate pe monitor. Placa video este o placă 
de integrate care se ataşează de placa de bază a computerului printr;un slot. Ea determină cât de repede unda de electroni 
a monitorului, reîmprospătează imaginea şi câte culori pot fi afişate. Placa video trebuie să fie compatibilă cu 
monitorul pentru a putea funcţiona în mod normal. 
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2.5. MONITORUL 
 

Monitorul este o componentă a computerului care afişează informaţii pe un ecran. Monitoarele moderne pot 
afişa o gamă variata de informaţii, incluzând text, pictograme, fotografii, grafice computerizate, filme sau animaţii. 

Majoritatea monitoarelor folosesc un tub catodic CRT (cathode-ray tube), care este un tub de sticlă îngust la un 
capăt şi deschizându-se cu un ecran plat la celălalt capăt. Capătul îngust conţine un singur propulsor de electroni, 
pentru monitoarele monocromatice, şi trei astfel de propulsoare pentru monitoarele color - unul pentru fiecare din 
cele trei culori primare: roşu, verde şi galben. Ecranul este acoperit cu un strat de particule fotoemiţătoare, 
care emit lumină în momentul când sunt lovite de electroni. Monitoarele monocromatice au un singur tip de 
particule fotoemiţătoare, în timp ce cele color au trei astfel de particule, fiecare emiţând lumină fie roşie, fie 
albastră, fie verde. O unitate de trei astfel de particule diferite alcătuiesc un pixel, cea mai mică unitate de 
imagine, imaginea fiind construită din rânduri şi coloane de pixeli. 

 

 
 
Circuitele magnetice din interiorul monitorului controlează un electromagnet, care scanează şi focalizează unda de 

electroni pe ecran, iluminând pixelii. 
Intensitatea imaginii este controlată de un număr de electroni care ciocnesc un anumit pixel. Cu cât mai mulţi 

electroni lovesc acel pixel, cu atât luminozitatea creată de el este mai mare. Varietatea de culori şi umbre a imaginii 
este realizată prin controlarea intensităţii undelor de electroni ce lovesc particulele formatoare de imagine. Viteza 
cu care este realizată scanarea pixelilor, care în final crează imaginea, se numeşte rată de împrospătare, care se 
succede de 60 de ori pe secundă. 

Mărimea ecranului monitoarelor este măsurată prin distanţa dintre două colţuri opuse ale ecranului (diagonala). O 
dimensiune normală pentru monitoare ar fi cea de 38 cm (15 inch), dar gama lor variază între 22,9 cm (9 inch) şi 53 
cm (21 inch). Monitoarele standard au lăţimea mai mare decât înălţimea (landscape monitors). 

Rezoluţia monitoarelor variază în funcţie de mărimea ecranului şi a adapter-ului de displav. Acest adapter este o 
placă de integrate care recepţionează informaţii de la placa video, pe care le transformă în imagine, ele urmărind 
un anumit standard. Majoritatea monitoarelor color sunt; compatibile cu Video Graphics Array (VGA), care are 
640x480 pixeli, cu 16 culori. Un alt standard pentru monitoarele moderne este Super VGA, cu 1024x768 pixeli, având 
până la 16 mil. de culori. 

Primele generaţii de monitoare au fost de tip digital, primind de la calculator toată informaţia necesară afişării sub 
formă de semnale TTL apărând apoi monitoarele analogice din ce în ce mai constructive. S-a diversificat oferta, 
perfecţionându-se tehnologiile cristalelor lichide,plasma şi altele.  

O clasificare sumară a monitoarelor ar putea fi făcută dupa unul din criteriile:  
a) după culorile de afişare  

- monitoare monocrome (afişează doar două culori - negru şi alb/verde/galben); cu niveluri de gri - pot afişa o serie de 
intensităţi între alb şi negru; 

- monitoarele color 
b)după tipul semnalelor video:  

- monitoare digitale: acceptă semnale video digitale (TTL) sunt conforme cu standardele mai vechi IBM, CGA şi 
EGA. Sunt limitate la afişarea unui număr fix de culori.  

- monitoarele analogice: pot afişa un număr nelimitat de culori.  
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c)după tipul grilei de ghidare a electronilor în tub:  
- cu mască de umbrire: ghidarea fluxurilor de electroni spre punctele de fosfor corespunzatoare de pe ecran este 

realizată de o mască metalică subţire prevăzută cu orificii fine  
- cu grilă de apertură: în locul măstii de umbrire se află o grilă formată din fibre metalice fine, verticale, paralele, bine 

întinse şi foarte apropiate între ele.Calitatea acestor monitoare este superioară.  
d)după tipul constructiv al ecranului: 

- monitoare cu tuburi catodice conevenţionale (CRT), sunt cele mai ieftine şi mai performante de pe piaţă. Prezintă 
diferite variante, cele mai întâlnite fiind shadowmask CRT şi tuburile Trinitron, cu grilă de apertură  

- dispozitive de afisare cu ecran plat (FPD-Flat Panel Display), LCD (cristale lichide) şi PDP (Plasma Display Panel). 
Sunt utilizate la laptopuri, fiind net inferioare monitoarelor clasice. 

- ecrane tactile - adaugă posibilitatea de selectare şi manipulare a informaţiei de pe ecran cu mâna; dimensiunile 
monitoarelor pot varia între 14 şi 21 inch. 

 
2.6. TASTATURA 

 
Tastatura este acel periferic prin care se pot introduce date în computer. Ele sunt o combinaţie între maşinile 

de scris şi terminalele echipamentelor computerizate, fiind un echipament vital în funcţionarea computerului. 
Standardul cel mai cunoscut pentru tastaturi este cel QWERTY, după aranjarea primelor litere pe tastatură, pe rândul 
superior de litere, de la stânga la dreapta. Acest standard a fost creat în 1860 de inventatorul Christopher Sholes, prin 
faptul că literele care nu sunt folosite des - QWERTY - au fost aşezate în colţul din stânga sus. 

 

   
 
Tastaturile moderne sunt conectate la CPU prin cablu sau transmisie infraroşie. Când o tastă este apăsată, un cod 

numeric este transmis spre driver şi spre sistemul de operare al computerului. Driver-ul traduce acest semnal iar 
microprocesorul îl preia, înţelegându-1. Aproape toate tastaturile au codul ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange), dar pe lângă acesta mai există şi alte coduri, cum ar fi: ISO Latin 1, Kanji şi Unicode. De 
obicei tastaturile mai au pe lângă litere şi taste direcţionale, un set de taste numerice, altul de taste funcţionale etc. 
Alte tastaturi modeme mai conţin un trackball, mouse pad şi alte dispozitive de direcţionare a cursorului. 
Tastaturile devin din ce în ce mai ergonomice, pentru ca cei ce folosesc tastatura timp îndelungat să nu obosească sau 
să dezvolte anumite sindromuri. 

 
2.7. MOUSE-UL 

 
Mouse-ul este un dispozitiv care permite introducerea de comenzi şi de date prin poziţionarea cursorului 

care-i este ataşat şi acţionarea unuia dintre butoanele sale. Varianta de mouse cea mai populară în prezent foloseşte 
o sferă cu doua grade de libertate de rotaţie şi două module optice poziţionate la 90 de grade în interiorul 
dispozitivului. Pentru fiecare mişcare de rotaţie, obţinută prin fricţiune de o suprafaţă plană, modulul optic 
corespunzător generează un număr de impulsuri proporţional cu unghiul de rotaţie al sferei pe direcţia respectivă. 
Numărul de impulsuri este convertit în distanţe de deplasare a cursorului, din compunerea celor două mişcări de rotaţie 
rezultând direcţia de deplasare. 

Mouse-ul este folosit în mod frecvent pentru introducerea de poziţii ecran, pentru desenare urmând poziţia 
cursorului, pentru selecţii din meniuri şi cutii de dialog. Interacţiunea cu utilizatorul este realizată pe baza a patru tipuri 
de acţiuni ce pot fi efectuate asupra mouse-ului: 

- deplasare pentru a aduce cursorul în poziţia dorită; 
- click - apăsarea unuia din butoanele sale; 
- double-click - două apăsări succesive şi rapide ale unuia dintre butoane; 
- deplasare cu menţinerea apăsată a unuia dintre butoanele sale. 
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2.8. ACCESORII 

 
2.8.1. Unităţi de stocare flexibile 

 
Prin unităţi de stocare flexibilă înţelegem acele dispozitive de memorie externă, care stochează memoria pe discuri 

sau bandă magnetică, care la rândul lor sunt flexibile prin construcţie. Aceste unităţi pot fi: Floppy-disk, Zip-Unit, Java-
Unit sau Tape-Unit. Unităţile Zip, Java sau Tape sunt folosite pentru backup sau transportul unui volum mai mare de date, 
ele putând cuprinde până la 200 MB. Unităţile Floppy Disk stochează date pe discuri, care nu sunt altceva decât nişte 
suprafeţe plane, rotunde, dintr-un material Mylar, acoperit cu un oxid de fier, aliaj capabil să reţină un câmp electric, toate 
acestea fiind conţinute într-o carcasă de plastic. Datele sunt stocate de drive-ul respectiv, prin capul de citire/scriere, care 
poate altera orientarea particulelor magnetice. Orientarea într-o direcţie reprezintă 1, iar în cealaltă direcţie 0. La ora 
actuală există două tipuri de floppy-disk: cele de 5,25 inch în diametru, capabile să stocheze până la 720 KB, şi cele de 
3,5 inch, capabile să stocheze până Ia 1,44 MB. Acestea din urmă pot fi la rândul lor cu o simpla densitate sau cu o dublă 
densitate, adică numărul de piste este dublu. 

 
2.8.2. CD-ROM 

 
CD-ROM-uI (Compact Disk - Read Only Memory) este termenul folosit atât 

pentru discul de plastic de 5 inch, acoperit cu aluminiu, pe care este stocată 
informaţia, cât şi pentru unitatea care îl citeşte. CD-ROM-ul se defineşte ca suportul 
pe care sunt stocate informaţii prin intermediul mijloacelor optice (laser-ul, folosit 
atât la scriere cât şi la citire), care poate fi doar citit în majoritatea cazurilor "(există 
şi unităţi CD-Writer sau CD-ReWriter, care pot scrie doar o singură dată CD-urile 
construite special pentru această operaţie, respectiv de două ori). 

Din punct de vedere al capacităţii, un CD-ROM poate stoca o cantitate destul de 
impresionantă de informaţii, anume 660 MB, echivalentul a 500.000 de pagini de 
text scoase la imprimantă, a 74 de minute de muzică înregistrată la cea mai buna 
calitate, susţinând peste 450 de dischete de 1,44 MB. 
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2.8.3. Placa de sunet 

 
Placa de sunet este o placă de integrate care poate 

traduce informaţiile digitale în sunet şi invers. Plăcile de 
sunet se ataşează de placa de bază printr-un slot, şi sunt 
conectate în mod obişnuit de boxe. Pentru a reda sunetele, 
placa de sunet recepţionează informaţii digitale dintr-un 
fişier şi le transformă în impulsuri electrice pe care le 
transmite boxelor, ce produc sunetele. Dacă placa de sunet 
este ataşată unui microfon, aceasta poate prelua sunetul, 
transformându-l în informaţii digitale, prin captarea unor 
secvenţe foarte mici de sunet, aproape de 50,000 de ori pe 
secundă, sau de 100.000 de ori, sau chiar de 200.000 de ori 
pe secundă. Fiecărei astfel de secvenţe îi este dată un 
număr care reprezintă volumul şi tonalitatea sunetului şi 
ordinea în care apare în întregul sunet. 

 
2.8.4. Imprimanta 

 
Imprimanta este un periferic al computerului care 

imprimă text sau o imagine creată de computer, pe hârtie sau 
pe o altă suprafaţă plană. Imprimantele pot fi clasificate în 
mai multe feluri. Cea mai uzuală clasificare este aceea prin 
care imprimantele au un impact sau nu cu foaia de scris. 
Cele care au un impact cu foaia pot fi cele de tipul dot-
matrix sau daisy-wheel, iar cele care nu lovesc foaia pot fi 
imprimante laser, ink-jet, bubble-jet" sau "termale. Alte 
metode de clasificare a imprimantelor pot fi: după 
tehnologia de imprimare (categorie amintită mai sus prin 
imprimantele care ating sau nu foaia), după formarea 
caracterelor (prin linii sau prin puncte), după metoda de 
transmitere a datelor (ele pot fi: paralel - transmisie byte cu 
byte - sau serial - transmisie bit cu bit), după metoda de 
imprimare (caracter cu caracter, linie cu linie sau pagina cu 
pagina) şi după performanţele de imprimare (numai text sau 
text şi imagini). 

 
 

2.8.5. Scanerul 
 

Scanner-ul este un periferic de intrare care foloseşte un echipament foto-sensibil pentru a scana pagina sau un alt 
mediu, traducând acest joc de lumini sau culori în semnal digital care poale fi manipulat fie de un software de 
recunoaştere al caracterelor, fie de un software 
grafic. Un mod frecvent întâlnit este cel 
„flatbed", adică dispozitivul de scanare se mişcă 
sau citeşte documentul staţionat. Pe un astfel de 
scanner obiectul de scanat este plasat cu faţa în 
jos pe o sticlă, iar scanarea este realizată de un 
mecanism ce trece pe sub el. Un altfel de astfel 
de scanner foloseşte un mecanism de scanare 
plasat deasupra documentului. 

Un alt tip de scanner este cel care are 
dispozitivul de scanat imobil, iar documentul 
trece pe deasupra acestuia. Unele scannere 
folosesc camere video pentru a converti 
imaginea în semnal digital procesat de 
computer. Alte scannere pot fi ţinute şi deplasate 
pe document cu ajutorul mâinii. 

Scannerele se deosebesc şi prin calitatea (rezoluţia) imaginii scanate, imagine măsurată prin dpi (dots per inch). 
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2.8.6. Modemul 
 
Modemul (Modulator Demodulator) este dispozitivul capabil de a converti semnalul digital în semnal analog, care 

poate fi transmis prin intermediul liniilor telefonice şi de a recompune semnalul analog din semnal digital. El este 
perifericul ce practic face posibilă comunicarea între două calculatoare prin intermediul reţelei telefonice. 

 

 
 
Viteza efectivă se măsoară în bps (bits per second) şi poate fi de 2.400, 9.600, 14.400, 28.800, 33.600 sau 57.600 bps. 
Orice modem foloseşte din resursele sistemului un port serial (un corn) şi un IRQ, putând exista conflicte între 

modem şi celelalte periferice. Chipul care converteşte datele primite pe portul serial în semnale care pot fi transmise prin 
liniile telefonice se numeşte UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmiter). 

 
 

3. TEHNOLOGIA CABLAJELOR IMPRIMATE 
 
Un cablaj imprimat cuprinde un sistem de conductoare plate, aşezate în unul, două sau mai multe plane paralele, 

fixate pe un suport izolant rigid sau flexibil formând un ansamblu. 
După numărul de plane în care se află conductoarele exista : cablaje simple (mono), dublu şi multistrat. 
După însuşirile mecanice ale suportului se întâlnesc: 
- cablaje pe suport rigid; 
- cablaje pe suport flexibil. 
După modalitatea de realizare sunt: 
- cablaje cu găuri nemetalizate; 
- cablaje cu găuri metalizate; 
- cablaje cu contacte obţinute prin creşterea straturilor metalice . 
După tehnologia de fabricare exista o mare varietate de cablaje imprimate, dar tehnologiile pot fi grupate în 3 

categorii: 
1. tehnologii substractive, în care se pleacă de la un semifabricat (suport placat cu folie metalică); 

conductoarele se obţin prin îndepărtarea metalului în porţiunile ce trebuie să fie izolate. 
2. tehnologii aditive, în care se pleacă de la un suport izolator neacoperit; conductoarele se formează şi se fixează 

pe un suport în formă definitivă. 
3. tehnologii de sinteză, în care şi conductorul şi izolatorul se realizează în aceeaşi etapă. 
Din punct de vedere funcţional, prin tehnologia cablajelor imprimate se pot realiza: 
- conductoare imprimate, pentru conectarea diverselor componente fixe sau mobile; 
- componente imprimate de circuit ca rezistoare, condensatoare, bobine, linii cu constante distribuite, elemente 

pentru microunde; 
- subansamble pentru comutatoare mecanice, cu comutări complicate; 
- părţi componente pentru maşini electice (servomotoare, maşini speciale). 
 

3.1. MATERIALE DE BAZĂ ŞI SEMIFABRICATE PENTRU CABLAJE IMPRIMATE 
 
Materiale pentru suporturi izolante. Suporturile izolante trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe generale ca: 
- proprietăţile electrice (rezistivitate , rigiditate dielectrică) bune şi stabile în timp; 
- rezistenţă la temperaturile de lucru şi lipire; 
- absorbţie şi adsorbţie a umidităţii minime; 
- stabilitate dimensională şi rezistenţă bună la solicitări mecanice; 
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- stabilitate la acţiunea factorilor atmosferici şi chimici; 
- neinflamabilitatea (unele standarde impun şi autostingerea); 
- posibilitatea de prelucreare prin aşchire şi stanţare; 
- cost redus. 
La cablajele flexibile se impune: 
- flexibilitate foarte bună, 
- coeficent de alungire la întindere cât mai mic şi rezistenţă la rupere foarte bună. 
Materialele stratificate sunt utilizate pentru suporturi rigide în tehnologiile substractive şi cele aditive. Aceste 

materiale se fabrică din straturi de hârtie, ţesătură textilă sau fibre de sticlă impregnate cu lianţi (răşină) şi tratate termic la 
presiune ridicată, pentru polemizarea răşinii. 

Semifabricatele placate (acoperite cu folie metalică) se execută în prealabil acoperirea cu folie de cupru pe o 
suprafaţă sau pe ambele. Stratificatele se livrează sub formă de plăci.  

Masele plastice termoplaste se folosesc sub formă de folii placate sau nu, pentru cablaje rigide sau flexibile. 
Tipuri de folii: 
- foliile de poliamide; bune dar scumpe 
- foliile poliesterice, ieftine dar nu rezistă la temperaturi ridicate (peste 2300C) de aceea lipiturile trebuie executate 

foarte rapid sau la temperaturi mai joase; 
- foliile din polietilenă; 
Suporturile ceramice se fabrică pe bază de oxizi de aluminiu şi beriliu , materiale cu foarte bună rezistenţă la 

solicitări termice şi conductibilitate termică ridicată. 
- sunt casante, 
- se folosesc pentru cablaje multistrat realizate prin procedee de sinteză; 
- găurile se execută înainte de coacere. 
Suporturile cablajelor se fac din: 
- răşini termoplaste sub formă de folii; 
- folii din ţesătură de fibre de sticlă foarte rară impregnată cu răşini expodice; 
- folii poliamidice; 
- folii din teflon. 
Materiale pentru conductoare imprimate: 
- cel mai utilizat este cuprul, suprafaţa liberă a cuprului trebuie să prezinte un aspect cu asperităţi fine pentru 

asigurarea unei bune lipiri; 
- se folosesc dar foarte rar, conductoare imprimat din argint, aluminiu, staniu sau aur; 
- mai des, conductoarele din cupru se acoperă cu pelicule metalice de protecţie din cositor, argint, aur, paladiu etc. 
Semifabricate placate cu cupru: 
- folosite în tehnologiile substractive realizându-se prin lipirea unei folii de cupru (oxidată pe faţa lipită) pe un 

suport izolant. 
Suporturilor cu răşini fenolice (pertinax), lipirea se face cu ajutorul unui adeziv 
- se folosesc lacuri pe bază de răşini fenolice epoxidice.  
Suporturile cu răşini epoxidice şi al cablajelor lipirea se face fără adeziv prin presare şi tratare termică. 
 
 

3.2. TEHNOLOGII SUBSTRACTIVE 
 
Tehnologiile din această categorie sunt cele mai răspândite pentru fabricare cablajelor pe suport rigid. 
- pe placa cu forma dorită se imprimă desenul cablajului; 
- înlăturarea cuprului din regiunile ce vor fi izolatoare se face prin corodare chimică cu substanţe acide. 
A. Tehnologii substractive de fabricaţie a cablajelor imprimate cu găuri nemetalizate, cu imprimare a 

desenului în imagine pozitivă – aceste tehnologii se folosesc pentru cablaje mono sau dublu strat, când nu prevede 
acoperirea cu metale de protecţie a conductoarelor sau cănd această metalizare urmează să se facă după executarea 
cablajului. 

Principalele etape ale procesului sunt: 
- suport; 
- folia de cupru; 
- cerneală de protecţie la coroziune; 
- mască selectivă; 
- lac de protecţie la oxidare. 
Plecând de la un semifabricat placat, cu suprafaţa pregătită (bine curăţată) se imprimă desenul cablajului în pozitiv; 

viitoarele conductoare sunt acum acoperite cu cerneală (lac ) rezistentă la acizi. După uscare, se trece la corodarea în băi 
cu soluţii acide care atacă cuprul neprotejat, apoi, placa se curăţă bine (decontaminare) pentru înlăturarea agentului 
corodant şi a produşilor de corodare. Urmează înlăturarea cernelii protectoare prin spălare cu un diluant potrivit, după 
care se execută diverse prelucrări mecanice (decupări, tăieri, găuriri etc). 
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Pentru evitareraoxidării suprafeţei conductoarelor, cablajul se acoperă cu lacuri de protecţie care servesc şi ca 
fondanţi pentru lipire. Deseori, înainte de aceasta se execută o acoperire cu lac termorezistent, lăsând libere numai 
porţiunile în care urmează a se face lipituri, se obţine o mască selectivă de lipire. 

Procedeul este printre cele mai ieftine şi cele mai productive, asigură o calitate satisfăcătoare a cablajelor necesare în 
numeroase aplicaţii în electronica de larg consum, aparate de măsură şi control, telecomunicaţii etc. 

 
B. Tehnologii substractive de fabricaţie a cablajelor imprimate cu găuri nemetalizate, imprimare în negativ a 

desenului şi metalizarea conductoarelor  
În multe aplicaţii este necesară protejarea conductoarelor cu acoperiri metalice, capabile să asigure o bună lipire şi 

rezistenţă la factori de mediu agersive. 
În acest caz se recurge la procedeul: 
- suport; 
- folia de cupru; 
- lac protector; 
- metalizarea rezistentă la acizi; 
- masa selectivă. 
Desenul cablajului se imprimă în negativ, cerneala protectoare acoperind porţiunile ce vor fi izolatoare (între 

conductoare). Aplicarea galvanică a metalului protector se face în băi de electroliză sau prin ştergerea cu un burete 
(tampon) îmbibat cu soluţia potrivită şi conectat la un pol al sursei de curent; celălalt pol fiind conectat la folia de cupru. 
După îndepărtarea cernelii protectoare se corodează, apoi se decontaminează. Circuitul se poare acoperi cu o masă 
selectivă de lipire; alte acoperiri nu mai sunt necesare. 

Tehnologia descrisă, mai îndelungată şi mai scumpă, asigură o calitate superioară a cablajelor, în principal datorită 
metalizării conductoarelor. Se foloseşte în electronica profesională pentru aparate care urmează să lucreze în condiţii 
dificile. 

 
C. Tehnologii substractive de fabricaţie a cablajelor imprimate cu găuri 
Procedeele descrise la A şi B se pot folosi cu bune rezultate şi la cablajele dublu strat. La acestea din urmă este 

necesară metalizarea găurilor pentru a asigura un contact bun între traseele de pe o faţă şi alta, o calitate superioară a 
lipiturilor, o fixare mecanică mai bună a terminalelor şi, în final, o siguranţă sporită în exploatare. 

Pentru a obţine cablaje cu găuri metalizate se utilizează procedeul: 
- suport; 
- folia de cupru; 
- pastă aderentă; 
- cupru depus chimic; 
- lac protector; 
- cupru depus galvanic; 
- metalizare; 
- masă selectivă. 
După găurire şi curăţirea găurilor (înlăturarea şpanului, şlefuirea interiorului etc.), întreaga suprafaţă şi mai ales 

interiorul găurilor se acoperă cu o pastă, capabilă să asigure o bună aderenţă a cuprului depus chimic. În continuare se 
depun chimic, prin reducerea unor săruri, un strat foarte subţire (1-5 μm ) de cupru. Se acoperă cu cerneală rezistentă la 
acizi porţiunile izolante şi se trece la formarea pe cale electrolitică, a unui strat de cupru gros (zeci - sute de μm)care 
acoperă şi pereţii găurilor. Acest strat este aderent, cu proprietăţi electrice şi mecanice; stratul de cupru depus chimic 
asigură conductibilitatea necesară pentru electroliză. După înlăturarea lacului protector se corodează folia de cupru, se 
decontaminează şi se execută şi decupajele care nu necesită metalizare. Se depune masca selectivă de lipire. Cablajele 
astfel realizate se utilizează numai, în aparatura profesională cu performanţe ridicate: tehnică de calcul, electronică 
militară, aparatură pentru aviaţie şi cercetarea spaţiului cosmic. 

 
D. Tehnologii substractive de fabricaţie a cablajelor multistrat 
Cablajele multistrat sunt formate din conductoare plasate în mai multe plane, separate prin straturi de folii izolatoare. 

Foliile izolante pot fi foarte subţiri deoarece proprietăţile mecanice sunt determinate de grosimea ansamblului şi calităţile 
adezivului. La cablajele multistrat, cel mai utilizat material este semifabricatul placat pe una sau ambele feţe, cu suport 
din fibră de sticlă impregnată cu răşină epoxidică. Se folosesc şi folii termoplaste care permit îngroparea conductoarelor 
imprimate. 

După corodarea pe o adâncime foarte mică a izolatorilor din interiorul găurilor se trece la metalizarea acestora. Pentru 
poziţionare corectă a plăcilor se folosesc tije, ştifturi sau prezoane de ghidare. Găurile se fac după terminarea acestor 
procese, folosind maşini de găurit în coordonate, comandate de calculator. Dintre metodele de realizare a contactului 
electric între conductoare din diferite straturi, cea mai folosită este metoda metalizării găurilor. 

Tehnologia realizării cablajelor multistrat necesită utilaje foarte scumpe, un control riguros în toate fazele, accesibilă 
numai marii industrii; nu se pot realiza prin metode artizanale. 
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4. PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A CABLAJELOR IMPRIMATE 
 

4.1. INTRODUCERE 
 
Orice modul electronic reprezintă o colecţie de componente electronice erconectate astfel încât să realizeze 

o anumită funcţie. La nivelul proiectării îcţionale, viitorul modul există sub forma unei scheme electronice ce 
conţine nbolurile componentelor utilizate şi conexiunile ce trebuie realizate în vederea plementării funcţiei dorite. 
Pentru a transforma însă o schemă electronică într-un )dul fizic, este necesară interconectarea propriu-zisă a 
componentelor, funcţie ieplinită de cablajul imprimat. 

Într-o definiţie simplificată, un cablaj imprimat (PCB=Printed Circuit Board. VB=Printed Wiring Board) este o 
structură pasivă ce asigură interconectarea unor mponente electronice într-un ansamblu unitar. Departe de a reprezenta o 
componentă semnificativă în ansamblul numit "modul electronic", aşa cum uneori există tendinţa de fi considerat, 
cablajul imprimat îndeplineşte multiple funcţii, dintre care menţionăm: tarea mecanică a componentelor, 
interconectarea electrică a acestora, evacuarea rmică, ecranarea electromagnetică, interfaţarea modulului cu mediul 
(panouri de terfaţă sau alt modul), implementarea unor circuite pasive cu parametri distribuiţi, etc. 

 

 
Cablaj imprimat dublu stratificat 

 
Un cablaj imprimat (figura) este format din următoarele elemente:  
- suport izolator, rigid sau flexibil;  
- trasee conductoare, pentru interconectarea în plan orizontal a componentelor. Traseele pot fi dispuse pe o singură 

suprafaţă a suportului (cablaj simplu stratificat), pe ambele suprafeţe (cablaj dublu stratificat) sau atât pe cele două 
suprafeţe cât şi îngropate în suport (cablaje mulţi stratificate). 

- pastile de lipire (păduri), pentru montarea componentelor. Pădurile destinate componentelor cu montare prin 
inserţie (THD = Through Hole Devices) vor dispune în mod obligatoriu de găuri pentru fixarea terminalelor, realizând 
astfel şi funcţia de interconectare pe verticală, în timp ce pădurile destinate componentelor cu montare pe suprafaţă 
(SMD = Sur/ace Mounied Devices) nu necesita găuri de inserţie. 

- găuri de trecere (via), pentru interconectarea pe verticală a componentelor. Aceste găuri, necesare doar pentru 
cablaje dublu şi mulţi stratificate, sunt în mod obligatoriu metalizate şi au de obicei un diametru mai mic decât cel al 
găurilor de inserţie. 

 
4.2. ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROIECTAREA MODULELOR ELECTRONICE 

 
În cele ce urmează se vor enumera etapele proiectării unui modul electronic, prezentându-se pentru fiecare în 

parte operaţiile ce pot fi asistate de către calculator. 
1. Proiectarea funcţională: constă în alegerea componentelor necesare aplicaţiei şi determinarea modului de 

interconectare a acestora. Rezultatul proiectării funcţionale îl reprezintă o schemă electronică. în această etapă calculatorul 
poate fi utilizat pentru descrierea, sinteza şi simularea schemei electronice, utilizând programe din categoria CAE 
(Computer Aided Engineering). 

2. Concepţia echipamentului: alegerea componentelor din cataloagele producătorilor, apoi în funcţie de gabaritul 
acestora şi cerinţele specifice aplicaţiei, alegerea carcasei echipamentului şi proiectarea panourilor de interfaţă. 
Programe de tip CAD (Computer Aided Design) orientate pe procesări geometrice (AutoCad, Catia, etc) sunt deosebit de 
utile în această etapă. 

3. Proiectarea cablajului imprimat: alocarea pe cablaj a unui spaţiu corespunzător fiecărei componente din 
schema electronică şi interconectarea acestora prin trasee conductoare dispuse pe unul sau mai multe niveluri, păduri 
şi via. în această etapă este critică utilizarea unui software de tip CAD dedicat proiectării PCB, care să preia cel puţin 
operaţia de generare la scară a desenelor de cablaj. 

4. Analiza modulului virtual: este o etapă ce se poate realiza exclusiv cu ajutorul calculatorului, ce constă în 
estimarea parametrilor electrici, electromagnetici, termici şi mecanici reali, luând în considerare nu doar efectele 
urmărite ale structurii de interconectare, ci şi cele parazite, legate de cuplaje, reflexii, radiaţii, etc. Această etapă le 
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validează pe cele anterioare şi permite estimarea fiabilităţii şi predicţia timpului de viaţă al viitorului produs. 
5. Generarea fişierelor de fabricaţie (CAM = Computer Aided Mannfacture): ţinând cont de faptul că marea majoritate a 

utilajelor implicate în fabricarea cablajelor imprimate sunt  automatizate şi comandate de către calculator, este 
necesară transcrierea informaţiilor proiectului într-un format independent de software-ul utilizat şi care poate fi 
înţeles de către calculatoarele de proces, prin generarea unor fişiere specifice (de tip listă-de-comenzi). 

 
4.3. CONŢINUTUL UNUI PROIECT DE CABLAJ IMPRIMAT 

 
Proiectarea unui modul electronic presupune parcurgerea etapelor prezentate în aragraful anterior, una dintre acestea 

fiind proiectarea cablajului imprimat. În figură sunt reprezentate elementele pe care trebuie să le conţină un proiect de 
cablaj imprimat şi orelaţiile dintre acestea. 

 
Elementele unui proiect de cablaj imprimat 

 
 

4.4. COMPONENTELE MEDIUL DE PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR PROTEL 99SE 
 
În primul rând, trebuie subliniat faptul că PROTEL99SE nu este propriu-zis un program, ci un mediu de proiectare 

complet integrat. Programatorii fac distincţie între o aplicaţie de tip desktop şi una de tip client/server, în sensul că în 
prima situaţie există un singur program ce rulează independent de restul sistemului, pe când în cazul celei de-a doua 
există o multitudine de componente, fiecare cu o funcţie bine definită (servere), care conlucrează (uneori simultan) la 
îndeplinirea sarcinii solicitate, gestionate la nivelul unui program denumit client, ce realizează legătura dintre aceste 
"motoare" de prelucrare şi utilizator. Cu toate că dezvoltarea acestui subiect nu face parte dintre obiectivele 
prezentei lucrări, este important, ca utilizatori de software, să înţelegem cum sunt organizate uneltele de care ne 
folosim. 

PROTEL99SE este o aplicaţie de tip client /server complexă, ale cărei principale componente sunt: 
- Design Explorer: programul client ce implementează interfaţa dintre utilizator şi uneltele de proiectare 

instalate (servere). 
- PLD Design: serverul pentru descrierea structurilor logice programabile Schematic Editor, serverul pentru 

descrierea schemelor electronice 
- Circuit Simulator: serverul ce realizează simularea funcţională a schemelor electronice 
- PCB Layout: serverul pentru proiectarea cablajelor imprimate 
- PCB AutoRouting: serverul ce realizează interconectarea automată a componentelor pe cablajul imprimat 
- Signal Integrity: serverul pentru analiza integrităţii semnalelor transportate pe modulul virtual. 
Programul lansat în execuţie atunci când se doreşte utilizarea mediului de proiectare este aplicaţia client, adică 

Design Explorer, serverele fiind apelate de către acesta la solicitarea proiectantului. 
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5. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A MONITOARELOR 
 

Monitorul face legătura între dumneavoastră şi calculator. Dacă vă puteţi dispensa de imprimantă, de unităţile 
de disc şi de plăcile de extensie, la monitor nu puteţi renunţa. Fără el aţi opera orbeşte, nu aţi putea vedea rezultatele 
calculelor sau greşelile de tastare. 

Primele microcalculatoare erau mici cutii lipsite de dispozitive de afişare video. Utilizatorii nu puteau decât să observe 
prin intermediul unor grupuri de leduri conţinutul registrelor sistemului şi să aştepte ca rezultatele finale să fie tipărite. 
Interacţiunea cu calculatorul se realiza prin intermediul unui terminal de tip maşină de scris. După introducerea 
monitorului, calculatorul a devenit mai atrăgător pentru un public tot mai larg. Această tendinţă continuă şi astăzi 
datorită introducerii interfeţelor grafice de utilizator cum sunt cele oferite de Windows sau OS/2. 

Subsistemul video al unui calculator personal constă din două componente principale: 
• Monitorul sau afişajul video 
• Adaptorul video (numit şi placa video sau placa grafică). 

Există câteva tehnologii de fabricare a monitoarelor. Cea mai răspândită este de departe cea bazată pe tubul catodic 
(CRT - cathode ray tube), adică aceeaşi cu cea folosită la televizoare. Tubul catodic constă dintr-un tub vidat din sticlă. La 
unul din capete se află un tun de electroni, iar la celălalt un ecran acoperit cu un strat de fosfor. 
 

 
 
Prin încălzire, tunul emite un fascicul de electroni care sunt atraşi de capătul opus al tubului. Pe parcurs o bobină de 

deflexie şi de control al focalizării conduce fasciculul către un anumit punct de pe stratul de fosfor. Lovit de raza de 
electroni, fosforul devine luminos, iar această lumină este ceea ce se poate vedea la televizor sau ecranul calculatorului. 

Fosforul are o proprietate numită remanentă, care permite ca lumina emisă să rămână vizibilă pe ecran o anumită 
perioadă. Frecvenţa de baleiere trebuie să fie adecvată remanenei, deoarece altfel imaginea pâlpâie (dacă remanenta este 
prea mică) sau apar imagini fantomă (dacă remanenta este prea mare). Raza de electroni se mişcă foarte rapid şi baleiază 
ecranul de la stânga la dreapta, pe linii, de sus până jos, după un model numit rastru. Ratele de baleiere pe orizontala se 
refera la viteza cu care fascicolul de electroni se mişcă de-a latul ecranului. 

În timpul baleierii, raza loveşte stratul de fosfor în punctele în care trebuie sa apară o imagine pe ecran, intensitatea ei 
variază pentru a produce diferite grade de luminozitate. Pentru a menţine o imagine, fasciculul de electroni trebuie să 
baleieze ecranul continuu întrucât efectul de luminozitate se diminuează aproape imediat. Această tehnică se numeşte 
redesenarea ecranului. 

Cele mai multe monitoare au o rată de desenare în jur de 70 Hz, ceea ce înseamnă că imaginea de pe ecran este 
reîmprospătată de 70 ori pe secundă. Cu cât rata de reîmprospătare este mai mare, cu atât este mai calară pentru ochi. 

Este important ca frecvenţele de baleiere pentru care a fost proiectat monitorul să se potrivească cu cele furnizate de 
place video. Dacă acestea nu se potrivesc nu veţi avea imagine iar monitorul s-ar putea distruge. 

Unele monitoare au o frecvenţă de baleiere fixă. Altele pot accepta o gamă de frecvenţe, în acest fel, ele furnizează 
o compatibilitate intrinsecă cu viitoarele standarde video. Un monitor care acceptă mai multe standarde video se 
numeşte monitor cu frecvenţe multiple. Se pot întâlni monitoare cu frecvenţe multiple sub diverse denumiri, printre 
care: multisync, multifrecvenţă, multiscan, autosincrone şi auto-tracking. 

Ecranele cu fosfor se livrează în două variante: curbe şi plate. Ecranul obişnuit este cel convex. Acest model este 
întâlnit la majoritatea modelelor cu tuburi catodice. 

Ecranul tradiţional este curbat atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Unele modele folosesc tubul trinitron, care este curb 
numai pe orizontală, iar pe verticală este plat. Mulţi preferă aceste ecrane mai plate deoarece strălucesc mai puţin şi au o 
imagine de calitate mult mai bună. Unele companii, împrumutând tehnologia de fabricaţie a sistemelor laptop, 
furnizează display - uri cu cristale lichide (LCD - Liquid Crystal Display). Acesta au ecrane plate cu strălucire redusă 
(lowglare) şi consum mic de putere (5 V faţă de 100V cât consumă un monitor obişnuit).Calitatea culorilor unui panou 
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LCD cu matrice activă o întrece pe cea a celor mai multe tuburi catodice. Totuşi, ecranele LCD au de obicei o rezoluţie mai 
limitată decât a celor CRT. 

Există trei versiuni LCD. monocrome cu matrice pasivă, color cu matrice pasivă şi cu matrice activă. Modelele cu 
matrice pasivă pot fi cu baleiere simplă şi dublă. La un afişaj LCD un filtru de polarizare creează două tipuri de unde 
luminoase. Într-un afişaj LCD color există un filtru suplimentar, care are trei celule pentru fiecare pixel ( câte una pentru 
afişarea culorilor roşu, verde şi albastru). Unda luminoasă trece apoi printr-o celulă de cristal lichid, fiecare segment de 
culoare având propria celulă. Cristalele lichide sunt molecule în formă de tijă care curg asemenea unui lichid. Ele permit 
trecerea luminii prin ele dar o sarcină electrică schimbă atât orientarea lor cât şi pe cea a luminii ce trece prin ele. Deşi 
afişajele LCD monocrome nu au filtre color ele pot avea mai multe celule pentru un singur pixel pentru a controla nuanţele 
de gri. 

Într-un afişaj LCD cu matrice pasivă, fiecare celulă este controlată de sarcinile electrice transmise de 
tranzistoarele corespunzătoare poziţiilor de pe rândurile şi coloanelor de pe marginea coloanelor. 

În afişajele LCD cu matrice pasivă, sarcinile electrice sunt aplicate sub formă de impulsuri, astfel că aceste display- uri 
sunt lipsite de luminozitatea celor cu matrice activă, la care se aplică o sarcină constantă fiecărei celule. Pentru a creşte 
luminozitatea s-a dezvoltat o nouă tehnică numită LCD cu baleiere dublă (double-scan LCD), care împarte ecranele cu 
matrice pasivă în jumătatea superioară şi cea inferioară, micşorând intervalul de timp dintre impulsuri. În afară de 
creşterea luminozităţii, baleierea dublă duce la îmbunătăţirea timpului de răspuns al ecranului ( viteza de afişare), ceea ce 
face posibilă utilizarea unui astfel de display pentru aplicaţii video (sau de altă natură), la care datele afişate se schimbă cu 
rapiditate. Într-un afişaj LCD cu matrice activă, fiecare celulă dispune de propriul tranzistor, care o polarizează 
provocând devierea undei luminoase. Aceste display - uri produc o imagine mai luminoasă decât cele cu matrice pasivă, 
deoarece sarcina aplicată celulei este constantă, nu una de moment. Totuşi display - urile cu matrice activă consumă mai 
multă energie decât cele cu matrice pasivă. Atât la afişajele LCD cu matrice activă, cât şi cele cu matrice pasivă, cel de al 
doilea filtru de polarizare controlează cantitatea de lumină care trece prin fiecare celulă. Celulele modifică lungimea de undă 
a luminii pentru a corespunde cu cea a filtrului. Cu cât trece mai multă lumină prin filtru, cu atât mai luminos va fi pixelul. 
Display - urile LCD monocrome realizează o gamă de gri (până la 64de nuanţe) prin varierea luminozităţii unei celule sau prin 
realizarea unui element de imagine dintr-o combinaţie de celule (dithering) aprinse şi stinse. 

Pe de altă parte, la display - urile LCD color se obţin diferite nuanţe prin combinaţiile celor trei celule color şi controlul 
luminozităţii acestora. In prezent, au început să se impună ecranele LCD cu matrice pasivă şi baleiere dublă, deoarece se 
apropie de calitatea celor cu matrice activă. 

În trecut erau necesare câteva tuburi catodice cu filament pentru a lumina un ecran LCD, dar astăzi la calculatorul 
portabil se foloseşte un singur tub, de dimensiunea unei ţigări. Lumina emisă de acest tub este distribuită uniform pe 
întregul ecran prin utilizarea tehnologiei fibrelor optice. Datorită display - urilor LCD cu capacitate de răsucire mare 
(supertwist) şi foarte mare (triple-supertwist), ecranele actuale vă permit să vedeţi clar din mai multe unghiuri şi au 
o imagine cu contrast şi luminozitate mai mare. 

Pentru a permite o citire mai uşoară, mai ales când lumina este slabă, unele sisteme laptop folosesc iluminarea 
fundalului (backlighting) sau din margine (edgelighting), denumită şi iluminare laterală (sidelighting). Dispay - urile cu 
iluminarea fundalului au în spatele ecranului un panou luminos, iar la cele cu iluminare laterală, pe laturile ecranului sunt 
montate tuburi fluorescente. Pentru a prelungi viaţa bateriei, unele sisteme laptop mai vechi nu beneficiau de o asemenea 
iluminare. În prezent, cele mai multe sisteme laptop vă oferă posibilitatea iluminării fundalului cu consum redus, ceea ce 
asigură o iluminare mai puţin puternică, dar şi o utilizare mai îndelungată a bateriei. 

Cele mai bune afişaje color sunt cele cu matrice activă sau panouri cu tranzistore peliculare (TFT - thin-film 
tranzistors), la care flecare pixel este controlat de trei tranzistore (pentru roşu, verde şi albastru). La ecranele cu matrice 
activă redesenarea este imediată şi precisă, cu mult mai puţine dubluri ale imaginii decât la cele cu matrice pasivă. De 
asemenea, display-urile cu matrice activă sunt mult mai strălucitoare şi oferă un unghi vizual mai mare. 

Un alt tip de ecrane LCD sunt cele realizate prin tehnologia gaz-plasmă. Această tehnologie era folosită la ecranele cu 
caractere portocalii ale calculatoarelor notebook. 

Unele companii folosesc tehnologia gaz plasmă pentru ecranele calculatoarelor desktop şi uneori pentru ecranele plate 
ale televizoarelor HDTV (high-definition television). 

În primii ani după apariţia calculatoarelor compatibile IBM PC, posesorii nu aveau la dispoziţie decât două tipuri de 
sisteme video: adaptorul video CGA (color) şi adaptorul MDA (monocrom). Monitoarele monocrome produc imagini 
de o singură culoare. Cea mai răspândită este culoarea portocalie, urmată de alb şi verde. Culoarea afişată de monitor 
este determinată de culoarea fosforului de pe ecranul tubului catodic. Unele monitoare cu fosforul alb pot furniza mai 
multe nuanţe de gri. 

Monitoarele monocrome sunt ideale pentru aplicaţii alfanumerice, redactare de text, foi de calcul, gestionarea bazelor 
de date şi programare. Nu pot fi folosite pentru Windows la fel de bine ca monitoarele color. Există şi monitoare 
monocrom mari, proiectate pentru aplicaţii speciale, cum ar fî tehnoredactarea computerizată şi CAD/CAM. 

Monitoarele color folosesc o tehnologie de fabricaţie mai sofisticată decât cele monocrome. În timp ce un tub 
monocrom foloseşte un singur tub electronic, unul color conţine trei asemenea tuburi, dispuse în formă de triunghi, într-o 
aşa numită configuraţie delta. în locul fosforului portocaliu, alb şi verde, ecranul conţine triade de luminofori, constând 
din pete de fosfor roşu, verde şi albastru, care pot fi activate de tuburile electronice corespunzătoare. Aceste trei culori 
primare pot fi amestecate pentru a obţine toate celelalte culori. 
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6.  TEHNOLOGIA DE FABRICARE  
A MATERIALELOR SEMICONDUCTOARE 

 
 Materialele semiconductoare sunt materiale a căror conductivitate electrică se situează între conductoare şi 
izolatoare.  

 
Fig.1. Conductivitatea tipică pentru izolatori, semiconductori şi conductori. 

 
 Valoarea conductivităţii semiconductoarelor este puternic influenţată de defectele existente în structura cristalină 
a materialelor şi de factori externi în timp ce la conductori acestea n-au practic nici o influenţă.  
 După apariţia tranzistorului (1950), germaniul era principalul material semiconductor, dar prezenta dezavantajul 
curentului rezidual ridicat la temperaturi mari pecum şi proprietăţi modeste ale oxidului de germaniu. După 1960 siliciul 
devine înlocuitorul practic al germaniului, datorită: 

- curenţilor reziduali mult mai mici, 
- proprietăţilor remarcabile ale oxidului de de siliciu, 
- considerente economice (costul siliciului monocristalin destinat dispozitivelor semiconductoare şi a 

circuitelor integrate este cel mai scăzut). 
În ultimii ani Si devine de multe ori totuşi inutilizabil datorită limitelor de performanţă la frecvenţe ridicate sau în 

domeniu optic.  
Astrfel aiu apărut materiale semiconductoare compuse (compuşii intermetalici ), de tip A III-B sau A II-BVI, 

unde cu A s-au notat metale din grupa a III-a (ex. In, Ga, Al sau combinaţii echivalente ale acestora, cum ar fi: GaxAl1-x), 
iar cu B metale din grupa a V-a (ex. N, Sb, As sau combinaţii echivalente ale acestora, cum ar fi: SbyP1-y). 

Pentru îmbunătăţirea performanţelor şi/sau simplificarea tehnologiei au fost elaborate proiecte ale unor procese 
alternative faţă procesul standard, cum ar fi: 

- procese derivate care folosesc o logică integrată de injecţie (I2L – integrated injection logic),  
- procesul CDI ( collector diffusion isolation - izolare cu difuzia de colector) 
- procesul BDI (base diffusion isolation - izolare prin difuzia de bază) 
- TRIM – proces cu trei măşti (three masks)  
- Procesul izoplanar  
- Procesul în care se utilizează corodarea anizotropă a siliciului.  

 
Clasificarea materialelor semiconductoare: 
- materiale elementare (Ge, Si şi alte 10), 
- materiale compuse: 

- compuşi IV-IV: SiC, SiGe 
- compuşi III-V:  

 binari: AlSb, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InP, InSb … 
 ternari: AlxGa1-xAs, GaxIn1-xAs, InPyAs1-y … 
 cuaternari: GaxIn1-xPyAs1-y, InxAl1-xSbyP1-y, InxAl1-xAsyP1-y, InxGa1-xSbyP1-y .. 

- compuşi II-VI : CdS, CdTe, ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, Cd Sse, CdyZn1-yTe, Cd1-yZnyTe1-xSex 
… (structuri cristaline de tip cubic – diamant, zinc blendă, sau hexagonal - wurzită etc. ). 

- compuşi complecşi:  
 I-IV-V :  CuAsS2, AgSbTe2, AgBiSe, … 
 II-IV-V:  CdSnAs2, ZnSbAs2, MgGeP2 , …  
 I-IV-V-VI:   CuPbAsS3 .  
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Figura 2 – Celula elementară pentru materiale semiconductoare uzuale Si, Ge, GaAs, CdS, ZnS 

 
 Din punctul de vedere al benzilor energetice, materialele semiconductoare se împart în două categorii (figura 3): 

- cu bandă directă; 
- cu bandă indirectă. 

 

 
 

Figura 3. Materiale semiconductoare cu bandă directă şi cu bandă indirectă 
  
Diodele redresoare pot fi realizate şi prin contact între un semiconductor şi un metal (dioda Schottky – Figura 4) 
 

 
 

Figura 4. Diagrama de benzi pentru o joncţiune metal semiconductor 
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6.1. Tehnologia materialelor semiconductoare 
 

Realizarea dispozitivelor semiconductoare şi a circuitelor integrate comportă mai multe etape tehnologice: 
• Obţinerea unui material semiconductor policristalin cu puritatea necesară pornind de la compuşi chimici ai 

acestuia. 
• Realizarea unor lingouri monocristaline (de formă cilindrică cu diametre de ordinul a 100-200 mm) dopate 

uniform, având puritate înaltă 
• Tăierea lingourilor în plachete (wafer) cu grosimi de ordinul a 300μm, şi marcarea acestora ( pentru a putea 

distinge tipul de conductivitate, doparea) 
• Prelucrarea plachetelor prin metode litografice combinate cu procedee de impurificare selectivă şi 

controlată (pentru a obţine joncţiuni în diferite zone ale plachetei) pentru a obţine simultan mai multe 
dispozitive (sau circuite integrate) pe o aceeaşi plachetă 

• Tăierea plachetelor în "structuri" componente după ce acestea au fost testate funcţional şi marcate cele 
defecte 

• Încapsularea structurilor şi marcarea acestora 
În figura 5 sunt exemplificate simplificat etapele principale în tehnologia siliciului pornind de la lingoul 

monocristalin , realizarea structurilor şi încapsularea acestora.. 
 

 
Figura 5. Etape tehnologice parcurse pentru obţinerea circuitelor integrate (simplificat) 

 
Obţinerea unui material semiconductor plecând de la compuşi ai acestuia, implică: 

• obţinerea pe cale chimică a materialului semiconductor de puritate metalurgică (de exemplu pentru Si, 
MGS – metalurgical grade silicon) din compuşi naturali; 

• purificarea chimică prin care se obţine materialul de puritate tehnică; 
• purificarea fizică prin care se ajunge la puritatea necesară (EGS – electronic grade silicon, consumul 

mondial de EGS este în prezent de cca 5000 tone/an); 
• obţinerea materialului sub formă de monocristal cu o densitate redusă a defectelor de structură. 

 
6.1.1. Metoda cristalizării directe (procesul de solidificare „normală”) 

 
În această metoda tot materialul este topit iniţial şi apoi răcit gradat, unidirecţional; în figura 6 este prezentat un 

lingou orizontal "străbătut" de la stânga la dreapta de un front de solidificare, FS. 
Presupunând că: 

• difuzia impurităţilor din lichid în solid este neglijabilă 
• coeficientul de segregaţie este constant; 
• modificările de densitate în cursul solidificării sunt nesemnificative. 

 
Fig.6 Determinarea concentraţiei de impurităţi în lingoul semiconductor în urma cristalizării directe; notaţii utilizate 
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6.1.2. Metoda tragerii din topitură (Czochralsky-CZ) 

 
Metoda CZ este practic una din cele mai utilizate metode de obţinere a monocristalelor. Procedeul a fost folosit 

prima dată în 1918 şi a fost permanent perfecţionat. Procesul de tragere CZ este arătat schematic în figura 7. Instalaţia de 
tragere este formată, în principal din trei componente principale: 

 

 
 

Fig.7 Instalaţie de tragere din topitură; Metoda Czochralsky 
 

• cuptorul care include un creuzet aşezat pe un susceptor din grafit, un mecanism de rotaţie, un element de 
încăzire,şi o sursă de alimentare 

• mecanismul de tragere care include o mandrină pentru germene (sămânţă), o sursă de gaz (cum ar fi de exemplu 
argonul); 

• procesul este controlat în întregime de un sistem electronic cu microprocesor care menţine parametrii de lucru 
(cum ar fi temperatura, diametrul lingoului tras, vitezele de rotaţie ale mandrinei şi creuzetului etc.) în limite 
optime pentru calitatea cristalului. 

Iniţial, policristalul este topit în creuzet (4) cu ajutorul bobinelor de radiofrecvenţă (5). Instalaţia este plasată într-o 
"cameră de creştere" (nefigurată) în care presiunea este scăzută (pint ~ 10-5Torr) sau este umplută cu gaz inert (argon) sau 
hidrogen. 

În mandrină portgermene (1) se fixează un monocristal (germene) cu o anumită orientare. Acesta este coborât 
(odată cu mandrină) până când germenele atinge topitura. Din acest moment mandrină este trasă cu viteză constantă. Pe 
timpul tragerii mandrină se roteşte simultan cu creuzetul dar în sensuri şi cu turaţii diferite în scopul uniformizării 
temperaturii la interfaţa solid lichid (3). Cristalul cilindric obţinut prin tragere "copiază" modul de aranjare al atomilor 
germenului, diametrul acestuia depinzând de parametrii procesului. Un termocuplu (6) ataşat la creuzet permite 
micşorarea puterii de încălzire pe măsura tragerii (deoarece scade cantitatea de material topit şi temperatura la interfaţă 
trebuie să rămână constantă). 

Metodele recente utilizează un control automat riguros al diametrului, reglând dinamic, cu precizie parametrii 
procesului. Pentru Si (unul dintre cele mai utilizate materiale semiconductoare) apar probleme datorită reactivităţii 
ridicate a acestui material în stare topită, existând posibilitatea de a se contamina prin reacţie cu creuzetul (din silice). 

Astfel pot apare concentraţii relativ importante de oxigen (în principal) care produc microdefecte de structură pe 
durata creşterii şi a tratamentelor ulterioare; în plus există pericolul contaminării cu carbon (de la susceptorul de grafit al 
creuzetului şi de la elementele de încălzire). 

În cazul compuşilor intermetalici unul din componenţi poate fi mai volatil şi astfel, nepăstrându-se proporţia între 
atomii din topitură cristalul va avea defecte de structură. Pentru a evita aceste neajunsuri se folosesc variante modificate 
ale procesului de tragere. 
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6.1.3. Metoda tragerii Czochralsky pentru materiale semiconductoare compuse 
 
În principiu, pentru ca metoda CZ să aibă rezultate bune, materialul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• punct de topire convenabil; 
• conductivitate termică ridicată; 
• vâscozitate scăzută; 
• presiune de vapori scăzută; lipsa tranziţiilor de fază între temperatura de topire şi temperatura ambiantă.  

Materialele semiconductoare elementare la temperatura de topire prezintă presiuni scăzute de vapori27. Dimpotrivă 
materialele compuse conţin constituienţi care se pot evapora cu uşurinţă28 din topitură dacă nu sunt luate precauţii 
speciale. Din acest motiv s-au dezvoltat tehnici speciale de creştere (LEC - liquid encapsulated CZ, tragere magnetică CZ, 
reactor Bridgman orizontal etc). Toate aceste metode impun o creştere într-un sistem închis. În figura 8 sunt prezentate 
trei variante ale metodei CZ. Prima metodă foloseşte un tub închis (folosit iniţial pentru GaAs şi InAs şi dezvoltat ulterior 
şi pentru alţi compuşi). Cu ajutorul unui magnet exterior reactorului şi a unei piese polare interioare este trasă mandrina 
portgermene. 

 

 
Fig.8 Variante ale metodei de tragere pentru compuşi semiconductori binari 

 
În cazul GaAs, stoechiometric, As reprezintă componenta volatilă. Este necesar a adăuga în topitură o cantitate 

suplimentară bine determinată de As care evaporându-se creează la temperatura de lucru o presiune parţială a As în 
reactor la nivelul presiunii maxime care opreşte (din momentul stabilirii) evaporarea As, menţinându-se echilibrul între 
cei doi componenţi ai materialului. Complicaţiile legate de tubul închis sunt rezolvate de varianta tubului semiînchis în 
care semireactorul superior este etanşat prin topitură materialului ce reprezintă componenta volatilă. Principiul este 
asemănător. 

În cazul în care presiunea de vapori este prea mare (de exemplu pentru GaP presiunea necesară a P este în jur de 35 
atm) primele două metode sunt înlocuite de o a treia: LEC. În această variantă componenta volatilă este împiedicată să se 
evapore (păstrând astfel proporţia celor două componente) printr-un lichid "încapsulat" în prezenţa unei presiuni 
importante30 de gaz neutru în reactor. Metoda este larg folosită pentru materiale A III-B V. 

Procesul este monitorizat cu un sistem de televiziune iar cristalul care creşte este controlat cu raze X (inclusiv 
diametrul lingoului). 

 
6.1.4. Metoda zonei flotante 

 
Cu toate că metoda CZ este versatilă (materiale semiconductoare, conductoare, organice, disociabile şi chiar 

refractare) şi conduce la cristale de calitate, pentru a evita contaminarea topiturii datorită creuzetului au fost dezvoltate (în 
particular pentru siliciu) tehnici „fără creuzet”. 

Metoda zonei flotante este o alternativă a tragerii Czochralski. Instalaţia este prezentată schematic în figura 9. 
Procesul este iniţiat prin topirea zonei inferioare a barei monocristaline cu ajutorul bobinelor de radiofrecvenţă. 
Zona topită (menţinută prin tensiuni superficiale) este adusă în contact cu gemenele monocristalin (orientat într-un 

anumit fel), după care bobinele de încălzire încep să urce cu viteză constantă. 
Cele două zone solide ale lingoului se rotesc în sensuri diferite uniformizând topitura. 
Atmosfera "protectoare" în care se desfăşoară procesul este importantă deoarece aceasta este o cale de impurificare 

necontrolată. Se preferă folosirea unor gaze (H2, inerte) în locul vidului pentru a evita condensarea siliciului evaporat din 
topitură pe pereţii reactorului. 

Metoda FZ poate fi folosită şi pentru purificarea fizică prin topire zonară sau pentru doparea uniformă a lingoului 
monocristalin (dacă procesul se desfăşoară în atmosfera unui gaz purtător cu impurităţi introduse controlat). 
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În general puritatea materialului semiconductor (nedopat) obţinută prin FZ este superioară celei obţinute prin 
metode de tragere CZ (în urma căreia sunt posibile impurificări necontrolate semnificative ca de exemplu oxigen, carbon, 
bor sau alte materiale metalice în cazul siliciului). Din acest motiv pentru aplicaţii4 care implică rezistivităţi mari FZ 
devine preferabilă putând fi obţinute pentru siliciu rezistivităţi în domeniul 10-200 ... 30.000 Ω.cm. 

 

 
 

Fig.9 Instalaţie de tragere verticală folosită în metoda zonei flotante 
 
Metoda FZ este în general mai scumpă decât CZ şi nu poate realiza cu aceeaşi uşurinţă lingouri de diametre mari 

(150 - 200 mm) ca în cazul CZ. De asemenea de-a lungul lingoului FZ pot apare variaţii de rezistivitate mai mari decât în 
cristalele CZ. Acestea pot fi în general eliminate prin "NTD" (neution transmutation doping). Prin această metodă, 
cristalele FZ de mare rezistivitate sunt plasate într-un reactor nuclear şi expuse unui flux de neutroni termici. 

Prin controlul fluxului apare în lingou o dopare uniformă cu P la nivelul necesar. Materialul FZ NTD este apoi 
tratat termic pentru restabilirea reţelei cristaline alterată prin bombardamentul neutronic. 

Pentru materialele semiconductoare cu rezistivitate redusă metoda este neatractivă datorită costului şi 
performanţelor mai modeste. 

 
6.1.5. Metoda de creştere prin depunere chimică din faza de vapori (CVD) 

 
CVD este o metodă puternică în tehnologia actuală. Ea permite: 

• realizarea unor straturi epitaxiale la temperaturi (θce) inferioare temperaturi de topire (θt); 
• controlul relativ simplu al grosimii stratului epitaxial şi a dopării (uniforme) a acestuia; 
• perfecţiune cristalină ridicată a stratului (mai ales în varianta homoepitaxială) 
• folosirea unor presiuni "rezonabile" în reactor (0.1-3 atm) evitând dificultăţile tehnologice pentru producerea unui 

vid înaintat; 
• creşterea unor straturi compuse (mulţi component).  

Există sigur şi unele dezavantaje legate de: 
• complexitatea fazei de vapori; «urme ale gazului purtător în stratul depus; 
• reacţii chimice nedorite; interdifuzii strat - substrat; autodopare; 
• echipamentul CVD se poate realiza în diferite variante de reactoare: verticale, orizontale, Barrel, Pancake, etc, în 

funcţie de tipul epitaxiei şi productivitatea necesară. 
În general, trebuie asigurate: 

• încălzirea uniformă a plachetelor; 
• răcirea pereţilor reactorului cu aer sau apă de răcire. 
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Fig.10 Reactor pentru creştere epitaxială a straturilor dopate de siliciu 
 
Doparea poate fi realizată înglobând în gazul purtător specii dopante (fig. 10) cum ar fi diboran B2H6 (gaz), pentru 

B în siliciu sau fosfină (PH3), arsină (AsH3) pentru dopanţi de tip n cum ar fi fosfor respectiv arseniu. 
 

6.1.6 Metoda MOVPE pentru InGaAsP 
 

Această metodă foloseşte compuşi metal organici pentru epitaxie din faza de vapori. Aceşti compuşi, fierb la 
temperaturi joase şi au presiuni de vapori extrem de scăzute. Schiţa instalaţiei este prezentată în figura 11. Pe un suport de 
grafit la o temperatură în domeniul 550-7000C sunt dispuse plachetele din InP în reactorul de epitaxie. Pentru Ga şi In 
sunt folosiţi doi compuşi metalorganici (MO) prin care trece gazul purtător (H2 sau He). Compuşii MO utilizaţi sunt 
TMIn şi TMGa. 

Viteza de creştere poate fi cuprinsă între 1 şi 10 micrometru/oră, mult mai mică decât vitezele obişnuite, depinzând 
de viteza gazului, presiunea din reactor şi presiunea de vapori a compusului MO. Această valoare redusă permite 
controlul riguros al grosimii straturilor. 

Metoda MOCVD a fost folosită cu succes pentru realizarea structurii cristaline a LED-urilor cu emisie în albastru. 
 

 
Fig. 11  MOVPE pentru realizarea uniu compus semiconductor ternar InGaAsP 

 
6.1.6 Metoda de dopare selectivă şi controlată a materialelor semiconductoare 

 
Cea mai folosită metodă este difuzia. 
Difuzia este un proces prin care o specie atomică neuniformă distribuită întru-un anumit spaţiu, se deplasează 

pentru a realiza o distribuţie uniformă în acel spaţiu.  
Procesul de difuziune are două etape importante: 
- predifuzia (difuzia din sursa finită de impurităţi), prin care se introduce superficial, în placheta 

semiconductoare o cantitate bine determinată de atomi de impuritate; 
- difuzia propriu-zisă (difuzia în sursă constantă) care realizează o redistribuire „convenabilă” a impurităţilor 

predifuzate. 
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Predifuzia se desfăşoară într-un reactor (fig. 12) în care, într-un gaz purtător se introduc (din sursă solidă, lichidă 
sau prin reacţie chimică de suprafaţă)atomi de impuritate a căror presiune parţială (în gaz) depăşeşte o valoare ce ar 
corespunde solubilităţii mazime a impurităţii în materialul semiconductor la temperatura de lucru. 

 

 
Fig. 12  Reactor de difuziune; Gazul purtător transportă la suprafaţa plachetelor impurităţi care vor difuza în plachetele 

semiconductoare 
 
Difuzia propriu-zisă urmează predifuziei (sau unei operaţii de implantare ionică prin care, superficial, a fost 

introdusă o anumită cantitate de dopant). 
Difuzia propriu-zisă se desfăşoară în atmosferă oxidantă şi lipsită de impurităţi într-un reactor de difuziune. Oxidul 

ce se formează împiedică alte impurităţi să intre în plachetă şi le păstrează pe cele deja introduse. 
 

6.2. Echipamentul de implantare la implantarea ionică 
 
Implantarea ionică este un proces prin care ionii dopanţi sunt introduşi direct într-un substrat (prin bombardament 

ionic) după ce în prealabil au fost acceleraţi, căpătând energii între 10-200 KeV10. 
Tehnologia de implantare trebuie să permită: 
- introducerea unei cantităţi exacte (specifice de impurităţi); 
- speciei dopante să ajungă în locurile şi la adâncimea necesară în substrat; 
- activarea electronică a ionilor implantaţi; 
- modificarea minimă a structurii cristaline a substratului în timpul procesului de implementare. 
Echipamentul de implantare (implantoarele), sunt practic cele mai complexe sisteme folosite în fabricarea 

circuitelor integrate pe scară largă, VLSI (fig. 13). 
 

 
Fig. 13 Reprezentare schematică a unui echipament de implantare ionică 

 
Ele conţin mai multe sisteme: 
- Sursa de alimentare cu dopant – care conţine speciile ce vor fi implantate. Cei mai comuni ioni folosiţi 

pentru implantare în siliciu sunt B, P şi As. Sursele preferate sunt gazoase, astfel încât se folosesc compuşi 
ai acestor dopanţi. O valvă reglabilă permite alimentarea cu un astfel de gaz a sursei de ioni. 
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- Sursa de ioni – cu sursa proprie de alimentare şi pompă de vid ce permite ionizarea gazului furnizor de ioni 
dopanţi producând plasmă cu presiune redusă 10-3 Torr. În sursă ionii sunt formaţi fie prin ciocnire cu 
electronii produşi printr-o descărcare în arc fie produsă prin emisia termică a unui catod fierbinte (de tip 
Freeman – în implantoare de curent mediu). 

- Extractor de ioni şi dispozitiv de analiză – prin care sunt selectaţi anumiţi ioni în funcţie de masa lor. 
 

6.3 Diode redresoare 
 

Varianta cea mai uzuală este dioda p+pn+. 
Etapele de realizare ale acestei diode sunt: 
- realizarea structurii; 
- protecţia suprafeţei joncţiunii; 
- realizarea contactelor termice şi electrice; 
- protecţia climatică; 
- sortarea; 
- controlul de calitate şi de recepţie. 
Structura redresoare se realizează pe siliciu monocristalin ai cărui parametrii (rezistivitate, densitate de dislocaţii, 

timp de viaţă al purtătorilor minoritari, dopare iniţială) sunt aleşi în concordanţă cu parametrii diodei ce urmează a fi 
realizate. 

Monocristalul este apoi tăiat în plachete, după anumite direcţii şi este rodat pentru a se obţine planeitatea, paralelismul şi 
grosimea necesară. Etapele de obţinere ale structurii pentru o diodă dublu difuzată sunt prezentate în figura 14. 

 

 
Fig. 14 Etape de realizare ale unei diode redresoare dublu difuzate de putere 

 
Pentru diodele de mică putere se folosesc pentru contactare aliaje pe bază de plumb, după ce în prealabil pe feţele 

dezoxidate ale plachetei s-au depus succesiv un strat de nichel şi unul de aur. 
Pentru diodele de putere contactul dintre structură şi contraelectrozii de molibden pe zonele n+ şi p+ se realizează 

prin alierea superficială a siliciului cu aluminiu. Încapsularea structurii trebuie să permită contactarea electrică şi nu în 
ultimul rând transferul de căldură de la joncţiune în mediul ambiant. În plus, trebuie evitată contaminarea suprafeţei 
joncţiunii, trebuie protejată structura de eforturi mecanice exterioare sau de şocuri termice. 

Sortarea diodelor se face fie, pe caracteristica directă(tensiunea directă pentru curentul direct respectiv maxim, 
testarea curentului de suprasarcină garantat) fie pe cea inversă (măsurarea tensiunii de străpungere prin avalanşă şi a 
curentului invers). 
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6.3.1. Tranzistorul MOS cu dublă difuzie (DMOS) 
 
Performanţele de înaltă tensiune ale tranzistoarelor MOS pot fi îmbunătăţite mărind lungimea canalului şi 

introducând o rezistenţă serie pe canal care să preia tensiunea mare drenă-sursă. Acest deziderat se poate realiza folosind 
proprietăţile difuziei (viteza de difuziune a impurităţilor de tip p este mai mare decât cea a impurităţilor de tip n). 
Dispozitivul obţinut poartă numele de DMOS (Double Diffused MOS). 

Figura 15 (a şi b) prezintă cele două variante constructive ale unui astfel de dispozitiv. Difuzia de n- şi p se face 
simultan prin aceeaşi fereastră, dar, datorită vitezei mai mari de difuziune a impurităţilor de tip p decât a celor de tip n, se 
va crea în substrat o zonă în care vor exista impurităţi de tip p.  

 

 
Fig. 15 a, b Variante constructive ale DMOS 

 
Lungimea canalului este definită de distanţa de difuziune a impurităţilor de tip opus substratului. Substratul este de 

acelaşi tip cu drena şi sursa, făcând parte din drenă (fig. 15 b). 
Tranzistoarele DMOS sunt folosite mai ales în aplicaţii de putere. 
 

6.3.2. Tranzistorul cu efect de câmp hexagonal (HEXFET) 
 
Structura unui HEXFET este prezentată în figura 16. Forma hexagonală maximizează maximizează gradul de 

ocupare a suprafeţei plachetei de siliciu. HEXFET-ul este varianta discretă a DMOS-ului, fiind alcătui din mai multe 
DMOS-uri legate în paralel. Este folosit ca şi componentă de putere (suportă tensiuni mari între sursă şi drenă precum şi 
curenţi mari de drenă). 
 

 
Fig. 16 Structura unui HEXFET 

 
6.3.3. Tranzistorul cu peliculă subţire (TFT) 

 
Tranzistorul cu peliculă subţire (Thin Film Transistor-TFT) este un exemplu foarte bun de compromis tehnic, el 

fiind realizat ca dispozitiv orientat pe aplicaţie. 
Figura 17 prezintă secţiunea printr-un astfel de tranzistor. Stratul activ al tranzistorului TFT (drena, sursa şi zona în 

care va apare canalul) este depus pe o peliculă de izolator. Acest lucru reduce drastic performanţele electrice: viteză mică 
de comutare şi curenţi de drenă mici. 
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Fig. 17 a, b, c  Variante constructive al TFT 

 
Au avantajul unei tehnologii de realizare simple şi puţin costisitoare, poate fi plasată atât deasupra cât şi dedesubtul 

zonei active (fig. 17a şi 17b). 
Aceste tranzistoare sunt extrem de atractive pentru realizarea celulelor de afişaj cu cristale lichide, unde fiecare 

tranzistor TFT va comanda câte un pixel. Acestea se pot realiza şi pe suportul de sticlă al polarizorului, aşadar realizarea 
este mai simplă şi mai ieftină. 

O altă aplicaţie a TFT o constituie celulele de stocare pentru memorii SRAM. 
 
 

6.4. Circuite integrate 
Circuitele integrate conţin un număr variabil de componente pe „cip” pornind de la câteva, până la milioane sau mai 

mult. 
 

6.4.1 Tehnologia bipolară. Procesul standard cu strat îngropat 
 
În cazul circuitelor integrate este necesar ca pe acelaşi „cip” să fie realizate mai multe componente electronice 

pasive şi active, izolate cât mai bine între ele pentru a nu interacţiona electric şi interconectate în aşa fel încât să realizeze 
un anumit circuit. 

Procesul standard cu strat îngropat preia ideile fundamentale al tehnologiei planar epitaxiale folosite la realizarea 
tranzistorului discret. Componentele sunt izolate între ele prin joncţiuni blocate.  

În procesul standard, (figura 18): 
- se porneşte de la o plachetă din siliciu (111 sau 100) de tip p cu o rezistivitate tipică de ordinul a 6-12 ohmi.cm. 
- Etapa I-a – predifuzia unui strat îngropat după ce în prealabil a fost realizată printr-un proces fotolitografic o mască 

(masca 1) potrivită din bioxid de siliciu. 
- Etapa a II-a – constă în creşterea epitaxială la temperatură joasă a unui strat de tip n.  
- Etapa a III-a – este formarea zidurilor de izolare dintre chesoane. Această etapă implică un nou proces fotolitografic 

(masca 2) în urma căruia se realizează o mască în oxidul crescut termic peste care s-a depus un strat de nitrură de 
siliciu. 

- Etapa a IV-a – (masca 3), conduce la formarea bazei. 
- Etapa a V-a – constă în realizarea emitorului; printr-un nou proces fotolitografic, se realizează o mască de oxid care 

defineşte fereastra emitorului (masca 4). 
- Etapa a VI-a – implică realizarea ferestrelor de contact printr-un nou proces fotolitografic, (masca 5). 
- Etapa a VII-a – constă în depunerea neselectivă a aluminiului, având o grosime tipică de ordinul unui micrometru, 

aluminiul este apoi îndepărtat selectiv folosind un nou proces fotolitografic (masca 6) astfel încât pe structură 
rămân traseele conductoare care leagă diverse terminale ale componentelor. 

- Etapa a VIII-a – constă în depunerea neselectivă a unui strat protector care va fi ulterior îndepărtat din zonele în 
care se realizează contacte în exteriorul circuitului (masca 7); aceste zone se numesc „paduri” sau „ploturi”. 
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Fig. 18  Etapele tehnologiei standard 

 
6.4.2 Diode 

 
Practic toate joncţiunile pn care apar în tranzistoare pot fi utilizate ca diode. 
Există câteva variante mai des folosite cum ar fi: dioda zid de izolare-strat epitaxial, dioda emitor bază peste zid, 

dioda Zenner îngropată, dioda colector de bază, dioda emitor bază, dioda bază strat epitaxial obţinutădin tranzistorul pnp, 
dioda multiplicată etc. 

Câteva exemple de astfel de structuri sunt prezentate în figura 19 
 

 
Fig. 19  Diode realizate în tehnologie standard: dioda emitor bază peste zid de izolare, dioda Zenner îngropată, dioda 

multiplicată (schema de principiu şi schema tehnologică) 
 
 



 30

6.4.3 Tranzistoare cu efect de câmp 
 
Tranzistoarele MOS cu grilă de aluminiu şi canal p, figura 20, pot fi realizate în procesul bipolar, prin adăugarea 

unei etape tehnologice suplimentare care să definească zona de depunere a oxidului de poartă. Sursa şi drena sunt formate 
prin difuzii de tip „bază”. Dependenţa parametrilor electrici ai tranzistorului MOS de condiţiile de suprafaţă reclamă un 
control mai strict din acest punct de vedere în comparaţie cu controlul necesar în procesul bipolar care nu ar avea incluse 
astfel de realizări. 
 

 
Fig. 20  Tranzistor MOS în tehnologie bipolară 

 
6.5 Procesul cu izolare cu oxid (LOCOS) 

 
Abandonează ideea de a izola componentele prin joncţiuni blocate, înlocuind-o cu izolarea cu oxid. Prin aceasta 

creşte densitatea de integrare deoarece distanţele destul de mari necesare până acum pentru a evita „atingerea” zonelor de 
sarcină spaţială pot fi micşorate. 

Raportul de arie între cea necesară şi procesul SBC şi cea necesară în procesul în care izolarea se face cu oxid 
pentru realizarea unui tranzistor npn este de ordinul 2-3, unităţi ceea ce înseamnă cel puţin dublarea densităţii de 
integrare.  

O variantă a acestui proces a primit numele de LOCOS (Locally Oxidised Silicon). 
Insula izolată şi structura care se obţine este prezentată în figura 21. 

 

 
Fig. 21  Izolare LOCOS; Structura tranzistorului npn în această variantă tehnologică 

 
6.6 Procesul cu izoplanar 

 
Etapele tehnologice necesare pentru realizarea componentei fundamentale care şi aici este tot tranzistorul npn, sunt 

prezentate simplificat în figura 22. 
Se porneşte de la o plachetă de tip p, se difuzează stratul îngropat, se creşte stratul epitaxial de tip n. 
Se acoperă placheta cu bioxid de siliciu şi nitrură, după care printr-un proces fotolitografic se deschid ferestre prin 

care se va coroda siliciul până la o adâncime aproximativ egală cu jumătatea grosimii stratului epitaxial. 
Urmează oxidarea profundă până când bioxidul de siliciu crescut termic ajunge la suprafaţa plachetei. 
Această variantă tehnologică are câteva avantaje importante: 
- reducerea ariei consumate pentru izolare şi deci creşterea numărului de componente pe cip; 
- reducerea capacităţilor parazite asociate joncţiunilor prin micşorarea ariei şi în consecinţă creşterea vitezei 

de lucru; 
- imunitate la erori de gravură, dezalinierea fiind „compensată” de grosimea zidurilor de bioxid; 
- denivelări neînsemnate ale plachetei (în final) care îmbunătăţesc posibilităţile de interconectare. 
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Fig. 22  Procesul izoplanar, etape tehnologice 

 
 

7.  MATERIALE ELECTROCERAMICE 
 
 Materialele electroceramice joacă un rol important în ingineria electrică încă de la începuturile acesteia. În primul 
rând, materialele izolatoare au fost introduse având la bază tradiţia meşteşugarilor. Cu dezvoltarea calităţilor materialelor 
ceramice, proprietăţile au fost optimizate prin variaţia compoziţiilor chimice pe căi empirice. Noi funcţii ale aceramicelor 
au fost găsite întâmplător şi fabricate tot pentru aplicaţii chimice. Mai apoi, fizica stării solidului a oferit o direcţie de 
dezvoltare, cum poate fi considerată, de exemplu, dezvoltarea materialelor ceramice piezoelectrice. Noile solicitări au 
determinat studierea acestor materiale, ştiinţa ceramicelor avansând la cerinţele dezvoltării tehnicii. Astfel, actualele 
realizari ale electroceramicelor sunt bazate pe utilizarea tuturor resurselor fizicii solidului, chimiei, ştiinţa ceramicii şi 
dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie, folosindu-se de progresul microelectronicii. [5], [6] 
 
7.1. Electroceramicele: o largă familie cu  îndelungate tradiţii şi cu mari perspective 
 
 Marea familie a electroceramicelor include o lungă listă de subfamilii: 

- materialele izolatoare; 
- condensatoarele; 
- feritele; 
- termistoarele (NTC); 
- termistoarele (PTC); 
- ceramicele piezoelectrice; 
- ceramicele piroelectrice; 
- carcasele şi capsulele ceramice; 
- substraturi şi căptuşelile ceramice; 
- ceramica optică; 
- varistoarele; 
- ceramicele pentru microunde; 
- conductoarele optice; 
- superconductoarele; 
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 Fiecare dintre aceste subfamilii au o lungă istorie. Materialele izolatoare au început să joace un rol important 
odată cu începuturile ingineriei electrice, pe când ceramica superconductoare a apărut doar de câţiva ani încoace. În 
prezent, nu se cunosc ce noi funcţiuni se vor descoperi pentru materialele ceramice tehnice. Dar, vârsta familiilor de 
electroceramice sau a subfamiliilor acestora nu este pe măsura posibilităţilor tehnice şi economice de inovare, datorită 
stadiilor foarte diferite de dezvoltare ale fiecăreia. [5], [6] 

Citind lista subfamiliilor de electroceramice, se remarcă rolul hotărâtor al dezvoltării fizicii solidului, deoarece 
toate materialele sunt caracterizate de remarcabile proprietăţi fizice. De asemenea, cerinţele electrotehnicii au dus la 
apariţia şi dezvoltarea materialelor izolatoare şi prin progresul în tehnologiile de prelucrare a porţelanului. Primele 
condensatoare s-au construit folosindu-se deja tehnologiile existente incluzând şi metodele de decorare metalică cu 
scântei. Mai apoi, titania a fost recunoscut ca un material cu înalt nivel al permitivităţii dielectrice, dar compoziţia a fost 
folosită pentru alte scopuri încă dinainte. Titanatul de bariu a fost descoperit în aplicaţiile carbonatului de bariu utilizat la 
sinterizarea titaniei. Studiindu-se proprietăţile dielectrice ale BaTiO3, proprietăţi aparent nesemnificative au condus la 
descoperirea norocoasă a materialelor PTCR (the positive-temperature-coefficient resistors). Ceramicele piezoelectrice au 
fost inventate de asemenea prin studiile efectuate în natura materialelor feroelectrice. Feritele îşi au originea în 
magnetismul oţelurilor. Termistoarele-NTC au fost inventate pornind de la proprietăţi considerate nesemnificative ale 
feritelor. Similar au fost descoperite şi varistorii cu ZnO, iar, mai apoi, au fost studiate o serie de materiale derivate cu 
înalte proprietăţi dielectrice. 
 

7.2. Electroceramice noi rezultate din dezvoltarea empirică a chimiei 
 

După o sută de ani prepararea materialelor electroceramice au urmat o cale tradiţională. Materialul crud, natural 
sau preparat este măcinat şi amestecat; în multe cazuri este precalcinat, după care este din nou măcinat, format şi încălzit 
până la coacere. Proprietăţile optime şi compoziţia chimică este modificată în paşi mărunţi, obţinându-se proprietăţi, 
unele dorite şi altele determinate. Noutăţile apărute în această perioadă sunt de natură ştiinţifică. 

Spre exemplu, dezvoltarea condensatoarelor ceramice a început prin folosirea materialelor crude naturale, cum ar 
fi steatitele. După detectarea unor proprietăţi reziduale ale titaniei, au fost introduse multe alte compoziţii; multe dintre ele 
conţineau MgTiO3 sau CaTiO3 ca şi faze cristaline. Cunoştinţele despre BaTiO3  au fost studiate, după Cel de-al II-lea 
Război Mondial. Astfel, feroelectricitatea BaTiO3 a fost observată devreme. Dar, cunoştinţele fizicii despre legile 
dielectrice ale diferitelor compoziţii au urmat după mai mulţi ani. Principalele tipuri de materiale dielectrice au fost 
definite într-o perioadă următoare a dezvoltării, (ex: COG, Z5U, X7R ), fiind introduse ulterior. Bazele structurale şi 
fizice ale materialelor COG au rămas un mister până recent, când activităţile ştiinţifice s-au axat în mod special asupra 
acestora, datorită utilităţilor lor pentru componentele de producere a microundelor, cum ar fi filtre sau oscilatoare. 
Materialele dielectrice de tipul Z5U au condus la peste 10000 de observaţii asupra difuziei tranziţiilor fazelor 
feroelectrice. Complexa interacţiune a diferitelor coexistente a proprietăţilor feroelectrice şi înaltele nivele de dielectric a 
fazelor din materialele dielectrice Z5U au constituit subiecte pentru o altă serie de studii asupra diftudii asupra difţii şi 
procese petrecute în timpul preparării. 
 Un alt exemplu despre drumul empiric al chimiei în dezvoltarea electroceramicelor îl constituie rezistorul neliniar 
din ZnO, descoperit în jurul anilor 1970. Materialul policristalin ZnO este un semiconductor cu multe proprietăţi 
neplăcute: rezistenţa este greu reproductibilă, dependenţa de materialul crud introdus, de parametrii stabiliţi şi de metoda 
de măsurare. Cu ajutorul unui mic semnal electric imaginea materialului devine aparent dielectric, comună pentru un 
mare număr de oxizi policristalini, slabi izolatori. Recent s-a observat faptul că grăunţii împrejmuiţi pot fi la originea unei 
stări simultan dielectrice şi cu rezistenţă electrică. Această situaţie a fost benefică pentru dezvoltarea rezistorilor 
nonliniari, sau a varistorilor. Mulţi paşi ai dezvoltări au fost făcuţi prioritar în avantajul tehnicii componentelor aplicabile. 
Pentru obţinerea unei rezistivităţi mai scăzute la curenţi mari s-a introdus oxidul de cobalt a fost necesară. [5] 
 

7.3. Electroceramice rezultate din progresul tehnologiilor la nivelul stării fizice a solidului 
 

Cercetările stării fizice a solidului conduc cu succes la explicarea proprietăţile metalelor. Proprietăţile magnetice 
ale tranziţiei metalelor şi ale aliajelor acestora au putut fi interpretate de modelele fizicii bazate pe mecanica cuantică. 
Dezvoltarea magnetoceramicii, sau a feritelor, a progresat prin ideile ştiinţifice către o mare extindere, rezultatul fiind 
compoziţiile şi utilizarea feritelor în prezent. Şi reciproc, fiecare câmp acoperit de fizica stării solidului a fost stimulat de 
dezvoltarea ceramicii. Feroelectricitatea, un fenomen observat până acum pe cristale exotice, devine subiect pentru o 
intensivă cercetare după dezvoltarea capacităţilor dielectrice. Astfel, BaTiO3, multe componente feroelectrice, soluţii 
solide, alte amestecuri de faze preparate prin procese ceramice, aspectul proprietăţilor feroelectrice în multe variaţii şi alte 
noi posibilităţi apărute, au creat un veritabil model al acestui fenomen complex. 

Un mare număr dintre familiile de materiale ceramice au apărut din interacţiunea dezvoltării empirice şi a 
cercetării ştiinţifice, expunând vizibil avantajele proprietăţilor piroelectrice şi piezoelectrice. Astfel, excelentele rezultate 
ale dezvoltării ceramicelor piezoelectrice, s-au îndeplinit datorită interacţiunii reciproce ale căutărilor empirice pentru 
optimizarea proprietăţilor şi cercetările ştiinţifice pentru înţelegerea sistematică. 
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O altă familie de electroceramice derivate din feroelectrice este familia PTCR. Prima observaţie asupra efectului 
PCTR, între timp, s-a schimbat. Calităţile BaTiO suferă datorită separărilor rezultate odată cu introducerea impurităţilor 
în materialul crud. 

Progresul imens în semiconductoare s-a petrecut prin anii 1950, când s-a focalizat atenţia ştiinţei tocmai pe 
efectele impurităţilor în ceramice. Astfel, dezvoltarea acestei noi familii realizate în legătură cu ştiinţa stării fizice a 
solidului, s-a îndeplinit într-un timp relativ scurt. O înţelegere a modelului fizic a fost realizată să servească ca jalon 
pentru viitoarele planuri subtile ale PCTR-urilor. 

Problema centrală a modelului PCTR este discuţia despre condiţia fizică a grăunţilor legat din structura. Sarcinile 
spaţiale ale acestor legături determină rezistenţa efectivă a PCTR prin interacţiunea cu polarizarea feroelectrică. Astfel, 
ceramicele policristaline devin subiectul succeselor cercetărilor ştiinţifice ulterioare. Înţelegerea efectelor din PCTR nu 
derivă doar din modelul fizic, dar asemenea investigărilor altor materiale, cum ar fi piezoceramicele sau varistoarele, sunt 
ghidate pe aceasta linie, o nouă subfamilie a electroceramicelor fiind astfel descoperită: grăunţii legaţi din straturile 
condensatoarelor. Ca urmare, efectul stratificărilor unui număr de materiale conductoare au fost cunoscute, iar blocurile 
stratificate cu înaltă capacitate au urmat imediat. 
 S-au remarcat enorme semnificaţii ale analizelor efectuate. Progresul rapid al dezvoltării tuturor 
electroceramicelor a avut loc în ultimii ani, deoarece până acum nu a existat posibilitatea folosirii metodelor analitice 
asemenea analizelor cu raze X, transmisia şi scanarea pe microscopul electronic, microprobe şi desigur analize chimice 
sensibile. Ceramiştii de azi profită de toate acestea. Dar ei trebuie să fie foarte familiarizaţi cu problemele studierii stării 
fizice a solidului. 
 Ştiinţa magnetismului stă la baza feritelor. Feroelectricitatea este decisivă pentru viitorul condensatoarelor 
ceramice, ceramicelor piezoelectrice şi piroelectrice, ceramicele optoelectronice şi PTCR-urilor. Fizica sunetului are 
recent un important rol pentru rezonatoarele ceramice de microunde şi filtre. Semiconductivitatea are un vizibil rol în 
materialele ceramice, nu doar ca şi consecinţă a prezentei grăunţilor legaţi. Conductivitatea în oxizi este caracterizată de 
faptul că defectele matriciale sunt create în timpul proceselor de ardere şi echilibru este stabilit în relaţie cu temperatura 
de încălzire, atmosfera şi coexistenţa fazelor. Astfel, semiconductivitatea în materiale ca: PTCR-uri, condensatoarelor 
stratificate, varistorii de ZnO, sau materialele pentru electroziceramici, este o caracteristică a proprietăţilor lor. 
Conducerea ionică câştigă importanţă, multe materiale pentru senzori sunt bazate pe acest fenomen şi pentru alte aplicaţii. 
 Ceramicele superconducatoare, sunt cel mai recent apărute în familia electroceramicelor, putând fi considerate 
culminante în impactul dintre fizica stării solidului în electroceramice. [5], [7] 
 

7.4. Electroceramice rezultate din progresul ştiinţei şi tehnologiei ceramicii 
 

Ştiinţa ceramicii a apărut ca o ştiinţă de sine stătătoare, pătrunzând pe zi ce trece în toate institutele academice. 
Ştiinţa ceramicii cuprinde cunoştinţele despre tehnologiile de fabricare a ceramicii, deci şi despre teoria pulberilor, bazele 
procesului de sinterizare şi formarea structurii grăunţilor, respectiv relaţiile dintre acestea. 

De asemenea, mai cuprinde dezvoltarea metodelor ştiinţifice corespunzătoare, în special analitice, cum ar fi: 
termoanalizele diferenţiale, termografia şi dilatometria. Impactul acestei ştiinţe a fost plin de îndoieli. De menţionat sunt 
două direcţii care au condus la noi oportunităţi de extindere a aplicaţiilor materialelor electroceramice:  

 
a. Dezvoltarea  structurii  grăuntelui.  
Efectul PTCR (the positive-temperature-coefficient resistors) este bazat pe proprietăţile grăunţilor legaţi. Recent, 

s-a determinat faptul că toate materialele PCTR care se încălzesc la 1350oC au grăunţii grosolani. Degeaba un alt material 
are la această temperatură granulaţie fină dacă nu este şi izolator electric. Pentru obţinerea semiconductivităţii este 
necesar ca mărimea unui grăunte să fie de 1μm şi să existe efectul PTCR. Multe dintre aplicaţiile PTCR-urilor dobândesc 
o dependenţă de rezistivitatea la temperatura ridicată iar această proprietate este cea mai bună când grăunţii sunt cei mai 
mici. Controlul mărimii grăunţilor la 5μm este optim dar apar probleme datorate discontinuităţilor mari odată cu creşterea 
grăunţilor BaTiO3. Aceste fenomene şi anomalii ivite la creşterea cristalelor în BaTiO3 nu s-au lămurit complet, rămânând 
o problemă solvabilă pentru evoluţia tehnicilor de preparare şi a realizării amestecurilor. Aceasta este o problemă similară 
cu cea a straturilor la condensatoare. În aceste ceramici eficienţa dielectricităţii este funcţie de numărul stratificaţiilor. 
Pentru o bună stare dielectrică este mai mult decât necesar o zonă îngustă de distribuiri ale granulaţiilor grosolane. Aceste 
probleme sunt mai importante pentru varistorii din ZnO. Efectul varistorului este de asemenea datorat grăunţilor legaţi, 
cristalele fiind electric conductive. Toţi grăunţii înlănţuiţi pot anula acelaşi voltaj de 3 V. Eficienţa anulării planificate 
este proporţională cu numărul grăunţilor înlănţuiţi la poziţia celor mai mari. Un control al mărimii grăunţilor este necesar 
nu numai pentru obţinerea reproductibilităţii caracteristicii planificate tensiune-curent, ci şi pentru că pentru o largă 
distribuţie a mărimilor grăunţilor, părţile singulare ale minimului de anulare a tensiunii devine, uşor de distrus de voltajul 
pulsului dintr-o creştere înaltă pe canal îngust. 

Aceste exemple date, dovedesc clar modernizarea ceramicii electronice prin prepararea omogenă a materialelor. 
Încă mai există problema controlului neomogenităţii grăunţilor mici. Cel mai bun exemplu este al condensatoarelor 
dielectrice X7R, care sunt făcute dintr-un complex de amestecuri de pulberi. Constituentul BaTiO3 este bine cristalizat. 
Ceilalţi constituenţi sunt amestecaţi specific pentru a putea forma o structura perovskită, respectând temperaturile de 
tranziţie. În timpul procesului de sinterizare, apare o creştere a unor cristale, având în miez BaTiO3 pur, iar învelişul 
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format dintr-o compoziţie complexă. Pentru atingerea unui nivel ridicat dielectric, în fiecare material se doreşte folosirea 
temperaturilor optime pentru obţinerea fazelor netede şi pure. De asemenea, dependenţa temperaturii de frecvenţă, 
constantă a materialelor rezonatoare piezoelectrice poate fi eliminată sau ajustată în limite de valori certe. 

Aceste câteva observaţii găsite nu fac decât să demonstreze necesitarea penetrării acestor probleme în diferite 
domenii de cercetare ştiinţifică care să conducă la obţinerea unor combinaţii cu proprietăţi optime. 

b. Structuri  stratificate.  
Un câmp larg de desfăşurare îl vor avea în viitor materialele compozite. Dintre multele posibilităţi de conexiuni 

de până acum doar una singură are un standard avansat: conexiunea 2-2; aceasta deoarece doar materialele cu conexiune 
2-2 pot să fie simplu prelucrate prin turnare, modelate sau laminate. În ritm alert s-au dezvoltat tehnologiile de fabricare a 
condensatoarelor ceramice. De această situaţie au profitat multe alte tipuri de materiale, cum ar fi materialele 
piezoelectrice multistrat necesare pentru obţinerea poziţionări dorite cu ajutorul unor tensiuni scăzute. Un alt material cu 
mare beneficiu pentru tehnologiile multistrat este alumina. Acest material are o istorie lungă, cu multe interferenţe în 
ingineria electrică. De exemplu, bujiile şi carcasele întrerupătoarelor vidate sunt confecţionate din alumină. Odată cu 
dezvoltarea microelectronicii, substraturile de alumină au fost folosite pentru confecţionarea peliculelor şi a circuitelor 
efectuate pe aceste pelicule solide. Alumina se realizează prin tehnologii clasice, dar au apărut foarte multe modernizări, 
reprezentând poate etape culminante în domeniul preciziilor obţinute de fabricarea electroceramicelor, mai ales 
dezvoltărilor pe scară largă a circuitelor integrate, tehnologiilor multistrat, etc. 
 

 
7.5. Perspectivele dezvoltării materialelor electroceramice 

 
Se poate recunoaşte că dezvoltarea electroceramicelor este un proces continuu, care poate dura chiar sute de ani, 

dar cu adăugarea unor noi şi noi performanţe şi utilităţi. Nu pot fi cunoscute invenţiile care vor apare, dar se pot sesiza 
câteva direcţii, ale cercetărilor interdisciplinare, mai ales pentru obţinerea unor noi familii de electroceramice. 

Poate fi vorba de trei direcţii care vor marca progresul acestor materiale: 
- miniaturizarea conducerii cu ajutorul microelectronicii; 
- necesitatea senzorilor; 
- tehnologia obţinerii energiilor compatibile. 
Pot fi multe aplicaţii ale componentelor ceramice asociate cu microelectronica introdusă problemele asamblării, 

instalaţiilor electrice şi a protecţiilor la suprasarcini, la pulsaţiile de tensiune şi la intersectările din comunicare. 
În multe cazuri componentele ceramice ocupă mult spaţiu. De aceea, este necesară miniaturizarea lor, deci 

rezolvarea problemelor controlului structurii grăunţilor, omogenităţii acestora şi a tehnologiei microsistemului. Pentru 
toate acestea ştiinţa ceramicii şi tehnicile fabricării ceramicii vor juca un rol important pentru viitor. 

Materialele ceramice au început să pătrundă în circuitele microelectronice. În concepţiile actuale apare problema 
capabilităţii limitate de acumulare a capacităţilor miniaturizate în circuite. Este posibilă introducerea în fabricaţia 
microelectronicelor a tehnologiilor de obţinere a performanţelor ridicate a proprietăţii dielectrice. 

De asemenea, se vor aborda materialele feroelectrice stratificate pe silicon ca unităţi cu memorie nevolatilă. 
O mulţime de componente ceramice acţionează ca senzori în sistemele electronice. Materialele de tip PTCR sunt 

senzori de temperatură sau pentru conductivitatea termică din diferite medii. Piezoceramicele pot intra în componenţa 
senzorilor de presiune, sunete şi ultrasunete, putând acţiona de asemenea şi ca actuatori. Ceramica piroelectrică poate fi 
senzor de infraroşu. În viitor chemosenzorii vor juca un rol important în cercetarea aplicativă. Senzorii de umiditate sunt 
deja realizaţi. Sunt bine cunoscuţi senzorii de evacuare a gazului la autovehicule echipate cu catalizatori. Senzorii de gaz 
sunt aplicaţi pentru detectarea scurgerilor de gaz în transportul gazelor. Dezavantajos este încă timpul lung de răspuns 
datorate căilor lungi de difuzie în volumul materialelor. 

Va trebui extins rolul energiei electrice pentru prelucrări, deoarece producerea de CO2 şi poluarea atmosferei este 
din ce în mai intolerabilă. Producerea de CO2 poate fi redusă şi prin creşterea eficienţei termodinamice în utilizarea 
temperaturilor de lucru. Dezvoltarea ceramicelor stabile la temperaturi înalte este bazată şi pe introducerea SiC şi Si3Ni4, 
fapt care poate aduce mari avantaje în stabilitatea şi încrederea în componentele ceramice, spre exemplu în construcţia 
turbinelor de gaz. 

Un alt exemplu de noutate asociată al ştiinţei ceramicii cu ingineria electrică este dat de catalizatorii ceramici 
pentru îndepărtarea oxidului de azot rezultat la evacuarea gazelor din termocentrale. Probabil că noul sistem ceramic va 
putea revoluţiona şi generarea energiei electrice. Celulele de alimentare de înaltă temperatura încep să se bazeze pe 
electrozi din material electroceramic. De asemenea în legătură cu aceste turbine, se poate vorbi şi de recuperarea căldurii, 
în prezent, irosite, crescând randamentul utilizării energiei şi reducerea poluării atmosferei. 

Această privire generală a dezvoltării ceramicelor în câmpul larg al electrotehnicii, nu este completă, dar 
demonstrează odată în plus importanţa ştiinţei ceramicii, care împreună cu fizica şi chimia, pe fondul creşterii 
posibilităţilor tehnologice, să poată oferi un enorm potenţial de schimbări pentru viitor. 
 
 


