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Abstract—The aim of this article, after a careful study of 

numerous publications with international impact is the 
description of 3D technologies. In recent years, the chip 2D 
interconnections have become a major impediment (bottleneck), 
3D chips providing a viable alternative in this regard. 3D design 
offers a great potential in reducing the length of 
interconnections, delays and congestion. Similarly, because of 
novelty and the huge impact it could have on our lives, following 
an extensive survey of publications appeared recently, I made a 
summary on biochip systems and integrated biosensor platforms 
have revolutionized DNA analysis, medical diagnoses, 
biomolecular detection and control. 
 

Index Terms—3D technologies, biochip, Laboratory on chip- 
LoC.  
 

I. INTRODUCERE 
Ideea de proiectare 3D a venit din domeniul construcţiilor, 

în sensul că terenul construibil devenind tot mai scump, s-a 
preferat dezvoltarea construcţiilor pe verticală în locul celei 
pe orizontală. În locul folosirii unui singur nivel, modelul de 
azi al IC, se încearcă dezvoltarea integratelor pe mai multe 
nivele suprapuse şi interconectate între ele. Mai mult decât 
atât, în ultimii ani, interconexiunile pe chip-ul 2D au devenit 
un impediment major (bottleneck), chip-urile 3D oferind o 
alternativă viabilă din acest punct de vedere. Proiectarea 3D 
oferă un mare potenţial în reducerea lungimii 
interconexiunilor, întârzierilor şi congestiilor de trafic.  

Deşi diferite forme a tehnologiei de fabricare 3D există de 
câteva decenii, doar în ultimii ani departamentele interesate 
în studiul acestei tehnologii au reuşit dezvoltarea de 
tehnologii de proiectare 3D fabricabile la scară mare şi 
fezabile economic. Recent dezvoltările în tehnologia 
procesului de fabricaţie, au dus la construcţia sistemelor 3D la 
o scară de 10μm în laboratoarele IBM, Massachusetts 
Institute of Technology sau MIT’s Lincoln Laboratory. Deşi 
tehnologia 3D promite să aducă multe beneficii, ea prezintă 
încă numeroase provocări. În primul rând este esenţial să se 
exploateze le maxim spaţiul de proiectare pe chip, pentru a 
construi sisteme şi arhitecturi de mare performanţă şi pentru 
a folosi la maxim avantajele tehnologiei 3D. În al doilea rând, 
există doar câteva instrumente CAD pentru proiectarea 3D, 
fiind esenţială conceperea unui proces CAD complet pentru a 
face această tehnologie viabilă în proiectarea industrială. 
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 Este necesară dezvoltarea de instrumente de proiectare, 

plasare şi rutare. O altă problemă majoră este aceea a căldurii 
degajată de circuitele integrate 3D. Aceasta necesită noi 
metode de management termic şi de proiectare electrotermică. 

Din punct de vedere arhitectural, proiectarea 3D oferă 
oportunităţi unice. Spre exemplu, în timp ce viteza 
microprocesoarelor a crescut foarte mult, timpul de acces la 
memorie a rămas un punct slab (bottleneck) în tehnologia 2D. 
Prin crearea stivelor de memorie, se poate reduce semnificativ 
acest neajuns, datorat întârzierilor de traseu permiţând 
îmbunătăţirea vitezei, creşterea lăţimii de bandă şi a densităţii 
de memorie, scăderea consumului de energie [1].  

II.  AVANTAJELE CIRCUITELOR INTEGRATE 
Tehnologia circuitelor integrate (IC) stă la baza dezvoltării 

unei întregi game de dispozitive şi sisteme care ne-au 
schimbat radical modul de viaţă. Circuitele integrate sunt 
mult mai mici şi consumă mult mai puţină energie decât 
componentele discrete folosite pentru a construi sistemele 
electronice anterioare anilor ’60. Integrarea ne-a permis să 
construim dispozitive ce conţin mai multe tranzistoare, 
dezvoltând o mai mare putere de calcul în vederea rezolvării 
unei probleme. Circuitele integrate sunt de asemenea mult 
mai uşor de proiectat, fabricat şi sunt mai fiabile decât 
dispozitivele discrete. Sistemele electronice realizează o 
multitudine de task-uri, unele vizibile, altele cât se poate de 
ascunse, cum ar fi: 
• Sisteme portabile multimedia, ca: playere MP3 sau DVD 

portabile având implementaţi algoritmi sofisticaţi şi 
folosind o cantitate mică de energie; 

• Dispozitivele electronice din automobile ce realizează 
sonorizarea şi afişarea meniurilor şi informaţiei din bord, 
care controlează injecţia de carburant, suspensia cât şi 
sistemul ABS (anti-lock braking system); 

• Sisteme de compresie-decompresie audio şi video; 
• Terminale ieftine pentru navigarea Web; 
• Calculatoare personale şi calculatoare de proces; 
• Sisteme medicale ce realizează diagnosticarea funcţionării 

organismului prin aplicarea unor algoritmi complecşi 
asupra semnalelor recepţionate. 
Creşterea complexităţii aplicaţiilor forţează proiectanţii şi 

fabricanţii de CI să realizeze circuite din ce în ce mai 
performante. Cea mai importantă caracteristică a acestor 
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sisteme este varietatea – cu cât dispozitivele electronice devin 
mai complexe, se fabrică o gamă foarte mare de dispozitive 
specializate. Creşterea continuă a pretenţiilor cumpărătorilor 
testează limitele de proiectare şi fabricare a circuitelor 
integrate. 

III. TEHNOLOGIA DE FABRICARE 3D 
O metodă populară de a fabrica chip-uri integrate 3D este 

de a lega împreună două capsule procesate total pe care au 
fost fabricate tranzistoarele şi traseele, astfel încât capsulele 
se suprapun complet. Producătorul mai întâi subţiază capsula 
de deasupra la aproximativ 10-50 microni. Apoi este folosită 
conectarea ajustată optic pentru a lipi acest strat la stratul de 
dedesubt. După metalizarea ambelor straturi şi înainte de 
procesul de legare, trebuiesc create conexiunile electrice între 
cele două capsule. Conexiunile sunt create de magistrale 
inter-chip (baghete), care sunt gravate prin dielectricul format 
între capsula superioară, siliconul subţire de pe capsula 
însăşi, şi stratul adeziv. Magistralele inter-chip sunt apoi 
formate în aceste găuri gravate folosind depozitarea chimică a 
vaporilor de tungsten, care pot rezista la temperaturile 
ridicate (400°C) din timpul procesului de legare a capsulelor. 
În procesul modern, aceste interconectări verticale în mod 
tipic au secţiuni  de 5 microni × 5 microni şi înălţimi de 30-
40 microni, în timp ce secţiunea unui fir de metal normal este 
1 micron × 1 micron. 

O altă abordare se bazează pe legarea prin termocompresie 
a părţilor metalice în fiecare capsulă. În acest caz, părţile Cu-
Ta (cupru-tantal) pe ambele capsule servesc ca şi contacte 
electrice între magistralele inter-chip de pe siliconul de pe 
capsula superioară şi interconectările cele mai de sus de pe 
siliconul capsulei inferioare. 

 

 
Fig. 1. Secţiune a chip-ului introspectiv 3D, cu straturile procesorului şi cel de 
analiză separate de stratul de dioxid [2]. 
 

Figura 1 arată secţiunea procesoarelor multistrat – 
incluzând stratul activ (unde este proiectat CMOS-ul logic), 
straturile metalice (pentru dirijare), magistralele (straturi 

metalice de conectare), buffer-e (magistrale de conducere) şi 
baghetele verticale lungi de 50 de microni, cu o secţiune de 5 
microni × 5 microni (interconectarea 3D) [2]. 

Pentru a compara tehnica interconectării 3D şi buffer-ele 
cu un sistem 2D, calculăm pentru fiecare aria straturilor 
active, aria straturilor metalice şi consumul de energie. 
Analizele pentru 3D şi 2D sunt complet diferite deoarece cele 
două abordări diferă în ce priveşte numărul de bufere şi 
complexitatea interconectării. Structura 2D trebuie să 
conducă interconectarea pe suprafaţa chip-ului, deci necesită 
mai multe bufere; în structura 3D, interconectarea merge 
vertical în sus către stratul de deasupra, care necesită doar un 
buffer în stratul procesorului. Dirijarea interconeconexiunilor 
către stratul superior al chip-ului 3D se face prin bare 
verticale, care sunt conduse din stratul procesorului. Pentru 
interconectarea 3D, se foloseşte o baghetă cu înălţimea de 50 
de microni. Figura 2 arată orientarea acestor baghete. 
 

 
Fig. 2. Interconectările 3D şi dimensiunile [2]. 

 
SoC este un model de sistem înglobat ce integrează pe un 

singur chip un număr mare de tranzistoare cât şi componente 
active şi pasive pentru diferite tipuri de semnale (analogice 
sau digitale). Sistemul prezintă, însă, limitări fizice şi 
economice. Aceasta duce la un nou model numit Sistem in 
Pachet 3D (System-in-Package SiP) sau Circuite Integrate 
3D. Acest model permite proiectanţilor stivuirea IC-urilor, la 
un cost şi spaţiu redus. Se pot obţine niveluri de granulaţie 
foarte fină prin generarea unor trasee de dimensiuni mici, 
rezultând întârzieri mici şi consum mic de energie. 

Proiectanţii pot încapsula atât componente active cât şi 
componente pasive, dar aceste din urmă necesită tehnologii 
diferite. În figura 3 sunt ilustrate cele două modele. 

Deşi tehnologia fabricării sistemelor pe pachet 3D (3D SiP) 
continuă să se dezvolte, descoperirile în modul de aplicare ale 
tehnologiei, întârzie. Complexitatea proiectării la scară mare 
a sistemelor pe pachet 3D-SiP cu diverse obiecte şi multiple 
constrângeri a făcut uneltele CAD indispensabile. În contrast 
cu efortul cercetării CAD activ în sistemele pe un singur cip - 
SoC de semnal, cercetarea CAD pentru sistemele pe pachet 
3D are o istorie scurtă [3]. 
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Fig. 3. Comparaţie între un SoC (a) şi un SiP (b) [3]. 

 
 

IV. BIOCIPURI 
Biocipurile şi platformele biosenzori integrate au 

revoluţionat analiza ADN, diagnosticele medicale şi detecţia 
şi controlul biomolecular. Un biochip (laborator în cip - LoC) 
a uşurat mult munca de laborator prin înlocuirea 
echipamentelor greoaie cu alte dispozitive integrate, 
miniaturizate ce pot manipula cantităţi mici de fluid. (ex. 
nanolitri) Din acest motiv, biohip-urile prezintă o detecţie 
ultrasensibilă la un cost semnificativ mai redus decât 
metodele tradiţionale.  

Biocipurile miniaturizate s-au dezvoltat în ultimii ani 
datorită dezvoltării rapide în domeniul ştiinţific, al senzorilor, 
microfluidelor, tehnicilor de microfabricare şi IT. 
Colaborările dintre biochimişti, chip-design-eri, fizicieni şi 
inginerii de sisteme integrate, au dus la eliminarea barierelor 
ce au separat aceste domenii diverse. Ca rezultat, proiectanţii 
de chip-uri şi inginerii de teste au oportunitatea de a trece 
dincolo de limitele tradiţionale a semiconductoarelor pentru 
calculatoare şi procesarea informaţiei. Biocipurile inteligente 
oferă pentru viaţa ştiinţifică o nouă gamă de aplicaţii,  

 

reprezentând noi metode de creştere a calităţii vieţii. 
Tehnica de funcţionare se bazează pe fenomenul în care un 

câmp electric modifică comportamentul unei picături de 
lichid polarizate sau conductive, aflată în contact cu electrozi 
speciali. Figura 4 prezintă acest efect. În acest model sunt 
folosite două plane paralele printre care circulă picătura. 
Electrodul din planul superior este legat la masa. Ambele 
suprafeţe sunt acoperite cu teflon pentru a proteja 
microfluidul, spaţiul dintre cele două fiind umplut cu ulei 
siliconic pentru a preveni evaporarea picăturilor şi 
contaminările de suprafaţă.  

Un alt model, coplanar, foloseşte un singur plan în care 
sunt combinate şi electrodul superior şi cel inferior, Figura 5.  

Folosindu-se aceste principii se pot transporta controlat 
picături de ordinul microlitrilor sau nanolitrilor, se pot 
reconfigura matricele de transport a picăturilor sau se pot 
reţine picături în vederea unor reacţii cu alte substanţe [4]. 

 

Fig. 4. Efectul de deplasare a unui microfluid-digital. Datorită stratului superior conductiv şi a electrozilor adresabili individual, prin aplicarea anumitor tensiuni, 
picătura de microfluid poate fi deplasată de la un electrod la altul [4]. 
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Fig. 5. Modelul coplanar [4]. 

 
Figura 6 prezintă o platformă tipică LoC cu multipli 

electrozi, rezervoare şi locuri de detecţie. Platforma operează 
sub o comandă digitală programabilă soft, eliminând folosirea 
tuburilor mecanice, pompelor şi valvelor. Platforma digitală 
lucrează la fel ca aparatura tradiţională, cu excepţia faptului 

că este mult automatizată şi foloseşte cantităţi mult mai mici 
de substanţe. Astfel se pot uni, separa, transporta, amesteca 
sau incuba substanţele prin programarea electrozilor pentru 
misiuni specifice. 

 
 

 
Fig. 6. Platformă tipică LoC [4]. 

 
 

V.  CONCLUZII 
În ultimii ani, interconexiunile pe cipul 2D au devenit un 

impediment major (bottleneck), cipurile 3D oferă o 
alternativă viabilă din acest punct de vedere. Proiectarea 3D 
oferă un mare potenţial în reducerea lungimii 
interconexiunilor, întârzierilor şi congestiilor de trafic. 

La fel, datorită noutăţii şi imensului impact pe care l-ar 
putea avea asupra vieţii noastre, în urma unui studiu vast a 
publicaţiilor apărute recent, am realizat o sinteză referitoare 
la sistemele biocip şi platformele biosenzori integrate ce au 
revoluţionat analiza ADN, diagnosticele medicale, detecţia şi 
controlul biomolecular. Un biocip (laborator în cip - LoC) a 
uşurat mult munca de laborator prin înlocuirea 
echipamentelor greoaie cu alte dispozitive integrate, 
miniaturizate ce pot manipula cantităţi mici de fluid (ex. 

nanolitri). Din acest motiv, biocipurile prezintă o detecţie 
ultrasensibilă la un cost semnificativ mai redus decât 
metodele tradiţionale. 
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