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Valva de spin Josephson pentru
elemente de memorie criogenică
Esenţa invenţiei
Invenţia se referă la microelectronică, concret – la dispozitivele de
comutare. Invenţia poate fi utilizată pentru producerea de dispozitive de
comutare, elemente de memorie şi registre de memorie pentru
computerele de funcţionare rapide cu productivitate înaltă.
Sarcina tehnică a invenţiei este diminuarea disipatiei de energie
ventilului de spin,
Acţionărea a valvei de spin Josephson supraconductoare va fi de două
ordine de marime mai rapidită în comparaţie cu cel mai obişnuit
(nesupraconductor).

Dispozitivul valva de spin constă dintr-un substrat, un strat
feromagnetic de dirijare, și 2 pelicule executată din material
supraconductor Nb şi un strat de protectie, asa cum este prezenat la
Poza:
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Procedee de obţinere a
semiconductorilor pe bază
de GaN:Mg
Noutatea invenţiei constă în utilizarea ca sursă a atomilor de magneziu ca element
dopant a acetatului de magneziu Mg(CH3COO)2, sau acetatului tetrahidrat de magneziu
Mg(CH3COO)2-4H2O în soluţie chimică, totodată concentraţia elementului dopant fiind de
(0,4-2,0) %wt. Rezultatul invenţiei constă în obţinerea nanoparticulelor şi nano-microfirelor
de GaN cu conductibilitate de tip p cu cristalinitate înaltă şi dimensionalitate la nivel nanomicrometric cu proprietăţi radiative intense având maximul benzii de emisie situat la 380 nm.

Procedeul de obținere
Nanocristalelele de GaN, dopate cu Mg sunt obținute prin nitridizarea în flux de amoniac
(NH3) de 0.3 L/min a precursorului de Ga2O3 în formă de pulbere menţinute la t = 800 -1000oC,
timp de 4 ore în cuptor orizontal. Doparea cu Mg se efectuează prin mixarea compoziţiilor
stoichiometrice a oxizilor de Ga2O3 şi MgO în formă de pulbere, unde după nitridizare se
formează Ga1-xMgxN (unde x=0; 0,5; 1,0; 2,0 % at).

DOMENII DE IMPLEMENTARE:

 Materiale,
 echipamente şi tehnologii industriale,
 mecanică,
 energie, electricitate, electronică
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Dispozitiv
pentru fototerapie cu LED
Dispozitivul conţine iluminatoare de diferite culori, inclusiv de diferite culori
într–o unitate, unitatea de dirijare a regimurilor de lucru, care permite
arhivarea regimurilor de iradiere din procedurile anterioare, a diagnozelor
iniţiale şi corectările ulterioare, prezentând informaţia pe un display cu cristale
lichide și are încorporat blocul de alimentare. În calitate de surse de lumină se
utilizează LED – uri (Light Emitting Diode).

Unele aplicaţii în dermatologie și cosmetologie sunt: regiunea cu lungimile de undă
405-420 nm este utilizată pentru tratarea acneei; lumina roșie în intervalul 600-950
nm poate fi utilizată pentru a trata acneea, rozaceea, ridurile; lumina în intervalul
532 - 595 nm, sau de la verde la galben, este utilizată pentru a elimina roșeaţa legată
de vârstă pe piele și rozacee. În plus, lumina UV stimulează producţia naturală de
vitamina D3 în corpul uman. Aceste considerente stau la baza selectării
caracteristicilor spectrale ale LED-urilor și a metodei de control a puterii în
dispozitivul nostru.
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Dispozitiv inteligent pentru
hipotermie
terapeutică controlată
Metode

Este cunoscut faptul că rata de aproximativ 50% a căldurii generate în exces din creier este
eliminata datorită fluxului mai rece al sângelui din arterele carotide.
Un alt 50 % din caldura este eliminata din cauza răcirii suprafeței de creier prin eliminarea
caldurii afară prin cauza fluxului de sânge răcit la nivelul pielii scalpului.
Un raport Δt°C mai mare "pielea scalpului-suprafata creierului" ,cu atat mai multă căldură este
eliminata din creier. De exemplu, când Δt este de 30°C (temperatura creierului 36°C ,
temperatura nivelul scalpului 6 ° C ). Puterea de evacuare să fie de aproximativ 50 wați

Modelul 3D al capului cu
elementele de racire

Modelul 3D al capului după
10 secunde de răcire

Modelul 3D al capului după 60
secunde de răcire

Vedere a blocului de comanda si a castii cu elemente Peltier

Rezultate

Autorii au construit trei aparate de hipotermie terapeutica utilizate în scopuri medicale pentru
răcirea controlată a unor tesute utilizind elemente Peltier.
Utilizarea elementelor de racire Peltier permite elaborarea unui dispozitiv mobil de dimensiuni
mici care poate fi exploatat in serviciul medical de urgenta ceia ce va reduce riscul de trauma
ischemica a tesuturilor după insuficientă cardiacă sau de blocarea arterelor la embolie.
Algoritmii de dirijare vor fi realizati pe baza regulilor fuzzy care for fi elaborate cu medicii
consultant din domeniul
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Sistem de emisie – recepţie cu
ultrasunete pentru echo- locaţie în aer
utilizat în condiții excepționale
Ultrasunetele sunt unde acustice cu frecvenţe mai mari de 20 kHz; principalele utilizări
sunt în medicină şi tehnică. Sunt utilizate de obicei unde de amplitudine mică. Cuvântul
echo–locaţie înseamnă localizarea obiectelor, măsurarea coordonatele lor şi a
parametrilor printr-o metodă bazată pe ecou (echo-). În natură se utilizează o varietate
de forme şi metode de locaţie. Principalul dezavantaj în echo–locaţia cu ultrasunete este
precizia redusă. Din aceste motive enumerate mai sus cercetările curente în echo-locaţie
sunt axate mai mult pe descrierea de noi senzori şi a metodelor de prelucrare a
semnalului la emisie sau la recepţie.

Dispozitivul propus de echipa de la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.
Gitu” funcţionează pe baza echo-locatiei cu ultrasunete. Cuvântul echo–locaţie înseamnă
localizarea obiectelor, măsurarea coordonatele lor şi a parametrilor printr-o metodă bazată
pe ecou (echo-). În natură se utilizează o varietate de forme şi metode de locaţie. Unele
animale folosesc pentru detectarea mediului diferite tipuri de informaţii, care reprezintă
versiuni de locaţii pasive.

Noile soluţii
în acest proiect sunt:
Codarea emisiei de ultrasunete cu secvenţe binare şi utilizarea funcţiilor de autocorelaţie, cât şi utilizarea de diferiţi algoritmi pentru detecţie.
Utilizarea pentru emisie şi recepţie a antenelor fazate care descind noi perspective
în echo-locaţie.
Utilizarea în sistemele de echo-locaţie a procesoarelor de semnal digital DSP şi a
FPGA pentru codarea semnalului emis şi apoi procesarea şi prelucrarea semnalului
recepţionat care sun un instrument puternic pentru prelucrarea semnalului în timp
real.
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SENZOR DE GAZE ÎN BAZA NANFIRULUI DE
AEROGRAFIT DEORAT CU CdTe.

Senzori de gaze petroliere bazați p straturi subțiri
nanocristaline pe fibra optică

Senzor de presiune ultra-usor bazat pe aerogel din grafen
decorat cu strtauri nanocristaline oxidice
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Tehnologie de nanoremediere
a solului contaminat cu pesticide
reziduale
Obiective
Obținerea materialului coloidal pe baza unui sorbent (cărbune activat pe care sunt
depuse nanoparticule de Fe0 cu dimensiuna de 10 – 100 nm).
Obținerea nanoparticulelor Fe3O4și soluțiilor coloidale în baza lor.
Efectuarea testărilor ale produselor obținute asupra descompunerii pesticidelor cu
controlul concomitent al cantității pesticidelor.
Efectuare testelor în condiții de cîmp.

Rezultate

Principalul rezultat preconizat în cadrul anului este elaborarea tehnologiei de
nanoremediere cu ajutorul nanocompozitelor, bazate pe fer zero-valent, astfel,
nanocompozitul propus menține capacitatea de degradare a unor POP, cum ar fi Σ
DDTs= DDT, DDE, DDD, 015-45 mg / kg din sol și HCH, oferind un instrument eficient
pentru decontaminarea solului.
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Metoda de tratare prealabilă a seminţelor de grâu în
prezenţa nanoparticulelor de magnetit în câmp
magnetic,
Brevet Nr. 1997 din data 26.12.2019
Metoda propusă constă în expunerea la un câmp magnetic slab, cu o
inducţie de 40-50 μT și o frecvenţă variabilă în intervalul (1-10) Hz
și o soluţie apoasă de particule coloidale de magnetită Fe3O4 / PVP,
cu o concentraţie de 5-20 mg / l, cu dimensiunea de 5-15 nm- pe
seminţe de cultură timp de 30 de minute.

Rezultate
În urma unui șir de experimente în laborator sa demonstrate că câmpul magnetic
mărește permeabilitatea membranei celulare–în primul rând, este înregistrată prin
energia de germinare și germinarea grâului, precum și prin parametrii morfologici ai
răsadurilor și a sistemului de rădăcini de grâu. Prezentarea tratamentului semințelor
de grâu permite îmbunătățirea energiei germinării ca urmare a unui efect sinergic.

Str. Academiei, 3/3, Chişinău, MD-2028, Moldova, Tel. +373 22 737092; Fax +373 22 727088
Email: directia@nanotech.md

http://nanotech.md

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”

Vacuummetru thermoelectric
Vacuummetrele thermoelectrice sunt destinate măsurării
presiunii gazelor și pot fi utilizate la măsurarea presiunii gazelor
rarefiate.
Avantajele vacuummetrului
thermoelectric propus:
 Utilizarea unei pelicule
dielectrice subțiri la
fabricarea elementului
sensibil al traductorului
reduce semnificativ
temperatura încălzitorului și
condişionează extinderea
domeniului de presiuni
măsurate până la 1•10-5 mm
Hg.
 Compensarea efectului de
variaţie a temperaturii
mediului ambiant prin
plasarea unei
termorezistenţe pe carcasă
termistorului permit
reducerea erorii la
măsurarea presiunilor joase
de la 80% la 20%.


CARACTERISTICI TEHNICE

 Intervalul de măsurare a presiunii 110(-5) până la 10 mm Hg
 Eroare relativă a măsurării presiunii, nu mai mult de ± 20%
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Utulaj pentru energetică
Metode

Elaborarea și fabricarea dispozitivelor electronice de putere.
Măsurarea randamentului dispozitivelor fabricate.
Optimizarea pierderilor prin metode simple.

Obiective
Folosirea schemelor standarte cu elemente de dirijare cunoscute.
Obținerea randamentului maxim.
Efectuarea testărilor de lungă durată, ce confirmă fiabilitatea la diferite
temperaturi ale mediului încunjurător.
Elaborarea metodelor de proiectare a cablajelor pentru curenți mari.
Căutarea întreprinderilor industriale pentru implimentare.

Fig. 1. Sistem de reglare automată de încălzire

Fig.3 Invertorul reversiv

Fig.2 Nodul de încărcare a acumulatorului
combinat cu invertorul în punte

Fig.4 Exteriorul inverorului reversiv

Rezultate
Pentru curenții de sute de amperi a fost primit un randament de mai mare de
93%.

Str. Academiei, 3/3, Chişinău, MD-2028, Moldova, Tel. +373 22 737092; Fax +373 22 727088
Email: directia@nanotech.md
http://nanotech.m

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”

Metoda de creştere orientată a monocristalelor
a monocristalelor în microfirul din material anizotrop (de
exemplu Bi și aliaje Bi-Sb) acoperit cu un înveliș de sticlă
în câmp electric puternic
Tehnologia eleaborata de recristalizare într-un câmp electric puternic este componenta principală
și necesară în proiectarea convertoarelor de energie termoelectrice anisotrope bazate pe un
microfir monocristal în izolație de sticlă din aliaje semimetalice (Bi, Bi-Sn) și monocristaline de
Bi, pelicule Bi-Sn, deoarece eficiența termoelectrică a unor astfel de dispozitive depinde direct
de orientarea axei cristalografice principale C3 în raport cu gradientul de temperatură. Utilizarea
tehnologiei elaborata va permite într-un singur ciclu să producă senzori de flux de căldură cu
gradient extrem de sensibil și termogeneratoare anizotrope din microfire monocristale in izolație
de sticlă. Simplitatea tehnologiei de producere a acestor convertoare și eficiența ridicată a
acestora ne permit să oferim tehnologia elaborată de recristalizare într-un camp electric puternic
pentru implementarea la întreprinderi specializate din Moldova, cum ar fi ELIRI și MicroFir.

Fig. 1. Schema instalaţiei pentru demonstrarea
procedeului cu amplasarea axei cristalografice
principale C3 perpendicular axei microfirului

Fig. 2. Schema instalaţiei pentru demonstrarea procedeului
cu amplasarea axei cristalografice C3 paralel axei
microfirului

Avantajele procedeului propus sunt:
- pre-instalare uşoară pentru a începe procesul de recristalizare: nu este necesar de a asigura la începutul
procesului un contact dificil de controlat a părţii topite a agentului de cristalizare cu partea topită a
miezului microfirului;
- simplitatea asigurării orientării necesare a axei cristalografice principale C3 în microfirul recristalizat:
este suficient de a roti normala la plăcile condensatorului, prin care trece microfirul, sub un anumit unghi
faţă de axa microfirului;
- posibilitatea de a recristaliza microfire lungi de Bi şi Bi-Sb cu o lungime arbitrară în înveliş de sticlă cu
un număr nelimitat de întreruperi a miezului microfirului;
- posibilitatea de a recristaliza microfire lungi de Bi şi Bi-Sb cu o lungime arbitrară în înveliş de sticlă.
Deoarece materialul sursă prezintă un microfir lung în izolaţie de sticlă obţinut prin metoda Ulitovschi,
înfăşurat pe o bobină de alimentare, atunci monocristalul recristalizat cu orientarea necesară a axei C3
poate avea o lungime arbitrară, practic, poate fi recristalizat tot microfirul de pe bobină.
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TURN DE RECIRE DE EFICIENŢĂ ÎNALTĂ PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA CĂLDURII GENERATE DE
INSTALAŢIILE TEHNOLOGICE
Pentru eliminarea căldurii generate de unitățile tehnologice in Institut a fost elaborat și
fabricat un turn de răcire cu ciclu cvasi închis, care funcționează pe principiul
contracurentului de apă și aerului atmosferic forțat datorită evaporării suprafeței apei și
transferului de căldură prin contact (conductivitate termică și convecție).
Pierderile ireversibile de apă în timpul funcționării turnului de răcire prin eliminarea cu
aerul picaturilor și evaporarea ca procent din debetul de apă prin turnul de răcire sunt:

eliminarea cu aerul picaturilor nu depășește 0,02% din consumul de apă pentru
răcire;

Pierderea de apă prin evaporare constituie 2% pentru fiecare (5÷6)0 С de
diferența de temperatură între apa care intră si iese din turnul de răcire (depinde de
temperatura ambiantă).
Avantajele unui astfel de turn de racire sunt:

Răcirea profundă - caderea căldurii constituie ΔТ = (15÷20) 0С (depinde de
temperatura ambiantă);


Rezultate
Utilizarea acestui tip de turn de răcire cu ciclu cvasi închis a făcut
posibilă reducerea semnificativă a consumului zilnic de apă.
Funcționarea turnului de răcire a demonstrat eficiența și fiabilitatea
ridicată a acestuia.
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