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REȚELE HIBRIDE ÎN BAZA ZnO PENTRU DETECTAREA SELECTIVĂ A GAZELOR
Vasile POSTICA1, Daria SMAZNA 2, Fabian SCHÜTT2, Mathias HOPPE2
2
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Abstract: Este bine cunoscut faptul că dezavantajele principale ale micro- și nanostructurilor de semiconductori
oxizi, precum SnO2 și ZnO, sunt selectivitatea și stabilitatea joasă în medii cu concentrația înaltă de vapori de apă. În
lucrarea dată este prezentată sinteza rezultatelor în baza rețelelor hibride de ZnO (ZnO cu MexOy, ZnxMeyOz și C60,
unde Me = Fe, Cu Al, Bi sau Sn) pentru detectarea selectivă a gazelor și a vaporilor compușilor organici volatili,
precum H2, CO, CH4, etanol și NH3.
Cuvinte cheie: materiale hibride, senzor de gaz, ZnO.

Introducere
Posibilitățile unicale de a crea materiale complexe noi prin combinarea sinergetică a componentelor
anorganice la scară nanometrică-micrometrică face ca clasa de materiale hibride să fie în centrul atenției
pentru elaborarea materialelor multifuncționale, în special pentru senzori selectivi de gaze, specii biologice și
fotodetectoare [1]. Din punct de vedere a chimiei, termenul de material hibrid se atribuie materialelor care
prezintă o structură compozită la scară moleculară [1]. Conform definiției de la „Union of Pure and Applied
Chemistry” (IUPAC): ”Materialele hibride sunt compuse dintr-un amestec al materialelor organice,
inorganice sau ambele” cu nota că componentele de obicei sunt interconectate la o scară mai mică de 1 µm
[2], astfel acestea diferă de compozitele tradiționale la scară macrometrică. O definiție mai modernă ar fi că
materialele hibride sunt compuse din minimum două componente organice sau inorganice, care sunt
dispersate molecular în material [1]. Astfel, materialele hibride se împart în două clase, clasa I care au
legături slabe între cele două componente, precum legăturile van der Waals, legături de hidrogen sau
interacțiuni electrostatice slabe, iar clasa II sunt care au legături puternice între componente, precum legături
ionice sau covalente [3]. Între termenii de nanocompozite și materiale hibride nu există un hotar bine definit,
însă de obicei termenul de nanocompozit se folosește în cazul în care o componentă are mărimea cuprinsă
între 1 și 100 nm [1, 3]. Termenul de nanocompozit se utilizează dacă combinația dintre unitățile structurale
organice și anorganice rezultă într-un material cu proprietăți compozite [1, 4]. Aceasta înseamnă că
proprietățile originale ale componentelor organice și/sau anorganice separate sunt încă prezente în compozit
și că nu se modifică prin amestecarea acestor materiale [4]. Cu toate acestea, dacă o nouă proprietate apare
din amestec, atunci materialul devine un material hibrid [1, 3, 4]. Mărimea componentelor individuale și
natura interacțiunii acestora (covalent, electrostatic, etc.) nu intră în definiția unui material hibrid [4]. La
rîndul său, funcționalizarea unui material prezintă adăugarea funcțiilor sau capacităților noi unui material
prin modificarea proprietăților chimice de suprafață, carea este des utilizată în chimie, știința materialelor,
ingineria biologică și textilă, precum și în nanotehnologii-senzori [5]. Funcționalizarea se poate efectua prin
atașarea moleculelor a nanoparticulelor la suprafața materialului prin legături chimice sau adsorbție [5].
Astfel, în cazul senzorilor de gaze o altă metodă eficientă de mărire a proprietăților senzoriale a microși nanostructurilor de oxizi metalici prezintă funcționalizarea/hibridizarea cu (i) metale, (ii) alți oxizi de
metale și (iii) materiale organice [6]. În lucrarea dată se va prezenta sinteza rezultatelor proprii în baza
rețelelor hibride de ZnO pentru detectarea selectivă a gazelor și a vaporilor de compuși organici volatili la
diferite temperaturi de operare.
1. Senzori selectivi în baza rețelelor hibride
Fabricarea rețelelor tri-dimensionale (3-D) de tetrapode de ZnO (ZnO-T) a devenit un pas important
pentru progresul ingineriei, științei și a nanotehnologiilor [7-11]. ZnO-T formează rețele 3-D cu un raport
suprafață-la-volum enorm și multe canale de difuzie a speciilor gazoase, astfel fiind candidați excelenți
pentru aplicații de detectare a gazelor [10, 12]. Recent, a fost elaborată o metodă simplă de sinteză al
rețelelor interconectate de ZnO-T cu o porozitate înaltă prin transportul de flacără utilizînd creuzeta (C-FTS)
și arderea (B-FTS) [7-11]. Metoda B-FTS poate fi caracterizată printr-o sinteză rapidă în 3 – 5 s ale rețelelor
de ZnO-T interconectate [7]. Astfel de rețele au demonstrat proprietăți multifuncționale excelente, precum
detecția rapidă a razelor de UV și a gazului de hidrogen, la fel și o activitate catalitică semnificativă [7, 9].
Datorită mecanismului specific ale brațelor interconectate, un răspuns rapid la iluminarea cu radiație UV se
poate detecta [7, 9]. Totuși, dimensiunele mai mari ale tetrapodelor sintetizate prin metoda C-FTS (ZnO-T cu
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grosimea piciorușelor de ~ 1 µm și lungimea de ~ 10 µm) conduc la proprietăți senzoriale relativ slabe [7, 9].
În baza rețelelor de ZnO-T deja au fost elaborați senzori de etanol [12-15], acetaldehidă și gazul de H2S [16].
Formarea heterojoncțiunilor în rețelele date pare a fi o metodă eficientă de îmbunătățire în continuare a
proprietăților senzoriale ale rețelelor de ZnO-T [17].

Fig. 1. Răspunsul la gaze ale rețelelor hibride în baza ZnO.
Astfel, au fost obținute și rețele 3-D hibride în baza ZnO-T cu o porozitate înaltă, care au fost
combinate cu MexOy, ZnxMeyOz și C60 (ZnO-T–MexOy și ZnO-T–ZnxMeyOz). În cazul dat rețelele de ZnO-T
(produse prin metoda FTS) au fost mixate în diferite rapoarte cu microparticule de metale (Me = Fe, Cu, Al,
Bi și Sn) și fulerene C60, urmată de un tratament termic în aer la 1150 C timp de 5 ore [10, 11, 18]. Rețelele
de ZnO-T au fost mixate cu microparticulele de Me în diferite rapoarte ale greutății (30:1, 20:1, 15:1, 10:1),
apoi compresate în formă de disc cu o densitate de 0.3 g/cm³ urmată de un tratament termic în aer la 1150 C
timp de 5 ore [9, 10]. Astfel prin mixarea cu microparticule metalice de Sn, Fe, Bi, Cu și Al s-au obținut faze
cristaline adăugătoare în rețele hibride și anume Zn2SnO4, Fe2O3, Bi2O3, CuO și ZnAl2O4, respectiv [11, 18].
Măsurările la gaze ale rețelelor hibride, prezentate în lucrările precedente [11, 18], au demonstrat clar
o modificare în selectivitate de la gazul de hidrogen. Rezultatele sunt sumarizate în Figura 1. A fost calculat
răspunsul la gaz (Raer/Rgaz, unde Raer și Rgaz prezintă rezistența structurii la expunerea în aer și la introducerea
gazelor în camera de test) pentru fiecare caz la temperatura de operare optimală, determinată experimental.
Figura 2 demonstrează imaginele rețelelor hibride efectuate cu ajutorul microscopului electronic cu balieaj
pentru fiecare tip de rețele hibride. În baza Figurilor 1 și 2 se pot face următoarele concluzii. În baza rețelelor
hibride de:
 ZnO-T–Bi2O3 (20:1) cu structura de tip miez (ZnO-T)-înveliș (Bi2O3) demonstrează un răspuns de tipp selectiv la gazul de H2 (SH2 ~ 8) la temperatura de operare de 400 ºC [19];
 ZnO-T–Zn2SnO4 (30:1) demonstrează o selectivitate excelentă la gazul de CO (SCO ~ 29.3) la
temperatura de operare de 275 ºC. Modificarea în selectivitate a fost atribuită formării
heterojoncțiunilor de Zn2SnO4/ZnO-T înalt sensibile la gazul de CO, și care măresc numărul de bariere
de potențial în rețea, și deci respectiv sensibilitatea rețelelor [19];
 ZnO-T–Fe2O3 (20:1), ZnO-T–CuO (20:1) și fulerene C60 demonstrează răspunsul mai mic dar selectiv
la vaporii de etanol. În cazul ZnO-T–Fe2O3 răspunsul este de Setanol ~ 2.2 la temperatura de operare de
250 ºC, iar pentru ZnO-T–CuO răspunsul este de Setanol ~ 4.3 la temperatura de operare de 350 ºC.
Modificarea selectivității a fost atribuită proprietăților catalitice excelente a oxizilor de fier și cupru de
a oxida moleculele de etanol [18];
 ZnO-T– ZnAl2O4 (10:1) demonstrează posibilitatea de modificare a selectivității la gazul de CH 4,
obținînd un răspuns de SCH4 ~ 28 la temperatura de operare de 250 ºC. Răspunsul înalt a fost atribuit
formării heterojoncțiunilor de ZnO-T/ZnAl2O4 iar modificarea selectivității a fost atribuită
proprietăților catalitice a ZnAl2O4 de a oxida complet gazul de CH4 la temperaturi relativ înalte [18];
 Prin atașarea pe suprafața rețeleleor de ZnO-T ale nanotuburilor de carbon (2.0 wt% CNT) s-a obținut
o detecție ultrasenzitiă și ultraselectivă al NH3 la temperatura camerei (SNH3 ~ 330). Îmbunătățirea
proprietăților senzoriale a fost explicată prin proprietățile excelente ale nanotuburilor de carbon de
adsorbi moleculele de NH3 la temperatura camerei, iar sarcinele eliberate se transmit la rețelele de
ZnO-T pentru a modula mai eficient barierele de potențial. Astfel s-a demonstrat posibilitatea de a
combina în mod simplu și eficient structura 3-D a rețelelor de ZnO-T cu proprietățile senzoriale
excelente ale CNT pentru detecția NH3 [20].
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Fig. 2. Prezentarea generală ale rețelelor hibride în baza ZnO 3-D cu ilustrarea imaginilor SEM
respective și selectivitatea la gaze.
Concluzii
În lucrarea dată au fost sistematizate datele experimentale despre rețelele hibride de ZnO-T 3-D
combinate cu Fe2O3, CuO și fulerene C60 care demonstrează că sunt selective la vaporii de etanol, rețelele
hibride ZnO-T combinate cu ZnAl2O4 sunt selective la gazul de CH4, rețelele de ZnO combinate cu Zn2SnO4
la gazul de CO, rețelele de ZnO-T combinate cu Bi2O3 și rețelele de ZnO-T combinate cu CNT la NH3.
Rezultatele obținute demonstrează clar noile posibilități/direcții de a modifica/controla sensibilitatea rețelelor
de nano- și microstructuri de ZnO într-o cale rațională în baza formării heterojoncțiunilor, structurilor de tip
miez-înveliș cu oxizi de metale sau compuși ternari cu proprietăți catalitice excelente la anumite gaze.
Materialele sensibile de tipul dat pot fi în viitor asamblați pe un singur chip în calitate de nas-electronic
pentru a monitoriza în timp real calitatea aerului în încăperi, în industrie sau în mediu.
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SIGURANŢA UTILIZĂRII DISPOZITIVELOR MEDICALE
ÎN INSTITUŢIILE MEDICALE
Corneliu PÎSLARU
Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală,
Universitatea Tehnică a Moldoveш
Abstract: Astăzi un accent mare este pus pe un element de bază a managementului dispozitivelor medicale și
anume siguranța utilizării dispozitivelor medicale cît și evaluarea riscurilor. În lucrarea dată este expus succint despre
modalitatea de identificare și prevenire cît și a criteriilor de stabilire a siguranței utilizării dispozitivelor medicale la
nivel instituțional
Cuvinte cheie: siguranță, evaluare, eficiență, utilizare, dispozitive medicale, media de vîrstă, sistem
informațional.

Introducere
În decursul ultimilor ani se investește mult în procurarea și dotarea instituțiilor medicale cu dispozitive
medicale care la rîndul lor sînt foarte costisitoare și complexe. Mai multe studii arată că 50 % din
dispozitivele medicale nu sînt utilizate sau sînt utilizate la o capacitate minimă mai ales în țările în curs de
dezvoltare. [1] O altă problemă majoră este că din cauza că dispozitivele medicale nu sînt utilizate corect
(60% din defecțiuni apar din cauza utilizatorului) sau au termenul de exploatare depășit prezintă un risc
major atît pentru pacient cît și pentru utilizator. [2] Este de remarcat faptul că acest fenomen duce la pierderi
enorme de resurse financiare din economia țării, dar cel mai grav este că suferă calitatea actului medical.
Unul din instrumentele de bază cu ajutorul căruia se poate stabili acest lucru sînt sistemele informaționale de
management al dispozitivelor medicale. Sistemele care au fost utilizate pentru studiu și evaluarea eficienței
utilizării dispozitivelor medical în instituțiile medicale. [7]
Pentru evaluare au fost stabilite criteriile care în mod direct sau indirect pot influența calitatea actului
medical cît și siguranța utilizatorului și pacientului cum ar fi: vîrsta dispozitivelor medicale, gradul de
utilizare, responsabilii de mentenanța preventivă, tipul mentenanței preventive, numărul utilizatorilor care
operează cu echipamentul medical. [6] Luînd în considerație că metoda de evaluare trebuie să se bazeze pe
date concerete și pe un eșantiona mare de dispozitive medicale a fost selectată o instituție medicală de nivel
republican republican (IMSP IMC), la care numărul de echipamente medicale depășește 1500.
În urma analizei s-a constatat că 34% din dispozitivele medicale au o vîrstă mai mică de 5 ani, 31% au
o vîrstă cuprinsă între 5-10 ani, 11% au o vîrstă între 10-15 ani și 24% au o vîrstă de peste 15 ani .

Fig. 1. Structura pe vîrstă a dispozitivelor medicale.
Aceste date ne permit să divizăm echipamentele medicale din dotare în patru categorii de dispozitive
la care să le atribuim un punctaj de risc de utilizare conform tab.1.0. Dispozitivele medicale cu vîrsta mai
mare de 15 ani vor avea punctaj de risc maximal [3].
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Tabelul 1. Criteriu de evaluare a dispozitivelor medicale după risc.
Vîrsta dispozitivelor medicale
Puncte
< 5 ani
1
5-10 ani
2
10-15 ani
3
>15 ani
4
Un alt criteriu de evaluare a fost gradul de utilizare a dispozitivelor medicale cît și disponibilitatea în
secția medicală a unui dispozitiv de rezervă. Utilizarea dispozitivelor medicale variază în dependență de
departament și secție medicală. Astfel, spre exemplu dacă să analizăm gradul de utilizare a ventilatoarelor de
respirație artificială din Secția Reanimare pediatrică se observă că în medie un ventilator a funcționat pe
parcursul anului 2018 circa 7662 ore sau echivalentul a 21 ore pe zi. Conform normativului de lucru care este
de 12 ore pe zi se observă că ventilatoarele sînt suprasolicitate. Acest fenomen duce la mărirea coeficientul
de uzură a dispozitivelor și la creșterea costurilor de mentenanșă și timpului de staționare. Spre comparație în
Secția Reanimare chirurgicală care dispune de 6 ventilatoarele de același model au funcționat pe parcusrul
anului 2018 circa 3250 sau echivalentul a 9,02 ore pe zi. În secția Anestiziologie s-a constat că în 2018
numărul mediu de utilizăre a unei mașini de anestezie a fost de 372 ore cu durata medie de conectare a
pacientului la dispozitiv - 1 oră, prin urmare dispozitivele sunt utilizate în regim normal Fig.2.

Fig. 2. Gradul de utilizare a mașinilor de anestezie.
În Departamentul de imagistică există un singur dispozitiv de tomografie computerizată care este
utilizat zilnic în regim normal, însă în caz de defecțiune instituția medicală nu poate presta servicii calitative,
iar viața pacienților cu necesitatea efectuării acestei investigații se supun unui risc major. Conform metodei
anterioare au fost împărțite echipamentele în trei categorii la care au fost atribuite puncte de evaluare a
riscului conform tab. 2. Astfel, dispozitivele medicale care sînt suprautilizate sau în acelaș departament
medical nu există un dispozitiv de rezervă sînt cotate cu punctaj maximal.
Tabelul 2. Criteriu de evaluare a dispozitivelor medicale după gradul de utilizare.
Gradul de utilizare a dispozitivelor medicale
Puncte
Neutilizate
1
Utilizare normală
2
Suprautilizate sau nu există dispozitive de rezervă
3
Un alt criteriu de evaluare a fost gradul de pregătire a utilizatorilor care operează cu dispozitivele
medicale. În anul 2018 au fost efectuate 59 instruiri pentru utilizatori unde au fost instruiți 95 de persoane.
Luînd în considerație că instituția medicală dispune de aproximativ 1350 angajați care operează cu
echipamentele medicale din dotare este foarte complicat de a identifica dacă echipamentul medical este
operat de către o persoană instruită sau de un utilizator care nu are pregătire specială. În urma evaluării însă
s-a observat că în secțiile medicale unde dispozitivele medicale sînt operate de mai mulți utilizatori, cum ar fi
departamentele ATI, reanimare, numărul de chemări a bioinginerilor din cauza apariției erorilor,
defecțiunilor este cu mult mai mare decît în cazul cînd dispozitivul medical este utilizat de către 1-2
persoane, ca de exemplu dispozitivele de ecografie, electrocardiografie, EEG. Conform metodei anterioare
au fost împărțite echipamentele medicale în trei categorii la care au fost atribuit punctaj de evaluare a riscului
tab.3. Astfel dispozitivele medicale care sînt utilizate de către mai mult de 5 utilizatori au punctaj maxim.
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Tabelul 3. Criteriu de evaluare a dispozitivelor medicale după numărul de utilizatori.
Numărul de utilizatori pe echipament medical
Puncte
1 utilizator
1
2-5 utilizatori
2
>5 utilizatori
3
Un alt criteriu important de evaluare a fost modalitatea și responsabilitatea de efectuare a mentenanței
preventive și corective. În cazul cînd este asigurată de către Departamentele de bioinginerie medicală în
dependență de nivelul de autorizare și analizînd timpul de reparație pe parcursul anului 2018 putem remarca
că 2672 de lucrări au fost efectuate într-un timp foarte scurt ceea ce constituie mai puțin de o oră, 457 de
lucrări au fost efectuate pînă la 5 ore, 108 lucări au fost efectuate pîna la o zi și numai 8 lucrari au durat pînă
la o lună. Un indicator important al departamentului este și timpul de reacționare care constituie în medie 20
minute. De aceea se vor considera dispozitivele medicale care sînt în gestiunea Departamentelor de
bioinginerie medicală că au un risc mai mic de utilizare. Conform metodei anterioare au fost divizate
echipamentele evaluate în două categorii tab. 4.
Tabelul 4 . Criteriu de evaluare a dispozitivelor medicale după gestiune.
Responsabili mentenanța dispozitivelor medicale
Puncte
Departament bioinginerie medicală
1
Companii externe
2
Ultimul criteriu de evaluare a echipamentelor medicale ar fi gradul și complexitatea efectuării
mentenanței preventive. Conform studiilor efectuate există echipamente medicale la care mentenanța
preventivă se reduce la verificarea funcționalității și aspectului visual, dar există și echipamente medicale
care necesită mentenanță preventivă complexă care necesită pregătire specială și consumabile costisitoare.
Aceste categorii de echipamente au fost divizate în trei grupe conform tab. 5.
Tabelul 5. Criteriu de evaluare a dispozitivelor medicale după tipurile de mentenanţă.
Tipul mentenanței
Puncte
Mentenanță preventivă vizuală și funcțională
1
Mentenanță preventivă de bază
2
Mentenanță preventivă complexă
3
Metoda de clasificare a dispozitivelor medicale conform gradului de risc de utilizare constă în
evaluarea fiecărui echipament medical din dotare prin oferire punctajelor din fiecare tabel. Echipamentele
care vor acumula punctajul maxim de evaluare (10-15 puncte ) se afla in zona de risc major pentru pacient și
utilizator. Cu aceste tipuri de echipamente se pot produce cel mai des incidente și defecțiuni cu urmări grave.
De aceea monitorizarea utilizării și verificărilor periodice a acestor echipamente trebuie să fie prioritară
pentru Departamentele de bioinginerie medicală. Planul de mentenanță și periodicitatea efectuării
mentenanței preventive trebuie să fie întocmit conform indicatorilor calculați pentru fiecare echipament
medical din dotare. Pentru instituțiile medicale care au în gestiune dispozitive medicale de diferită
complexitate această metodă de evaluare este indevitabilă pentru elaborarea undei strategii adecvate de
întreținere și de dotarea a instituției medicale cu echipamente medicale eficiente și sigure.
Concluzii
Această lucrare prezintă o metodă de luare a deciziilor cu mai multe criterii de evaluare, cu scopul de
prioritizare a dispozitivelor medicale în funcție de riscul de utilizare. Această metodă utilizează sistemul de
punctaj maxim și minim pentru a identifica și a include dispozitivele medicale cu grad sporit de utilizare în
programele de management a dispozitivelor medicale într-un spital instituțional. Structura propusă conține
cinci criterii de evaluare în funcție de: vîrstă, grad de utilizare, numărul de utilizatori pentru un echipament,
responsabili de mentenanța dispozitivului medical și tipul de mentenanță efectuată periodic. Metoda oferită
este o estimare realistă a riscurilor și ia în considerare frecvența defecțiunilor și consecințele care pot apărea
în urma lor. Acest model poate fi integrat într-un sisitem informațional de management a dispozitivelor
medicale pentru a lua decizii corecte și la timpul potrivit. Dispozitivele medicale cu punctaj minim le pot fi
atribuită o prioritate mai mica într-un plan anual de mentenanță, astfel strategia de întreținere la nivel
instituțional va fi bazată pe date reale și concrete. Aplicarea acestei metode într-o instituție medical va reduce
riscul de apariție a incidentelor și va spori calitatea actului medical. Siguranța utilizatorului și pacientului
este prioritatea de bază pe care un manager de instituție medicală trebuie să țină cont.
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Abstract: Nanostructurile de oxid de cupru sunt materiale fascinante datorită proprietăților electrice, optice,
termice și senzoriale remarcabile, dat fiind faptul că este posibil stabilizarea fazelor specific în mod unic la dimensiuni
nanometrice. În lucrarea dată este prezentată cercetarea heterojoncțiunilor din oxizi semiconductori de dimensiuni
nanometrice de CuO/Cu2O cu diferite grosimi la gazul de hidrogen (H2) și vapori de etanol, astfel fiind obținute
rezultate experimentale care demonstrează sensibilitatea și selectivitatea nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu 2O la
vaporii de etanol față de gazul de H2 cu concentrația de 100 ppm. A fost obținut un răspuns de aproximativ 125% la
temperatura de operare de 350 ºC.
Cuvinte cheie: nanoheterojoncțiuni, CuO/Cu2O, senzor de gaz, compuși volatili

Introducere
Domeniile de aplicare a heterojoncțiunilor din oxizi de cupru (CuO, Cu2O, Cu3O4) la scară
nanometrică [1,2] sunt destul de largi, așa ca fabricarea fungicidelor [3,4], vopselelor antivegetative [5,6],
producerea sticlei mozaice romane [7], senzori de gaze, biosenzori, baterii, conversia energiei solare,
supraconductori cu temperatura critică ridicată și emițătorilor de câmp [1,7-10]. Datorită performanțelor lor
îmbunătățite și sensibilitatea față de gaze, explicată prin un mecanism specific de detectare, heterojoncțiunile
din oxizi semiconductori, nanostructurile de oxizi de cupru au atras o deosebită atenție a cercetătorilor pentru
îmbunătățirea considerabilă a sensibilității și selectivității senzorilor în baza lor [1,2]. Cercetarea asupra
biosenzorilor și a senzorilor de gaze a condus la diferite combinații de oxizi semiconductori de tip-p și de tipn prin formarea de nanoheterojoncțiuni [1]. Majoritatea oxizilor semiconductori de tip-p, cum ar fi CuO, sunt
cunoscuți de a fi catalizatori excelenți pentru oxidarea compușilor organici volatili (VOC), în special a
vaporilor de etanol [1,2,9,10]. Oxizii de cupru (CuO, Cu2O, Cu3O4), precum și alți oxizi de tip-p (NiO,
Co3O4 și Cr2O3), sunt cele mai promițătoare materiale care au demonstrat posibilitatea de detectare sensibilă,
rapidă și fiabilă a acetonei, etanolului, NH3, H2, CO, NO2 și H2S [2,9].
În lucrarea dată, este raportată obținerea prin pulverizare a nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O de
diferite grosimi prin depunerea straturilor ultra-subțiri de Cu și oxidarea ulterioară în aer cu ajutorul unui
tratament termic, precum și cercetarea proprietăților electrice și performanțele senzoriale la gaze explozive și
compuși organici volatili, în particular la gazul de hidrogen și vaporii de etanol.
Partea experimentală
Heterojoncțiunile din oxizi semiconductori de dimensiuni nanometrice de CuO/Cu2O au fost crescute
pe un substrat din sticlă (cu dimensiunile de 10 mm × 20 mm × 1 mm) prin pulverizarea straturilor subțiri de
Cu (20, 40 și 60 nm, notate prin C2, C4 și C6, respectiv), urmate de un tratament termic în aer la temperatura
de 425 ºC timp de 20, 40 și 60 min, respectiv. Contactele din Au au fost pulverizate pe suprafața peliculelor
din CuO/Cu2O prin intermediul unei măști de tip meandru. Parametrii electrici ai heterojoncțiunilor de
CuO/Cu2O au fost înregistrate cu ajutorul Keithley 2400, conectat la un calculator prin intermediul unei
interfețe grafice. Timpii de reacție și de recuperare al astfel de structuri senzor au fost calculați ca perioada
de timp necesară pentru creșterea și descreșterea a 90% din valoarea absolută a răspunsului, respectiv.
Rezultate și discuții
Pentru a determina cea mai optimală grosime a straturilor depuse pentru formarea
nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O prin pulverizare magnetronică, au fost alese trei grosimi diferite ale
peliculelor ultra-subțiri, și anume de 20 nm, 40 nm și 60 nm în baza cercetărilor anterioare unde a fost
demonstrat că aume grosimea straturilor de suprafață de 20-40 nm obținite prin metoda SCS sunt cele mai
optime pentru senzori [1,2]. Heterostructurile superficiale de CuO/Cu2O formate și integrate în senzori cu
contacte din Au au fost testate la gazul de H2 și vaporii de etanol la diferite temperaturi de operare.
În figura 1a este reprezentat răspunsul la expunerea către gaze (H2 și vapori de etanol) la diferite
temperaturi de operare ale nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O de 20 nm (C2), 40 nm (C4) și 60 nm (C6),
respectiv. Concentrația gazelor de test a fost de 100 ppm. Din figura 1a observăm că la toate temperaturile de
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operare selectivitatea este mai mare pentru vaporii de etanol. La fel putem observa că la temperatura de
operare de 250 oC, cel mai mare răspuns (75%) este la proba cu grosimea de 60 nm (C6), iar la mărirea
temperaturii de operare la 300 oC și 350 oC, cel mai mare răspuns a fost observat la probele cu grosimea de
20 nm (C2), cu un răspuns de 120% și 125%, respectiv. La toate grosimile straturilor, 20/60 nm, compuse
din nanoheterojoncțiuni de CuO/Cu2O, observăm tendința de creștere a răspunsului cu creșterea temperaturii
de operare. În concluzie, putem afirma că cea mai optimală grosime a straturilor depuse este de ordinul a 20
nm. În figura 1b este prezentată caracteristica volt-amper la temperatura camerei a structurilor senzor în baza
nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O cu diferite grosimi ale straturilor depuse, și anume de 20 nm (C2), 40
nm (C4) și 60 nm (C6), respectiv. În toate cazurile s-a observat formarea de contacte Ohmice. Pentru seturile
de probe cu grosimea de 40 nm (C4) s-a observat cele mai mici valori ale curenților electrici, iar pentru cele
cu grosimea de 60 nm (C6) cel mai mare valori.

Figura 1. (a) Răspunsul la gaze (H2 și vapori de etanol) cu concentrația 100 ppm la diferite temperaturi
de operare ale structurilor în baza nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O cu grosimea straturilor de 20 nm
(C2), 40 nm (C4) și 60 nm (C6); (b) Caracteristica volt-amperică la temperatura camerei a structurilor în
baza nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O cu grosimea straturilor de 20 nm (C2), 40 nm (C4) și 60 nm (C6).
În figura 2 este prezentat răspunsul dinamic la vaporii de etanol cu concentrația de 100 ppm a
structurilor de senzori în baza nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O cu grosimea straturilor de 20 nm (C2),
40 nm (C4) și 60 nm (C6) la temperatura de operare de 300 oC (figura 2a) și 350 oC (figura 2b). Din figura 2a
observăm obținerea unui răspuns de 120% pentru straturile cu grosimea de 20 nm (curba 1) cu un timp de
răspuns de τr = 10 s și timp de recuperare de τd = 40 s. Pentru proba cu grosimea straturilor de 40 nm (curba
2) s-a obținut un răspuns de 97% cu un timp de răspuns de τr = 10 s și un timp de recuperare de τd = 38 s, iar
pentru proba cu grosimea straturilor de 60 nm (curba 3) s-a obținut un răspuns de 90% cu un timp de
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răspuns de τr = 13 s și un timp de recuperare de τd = 48 s, respectiv. În figura 2b unde este prezentat răspunsul
dinamic la vaporii de etanol cu concentrația de 100 ppm a straturilor în baza nanoheterojoncțiunilor de
CuO/Cu2O la temperatura de operare de 350 oC, s-a obținut un răspuns de 125% pentru proba cu grosimea
straturilor de 20 nm (curba 1). Timpul de răspuns și recuperare în cazul date este de τr = 19 s și τd = 27 s.
Pentru proba cu grosimea straturilor de 40 nm (curba 2) s-a obținut un răspuns de 114% cu un timp de
răspuns de τr = 20 s și un timp de recuperare de τd = 30 s, iar pentru proba cu grosimea straturilor de 60 nm
(curba 3) s-a obținut un răspuns de 104% cu un timp de răspuns de τr = 17 s și un timp de recuperare de τd =
32 s, respectiv. Astfel putem menționa faptul că la temperatura de operare de 350 oC are loc mărirea
răspunsului pentru toate grosimile straturilor depuse de CuO/Cu2O, iar cel mai mare răspuns a fost observat
pentru proba cu grosimea de 20 nm (C2), la fel s-a observat că la temperatura de operare de 350 oC timpul de
recuperare s-a micșorat la toate grosimile straturilor depuse în baza nanoheterojoncțiunilor de CuO/Cu2O,
ceea ce prezintă un avantaj pentru aplicațiile în timp real.

Figura 2. Răspunsul dinamic la vaporii de etanol ale structurilor senzori în baza nanoheterojoncțiunilor
de CuO/Cu2O cu grosimea straturilor de 20 nm (C2), 40 nm (C4) și 60 nm (C6) la temperatura de operare de:
(a) 300 oC și (b) 350 oC, respectiv.
Concluzii
În lucrarea dată au fost elaborate nanoheterojoncțiuni din oxizi de cupru (CuO/Cu 2O) ca straturi
ultrasubțiri (20 – 60 nm) și cercetate proprietățile senzoriale ale lor față de gazul exploziv de H 2 și compuși
organici volatile, astfel ca vaporii de etanol. În intervalul temperaturilor de operare cercetate (250 – 350 ºC),
pentru toate nanoheterojoncțiunile obținute s-a observat o selectivitate excelentă la vaporii de etanol. La fel a
fost demonstrat că cea mai optimală grosime a straturilor depuse în baza nanoheterojoncțiunilor de
CuO/Cu2O este de 20 nm, obținând un răspuns de 125% cu timpul de răspuns și recuperare de τr = 19 s și τd
= 27 s, respectiv. Rezultatele prezentate sunt de un mare interes pentru aplicațiile în timp real de
monitorizare rapidă și selectivă a vaporilor de etanol în încăperi.
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Abstract : Cererile ridicate de aplicații pentru senzori de înaltă performanță indică importanța controlului
precis al parametrilor oxizilor semiconductori. Pentru a îmbunătăți aceste performanțe prezentăm în lucrarea dată
pelicule subțiri de TiO2 depuse prin metoda depunerii straturilor atomice și prin pulverizare, iar apoi și funcționalizate
cu metale nobile, astfel demonstrând ridicarea selectivității față de H 2 gaz și a rapidității cu timpi de răspuns de
ordinul a 0,6 s.
Cuvinte cheie: TiO2, pelicule subțiri, straturi atomice, pulverizare, sensor de gaz, funcționalizare

Introducere
Viața cotidiană modernă se bazează tot mai mult pe monitorizarea, detectarea și acționarea tuturor
lucrurilor care ne înconjoară așa cum ar fi temperatura, umiditatea, dar nu în ultimul rând calitatea aerului
precum și detectarea rapidă a gazelor sau a vaporilor nocivi și explozivi. Toate acestea duc la necesitatea de
senzori de gaze cu o selectivitate și rapiditate ridicată pentru a crea o preîntimpinare pentru oamenii din jur
că a fost atins un anumit prag critic. În acest context senzorii bazați pe oxizi metalici semiconductori au atras
un interes sporit datorită dimensiunilor, costurilor, fiabilității și posibilității de a detecta diferite gaze ușor
inflamabile și toxice sau doar pentru monitorizarea calității aerului înconjurător [1-5]. Cu toate acestea
senzorii bazați pe oxizi metalici semiconductori rămân încă o provocare care necesită investigații
suplimentare pentru îmbunătățirea proprietăților sale senzoriale [6-8]. Unul dintre cele mai intens cercetate
materiale din acest domeniu este oxidul de titan (TiO2) datoriltă proprietăților sale fizice, electrice și chimice
excepționale [8-12].
În această lucrare au fost cercetate efectele funcționalizării cu metale nobile ale peliculelor subțiri de
TiO2 obținute prin două metode diferite așa ca depunerea straturilor atomice [13] și prin pulverizare [14]. În
acest context, funcționalizarea cu nanoparticule metalice nobile (de exemplu, Au, Ag, Pt, etc.) ale peliculelor
subțiri de TiO2 obținute prin metodele expuse mai sus pentru aplicații de detectarea gazelor au fost raportate
mai puțin [15, 16], deaceia expunem rezultatele experimentale noi.
Partea experimentală
Peliculele subțiri de TiO2 au fost depuse pe substrat din sticlă prin metoda depunerii straturilor atomice
[13] și prin pulverizare [14], după care au fost tratate termic în sobă (TA) la 450 și 600 oC, respectiv.
Funcționalizarea cu metale nobile s-a efectuat în atmosferă de argon la temperatura camerei timp de 1
secundă. Contactele din Au au fost depuse printr-o mască de tip meandru pentru a forma structuri senzori.
Parametrii senzorici ai peliculelor subțiri de TiO2 au fost măsurați cu utilizarea dispozitivului Keithley 2400
care permite aplicarea tensiunii și colectarea datelor în timp real, astfel conductanța senzorilor a fost
măsurată în aer, dar și sub influența atmosferei gazului de testare. Timpii de reacție ai senzorului și de
recuperare au fost calculați ca timpii pentru atingere și de recuperare a 90% din valorile totale, respectiv.
Rezultate și dicuții
În figura 1 este reprezentat răspunsul la gaze cu concentrația 100 ppm (hidrogen gaz și vapori de
etanol) față de temperatura de operare a peliculelor ultra-subțiri de TiO2 (a) și a peliculelor subțiri de TiO2
funcționalizate cu aur (b) obținute prin metoda depunerii straturilor atomice. Din figura 1a observăm
răspunsul la gaze a peliculelor subțiri de TiO2 tratate termic TA la 450 oC unde la toate temperaturile de
operare structurile senzorilor au răspuns la ambele gaze însă sunt selectivi la H 2 gaz cu răspunsul de
aproximativ 400%, 600% și 250% la temperaturile de operare de 200 oC, 250 oC și 300 oC, respectiv. În
figura 1b este reprezentat răspunsul la gaze a peliculelor subțiri de TiO2 tratate termic TA la 600 oC timp de 1
oră și funcționalizate cu nanopuncte de Au, astfel din figură observăm că răspunsul la gaze s-a micșorat însă
la temperaturi mai joase de la 275 oC până la 325 oC senzorii au răspuns numai la H2 gaz ceea ce reprezintă
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un rezultat bun, la fel putem observa că cu creșterea temperaturii de operare de la 350 oC până la 400 oC
apare un răspuns mic și la vaporii de etanol, dar selectivitatea la fel rămâne pentru H2 gaz.

Figura 1. Răspunsul la gaze (hidrogen gaz și vapori de etanol) față de temperatura de operare a
peliculelor subțiri de TiO2 (a); și a peliculelor subțiri de TiO2 funcționalizate cu aur (b) oținute prin metoda
depunerii straturilor atomice.
În figura 2 este reprezentat răspunsul la gaze cu concentrația 100 ppm (hidrogen gaz și vapori de
etanol) față de temperatura de operare a peliculelor subțiri de TiO2 (a) și a peliculelor subțiri de TiO2
funcționalizate cu argint-platină (b) depuse prin metoda pulverizării. Din figura 2a observăm răspunsul la
gaze a peliculelor subțiri de TiO2 tratate termic TA la 600 oC unde la toate temperaturile de operare senzorii
au răspuns la ambele gaze, însă sunt selectivi la H2 gaz cu răspunsul de aproximativ 190%, 580% și 610%
la temperaturile de operare de 200 oC, 250 oC și 300 oC, respectiv.
În figura 2b este reprezentat răspunsul la gaze al peliculelor subțiri de TiO2 tratate termic TA la 600 oC
și funcționalizate cu argint-platină. Din această figură observăm că la toate temperaturile de operare
răspunsul este față de ambele gaze, însă este mai mic față de peliculele nefuncționalizate. Astfel, dacă pentru
peliculele nefuncționalizate senzorii indicau un comportament electric de tip-p, aici la H2 gaz senzorii au
prezentat o comportare de tip-n, ceea ce permite o detectare și a hidrogenului și a vaporilor de etanol cu o
selectivitate foarte ridicată la toate temperaturile de operare.

Figura 2. Răspunsul la gaze (hidrogen gaz și vapori de etanol) față de temperatura de operare a
peliculelor subțiri de TiO2 (a); și a peliculelor subțiri de TiO2 funcționalizate cu nanopuncte din argintplatină (b) depuse prin metoda pulverizării.
Acest fapt de schimbare a comportării tipului de conductibilitate se datorează efectelor care au loc la
suprafața peliculelor semiconductoare la prezența nanopunctelor de argint-platină, deci la aplicarea vaporilor
de etanol rezistența peliculelor crește, iar la aplicarea H2 gaz rezistența peliculelor scade.
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În figura 3 sunt prezentate răspunsurile dinamice la H2 gaz ale peliculelor subțiri de TiO2 cu și fără
funcționalizare obținute prin metoda depunerii straturilor atomice (a), dar și a peliculelor subțiri de TiO2 cu și
fără funcționalizare depuse prin metoda pulverizării (b). Din figura 3a putem observa răspunsul dinamic la
H2 gaz cu concentrația 100 ppm a peliculelor subțiri de TiO2 cu funcționalizare (curba 2) și fără (curba 1)
obținute prin metoda depunerii straturilor atomice, astfel obținând pentru curba 1 răspunsul de aproximativ
600% cu timpul de răspuns de τr = 9 s și timpul de recuperare de τd = 5 s, iar în cazul funcționalizării (curba
2) răspunsul de aproximativ 70% cu timpul de răspuns de τr = 0,6 s și timpul de recuperare de τd = 4 s,
respectiv. În figura 3b observăm răspunsul dinamic la H2 gaz cu concentrația 100 ppm a peliculelor subțiri de
TiO2 cu funcționalizare (curba 2) și fără (curba 1) depuse prin metoda pulverizării, astfel obținând pentru
curba 1 răspunsul de aproximativ 610% cu timpul de răspuns de τr = 11 s și timpul de recuperare de τd = 3,8
s, iar în cazul funcționalizării (curba 2) răspunsul de aproximativ 70% cu timpul de răspuns de τr = 1 s și
timpul de recuperare de τd > 20 s, respectiv.

Figura 3. Răspunsul dinamic la H2 gaz a peliculelor subțiri de TiO2 cu și fără funcționalizare obținute
prin metoda depunerii straturilor atomice (a); și a peliculelor subțiri de TiO2 cu și fără funcționalizare depuse
prin metoda pulverizării (b).
Concluzii
În concluzii putem afirma că peliculele subțiri de TiO2 obținute prin metodele depunerii straturilor
atomice și prin pulverizare au demonstrat o selectivitate relativ bună față de H 2 gaz. De exemplu, pentru
peliculele obținute prin depunerea straturilor atomice, răspunsul este de peste 600%, iar prin metoda
pulverizării, răspunsul este de peste 610%. S-a demonstrat că prin funcționalizarea peliculelor cu metale
nobile a fost posibil să se mărească considerabil selectivitatea peliculele subțiri de TiO 2 și să se observe
comportamentul de tip-p pentru H2 gaz și comportamentul de tip-n la vaporii de etanol a peliculelor subțiri de
TiO2 funcționalizate cu argint-platină. La fel prin funcționalizare s-a observant că e posibil de ridicat
rapiditatea răspunsului la H2 gaz, obținând timpul de răspuns pentru peliculele obținute prin metoda
depunerii straturilor atomice de τr = 0,6 s, iar pentru peliculele depuse prin pulverizare de τr = 1 s. Aceste
rezultate sunt foarte importante pentru dezvoltarea ulterioară a heterostructurilor senzoriale și îmbunătățirea
siguranței pentru viața cotidiană modernă.
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CREȘTEREA LOCALIZATĂ ȘI CERCETAREA PROPRIETĂȚILOR SENZORIALE ALE
NANOSTRUCTURILOR OXIZILOR MICȘTI DE Fe-Cu

Nicolai ABABII
Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova
Abstract: Este bine cunoscut faptul că în prezent se atrage o mare atenție nano-heterojoncțiunilor pe baza
oxizilor semiconductori cu diferite tipuri de conductibilitate, deaceia în acest context, în lucrarea dată este prezentată
creșterea localizată a nanostructurilor oxizilor micști de Fe-Cu, urmată de cercetarea morfologică, cristalină precum
și a proprietăților senzoriale la compuși organici volatile. Rezultatele obținute demonstrând posibilitatea schimbării
selectivității de la un tip de compus organic volatil la altul prin folosirea anume a oxizilor micști de Fe-Cu.
Cuvinte cheie: creștere localizată, nanostructuri, oxizi micști, Cu, Fe, senzor

Introducere
Datorită cercetărilor extensive a oxizilor semiconductori cu conductibilitate de tip-p sau tip-n ca
aplicații senzorice cum ar fi biosenzorii, senzorii de gaze, nanosenzorii, etc. [1-5] și pentru a îmbunătăți
parametrii acestora, în prezent se atrage o mare atenție la diferite combinații de oxizi semiconductori de tip
p-p, p-n, și n-n prin formarea de nanoheterojoncțiuni [1,3]. Se cunoaște că pentru detectarea compușilor
organici volatili (COV) cu concentrații foarte mici, oxizii semiconductori de tip-n, cum ar fi Fe2O3 [6] sunt
candidați excelenți, iar ca catalizatori pentru acești compușilor sunt oxizii semiconductori de tip-p așa ca
CuO, NiO, Co3O4 și Cr2O3 [1,4,5,7]. Una din metodele de obținere a acestor nano-heterojoncțiuni de oxizi
semiconductori este creșterea localizată prin oxidarea termică în sobă (notată ca TA) [6,8].
Luând în considerație toate cele expuse mai sus, în lucrarea dată am elaborat nanostructuri ai oxizilor
micști de Fe2O3-CuO prin creșterea localizată și cercetat proprietățile morfologice, structurale și senzoriale la
COV ale acestora.
Partea experimentală
Nanostructurile de oxizi micști de Fe2O3-CuO au fost crescute localizat prin oxidarea termică în sobă
la temperatura de 425 oC timp de 4 ore. Rata de creștere a temperaturii până la 425 oC a fost stabilită de 40
o
C/min și 3,4 oC/min, astfel obținând două tipuri de nanostructuri de oxizi micști. Ca substrat s-a utilizat
sticla pe care prealabil au fost depuse două contacte din aur la distanța de 100 m. Ca material inițiat au fost
utilizate microparticule din Cu metalic și Fe metalic cu o puritate foarte înaltă (99,9%), și raportul masic de
Cu:Fe a fost de 1:1. Pentru cercetarea morfologiei s-a utilizat microscopul electronic de scanare (SEM),
pentru analiza structurii cristaline s-a utilizat difracția cu raze Röntgen (XRD) și pentru cercetarea
proprietăților senzoriale s-a utilizat dispozitivul Keithley 2400 și instalația de testare a răspunsului.
Rezultate și dicuții
În figura 1 este reprezentată imaginea SEM ale microparticulelor de Fe-Cu oxidate termic în sobă în
aerul ambiant la 425 °C timp de 4 ore. Din imagine putem observa că microparticulele din Fe-Cu, datorită
oxidării termice la temperatura de 425 °C timp de 4 ore, are loc creșterea nanofirelor pe suprafața
microparticulelor cu o densitate destul de mare. La fel se observă că nanofirele crescute pe suprafața
diferitelor microparticule se interconectează între ele astfel formând joncțiuni între nanofire și în așa mod
mărind aria suprafeței nanostructurilor ceea ce duce la performanțe mai ridicate ale senzorilor de gaze.
Nanofirele obținute pe suprafața microparticulelor au lungimi cuprinse între 1 µm și 4 µm.
Pentru a identifica structura cristalină și prezența ambelor oxizi de FeO, Cu2O și CuO au fost efectuate
măsurările XRD care sunt reprezentate în figura 2.
Figura 2 reprezintă datele difracției XRD ale nanostructurilor de Fe-Cu oxidate termic în sobă în aerul
ambiant la 425 °C timp de 4 ore. Din figură observăm că nanostructurile din Fe-Cu demonstrează
cristalinitatea bună datorită intensității relative a vârfurilor care pot fi atribuite la CuO (pdf #45-0937
Tenorite syn), Cu2O (pdf #05-0667 Cuprite syn), Fe2O3 (pdf #33-0664 Hematite syn), Cu metalic (pdf #040839) și Fe metalic (pdf #06-0696). Astfel pentru faza de oxid de cupru CuO (Tenorite) sunt atribuite
vârfurile detectate la valorile unghiului 2θ de 32.75°, 35.8°, 38.95°, 46.4°, 49.1°,53.75°, 58.5°, 61.8°, 66.5°,
68.3°, 72.55° și 75.4° cu planele cristalografice avînd indicii Miller (-110), (-111)/(002), (111), (-112), (202), (020), (202), (-113), (-311), (-220), (311) și (-222), respectiv. Pentru faza de Cu2O (Cuprite) sunt
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atribuite vârfurile detectate la valorile unghiului 2θ de 36,7 °, 42,65 °, 52,7 °, 73,65 ° și 77,65 ° cu indicii
Miller (111), (200), (211), (311) și (222), respectiv. Pentru faza de oxid de fier Fe 2O3 (Hematite) sunt
atribuite vârfurile detectate la valorile unghiului 2θ de 35.7°, 57.2°, 62.75° și 89.5° cu indicii Miller (110),
(122), (214) și (226), respectiv. Vîrfurile detectate la valorile unghiului 2θ de 43.6°, 50.7° și 74.35° sunt
atribuite pentru Cu metalic cu planele Miller (111), (200) și (220), respective. La unghiul 2θ de 44.95° și
82.55° a fost determinat Fe metalic cu indicii Miller (110) și (211), respectiv.

Figura 1. Imaginea SEM ale microparticulelor de Fe-Cu oxidate termic
în sobă în aerul ambiant la 425 °C timp de 4 ore.
În figura 3 se prezintă răspunsul la vaporii de n-Butanol și 2-Propanol cu concentrația de 100 ppm față
de temperatura de operare a nanostructurilor de oxizi micști de Fe2O3-CuO oxidate termic în sobă în aerul
ambiant la 425 °C timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii de (a) 40 oC/min și (b) 3.4 oC/min. Din
figura 3a, proba pentru care rata de creștere a temperaturii a fost de 40 oC/min, observăm că la toate
temperaturile de operare de 200 oC, 250 oC și 300 oC, nanostructurile sunt selective la vaporii de 2-Propanol
cu răspunsul de 18%, 25% și 22%, respectiv, iar răspunsul la vaporii de n-Butanol este de 15%, 17%
și 20%, respectiv.

Figura 2. Difractograma XRD a nanostructurilor de oxizi micști ai Fe-Cu oxidați termic
în sobă în aerul ambiant la 425 °C timp de 4 ore.
Pentru nanostructurile cu rata de creștere a temperaturii este de 3.4 oC/min (figura 3b), observăm că
răspunsul a scăzut dramatic, însă la temperaturile de operare de 200 oC și 250 oC, nanostructurile sunt
selective deja la vaporii de n-Butanol cu răspunsul de 1.4% și 1.6%, respectiv, iar la vaporii de 2-Propanol
răspusnul este de 1.1% și 1.4%, respectiv. Datorită acestor rezultate putem menționa faptul că cu
micșorarea ratei de creștere a temperaturii de oxidare răspunsul scade, dar e posibil de schimbat selectivitatea
de la vaporii de 2-Propanol la vaporii de n-Butanol.
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Figura 3. Răspunsul la vaporii de n-Butanol și 2-Propanol cu concentrația de 100 ppm față de
temperatura de operare a nanostructurilor de oxizi micști ai Fe-Cu oxidați termic în sobă în aerul ambiant la
425 °C timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii de: (a) 40 oC/min; și (b) 3.4 oC/min.
Concluzii
În concluzii putem afirma faptul că au fost obținute cu succes nanostructuri din oxizi micști de Fe-Cu
prin creșterea localizată între contactele din Au, iar rezultatele fiind demonstrate prin măsurările XRD în care
s-a detectat fazele de CuO (Tenorite), Cu2O (Cuprite) și Fe2O3 (Hematite). Cu ajutorul microscopului
electronic de scanare (SEM) s-a studiat morfologia nanostructurilor în care a fost observată creșterea
localizată a nanofirelor de CuO și Fe2O3 pe suprafața microparticulelor oxidate conectînd microsferele. La fel
au fost cercetat proprietățile senzoriale ale nanostructurilor din oxizi micști de Fe-Cu, astfel obținând la
oxidarea termică de 425 oC timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii de 40 oC/min structuri sensor
selective la vaporii de 2-Propanol, iar la cele cu rata de creștere a temperaturii de 3.4 oC/min structuri
selective la vaporii de n-Butanol. Aceste rezultate sunt importante pentru dezvoltarea ulterioară a
nanostructurilor de oxizi micști de metale pentru obținerea nano-heterostructurilor pe bază de oxizi
semiconductori ca aplicații senzoriale.
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METODE DE ANALIZĂ ȘI PRELUCRARE A DATELOR ECG ÎN CONTEXTUL
NEUROPLASTICITĂȚII
Sergiu GORDIENCO
Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Aplicând fenomenul neuroplasticitatii creierului putem citi semnalele terminațiilor musculare la locul
amputării unui membru al pacientului, și prin efectuarea anumitor exerciții putem antrena și remodela creierul ca el sa
trimită semnalele optimale pentru dirijarea unei proteze robotice.
Cuvinte cheie: ECG, Neuroplasticitate, analiza.

Introducere
Ne propunem analiza datelor ECG primite de la senzorii neinvazivi ai unei proteze, în urma primirii
datelor. Noi avem următoarele situații ce trebuie de prevăzut.
a. Senzorii neinvazivi în prezența unei mișcări libere și active ale pacientului pot devia de la
amplasarea inițială.
Un exemplu practic ar fi crearea unei brățare care îmbrăcându-se pe mână dirijează o mână sau o
structură robotică. Brățara ar trebui să detecteze dacă poziția ei a deviat de la cea inițială. În caz ca poziția
brățării a deviat și senzorul 2 a preluat poziția senzorului 1 atunci deja datele senzorului 2 vor fi considerate
ca datele senzorului 1.
b. În urma efortului fizic efectuat de către pacient, datorită factorilor biologici precum eliminarea
sudorii conductibilitatea pielii poate varia considerabil.
Datorită acestui fapt noi vom trebui să detectăm schimbarea treptată a valorilor de maxim a amplitudei
semnalelor. Pentru ușurarea acestui proces, se poate de definit un exercițiu de sincronizare a brățarei din 4
pași, de exemplu: o rotire la dreapta a palmei, o rotire la stânga a palmei, o strângere a pumnului fină și o
strângere a pumnului în plină forță.
Acest exercițiu de sincronizare reprezintă cea mai simplă metodă de ajustare a brățarei pe parcursul
variației caracteristicilor conductive a țesuturilor pacientului.
Modelul cel mai sofisticat și corect de ajustare și sincronizare a brățarei ar fi simularea impulsurilor în o
zonă a pielii neutilizată și luarea în calcul a parametrilor primiți.
c. Nu toți mușchii ascultați prin ECG pot oferi semnale la fel de stabile și precise de lungă durată.
Datorită faptului ca la dirijarea unei proteze, vom avea nevoia sa simulam mișcări ce necesită o
stabilitate a semnalului foarte ridicată, va fi necesară selectarea și maparea semnalelor nu după
funcționalitate, dar după nivelul de stabilitate și gradul de dirijare.
Dacă pacientul are un antebraț amputat, și îmbracă brățara ce va dirija mâna robotică, atunci pentru
dirijarea mânii robotice vom alege ca punte de dirijare ( zonele de unde vor fi culese datele ) semnalele ce
posedă stabilitate înaltă. Exemplu potrivi al acestei situații ar fi: dacă semnalul citit atunci când pacientul
încearcă sa miște degetul arătător la membrul amputat sunt foarte slabe, atunci noi vom alege alt semnal ca
reper pentru acea mișcare. Apoi pe parcursul mai multor exerciții vom remodela creierul pentru pacientul sa
trimită semnalul necesar atunci când va dori sa miște degetul arătător.
Prelucrarea și ajustarea datelor
Dispozitivul reprezinta un cilindru înconjurat de 8 senzori acești senzori trimit semnale analog la
Modulul de Control ce va detectat poziția curenta a sistemului de senzori față de momentul când ei au fost
calibrați.

Figura 1. Brățara oymotion gforce 100.
361

Calibrarea senzorilor se efectuează simplu:
1. Pacientul trebuie sa își aleagă o consecutivitate de încordare a musculaturii în urma căreia vor fi
utilizați cât mai mulți mușchi.
2. Consecutivitate de încordare a mușchilor la momentul calibrării va deveni un mecanism de control
pentru detectarea data proteză este amplasată corect.
La îmbrăcarea protezei pacientul va trebui să apese un buton, indicând sistem-ei ca ea trebuie să-și
detecteze poziționarea.
Ac.. Hc – reprezintă senzorii ce au fost luați ca reper
la prima calibrare pentru fiecare senzor i se vor memora măsurările
obținute.

Ap .. Hp – reprezintă aceiași senzori ai protezei dar care au fost
îmbrăcați peste o perioada de timp.
În urmă exercițiului de calibrare se va determina cu ajutorul
măsurărilor care senzor [?]p.. cărui senzor [?]c va corespunde.
Prin acest procedeu se detectează poziționarea sistemului de senzori
Figura 2. Senzori ai protezei.
În figura 2.a sunt reprezentați senzorii ce au fost luați ca reper la prima calibrare, pentru fiecare senzor
i se vor memora măsurările obținute.
În figura2.b sunt reprezentați aceiași senzori ai protezei dar care au fost îmbrăcați peste o perioada de
timp.
Cum este posibilă „REMODELAREA“ creierului ?
"Axonii, care asigură legătura dintre neuroni, au capacitatea de a-și prelungi terminațiile pentru a
reconecta neuronii care au fost izolați din cauza unor leziuni produse la nivel cerebral. Practic, se formează
o nouă hartă neuronală, cu noi legături între neuroni, care au scopul de a resuscita o funcție pierdută, dar
necesară. De exemplu, dacă o emisferă cerebrală este afectată, cealaltă emisferă cerebrală, rămasă intactă,
poate ajunge să-i preia funcțiile în virtutea unei funcționări cât mai aproape de normalitate.
De asemenea, se vorbește tot mai des despre neuro-regenerare, adică despre posibilitatea neuronilor de a se
reface, asemeni altor celule din organism, precum și despre necesitatea neuroprotecției și a unei hrăniri
adecvate a creierului (neurotrofi citate). Toate aceste aspecte sunt determinante în recuperarea persoanelor
afectate de boli cu o componentă neurologică. În alte situaţii, neuroplasticitatea poate fi de vină pentru
anumite tulburări. De exemplu, tinitusul, în cazul persoanelor care suferă de surditate, este rezultatul
neuroplasticității. Mai exact, creierul încearcă să compenseze lipsa auzului și se ajunge la stimularea ariilor
cerebrale care corespund auzului fiindcă celulele neuronale din zona respectivă se reorganizează, dar nu
pot compensa defectele de funcționare de la nivelul urechii. Prin urmare, pentru ca rezultatul
neuroplasticității să fie unul pozitiv, atunci stimularea reorganizării cerebrale trebuie să se facă într-un mod
corect, nu trebuie lăsată la voia întâmplării."
( Dr. Ionuţ Băcanu, Director medical SECOM )
"Different teams of neurologists and cognitive psychologists that study the processes of synaptic
plasticity and neurogenesis have shown that the battery of clinical exercises for brain stimulation designed
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by CogniFit encourages the creation of new synapses and neural circuits able to reorganize and recover
the function of the damaged area and compensatory transmission capabilities. Researchers show that
brain plasticity or neuroplasticity is activated and strengthened by applying this clinical intervention
exercise program. See below an artistic representation of how continuous brain training may grow a neural
network."
( Sursă: Cognifit.com )
Compania Cognifit Fondată in 1999 de către profesorul Shlomo Breznitz din Israel rector și prezident
al Universității din Haifa efectuează antrenamente cognitive și in aliniatul următor vom prezenta un exemplu
vizual a aplicării neuro plasticității pe parcursul unei perioade mai îndelungate.

Figura 3. Exemplu vizual a aplicării neuro plasticității pe parcursul unei perioade mai îndelungate.
Concluzii
Se poate susține ca am putea utiliza fenomenul neuro plasticității pentru remodelarea creierului ca
pacientul sa utilizeze doar semnalele cu grad stabilitate înalt pentru dirijarea unei proteze robotice.
Mulțumiri
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Abstract: Problema poluării aerului este una globală. În lucrarea dată am studiat caracteristicile structurilor
senzori în baza oxidului de zinc dopați cu argint și cu paladiu. Aceste structuri de senzori au fost testate la concentrații
mici de hidrogen și etanol. S-a studiat care este răspunsul la ambele gaze, pentru determinarea celui mai bun material
senzor, la fel a fost determinată care este cea mai mică temperatură de operare. În lucrare este prezentată
caracteristica dinamică la gaz pentru a verifica dacă senzorul elaborat are același răspuns la gaz după un anumit
interval de timp, apoi sunt prezentați timpii de răspuns și de recuperare calculați pînă și după aplicarea gazului de test.
Cuvinte-cheie: senzor de gaz, oxid de titan, oxid de zinc, heterojoncțiuni.

Introducere
Cercetătorii din diferite țări caută cele mai bune mijloace pentru a preveni poluarea. Pentru depistarea
gazelor eliminate în atmosferă se folosesc diferite dispozitive și abordări tehnice. Multe dispozitive au la
bază pentru funcționare incorporați senzori de gaze, care pot detecta diferite specii, precum CO, CO 2,
etanolul, amoniacul și multe alte specii de gaze periculoase sau nocive. Astfel pentru depistarea vaporilor ți a
gazelor respective se elaborează senzori de gaze care sunt compuși din diverse materiale, inclusiv și din
diferiți semiconductori și oxizi. Oxidul de zinc este un semiconductor de tip n care are lățimea benzii
interzise între 3,1-3,3 eV [1]. Pentru modificarea benzii interzise la producerea oxidului de zinc se folosesc
diferite impurități precum oxidul de titan, paladiu [2], argint, cadmiu, europiu, fier si alte materiale. Cel mai
important avantaj al ZnO constă în faptul că substraturile de ZnO sunt comercializate şi sunt acum în uz
curent. ZnO a atras atenţia și pentru producerea de tranzistori cu strat subţire. Datorită abilităţii de a fi depus
pe substraturi flexibile şi mobilităţilor sale superioare celor obţinute prin tehnologiile bazate pe
semiconductoare organice. Prin doparea cu Mn sau cu metale de tip 3D, ZnO devine un material interesant şi
adecvat utilizării în producerea dispozitivelor spintronice [5]. Proprietătile optice ale oxidului de titan, care
determină caracteristicile fotocatalitice depind şi de proprietătile structurale ale acestuia, de aceea studierea
proprietătilor structurale reprezintă un aspect important în investigarea acestui tip de material [3]. În
dependență de lătimea benzii interzise a oxidului de titan se cunosc 3 tipuri de forme ale oxidului de titan:
anatase, rutil si brookit [4]. În această lucrare sunt cercetate caracteristicile structurilor senzori în baza
oxidului de zinc dopat cu impurități de argint și paladiu. La fel sunt investigate și efectele formării nanoheterojocțiunilor non-planare a oxizilor de titan și zinc asupra selectivității senzoriale.
I. Experimental
Una din cele mai simple și eficiente metode de elaborare a oxidului de zinc este metoda sintezei din
soluții chimice (SCS) care permite de a crește destul de eficient semiconductorii oxidici puri și dopați cu
impurități conform literaturii de specialitate [6, 7]. Sticla-substrat pe care s-a depus oxidul de zinc a fost
curățită preventiv, apoi a fost sensibilizată în soluție de SnCl2·2H2O/HCl. Reagenții inițiali pentru formarea
soluției complexe sunt sulfatul de zinc care a fost folosit ca precursor cationic și hidroxid de sodiu. Toate
soluțiile de reagenți chimici au fost de o puritate analitică fără nici o purificare ulterioară. Soluția de ZnSO4 a
fost gradual adăugată la soluția de NaOH care a fost amestecată continuu cu un agitator magnetic până când
soluția a devenit transparentă. Doparea se realizează prin introducerea ionilor de argint și de paladiu în
soluția complexă. După depunerea chimică SCS a peliculelor, se produce clătirea în apă deionizată și uscarea
într-un flux fierbinte de aer la 150 oC timp de 1 min. Tratamentul termic post-creștere se aplică obligator
pentru materialele depuse SCS în scopul îmbunătățirii proprietăților structurale, chimice și optice, precum și
pentru a diversifica domeniul de aplicare a nanomaterialelor respective. După ce s-au obținut peliculele de
oxid de zinc dopate cu ioni de paladiu și ioni de argint, deasupra s-a depus un strat de oxid de titan prin
metoda pulverizării. Ulterior, aceste nano-heterostructuri cu stratul deasupra de oxid de titan peste oxidul de
zinc au fost testate pentru detectarea gazului de hidrogen și etanol. Ambele tipuri de structuri senzori au fost
cercetate la concentrații mici ale gazului, care sunt de 100 ppm. Pentru a determina răspunsul la ambele gaze,
senzorii au fost supuși testării la diferite temperaturi de operare, începând cu temperatura de 150 oC, mărind
treptat valoarea acesteia cu 25 oC. Rezultatele obținute sunt prezentate în figurile de mai jos.
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Figura 1. Răspunsul obținut la diferite temperaturi de operare după aplicarea gazelor de hidrogen și
etanol ale nano-heterostructurilor TiO2/ZnO dopate cu: (a) Ag și (b) Pd.
Pentru determinarea valorii răspunsului senzorului asupra gazului studiat s-a utilizat următoarea relație

(1)
În figura 1.a este prezentat răspunsul senzorului pe bază de nano-heterostructuri cu stratul deasupra de
oxid de titan peste oxid de zinc dopat cu ioni de argint. Din figura dată putem menționa că răspunsul față de
hidrogen este la temperatura de 175 oC. Deci senzorul dat sesizează atomii de hidrogen la temperatura de 175
o
C, însă etanolul nu este detectat. Mărind temperatura cu 25 oC și ajungând la temperatura de operare de 200
o
C senzorul are răspuns și la etanol. Însă răspunsul față de hidrogen este mai înalt comparativ cu vaporii de
etanol. Observăm că treptat cu mărirea temperaturii de operare răspunsul structurii senzor față de hidrogen se
mărește.
În figura 1.b este repezentat răspunsul senzorului pe bază de nano-heterostructuri cu stratul deasupra
de oxid de titan peste oxid de zinc dopat cu paladiu. Analizând graficul dat putem spune că răspunsul față de
hidrogen este începând cu temperatura de operare de 150 oC. Mărind treptat temperatura de operare,
răspunsul față de hidrogen se îmbunătățește, iar față de vapori de etanol apare primul răspuns abia la
temperatura de 225 oC.
Analizând toate acestea putem menționa că impuritățile de paladiu din structura oxidului de zinc cu
dioxid de titan au dus la îmbunătățirea răspunsului față de hidrogen. La temperatura de 225 oC s-au obținut
cele mai înalte răspunsuri la hidrogen, deci vom arăta compararea dinamică la hidrogen pentru ambii senzori
pe bază de oxid de zinc. Rezultatele obținute sunt prezentate în figura de mai jos.

Figura 2. Răspunsul față de hidrogen a structurilor senzori de gaz în baza oxidului de zinc dopați cu
impurități de paladiu (1) și argint (2).
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Datorită faptului că s-a obținut un răspuns înalt față de hidrogen a senzorului dopat cu impurități de
paladiu s-a decis de a verifica răspunsul față de hidrogen la temperatura de 225 oC.

Figura 3. Răspunsul dinamic față de hidrogen (100 ppm) a nano-heterostructurii cu stratul de oxid de
titan deasupra peste oxid de zinc dopat cu paladiu.
Din datele reprezentate putem afima că cea mai bună nano-heterstructură este aceea dopată cu paladiu,
fiindcă are răspuns față de hidrogen începând cu cea mai mică temperatură de operare, vom calcula timpii de
răspuns și de recuperare. Datele obținute sunt indicate în următorul tabel.
Tabelul 1. Indicarea timpilor de răspuns și de recuperare
Temperatura
Timp
de
Timp
de
de operare (oC)
răspuns (s)
recuperare (s)
21,24
>50
150
19,35
49,5
175
17,26
37,86
200
13,1
23,87
225

Figura 4. Timpii de răspuns și recuperare față de temperatura de operare.
Analizând tabelul și graficul timpilor de răspuns și de recuperare ajungem la concluzia că odată cu
creșterea temperaturii s-a îmbunătățit-micșorat timpul de răspuns de la 21,24 secunde până la 13,1 secunde.
Însă cel mai mult s-a modificat timpul de recuperare, de la recuperarea parțială la temperatura de 150 oC
până la 23,87 s la temperatura de 225 oC.
Concluzii
Nano-heterostructura din TiO2/ZnO dopat cu paladiu este selectivă la hidrogen începând cu
temperatura de operare de 150 oC. Modificând treptat temperatura, răspunsul se îmbunătățește doar la
hidrogen, etanolul fiind sesizat doar la 225 oC de către acest material. Comparativ cu nano-heterostructura
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TiO2/ZnO dopat cu impurități de argint, aceasta are răspuns mai mic față de cea cu paladiu. Deci structurile
senzori pe baza oxidului de zinc dopați cu paladiu și acoperiți cu un strat subțire de dioxid de titan au o
selectivitate înaltă la hidrogen la o temperatură relativ mică de operare.
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MATERIALE HIDROFILE ŞI HIDROFOBE
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Abstract: Hidrofilia este specifică moleculelor cu legături covalente și coordinative care sunt polare, adică au
molecule ne-simetrice; substanțelor care sunt ionice şi substanțelor organice sau anorganice care pot furniza protoni în
soluție. Hidrofobia - proprietatea opusă hidrofiliei reprezintă o proprietate fizică a moleculelor unui corp oarecare de
a respinge realizarea unei legături cu apa.
Cuvinte – cheie: Hidrofilia, Hidrofobia.

Unghi de contact si proprietati de umectare a suprafeţelor.
Studiile de umectare a suprafeței implică masurararea unghiurilor de contact ca şi date iniţiale. Aceste
date ne indică gradul de udare (racordare) când un solid şi un lichid interacţionează.Unghiuri mici de contact
(<90º) corespund la nivel mare de udare, iar unghiurile mari (>90º) corespund la un nivel scăzut de udare a
suprafeţei. Să consideram o picatură de lichid pe o suprafaţă solidă plană, orizontală. Unghiul de contact este
definit ca fiind unghiul format la intersecţia interfeţei lichid-solid cu interfaţa lichid-vapori (acest lucru este
obţinut geometric prin trasarea unei tangente din punctul de contact pană la interfaţa lichid-vapori în profilul
picăturii).
Interfaţa unde solidul, lichidul şi vaporii coexistă se numeşte “linia de contact a celor 3 faze”. Udarea
completă a unei suprafeţe apare la valoare 0 a unghiului de contact. Suprafeţele superhidrofobe indică valori
ale unghiului de contact peste 150° (suprafaţa şi picatura sunt aproape fară punct de contact) – exemplu
Efectul lotus.
Unghiul de contact nu este limitat la interfaţa lichid-vapori pe o suprafaţă solidă; teoriile se aplică şi la
interfeţe lichid-lichid pe un solid. Frunzele de lotus sunt mereu curate pentru ca au o caracteristică
remarcabilă, aceea de a respinge total apa, adică sunt super hidrofobe. Picaturile de apă se rostogolesc pe
suprafaţa frunzei, în loc să alunece şi antrenează murdăria dupa ele, lăsand frunza curată. Frunza de lotus are
o structura ce prezintă nanocristale de ceară pe suprafața acesteia. Nanocristalele de pe suprafața frunzei sunt
compuse din materiale hidrofobe, proprietate accentuată de rugozitate - nanostructură. De aceea, picaturile
de apă care ajung pe o astfel de frunză sunt mai mult in contact cu aerul şi se rostogolesc. ,,Efectul lotus" a
fost inspiratia pentru numeroase materiale inovative, in principal pentru a le da proprietati de auto-curăţare,
pentru a reduce nevoile de curăţare, cu beneficiu pentru mediul de viată.
Exemple de aplicaţii inspirate din efectul lotus:
1. Vopsea folosita la faţada clădirilor - murdăria nu aderă de suprafaţă şi când ploua aceasta se curăţă.
2. Unele materiale folosite pentru confecţionarea ţesăturilor sunt inspirate din ,,efectul lotus", fiind
rezistente la pete. Acestea nu au un strat de ceară, ci au ataşate mici molecule care nu se lipesc de ţesătură.
3. Există, de asemenea, spray-uri care se aplică pe suprafeţele de la baie şi bucătărie, extrem de
,,impermeabile" pentru murdărie, făcând ca aceasta să fie usor de curăţat.
Aplicaţii ale suprafeţelor hidrofobe:
• anti-umectare – stratul protector superhidrofobic păstrează obiectele uscate, apa şi alte lichide
fiind respinse;
• anti-coroziv – din moment ce stratul superhidrofobic de pe suprafaţa obiectului împiedică
contactul cu lichidele, protecţia anticorozivă asigurată este maximă;
• anti-îngheţ – substanţa hodrofobică păstrează suprafeţele acoperite complet uscate, împiedicând
astfel formarea gheţii;
• anti-contaminare – praful, lichidele sau noroiul fiind împiedicate să ia contact cu suprafaţa
protejată, avem o puternică protecţie antibacteriană sau contra radiaţiilor dacă este vorba despre o
zonă contaminată radioactiv;
• auto-curăţare – deoarece apa sau substanţele uleioase nu vor putea adera la suprafaţa protejată,
aceasta rămâne curată şi sterilă. Eventualele particule de praf sau alte pulberi se îndepărtează uşor
cu un jet de apă sau de aer;
• extinderea duratei de viaţă a produselor – multe produse devin inutilizabile din cauza umezelii, a
uleiurilor sau devin prea murdare pentru a mai putea fi utilizate. Prin protecţia oferită de Ultra-
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Ever Dry durata de utilizare a nenumărate echipamente poate fi prelungită, realizându-se
importante economii sau scăderi ale costurilor de producţie.
Suprafeţe hidrofile
Hidrofilicitate – loves water – afinitate fată de apă. Proprietatea unei suprafeţe de material să intre în
contact direct cu moleculele de apă prin intermediul legaturilor de hidrogen. Moleculele de apă pot patrunde
prin porii materialului şi udă suprafaţa complet. Majoritatea compuşilor naturali (polimeri naturali, proteine,
polizaharide etc) sunt hidrofili. Acoperirile hidrofile sunt foarte eficiente şi menţin efectul pe o suprafaţă
foarte mult timp. Folosirea acoperirilor hidrofile elimină folosirea lubrifianţilor pentru diferite tipuri de
materiale. Exemple: polizaharidele au grupări OH cu afinitate mare faţă de apă.
Metode de transformare a unei suprafețe hidrofile în hidrofobă:
• Transformarea unui solid hidrofil într-un solid lipofil (hidrofob) prin tratare cu molecule amfifile;
• Tratarea sticlei cu clorsilani - moleculele de clorsilani se leagă chimic sau prin punţi de hidrogen
cu grupările silanolice ale sticlei formând un strat monomolecular, hidrofob, datorită catenelor
alchilice.
• Hidrofobizarea cimentului/betonului se face cu produse pe baza de silani, ce oferă proprietăţi
hidrofobe betonului, betonului armat, crescând semnificativ durata de viată a acestora.
• Tratarea suprafetelor hidrofobe cu molecule amfifile în vederea inducerii unui caracter hidrofil.
Polietilena este un produs cu suprafaţa hidrofobă. Tratarea acesteia cu polietilen oxid (care are
blocuri hidrofile si hidrofobe) duce la obţinerea unui material cu suprafaţă hidrofilă.
• altă metodă de hidrofilizare a suprafeţelor hidrofobe este tratamentul în plasmă (descărcări
luminoase de tip Corona, presiune scazută, presiune atmosferică etc). In acest fel se pot genera
grupe de tip OH
Concluzie
1. Evaluarea unghiului de contact si a tensiunii superficiale este o analiza extrem de utila pentru tipuri
de suprafete solide ce vin in contact cu un lichid sau pentru 2 lichide aflate in contact.
2. Acest tip de analiza depinde foarte mult de tipul de material si tehnica de lucru/metoda trebuie aleasa
in functie de necesitatile fiecarui cercetator. In functie de tipul de material analizat se solicita producatorului
instrumentul corect pentru masuratorile dorite.
3. Aplicatiile ce deriva din aceasta tehnica acopera materiale si domenii largi cu importanta mare: lacuri,
vopsele, polimeri, materiale ceramice, metale, fibre – constructii, industria aeronautica, acoperiri
anti(bio)fouling, aplicatii biomedicale, industria detergentilor si agentilor tensioactivi in general etc.
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SENZORI DE PRESIUNE ÎN BAZĂ DE AERO-GaN

Vladimir CIOBANU
Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Au fost elaborați și caracterizați senzori de presiune în baza aero-materialului ultraporos de GaN.
Aeromaterialul este obținut prin creșterea epitaxială din fază hidridă de vapori a unui strat de câteva zeci de nanometri
de nitrură de galiu pe o rețea interpenetrată de tetrapozi din oxid de zinc. În timpul procesului de creștere substratul de
ZnO este descompus, obținând în final o rețea interpenetrată de microtuburi de GaN, sensibilitatea cărora a fost
caracterizată la presiune hidrostatică. Sensibilitatea senzorilor în bază de Aero-GaN până la 40 atm oferă posibilitatea
utilizării acestora într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi în domeniul auto, aerospațial, submarine și altele. Nivelul
de răspuns al curentului de ordinul zecilor de mA permit ca acești senzori să fie ușor de folosit în echipamente
portabile.
Cuvinte cheie: nitrura de galiu, senzori de presiune ultra-ușori, aeromaterial, creștere HVPE.

Introducere
Nitrura de Galiu (GaN), un semiconductor cu banda interzisă largă (Eg=3.4 eV la 300 K), posedă un
șir de proprietăți unice cum ar fi lucru la frecvențe înalte, conductivitate electrică înaltă, stabilitate termică și
la radiații cu energie înaltă, ceea ce a dus la implementarea acestuia în domenii precum electronica de
putere/de frecvențe înalte, optică, optoelectronică, aplicații ca senzori, etc. Pe lângă proprietățile enumerate,
GaN mai posedă proprietea piezoelectrică pronunțată ceea ce deschide o gamă largă de aplicații în
piezotronică, nanogeneratori, senzori SAW, sisteme micro-electro-mecanice [1-4]. Recent, grupul de la
Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor a demonstrat senzori de presiune în baza aerogelului de
grafenă decorat cu nanocristalite de GaN [5], precum și memristori în baza membranelor ultrafine de GaN de
numai 15 nm, un analog al sinapselor biologice [6].
Pentru multe aplicații, senzorii de presiune trebuie să posede stabilitate la accelerații și vibrații,
temperaturi înalte, radiație, stabilitate chimică. Senzorii de presiune în baza aeromaterialului GaN, denumit
în continuare Aero-galnit (A-GaN) posedă proprietățile enumerate mai sus și poate fi folosit până la presiuni
de 40 atm ceea ce presupune posibila utilizare a astfel de senzori în domeniul auto, submarinelor, precum și
în domeniul aerospațial.
Aeromaterialele, reprezintă materiale ultra-ușoare cu gradul de porozitate înalt format din rețele de
nanostructuri de diferite forme și mărimi precum nanofire, nanotuburi, nanotetrapozi sau alte structuri 3D
[7]. Elaborarea și dezvoltarea procedeelor de obținere a aeromaterialelor are loc datorită demonstrării în
ultimul timp a mai multor aplicații ale acestora precum senzori, celule solare, supercondensatori [8], sisteme
de transport a medicamentelor, inginerie tisulară, dispozitive implantabile [9], și altele.
Rezultate și discuții
Aeromaterialul GaN folosit în această lucrare, a fost crescut prin metoda creșterii Epitaxiale Hidride
din Fază de Vapori (HVPE) ce presupune depunerea unui strat subțire de GaN pe un templat de sacrificiu
compus din rețele de micro-tetrapozi de ZnO cu porozitate înaltă. Pentru creșterea HVPE a fost utilizat un
reactor cu 4 zone de temperatură controlabile. Ca surse de material au fost utilizate Ga metalic, amoniac
(NH3), și clorură de hidrogen, în timp ce gazul de transport a fost hidrogenul. În zona de reacție, are loc
formarea GaCl ca rezultat al reacției dintre Ga și HCl la temperatura de 850 0C. Reacția dintre GaCl și NH3
în zona de reacție duce la formarea GaN care se depune pe templatul de sacrificiu de ZnO. Creșterea GaN
are loc în două etape: prima etapă fiind nucleerea unui strat de GaN timp de 10 min la temperatura de 600 0C,
iar în a doua etapă temperatura este crescută până la 850 0C și timpul de depunere fiind 10 min, crescându-se
astfel un strat calitativ de GaN. Odată cu creșterea stratului de GaN la temperaturi înalte, în același timp, are
loc și descompunerea miezului de ZnO, ce în final duce la obținerea tetrapozilor goi de GaN cu grosimea
pereților de aproximativ 70 nm.
În figura 1 sunt reprezentate imagini SEM a rețelelor de microtetrapozi de ZnO ce reprezintă
substratul de sacrificiu, și micro-tetrapozii de GaN obținuti după creșterea nitrurii de galiu. Gradul de
porozitate, ε, a A-GaN are valoarea de aproximativ 93% conform calculului ε=(1-ρa/ρt)×100%,
unde ρa reprezintă valoarea densității aparente a aerogelului, iar ρt fiind densitatea reală a materialului
masiv (ρGaN=6.4g/cm3).
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Figura 1. Imagini SEM a micro-tetrapozilor de (a) ZnO și (b, c) GaN.
Caracterizarea electrică a senzorilor în baza A-GaN a fost făcută utilizând echipamentul Keithley 4200
SCS conectat la senzor care se află într-o cameră unde presiunea este crescută până la 40 atm pompând azot
pur în interior. Camera de lucru este calibrată pentru creșterea presiunii până la 40 atm. Toate măsurătorile
sunt controlate de la calculator. În figura 2 este ilustrat schematic echipamentul utilizat pentru caracterizarea
senzorilor de presiune elaborați.

Figura 2. Reprezentarea schematică a echipamentului de măsurare a senzorilor de presiune în baza
Aero-GaN [10]
Din caracteristica IV, a fost extrasă conductanța, G, în funcție de presiunea aplicată, după cum este
ilustrat în figura 3a. Se observă o dependență nelineară, conductanța scade odată cu creșterea nivelului de
presiune.
Răspunsul nelinear al senzorului în baza Aero-GaN poate fi atribuit în mare parte variației rezistenței
de contact între microtetrapozi dar și variației rezistivității intrinseci a materialului. Sensibilitatea senzorului
definită ca S  (G / G0 ) / P ,unde G0  G( P0  1 atm ) , este una neliniară și variază de la 16.2×10-3 la
presiuni joase (5 atm), la 7.4×10-3 la presiuni înalte (40 atm).
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Pentru studiul stabilității în timp a senzorului de presiune, a fost aplicată o tensiune constantă de -3.2
V și înregistrat curentul. Se poate observa din figura 3b că este necesar un timp scurt de stabilizare a
curentului, timp în care are loc rearanjarea microstructurilor, acest timp fiind comparabil cu cel al senzorilor
în baza structurilor hibride grafenă-GaN [11].
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a

Figura 3. Dependența (a) conductanței și (b) a curentului în timp la diferite nivele de presiune (1- 1 atm,
2- 6 atm, 3-11 atm, 4- 16 atm, 5- 21 atm, 6- 26 atm, 7- 31 atm, 8-36 atm, 9- 41 atm) [10]
Concluzii
Au fost elaborați și demonstrați senzori de presiune în baza aero-materialului GaN. Sensibilitatea
acestora variază de la 16.2×10-3 la presiuni joase (5 atm) la 7.4×10-3 la presiuni înalte (40 atm). Nivelul dat
de sensibilitate și răspunsul curentului de ordinul zecilor de mA fac ca acești senzori să fie fezabili pentru
echipamentele portabile.
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IMPREGNAREA NANOSTRUCURILOR ÎN MATRICI POLIMERICE
UTILIZÎND TEHNICI DE PRINTARE 3D
Piotr BODAREV
Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTM
Centru Național de Studiu și Testare a Materialelor, UTM
Rezumat: În această lucrare au fost analizate principalele metode de impregnare a nanostructurilor în matrici
polimerice. Studiind articolele științifice am identificat 4 cele mai esențiale metode de impregnare: utilizînd polimeri
hibrizi, undele acustice, printarea 3D a polimerului impregnat cu nanoparticule, precum și sinteza nanoparticulelor
direct în pereții matricilor printate 3D. În lucrare sunt scoase în eviență avantajele și dezavantajele acestor metode, se
discută în ce caz și care metodă se potrivește mai bine, sunt aduse exemple de materiale și tehnici descrise în articolele
studiate, precum și proprietățile mateialelor obținute prin aceste metode.
Cuvinte cheie: printare 3D, nanoprticule, materiale hibride, nanoarhitecturi multifuncționale.

Nanocompozitele polimerice, fiind formate din materiale cu proprietăți diferite dau un spectru larg de
combinații posibile ale proprietăților structurilor finale, ceea ce atrage un interes sporit din partea
cercetătorilor și a industriei, mai ales cu apariția și dezvoltarea printerelor 3D cu ajutorul cărora ușor se poate
obține orice structură 3D a matricelor polimerice.
Impregnarea nanostructurilor în matrici de polimer constă în amestecul dintre nanostructuri și un
polimer hibrid format din două componente: prima componentă se utilizează în calitate de material de bază
(carcasă), iar în cea de a doua nanoparticulele sunt suspendate (dacă este cazul). Ca polimer de bază poate fi
folosit orice polimer, solidificarea căruia poate fi ușor controlată de un parametru reglabil ca temperatura sau
anumite unde electromagnetice. Polimerul de acoperire se alege în corespundere cu proprietățile aditive ale
polimerului de bază și nanoparticule. De exemplu pentru impregnarea nanoparticulelor de Au, într-un
polimer biodegradabil PPF (polypropylen fumarate), nanoparticulele de Au se funcționalizează inițial cu
PPV (polyvinyl pyrrolidone), cu scopul de a spori gradul de adeziune a nanoparticulelor la matricea
polimerică de bază [1]. S-a observat că proprietățile termice depind de concentrația nanoparticulelor de Au,
iar odată cu creșterea dimensiunilor nanoparticulelor de Au proprietățile mecanice ale structurilor polimerice
se îmbunătățesc pînă la dimensiunea nanoparticulelor de 0,16 µm apoi ele se diminuează;
Neajunsul principal al metodei cu polimer hibrid este faptul că matricele obținute au o distribuire
haotică a nanostructirilor, iar pentru a controla distribuția 3D a nanopartilulelor în matricea polimerică se
utilizează undele acustice. Această metodă se caracterizează prin utilizarea ultrasunetului pentru ordonarea
nanostructurilor în timpul printării prin stereolitografie. Pentru aceasta sunt utilizate mai multe surse
independente de unde ultrasonice, iar prin acționare asupra anestecului de polimer și nanostructuri acestea se
ordonează în funcție de frecvența și direcția undelor. În lucrarea [2] aceată metodă se utilizează pentru
cercetarea formării fîșiilor de conductori în interiorul matricelor polimerice utilizînd nanoparticule
conductive de Cu, nanoparticule magnetice și nanofibre de carbon. Se utilizează 6 surse de ultrasunet
aranjate în hexagon. A fost demonstrată obținerea structurilor planare formate din fîșii de nanoparticule
aranjate orizontal și sub unghiuri de 60 și 120o, precum și a structurilor 3D de conductori în formă de spirală
și un întrerupător în formă de zig-zag.
Avantajele acestei metode față de cea precedentă sunt:
1) poziția nanoparticulelor este parțial controlată, iar ordonarea nanoparticulelor este reglată cu
ajutorul frecvenței undelor acustice;
2) proprietățile aditive dintre polimer și nanostructuri nu joacă un rol important la formarea
structurilor 3D, deci nu e nevoie de un polimer suplimentar cu anumite proprietăți aditive.
Acestă metodă se potrivește structurilor simple (fâșii, sfere, cilindri, etc.), însă pentru structuri mai
complicate metoda dată devine costisitoare pentru că necesită o construcție complicată a aparatului acustic.
Pe de altă parte sunt 2 procese rulate paralel (printarea 3D și ordonarea nanostructurilor prin acționare
acustică) dirijate de calculator care necesită resurse umane pentru proiectarea nu doar a modelului 3D dar și a
procesului de ordonare.
O altă metodă de impregnare a nanoparticulelor în matrice polimerică presupune printarea 3D a
polimerului impregnat cu nanoparticule/nanostructuri. De obicei se utilizează printarea prin stereolitografie
(Stereolithography - SLA) (tratare cu lumină UV) sau printare prin DPP (Digital Projection Printing). Pot fi
obținute structuri complicate însă distribuția nanostructurilor nu este omogenă. Această metodă permite
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obținerea nanocompozitelor de cu o structură 3D complicată și rezoluție înaltă. Această metodă este descrisă
în articolul unde se cercetează obținerea matricelor polimerice impregnate cu nanoparticole piezoelectrice de
BaTiO3 (titanat de bariu ). S-a utilizat doar un polimer de bază - polyethylene glycol diacrrylete într-un
proces de printare 3D prin proiectarea luminii UV (DPP) printr-o mască optică, care oferă posibilitatea
generării diferitor șabloane în regim dinamic. [3]
Avantaje: structuri complexe, realizare simplă, etc.
Dezavantaje:
complicat de obținut structuri cu distribuția omogenă a unor anumite tipuri de
particule în matrice; e necesar de a găsi un polimer pntru aditivitate bună între polimer utilizat la printare și
nanoparticole. Prin impregnarea nanostructurilor în matrici polimerice este complicat de a obține o structură
cu distribuția omogenă a nanostructurilor.
Pentru a rezolva această problemă s-a recurs la sinteza nanoparticuleor direct în interiorul matricelor
polimerice în timpul procesului de printare sau ulterior. În polimer nu se impregnează nanoparticulele, dar
sărurile din care acestea se vor forma la acționarea anumitor factori externi (ex. iluminare încălzire, etc.).
Sărurile se dizolvă mult mai bine în plimer decît nanostructurile, astfel în final se pot obține structuri
polimerice cu o distribuire mai omogenă a nanoparticulelor. Adică în polimerul utilizat pentru printare se
dizolvă sarea/săruri, se printează structura 3D dorită, apoi după un tratamet specific în cadrul structurii
polimerice se formează nanoparticulele necesare. Experimental aceasta este ilustrat în lucrarea [4] .
Structurile 3D au fost obținute prin dizolvarea sărurilor metalice, urmate de printarea prin DLP ( Digital
Light Processing ). După care a urmat tratamentul termic a structurilor 3D printate.
Avantaje: Obținerea structurilor cu o distribuție omogenă a nanoparticulelor; Pot fi concomitent
impregnate mai multe tipuri de nanoparticule; Nu necesită un polimer adăugător pentru acoperirea
nanostructurilor; Putem controla concentrația și localizarea nanoparticulelor prin tratament.
Dezavantaj: Această metodă poate fi aplicată doar pentru impregnarea nanoparticulelor care pot fi
obținute din săruri prin tratament suportat de polimer.
Concluzii
Au fost evidențiate cele mai esenșiale metode de impregnare a nanoparticulelor în matrici de polimer,
fiecare avînd avantaje și neajunsuri care și determină domeniil lor de aplicație. Spre exemplu pentru testearea
proprietăților polimerului impregnat cînd nu e nevoie de o structură tridimensională complexă, se poate
utiliza metoda impregnării utilizînd polimer hibrid, deoarece ea are o implementare simplă în raport cu
celelalte metode. Pentru o structură 3D simplă dar cu o distribuție omogenă și cu o configurație specifică
(linii, fîșii) mai bine se potrivește metoda a 2-a. Pentru structuri cu o morfologie complicată se pot utiliza
metodele 3 și 4. Metoda a 3-a se potrivește pentru aplicațiile cu distribuția neomogenă a nanoparticulelor, iar
pentru o distribuție omogenă se potrivește metoda a 4-a dacă nanoparticulele pot fi generate din săruri.
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SPORIREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
PRIN VERIFICAREA PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE
Gheorghe GORCEAG
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Rezumat: Dispozitivele medicale joacă un rol esențial în asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate,
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. De asemenea siguranța pacienților și a utilizatorilor de dispozitive
medicale, depinde de calitatea dispozitivelor medicale utilizate. Mai mult ca atît conform unui Raport al Organizației
Mondiale a Sănătății, dispozitivele medicale împreună cu bioinginerul constituie 50% din actul medical, celelalte 50 %
constituie medicamentul împreună cu medicul.
Cuvinte cheie: dispozitive medicale, utilizator, cerințe de securitate, cerințe de performanță, verificare
periodică metrologică, verificare periodică prin încercări de laborator, cadrul legislativ și normativ, proceduri
specifice de verificare, organisme de evaluare a conformității, autoritate publică.

Introducere
La data de 14 octombrie 2017, a intrat în vigoare Legea nr. 102 din 09 iunie 2017 cu privire la
dispozitivele medicale, au fost efectuate verificările periodice a dispozitivelor medicale de către organismul
de evaluare a conformității recunoscut prin Ordinul fostului Minister al Sănătății. Acesta a fost acreditat și
ulterior recunoscut pentru verificarea periodică a 10 tipuri de dispozitive medicale acoperind circa 15 % din
tipurile de dispozitivele medicale utilizate în instituțiile medicale din țară.
Acțiunile din urmă au fost primele inițieri de trecere de la verificarea metrologică a dispozitivelor
medicale la verificarea periodică, un concept nou de verificare și corespunzător necesităților sistemului de
sănătate al RM.
Respectiv, verificarea periodică a dispozitivelor medicale rămâne încă o problemă nesoluționată
pentru sistemul de sănătate al RM.
1. Noul Concept de verificare periodică a dispozitivelor medicale
Pentru asigurarea utilizării unor dispozitive medicale sigure, inofensive și calitative, verificarea
periodică adecvată a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare este extrem de importantă
pentru creșterea siguranței pacienților și a utilizatorilor.
Pe cînd, verificarea metrologică nu prevede verificări de securitate generală, de securitate electrică, de
funcționalitate și de control a alarmelor, în conformitate cu inventarul de dispozitive medicale utilizat în
instituțiile medicale din țară și cu cerințele actuale de verificare, fapt ce nu garantează sănătatea populației și
a personalului medical ce prestează servicii medicale.
A fost analizată și studiată practica internațională în domeniu în țări precum: Italia, Franța, Olanda,
Romania, Japonia, Elveția, Germania, care ne demonstrează că în toată lumea, cu excepția țărilor din fosta
URSS, pentru dispozitivele medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, se efectuează verificări periodice
prin încercări de către laborator acreditat la standardul ISO/CEI 17025 sau care sunt organisme de evaluare a
conformității la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind
activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, cu modificările și completările ulterioare.
O parte din instituțiile medicale din țările dezvoltate, practică același tip de verificări periodice prin
încercări, însă cu bioinginerii locali și echipamentele de testare proprii, atunci cînd instituția medicală
dispune de resurse umane și mijloace financiare suficiente.
În această ordine de idei, întru asigurarea sănătății populației și a personalului medical ce prestează
servicii medicale prin Legea nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale se asigură temeiul
legal de aprobare a mecanismului de verificare periodică a dispozitivelor medicale la condițiile actuale și
corespunzătoare de verificare.
2. Dezvoltarea Sistemului de verificare periodică a dispozitivelor medicale
În anul 2017 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 14 noiembrie 2017, pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare.
Regulamentul aprobat a fost promovat, inclusiv, la consolidarea sectorului de verificare periodică a
dispozitivelor medicale în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene și
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promovarea alinierii activității de verificare periodică a dispozitivelor medicale din Republica Moldova la
criteriile şi principiile recunoscute la nivel european și internaţional, cuprinzând următoarele aspecte a
verificării periodice a dispozitivelor medicale este constituită din activităţi de evaluare a parametrilor
definitorii de securitate, prin examinare şi încercări și a parametrilor definitorii de performanţă, prin
examinare şi încercări;
Totodată, pe lângă reglementarea mecanismului de verificare periodică a dispozitivelor medicale puse
în funcţiune şi aflate în utilizare, Regulamentul prevede Nomenclatorul tipurilor de dispozitive medicale și
periodicitatea verificării acestora. De asemenea acesta prevede că verificarea periodică a dispozitivelor
medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare se efectuează de laboratoare de încercări acreditate și
recunoscute în domeniul dispozitivelor medicale, independente faţă de producători, utilizatori şi persoanele
care asigură mentenanţa dispozitivelor medicale.
Pentru definitivarea promovării cadrului normativ integral privind verificarea periodică a
dispozitivelor medicale se impune aprobarea procedurilor specifice de verificare periodică în conformitate cu
cerințele standardelor aplicabile dispozitivelor medicale la producerea acestora, cu condițiile aplicării doar a
metodelor de încercare nedistructive și a unui număr minim de metode, care să garanteze siguranța și
calitatea dispozitivului medical prin verificarea parametrilor de securitate electrică și de performanță.
Acest lucru a fost realizat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 30 din
12 ianuarie 2018 care aprobă procedurile specifice de verificare periodică a dispozitivelor medicale, publicat
în Monitorul Oficial din 23 februarie 2018.
3. Realizări, Probleme, soluții
Noul concept de verificare a dispozitivelor medicale constituie un pas important pentru sistemul de
sănătate al Republicii Moldova, astăzi fiind aplicabil cadrul legal și normativ integral pentru a putea efectua
astfel de verificări.
Acest lucru va contribui nemijlocit la creșterea calității serviciilor medicale, prin asigurarea nivelului
înalt al parametrilor de performanță și de securitate a dispozitivelor medicale.
Totodată, mai există probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate al RM, precum insuficiența
resurselor umane și anume bioinginerii care activează în cadrul instituțiilor medio-sanitare, persoane
responsabile referitor la verificarea periodică, de pregătirea dispozitivelor medicale pentru verificare, acele
persoane care au un rol esențial în funcționarea corectă și sigură a dispozitivelor medicale.
Reamintim că specialitatea de Inginerie a Sistemelor Biomedicale din cadrul Universității Tehnice
a Moldovei își are debutul în 2006, respectiv pînă în prezent au fost pregătiți mai mulți bioingineri, circa
150. În acest sens s-au efectuat câteva evaluări (ultima în 2018) și s-a constatat că în instituțiile medicosanitare publice activează peste 150 de bioingineri, ingineri și tehnicieni, necesitatea reală fiind de
aproximativ 300.
Concluzii
Datorită noului concept de verificare periodică a dispozitivelor medicale, va crește calitatea și
siguranța actului medical urmare asigurării unui nivel înalt al parametrilor de performanță și de securitate a
dispozitivelor medicale.
Respectiv, prestatorii de servicii medicale vor putea asigura un diagnostic și tratament corect și
eficient.
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STEADY-STATE DYNAMICS OF A QUANTUM OSCILLATOR COUPLED WITH A
THREE-LEVEL EMITTER

Alexandra MIRZAC
1

Institute of Applied Physics

Abstract:A laser-pumped three-level Λ−type system the upper state of which is being coupled with a quantum
oscillator characterized by a single quantized leaking mode has been investigated. Two distinct situations leading to
cooling or lasing effects of the quantum oscillator’s degrees of freedom have been identified and the mechanisms
behind them have been described. Particularly, the interplay between single- or two-quanta processes accompanied by
quantum interference effects among the induced emitter’s dressed-states responsible for flexible lasing or deeper
cooling effects has been proved, respectively.
Keywords: quantum, dynamics, Λ – type system.

We have researched out the quantum dynamics of a quantum oscillator coupled with the most upper
state of a three-level Λ− type system. The two transitions of the three-level emitter are coherently pumped
with a single or two electromagnetic field sources, respectively possessing orthogonal dipole moments.
Certain ranges for flexible lasing or cooling phenomena referring to the quantum oscillator’s degrees of
freedom were found out. Appropriate system may be a nanomechanical resonator coupled with the most
excited state of the three-level emitter fixed on it. On the other hand, if the upper state of the Λ−type system
possesses a permanent dipole then it can couple with a cavity electromagnetic field mode which can be in the
terahertz domain, for instance. Here, we have explored two distinct situations leading to cooling or lasing
effects of the quantum oscillator’s degrees of freedom and have described the mechanisms behind them.
Remarkably, we have proved that interaction involving single- or two-quanta processes accompanied by
quantum interference effects among the induced emitter’s dressed-states are responsible for flexible lasing or
deeper cooling effects, respectively. Mutual influences between the quantum oscillator’s dynamics where
shown to occur as well [1].
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PROPRIETAȚILE SENZORIALE ALE PELICULELOR COLUMNARE
DE ZnO DOPATE CU Eu

Cristian LUPAN, Vasile POSTICA, Nicolae MAGARIU
Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat:În lucrarea dată sunt prezentate proprietățile morfologice, chimice și optice ale peliculelor columnare
de oxid de zinc dopate cu Eu (ZnO:Eu) prin depunerea chimică. De asemenea, sunt prezentate și proprietățile
senzoriale dependente de temperatura de operare pentru aceste structuri. Peliculele columnare de ZnO:Eu au
demonstrat proprietăți senzoriale la compușii organici volatili, și anume vaporii de n-butanol și acetonă. Rezultatele au
fost explicate în baza măririi proprietăților bazice ale ZnO în urma dopării cu ioni de Eu, ceea ce conduce la
catalizarea proceselor de dehidrogenare a moleculelor, și respectiv la un răspuns mai mare.
Cuvinte cheie: ZnO:Eu, pelicule columnare, senzor de gaze, compuși organici volatili.

Introducere
Conform datelor din literatură, oxidul de zinc cu o bandă interzisă largă (3.37 eV la temperatura
camerei) este un material atractiv pentru doparea cu elemente ale pămînturilor rare, precum Ce, Er, La, Eu,
etc. [1-4]. Elementele ale pămînturilor rare se cunsoc de a avea abilități de donare a perechilor de electroni
de valență și la creșterea proprietăților bazice ale ZnO [1, 5]. În acest context, metoda de depunere a
peliculelor columnare prin sinteza din soluții chimice (SCS) prezintă un avantaj, deoarece permite doparea
simplă și eificentă cu ioni ai diferitor metale, inclusiv și a pămînturilor rare, prin adăugarea sărurilor
respective în soluția complexă cu ioni de zinc [6, 7]. Astfel doparea peliculelor are loc simultan cu depunerea
lor pe diferite tipuri de substraturi [6, 7]. Printre toate elementele ale pămînturilor rare, europiul (Eu) a atras
o atenție deosebită din cauza proprietăților optice excelente [1-4]. Ionii de Eu3+ sunt niște centri de
luminiscență atractivi, din cauza că tranzițiile electronice între nivelele 4f (5D0-7F2) pot genera linii de emisie
intense [8]. Incorporarea cu succes a ionilor de Eu3+ în rețeaua cristalină a ZnO și crearea nivelelor
energetice noi a fost raportată de mai mulți autori [1, 5], ceea ce prezintă un inters sporit pentru aplicațiile
senzoriale. În literatură sunt prezentate doar cîteva rapoarte cu privință la senzorii de gaze în baza nano- și
microstructurilor de ZnO dopate/modificate cu Eu. Spre exemplu, Somacescu et al. a demonstrat
posibilitatea de detectare selectivă a gazului de NO2 în comparație cu gazul de CO de către nanoparticulele
de ZnO-Eu2O3 [9]. Stănoiu et al. de asemenea a demonstrat proprietățile senzoriale excelente ale
nanoparticulelor de ZnO-Eu2O3 la gazul de NO2 [1]. Xu și Yan au fabricat un senzor fluorescent în baza
heterostructurilor de ZnO@MOF funcționalizate cu Eu(III) pentru detectarea la temperatura camerei a
gazelor volatile de tip aldehide [10]. În lucrarea dată se vor prezenta proprietățile morfologice, chimice,
optice și senzoriale ale peliculelor columnare de ZnO dopate cu Eu. De asemenea, se va demonstra
posibilitatea de detecție a vaporilor de n-butanol și acetonă ale probelor dopate cu 0.20 at% Eu la o
temperatură de operare de 300 ºC.
1. Partea experimentală
Peliculele columnare de ZnO dopate cu Eu au fost depuse pe substrat de sticlă prin metoda sintezei
chimice din soluții (SCS) [6]. Grosimea peliculelor este de 1.3 – 1.5 µm și a fost măsurată în secțiune cu
ajutorul microscopului electronic cu balieaj (SEM). Pentru doparea cu ioni de Eu, în soluția complexă cu ioni
de Zn a fost adăugat 40 mM de EuCl3. După depunerile SCS, peliculele au fost tratate termic în aer (TA) la o
temperatură de 650 ºC. Caracterizarea morfologică, chimică și optică a fost efectuată conform procedurilor și
echipamentrului descris anterior [2, 6]. Măsurările la gaze au avut loc cu ajutorul unei instalații de tip ”homemade”, precum a fost descris anterior [2, 6].
2. Rezultate și discuții
Figura 1 prezintă imaginele SEM ale peliculelor columnare de ZnO:Eu tratate termic în aer la 650 ºC
timp de 2 ore. După cum se observă, peliculele sunt formate din granule cu o formă columnară, care sunt
bine împachetate pe substratul de sticlă. Nu au fost observate formări de aglomerări sau insule unde lipsește
creșterea granulelor (chiar și la o analiză a unei arii mai mare, vezi Figura 1a). Diametrul granulelor
columnare este de 200 – 400 nm, ceea ce este comparabil sau aproape similar cu peliculele columnare de
ZnO:Fe și ZnO:Sn, depuse prin aceeași metodă SCS, raportate anterior [6, 11]. Avantajele granulelor parțial
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interconectate pentru aplicațiile senzoriale (la gaze și radiația UV) au fost deja discutate în lucrările
precedente, și pot contribui esențial la mărirea răspunsului la gaze [6, 11].

Fig. 1. Imaginele SEM ale peliculelor columnare de ZnO:Eu la o mărire mai mică (a) și mai mare (b).
Cantitatea de 0.20 at% Eu în peliculele columnare de ZnO:Eu a fost măsurată cu ajutorul EDX. Figura
2 prezintă maparea spațială a elementelor chimice (Zn, O și Eu), detectate în aceste depuneri. După cum se
observă, elementul Eu este bine distribuit pe suprafața peliculei, ceea ce indică doparea destul de uniformă.
Datele EDX de asemenea indică și stoechiometria bună a ZnO în urma tratamentului termic în aer la 650 ºC
timp.

Fig. 2. Maparea spațială a elementelor chimice cu ajutorul tehnicii EDX: (a) Zn; (b) O și (c) Eu.
Figura 3a prezintă spectrul de adsorbție al peliculelor columnare de ZnO:Eu tratate termic la 650ºC,
măsurat la temperatura camerei. Se observă o absorbție mai puternică pentru lungimele de undă mai mari de
400 nm, adică în domeniul radiației ultraviolete. Descreșterea rapidă a absorbției la valoarea de aproximativ
380 nm, corespunde tranzițiilor directe ale electronilor între banda de valență și banda de conducție a
ZnO :Eu. Valoarea benzii interzise a fost determinată din dependența (αhν)2 față de energia fotonilor (hν),
care este prezentată în Figura 3b. Astfel, pentru pelicula columnară de ZnO:Eu s-a obținut o valoare de
aproximativ Eg = 3.22 eV.

Fig. 3. (a) Spectrul de absorbție, (b) dependența (αhν)2 față de energia fotonilor (hν) și (c) spectrul de
fotoluminiscență a peliculei columnare de ZnO:Eu.
Figura 3c prezintă spectrul de fotoluminiscență a peliculelor columnare de ZnO:Eu tratate termic la
650 ºC. Măsurările au fost efectuate la temperatura camerei. Tehnica dată poate furniza informații utile în
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privința defectelor structurale ale nano- și microstructurilor de ZnO, ceea ce este foarte important pentru
proprietățile senzoriale [6]. Se poate observa un vîrf cu o intensitate relativ înaltă la valoarea de ~ 370 nm,
care poate fi atribuit emisilor între banda de valență și cea de conducție. În regiunea vizibilă a spectrului nu
se observă vîrfuri cu intensități mari ceea ce indică cristalinitatea înaltă a probelor depuse prin metoda SCS și
urmat de tratamentul termic la 650 ºC în aer. Prezența unui vîrf lat în regiunea vizibilă este deseori atribuită
defectelor și complexelor de defecte în rețeaua cristalină a ZnO, precum și vacanțelor sau interstițiilor de
zinc sau oxigen.

Fig. 4. Răspunsul dinamic la temperatura de operare de 300 ºC ale peliculei columnare de ZnO:Eu la
100 ppm de vapori de: (a) n-butanol și (b) acetonă.
Răspunsul la gaz (S) a fost calculat ca raportul curenților măsurați la introducerea gazelor (Igas) în
camera de test și la expunerea doar în aer (Iaer), S = Igaz/Iaer. Măsurările la gaze au fost efectuate la
temperatura de 300 ºC la 100 ppm de n-butanol (C4H9OH) și acetonă (C3H6O). Răspunsul dinamic este
prezenat în Figura 4a și 4b, demonstrînd o valoare de ~ 5.9 la vaporii de n-butanol și ~ 3.5 la vaporii de
acetonă. Timpul de răspuns și recuperare în ambele cazuri sunt de ~ 10 s și ~ 30 s, respectiv. Rezultatele la
vaporii de compuși organici volatili pot fi explicate în baza mării proprietăților bazice în urma incorporării
ionilor de Eu3+ în rețeaua cristalină a ZnO, datorită unei electronegativități mai mici a Eu 3+ față de Zn2+ [12],
ceea ce conduce la mai multe procese de dehidrogenare a moleculelor de compuși organici volatili, deci
respectiv conduce la un răspuns mai mare [13].
Concluzii
Astfel, a fost raportat în lucrare că prin intermediul sintezei din soluții chimice SCS se pot depune
pelicule columnare de ZnO:Eu cu o cristalinitate înaltă. Imaginele SEM au demonstrat că peliculele sunt
compuse din granule columnare bine împachetate și parțial interconectate. De asemenea, măsurările EDX au
demonstrat o dispersie bună a Eu prin pelicula columnară de ZnO:Eu. Măsurările optice a evidențiat că după
tratamentul termic în aer la 650 ºC timp, se poate obține un grad de cristalinitate înalt cu o densitate mică de
defecte la suprafață. Măsurările la gaze au dezvăluit un potențial excelent de fabricare a senzorilor de gaze
înalt senzitivi la vaporii de compuși organici volatili prin ajustarea în continuare a parametrilor de sinteză și a
controlului concentrației de ioni de Eu în peliculele columnare de ZnO:Eu.
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SUPERELASTIC LIGHTWEIGHT CARBON MATERIALS
FOR PIEZORESISTIVE SENSORS
Irina PLEȘCO
National Center for Materials Study and Testing, Technical University of Moldova
Abstract. This article aims to give a comparative overview on carbonic materials of various geometries and
compositions, which are developed for applications in production of strain and pressure sensors. We discuss the
preparation methods and resulting geometries of carbonic porous materials, hybrid and reinforced composites. Various
architectures combined with synergistic effect of graphene and additional components reveal a series of mechanical
properties (compressibility, fatigue resistance, time of recovery) and variation of electrical parameters, which make
them suitable for integration in wearable electronics as highly sensitive devices.
Presented materials refer to own investigations and published studies of other research groups.
Key words: graphene aerogel; strain sensor; pressure sensor;piezorezistive sensor.

Introduction
Strain and pressure sensors represent one of the most popular research topics in recent years. Light
flexible sensors can become base components for wearable personal electronics. Carbon and graphene
materials of all possible geometries have been developed recently [1-3]. They compete in electrical
conductivity, mechanical hardness and flexibility, density and production cost. These materials provide great
potential for applications in mechatronics, robotics, automation, human-machine interaction, etc. In order to
mount easier the wearable sensors on the human skin for real-time human motion detection, several
performance and parameter requirements need to be fulfilled. Lightweight, flexibility, stretchability,
durability, biocompatibility, and low power consumption are crucial properties for wearable sensors [4-6].
Transduction methods of graphene-based strain and pressure sensors include resistive [7, 8],
capacitance [9, 10], and piezoelectricity [11-12].
Resistive sensors convert external forces into a variation of resistance, which can be directly detected
through changes in the electrical signals. It obtains a resistive sensing signal through the change of the
resistance [12-15]. Due to a simple measurement method and the large scope of applications [16], resistive
sensors have been widely used. Resistive effect is generated by an applied external force changing the
conductive path of the sensing material, which changes the resistance. Piezorezistive effect was found in
single layer CVD graphene [17] and was demonstrated by construction of a graphene-membrane pressure
sensor. At the same time effect didn’t depend on cristallographic alignment of the layer and multiple grain
flakes. It means, that the piezoresistive effect can manifest both in single layers as well as in multi-layered
structures like graphene aerogel. Piezorezistive effect consists in change of electrical resistance under
applied pressure. As a common type of strain and pressure sensor, the advantages of graphene-based resistive
sensors are a wide detection range, simple equipment construction, and signal testing.

Fig. 1. Schematics of different sensing mechanisms of graphene strain and pressure
sensors. Copyright 2018 Elsevier Ltd. [18].
Another sensing mechanism is represented by capacitive strain and pressure sensors [19-22]. The base
principle consist in conversion of mechanical displacement into capacitance change. Force variation in
different directions is detected by changes of sensor’s effective area and the spacing between contacts to
obtain an electrical signal [23]. Capacitive sensors exhibit extreme sensitivity to weak changes and are
suitable for detection of small forces [24-26].
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Major Parameters of Graphene-Based Strain and Pressure Sensors
The sensitivity of pressure sensors generally refers to the ratio between the variables involved in the
output and input signals. For graphene-based pressure sensors with different transduction mechanisms, the
input and output signals are different. For instance, the sensitivity of resistive pressure sensors is calculated
by dividing the relevant variation of resistance by the variation of the applied pressure. In the same way,
sensitivities of capacitive and piezoelectric pressure sensors correspond to capacitance and voltage,
respectively
(1)
Gauge factor, which makes no sense to pressure sensors, is an important parameter for strain sensors.
Gauge factor (GF), also named strain factor, of a strain sensor is the ratio of the relevant change in electrical
resistance R, to the mechanical strain ε, which means this parameter is only significant for the resistive strain
sensor
(2)
Linearity is an important indicator to describe the static characteristics of a sensor. It is used to
characterize the parameters whose actual characteristics do not match the fitted line. In certain conditions,
the ratio of the maximum deviation between the sensor calibration curve to the fitted line and the full-scale
output is called linearity, also known as nonlinearity error [27]. For the graphene-based strain and pressure
sensors, it is still a technical challenge to balance the relationship between sensitivity and linearity. At
present, researchers still cannot achieve both high sensitivity and good linearity for graphene-based strain
and pressure sensors, which needs further study.
Hysteresis is another important indicator of sensor performance. Hysteresys of stress-strain or strainresistance curves between forward and backward cycling is observed due to the fact that, when the sensor is
compressed and released, graphene flakes require a specific amount of time to return to their original
position. Effect of hysteresis shows how high is mechanical instability or damage of sensor. Hence,
hysteresis is an important parameter for graphene-based strain and pressure sensors.
Piezorezistive 3D graphene aerogel/semiconductor pressure sensors
Hybrid graphene aerogel/semiconductor structures for pressure sensor fabrication were prepared by
magnetron sputtering of nanocrystalline layers of semiconductors on graphene aerogel substrates acquired
from Graphene Supermarket.

200 μm

10 μm

Fig. 2. SEM images of pure graphene aerogel (left) and aerogel/CdS hybrid structure, insets show
diffraction patterns confirming high crystallinity of graphene and CdS.
Our previous investigations disclosed the presence of individual well exfoliated graphene nano-sheets
in the GA specimens [11, 12]. The CdS, InP, CdTe and GaN nanocrystalline films were deposited on
graphene aerogel by RF magnetron sputtering techniques in a high vacuum chamber. Distance between
electrodes was set at 8 cm, the pressure in chamber was maintained at 7.4 × 10−3 mbar, was maintained Ar
flow at 60 ml min−1. MTM-10/10 A High Resolution thickness monitor quartz microbalance was used to
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control the film thickness during sputtering. CdS, InP, CdTe and GaN wafers served as targets for sputtering.
The substrate temperature (Ts), kept at 30 °C, was controlled by using a chromel-alumel thermocouple.
The high crystalline quality of the graphene aerogel is demonstrated by the diffraction pattern analysis
(Fig. 2 insets). The disclosed crystalline phase of semiconductor layers corresponds to wurztite type P63mc.
Lattice parameters of nanocrystal are slightly increased. This might have its origin in the intergrowth with
the aerogel substrate. The promising pressure sensing properties are attributed to the large surface to volume
ratio and accordingly large area exposed to pressure differentials. This in turn makes the entirety of the
piezoelectric component susceptible to pressure-induced strain unlike in bulk piezoelectric materials, where
only the surface proximate volume generates a piezoelectric response when exposed to pressure differentials.
a)

b)

Silver contacts

Graphene
aerogel
Semiconductor
layer

Fig. 3. a) Pressure testing chamber. b) Sensor structure before testing (top)
and exposed to hydrostatic pressure (down).
The pressure sensor was built by contacting graphene aerogel/semiconductor samples with silver paste
with further drying. The wires from the pressure sensor were connected to a Keithley 4200 SCS instrument
with low noise amplifiers at outputs, and the electrical characterization was performed at room temperature
at different pressures in a pressure tank, which is calibrated to increase the pressure from 1 to 5 atm by
pumping pure nitrogen inside. Figure 4 displays the resistance–pressure dependence of bare aerogel at
different pressure values and the same dependences for graphene aerogel decorated with semiconductor
nanocrystalline layers. As can be observed, pure aerogel device the same as hybrid structures display
resistance change. However, hybrid structures show improved linearity in the wide pressure range [11].
Pressure sensor sensitivity was defined 5 V of 5.6×10−4 kPa−1 for the aerogel–SnO2 nanocomposite with 250
nm thickness and 6.7×10−4 kPa−1 with 350 nm, 6.75×10−4 kPa−1 for aerogel-GaN nanocomposite with 250 nm
semiconductor layer, in case of 250nm CdS this value was calculated as 3.2 10×-4 kPa-1.

Fig. 4. Electro-mechanical characteristics of graphene aerogel/semiconductor pressure sensors.
Comparing proposed aerogel-semiconductor pressure sensors one can evidentiate higher linearity of
aerogel/SnO2, GaN, CdS structures, resistance change for these structures is directly proportional to applied
pressure. At forward-backward sensor cycling can also be attested hysteresys which can be reduced by
increase of delays between application of pressure and collection of electrical signal.
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Conclusions
Miniaturized, integrated smart devices generate an inevitable trend in the development of technology,
which requires researches on combination of further sensors with integrated circuits. Although abundant
ultra-sensitive sensors have been reported, new types of materials and sensing mechanisms still should be
continuously optimized to meet the increasingly demanding application requirements. Moreover, emerging
healthcare technologies such as real-time human health monitoring and clinical medicine require intelligent
sensors for higher quality service. This work demonstrate that integration of piezoelectric semiconductor
nanocrystals with flexible graphene aerogel contribute to the development of high efficient pressure sensitive
devices, which have a great applicative potential at industrial, medical and household level.
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PERSPECTIVES OF DISTRIBUTED MONITORING NANO-SENSORS BASED
NETWORKS INTEGRATION INTO THE MODERN CITY INFRASTRUCTURE
Alexandr SERYAKOV
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Abstract: There is a very notable trend that, the part of world population who live in cities grow, thus grows of
the accompanying infrastructure: transportation system, energy system, water delivery system. This leads to some
environmental changes, which are hardly estimate, without having precise enough monitoring system. In this article, it
is described a possibility to use the distributed nano-sensor based networks in order to implement stable monitoring
systems.
Keywords: nano-sensor, distributed network, monitoring system;

Background
Almost three-quarters of the EU population live in urban areas: cities, towns and suburbs, with more
than 40% residing in cities alone. The share of the urban population in Europe is projected to rise to just over
80% by 2050 [1]. Cities and communities are therefore essential for Europeans’ well-being and quality of life
as they serve as hubs for economic and social development and innovation. They attract many people
because of the wide range of opportunities for education, employment, entertainment and culture that are
available there. This large concentration of people and wealth, however, often comes with a range of
complex challenges, like air pollution. Ensuring the sustainability of urban transport, by improving the
accessibility and attractiveness of public transport systems, among other measures, is one of these
challenges. Another is dealing with the negative environmental impacts arising from the large quantities of
waste they generate. Cities are consequently seen as both a source of economic, environmental and social
challenges as well as a solution to these issues. As such, they may be viewed as a key driver for achieving a
sustainable future.
Another potential advantage of urban sprawl relates to the economy and air pollution. Companies may
tend to move to city outskirts because of the need for more space and to improve connections with the wider
transport system. Although this may increase the distances between residential areas and workplaces, and
thus increase commuter traffic and air pollution, some authors argue that sprawl reduces freight transport into
central city areas, and therefore reduces air pollution in cities and traffic congestion. The decentralizations of
both residential and employment areas is seen by some as an efficient way to reduce air pollution and the
travel distances for commuters between work and homes [2].
One of urban sprawl related challenges is air pollution, and is a global threat leading to large impacts
on health and ecosystems. Emissions and concentrations have increased in many areas worldwide. When it
comes to Europe, air quality remains poor in many areas, despite reductions in emissions and ambient
concentrations. Effective action to reduce air pollution and its impacts requires a good understanding of its
causes, how pollutants are transported and transformed in the atmosphere, how the chemical composition of
the atmosphere changes over time, and how pollutants impact humans, ecosystems, the climate and
subsequently society and the economy. To curb air pollution, collaboration and coordinated action at
international, national and local levels must be maintained, in coordination with other environmental, climate
and sectoral policies. Holistic solutions involving technological development, structural changes and
behavioral changes are also needed, together with an integrated multidisciplinary approach. Air pollution is
perceived as the second biggest environmental concern for Europeans after climate change (European
Commission, 2017b) and people expect the authorities to implement effective measures to reduce air
pollution and its effects [3]. In this work an overview of sensors networks for monitoring is discussed.
Monitoring systems
One of the main tasks of the modern monitoring systems is the preparation of gridded emission data
sets as input for long-range transport models. As data submitted by parties is not always complete and as
several parties do not submit data it is necessary to fill in missing information before these emission data sets
can be used by modelers. To gap-fill those missing data, CEIP applies different gap-filling methods. After the
gap-filling, sector emissions are used for spatial emission mapping, i.e. the EMEP grid.[4]
Information on pollutant’s emission to the atmosphere and other environmental media is one of the
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key parameters required for model assessment of pollution levels and transboundary fluxes. Completeness
and uncertainties of emission data can significantly affect quality of the model estimates. Sensitivity analysis
of the modeling results has shown that, in many cases, emission uncertainties largely determine the overall
uncertainty of the model assessment.
Application of chemical transport models for assessment of HMs (Heavy metals) pollution levels in
the EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) countries requires anthropogenic emission
data spatially distributed (or “gridded”) over the regular EMEP grid. It should be noted that modeling of air
concentration and deposition fluxes needs emission data covering the entire EMEP domain that includes not
only territories of all EMEP countries but also adjacent areas (Northern Africa, Middle East etc.). Along with
this, application of the gridded emission data for modeling requires evaluation of additional emission
parameters. They comprise chemical composition of emitted pollutants, vertical distribution of emission
height and temporal variation of anthropogenic emissions along the year.
The gridded (distributed) environmental monitoring systems should have at least some basic
properties:
 Low energy consumption / High operation efficiency. Nano-sensors, being devices with very
low power consumption, should keep this advantage [5].
 Simplicity of adding every new node (sensor). It is necessary to implement a network-system,
where every new sensor could be integrated without additional configurations and adjustments.
 Disconnection of some sensor or moving to idle mode (offline) should not influence the overall
system behavior.
 Self-diagnosis capability. In a system with thousands of sensing nodes, it is necessary to have an
automatic failure detection function.

Fig. 1. Monitoring mesh-type network.
Conclusion
Nano-sensors being multifunctional, cheap, having low power consumption, are very suitable
candidates to be used for creation of a city-wide or region-wide distributed monitoring system. Such a
system, being autonomous enable non-stop monitoring all day long, without instant human access. The
modern cities, which have a tendency to create an intelligent infrastructure will benefit from having
additional information about environmental state, and from improvements of predictive ability of climate
models.
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Rezumat: Chirurgie ortognatică este intervenția chirurgicală de corectare a malpoziției oaselor maxilare, care,
nefiind tratată, în timp poate provoca diverse afecțiuni, de la aspectul fizic, până la respirație, ocluzie, dureri în
articulația temporomandibulară, etc. În timpul intervenției gnatochirurgicale, pe cale orală, oasele maxilare sunt
osteotomizate, deplasate și fixate rigid în poziția nouă planificată. Progresele tehnologice recente în imagistica
tridimensională (3D), au permis ca planificarea chirurgicală virtuală asistată de calculator și de prototipare rapidă să
fie pe larg utilizate pentru analiza structurilor anatomice craniofaciale, în scopul îmbunătățirii rezultatelor
chirurgicale.
Cuvinte cheie: chirurgie ortognatică, planificare chirurgicala virtuală, imprimare 3D .

Introducere
Chirurgia ortognatică corectează deformările maxilarului superior și ale mandibulei ca urmare a
cauzelor congenitale și/sau dobândite. În mod tradițional, planificarea intervențiilor ortognatice presupune
utilizarea imaginilor radiologice cefalometrice bidimensionale (2D) precum și a modelelor de studiu din
ghips. Totuși aceste metodele imagistice prezintă o serie de neajunsuri datorită suprapunerii structurilor
anatomice, în special la pacienții cu asimetrii vădite. Progresul tehnologiilor imagistice tridimensionale, prin
implementarea computer tomografului cu fascicol conic (CBCT), au oferit posibilitatea de a analiza în detalii
anatomia complexă a regiunii oro-maxilo-faciale. De asemenea, tehnologiile de planificare asistată pe
calculator și de manufacturare rapidă (CAD/CAM) s-au dezvolatat rapid și sunt implementate în diferite
sfere ale medicinei (traumatologie, neurochirurgie, chirurgie OMF, chirurgie estetică, implantologie, etc.),
iar în baza imaginilor digitale cu ajutorul imprimării 3D avem posibilitatea să obținem modelele pacienților
în raport real de 1:1. Printarea 3D este procesul prin care un model digital tridimensional este transformat
într-un obiect fizic, prin depunerea materialului în straturi succesive, folosind o imprimantă 3D sau chiar un
creion 3D. Primele imprimante 3D au fost dezvoltate în anii 1980 și erau denumite echipamente de
prototipare rapidă. Primul procedeu de imprimare 3D a fost numit „stereolitografie” și a fost inventat de
Charles Hull în 1983[3]. Ulterior, diferite companii (DTM Corporation, Z Corporation, Solidscape, Object
Geometries) au dezvoltat această tehnologie pentru aplicații comerciale [2]. Această tehnologie a căpătat
popularitate datorită preciziei excelente, a economisirii materialelor consumabile, precum și datorită
posibilității obținerii obiectelor cu geometrii sofisticate. Evoluția digitală a dus la apariția de noi tehnologii
de printare și materiale care au fost adaptate și în domeniul medical. În stomatologie, imprimantele 3D au
fost introduse la începutul anilor 2000, acestea inițial fiind destinate implantologiei și proteticii dentare.
Stomatologia a beneficiat semnificativ de implementarea imprimantelor 3D, iar metodele digitale devin deja
o rutină. Dezvoltarea modelelor printate 3D și a șabloanelor chirurgicale individualizate au îmbunătățit
planificarea chirurgicală și au facilitat transferul acestui plan în sala de operație în scopul îmbunătățirii
rezultatelor chirurgicale. În chirurgia ortognatică, imprimarea 3D se folosește în producția splinturilor
ocluzale, șabloanelor de osteotomie, ghidurilor de repoziționare, plăcilor de fixare și a modelelor anatomice
[1].
1. Tehnologii de printare 3D (Fig.1)
Metoda clasică de imprimare este modelarea în straturi cu ajutorul plasticului topit. Pentru a reduce
consumul de plastic, apar noi alternative. Stereolitografia este una dintre ele. Tehnologia de printare constă
în utilizarea unui laser pentru a depune rășina lichidă. Expunerea digitală a luminii este o metodă prin care se
folosesc razele UV pentru a solidifica rășinile. O altă opțiune rapidă și eficientă este Sintetizarea Selectivă cu
Laser. Această tehnologie constă în utilizarea unei lumini puternice de laser cu scopul de a topi pulberii în
straturi. În tabelul 1 sunt redate caracteristicile tehnologiilor de printare 3D.
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Fig. 1. Tehnologii de printare 3D.
Tehnologia Acuratețea Viteza de
printării
printare
FDM
medie
scăzută

Tabelul 1 Specificațiile tehnice ale imprimantelor 3D.
Materiale
Aplicații
ABS, PLA, PVA, PC,
polietilenă HDPE, elastomeri,
polipropilenă
Rășini lichide fotosensibile,
materiale ceramice

Design conceptual, piese de
detaliu pentru aplicații medicale,
forme de turnare
Piese și componente foarte
detaliate, modele de producție
rapidă a sculelor
Prototipuri și modele fine,
precise, fabricare în serii mici de
modele în medicină (restaurări
dentare, implanturi)
Piese rezistente pentru testare
funcțională, modele de turnare

SLA

foarte bună

bună

DLP

foarte bună

bună

Rășini, fotopolimeri, rășini
transparente, polimeri pe bază
de ceară

SLS

bună

medie

SLM

bună

medie

3DP

medie

LOM

medie

foarte
bună
medie

PjP

foarte bună

bună

Pulberi
(termo)plastice,
pulberi metalice, ceramice,
din sticlă
Pulberi metalice din oțel Piese de geometrii organice,
inoxidabil, titan, aluminiu, complexe și structuri cu pereți
oțel de scule, cobalt crom
subțiri și goluri sau canale
ascunse
Pulberi
(amidon,
ipsos, Design conceptual, vizualizare
pulberi plastice PMMA)
științifică, modele marketing
Hârtie, plastic
Testare fizică a formei, modele
3D voluminoase, piese fără prea
multe detalii
Fotopolimeri de diferite tipuri Piese de detaliu, subansamble
(rigizi, maleabili, transparenți, rezistente
pentru
testare
bio-compatibili, elastomeri)
funcțională, forme de turnare,
design conceptual

390

2. Modele anatomice printate 3D (Fig.2)
Modelele anatomice au o importanță semnificativă în procesul de instruire și predare. Interacțiunea
fizică cu aceste modele facilitează o mai bună înțelegere a anatomiei regiunii de interes. Simularea
preoperatorie pe modele personalizate printate 3D reduc riscurile intraoperatorii [6]. Progresele tehnologice a
algoritmurilor de segmentare (extragerea regiunilor de interes prin procedee automate sau semi-automate)
precum și disponibilitatea imprimantelor 3D, au permis obținerea modelelor personalizate într-un timp și la
un preț redus. Calitatea și rezoluția acestor modele continuă să crească, imprimantele contemporane permit
obținerea grosimii straturilor de până la 16μm pentru SLA(Polyjet, Stratasys), 20μm DLP (Moonray S100),
80μm SLS(sPro230HS, 3D Systems), 178 FDM (Fortus 900mc, Stratasys). Odată cu creșterea rezoluției va fi
posibilă și obținerea detaliilor de dimensiuni mai mici, astfel încât precizia și acuratețea intervențiilor
chirurgicale se va mări. În chirurgia ortognatică modele printate 3D, obținute în baza imaginilor CT, sunt
utilizate pentru a analiza dizarmoniile dento-alveolare și maxilo-faciale. De asemenea, modelele anatomice
individualizate au îmbunătățit considerabil evaluarea, dar și au facilitat planificarea intervențiilor
reconstructive.

Fig. 2. Modele anatomice individualizate printate 3D utilizând tehnologia SLA (Stereolitografie)
3. Splinturile ocluzale (Fig.3)
Fabricarea splinturilor ocluzale implică utilizarea modelelor din ghips, a arcului facial și a
articulatorului, totuși aceste metode convenționale adesea sunt supuse erorilor. Comparativ cu metodele
analogice, splinturile ocluzale obținute digital oferă precizie înaltă ce poate fi reprodusă. Datorită acestor
avantaje, splinturile ocluze digitale sunt din ce în mai des utilizate în practica chirurgiei ortognatice [1].
Primul care a elaborat algoritmul de creare a splinturilor digitale, și le-a obținut, a fost Lauren în 2008 [5].
Hernandez-Alfaro într-un studiu prospectiv a fuzionat imaginile scanate intraoral cu CBCT-ul și a cercetat
precizia și exactitatea acestora, iar rezultate studiului au dezvăluit o precizie înaltă [4]. Ulterior Shouman și
colab. au propus utilizarea ghidurilor de osteotomie a maxilarului superior cu utilizarea splinturilor
intermediare de poziționare în chirurgia ortognatică. Majoritatea autorilor au fost de acord că splinturile
ocluzale CAD/CAM sunt sigure și pot substitui splinturile obținute prin metodele tradiționale.

Fig. 3. Splinturile ocluzale modelate virtual și printate 3D prin DLP
(expunerea digitală a luminii)
4. Ghiduri de osteotomie și repoziție (Fig.4)
Ghidurile de osteotomie sunt utilizate pentru a asigura că linia de osteotomie este plasată exact ca pe
planificarea digitală preoperatorie astfel încât ghidurile de poziționare să permită deplasarea fragmentelor în
poziția dorită [1]. Aceste ghiduri pot fi utilizate atât la nivelul maxilarului superior, cât și la mandibulă.
Inițial acestea au fost utilizate de Zhang și colab., Polley și colab., Peter și colab., Suojanen și colab., în
intervențiile de osteotomie sagitala bilaterală mandibulară pentru a preveni lezarea fascicolului
vasculonervos alveolar inferior. Autorii au elaborat un algoritm inovativ și sigur de transpunere a planului
virtual în sala de operație. Diferențele de precizie pre- și postoperatorii au fost în limitele acceptabile,
discrepanța medie a rezultatelor postoperatorii în comparație cu planul virtual preoperator au fost de
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1.3±1.4mm. De asemenea, imprimantele 3D au oferit posibilitatea obținerii ghidurilor de repoziționare ca
alternativă la splinturile ocluzale intermediare. În consecință, aceste metode au redus timpul intraoperator, iar
predictibilitatea intervenției chirurgicale a crescut semnificativ.

Fig. 4. Ghidurile de osteotomie și de repoziție modelate virtual și
printate 3D prin tehnologia DLP.
Concluzii
Revoluția tehnologiilor CAD/CAM și a imagisticii medicale digitale au permis obținerea modelelor
ce replică anatomia fiecărui pacient în parte, din o gama largă de materiale. Avantajele tehnologiei de
printare 3D utilizată în chirurgia ortognatică constau în posibilitatea individualizării tratamentului.
Confecționarea dispozitivelor ce se adaptează la situsul operator cu o precizie înaltă, permit transpunerea
planului preoperaotor în sala de operație, în consecință intervenția devenind predictibilă. Totuși, există încă
mult potențial de cercetare a tehnologiei de printare 3D utilizată nu doar în chirurgia ortognatică, dar și în
alte disciplini medicale, cu lărgirea domeniilor de aplicare și precăutarea noilor biomateriale.
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EFFICIENCY OF THE LES IMPLANTABLE STIMULATOR IN ANIMAL TESTS
Vladimir VIDIBORSCHII
Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Technical University of Moldova
Abstract. Gastroesophageal reflux disease in recent years is gaining clinical and social significance. One of the
new, promising treatment methods is the modulation of the tone of the lower esophageal sphincter using an implantable
electrical stimulator. Author has developed and fabricated a prototype of a miniature electrostimulator, rechargeable
wireless and with Bluetooth BLE control by Android smartphone. The effectiveness of the manufactured prototype was
demonstrated during tests on laboratory animals (pigs).
Key words: GERD, midfield wireless implant powering, Bluetooth BLE.

Introduction
Gastroesophageal reflux disease, the regurgitation of gastroduodenal contents into the esophagus, is a
common chronic disease38. The strategic objectives of long-term treatment are prevention of erosive damage
to the esophageal mucosa and its progression, as well prevention of severe complications, like Barrett's
esophagus and adenocarcinoma23. One of the new, promising treatment methods is the modulation of the
tone of the lower esophageal sphincter using an implantable electrical stimulator4. Because of its relatively
large size, the pulse generator itself is implanted subcutaneously into the abdominal wall and connected to
electrodes attached to the esophagus during the laparoscopic procedure. Wireless powered implantable
stimulators could receive energy from an electric and / or magnetic field and may be significantly smaller
sized, resulting improves quality, safety and ease of use1.
Object
The object of the clinical animal trials is an experimental prototype of a programmable microstimulator of the lower esophageal sphincter with wireless powering17. This prototype was manufactured
within the framework of project No. 15.817.04.19A "Electrostimulation of the inferior esophageal sphincter
with a wireless chargeable implantable micro-stimulator on patients with gastro-oesophageal reflux
disease"5Ошибка! Источник ссылки не найден.67.
Scope
Evaluation of the clinical efficacy of various operating modes of the prototype during trials on
laboratory animals.
Trials location
Trials were conducted on 15.10.2018 in Centrul de chirurgie experimentală ”Pius Brânzeu”, P-ţa
Eftimie Murgu Nr. 2, 300041 Timisoara, Romania, equipped with a proper technical experimental base
and trained personnel for surgical operations on laboratory animals.
Testing equipment and measuring instruments
Digital scope meter Siglent SHS810, tailor made test bench “Implant activity checker”, tailor made
test bench “High resolution LES pressure manometry analyzer (HiLESPMA)”, PC (notebook).
Test conditions
Testing the clinical effectiveness of an implantable prototype was performed during surgery
procedure with fixation of electrodes on the esophagus of a laboratory animal (pig), with subsequent
registration of implant activity with test equipment. After implanting of the prototype, operational access was
closed to test performance of wireless communication through animal tissues.
Prototype was programmed to perform 5 different modes of operation:
1. stimulation mode #1 (pulse width 220 μs, frequency 20 Hz, duration 10 sec)
2. stimulation mode #2 (pulse width 100 μs, frequency 10 Hz, duration 10 sec)
3. stimulation mode #3 (impulse width 300 μs, frequency 40 Hz, duration 10 sec)
4. stimulation mode #4 (pulse width 220 μs, frequency 20 Hz, duration 60 sec)
5. stimulation mode #5 (pulse width 375 ms, 6 imp / min, duration 60 sec)
Commands and telemetry data of the installed device (communication signal power, temperature,
device version) was received via Bluetooth BLE radio communication using custom made mobile
application installed on an Android-based smartphone (Samsung Galaxy J5).
Implant activity was registered with three different methods:
1. Comparative temperature measurements with esophageal probe vs internal prototype sensor;
393

2. Indirect electrical activity measurement with scope meter;
3. Modulation of esophageal sphincter pressure using Sengstaken-Blackmore catheter.
To evaluate the electrical activity and measure esophageal temperature was manufactured custom
made catheter probe with 3 electrical leads and NTC thermocouple sensor, connected to test bench with
digital thermometer and 3 leads test pins.

Fig. 1. Probe for evaluation of electrical activity and temperature.
During trials catheter probe was installed by its sensitive end in the esophagus of a laboratory animal
in the projection of implanted prototype electrodes. At the other end, the probe connected to the “Implant
activity checker” test bench with an oscilloscope connected to evaluate the output electrical activity of the
prototype and to compare the probe temperature data with the temperature transmitted by the prototype,
measured by high resolution digital temperature sensor.

Fig. 2. “Implant activity checker” test bench with running temperature test.
During the tests, various operating modes of the prototype were sequentially launched from
smartphone with simultaneous recording of electrical signals using an Siglent SHS810 oscilloscope.

Fig. 3. “Implant activity checker” test bench with running electrical activity test.
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To explore the effectiveness of modulating the tone of the lower esophageal sphincter (PS), a standard
Sengstaken-Blackmore three-lumen esophageal obturating catheter was used, connected to the HiLESPMA
(High Resolution LES Pressure Manometry Analyzer) custom test bench with data transfer to PC (laptop)
with running Software (Honeywell SEK002 Sensor Evaluation Kit v4.0.0.5).

Fig. 4. “High Resolution LES Pressure Manometry Analyzer” test bench test.
Esophageal Sengstaken-Blackmore catheter was installed according to the standard technique with the
location of the esophageal balloon in the projection of the lower esophageal sphincter.
The esophageal balloon of catheter was pre-inflated with a HiLESPMA’s microcompressor to a
pressure about 50 mmHg by a dial gauge, after that were started electro stimulation of implanted prototype,
resulting modulation of the lower esophageal sphincter (LES). Different pulse length, frequency and current
values (2, 4 and 6 mA) were tried. LES tone changes were observed by moving of pressure dial gauge and
registered with high resolution pressure sensor, connected to
PC with running data recording and analyzing software.
Trials results. The test results are shown in table 1.
Table 1.
Parameters

Compliance criteria

Registration of pulses with a
width corresponding to the width
of the mode of stimulation pulses
tonus
Increasing the LES tone
over background fluctuations
Establishing communication
with the module, obtaining
telemetry data (signal power,
temperature, stimulation current,
etc.)

Electrical activity
LES
modulation

Telemetry

Tests results
successful registration of electrical pulses
of a given width and amplitude
* LES tone clearly increased depending on
the mode of stimulation
Successful establishment of communication
with the prototype - signal power up to -81 dB.
Acquisition of stimulation current data (2, 4 or 6
mA), temperature values (difference with probe
temperature ± 0.5 ° С)

* see photo of the modulation of the LES below.

Fig. 4. LES pressure modulation during work of prototype.
During the modulation of the LES tone test, a positive increase up to +8.78 mmHG was recorded
above the background fluctuations caused by respiration.
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At the same time, the normal pressure of the lower esophageal sphincter in a healthy person is about
20 mmHG, while pathological - less than 10 mmHG.
It should be noted that the most pronounced results were obtained for 6 mA stimulation current.
Receiving similar effect from weaker currents like 1-2 mA should require modification of the type of
electrode contact with muscle tissue from a single point to a diffuse contact (for example, circular or multipoint).
To estimate the bioimpedance, the output pulse of working mode #5 was recorded with a direct
connection of the oscilloscope to the implanted electrodes. A pulse amplitude of 1.6 volts was recorded,
which, at programmed pulse current of 6 milliamps, is equivalent to electrodes bioimpedance of 266.7 Ohms.

Fig. 5. Recorded electrical activity of prototype, working mode #5.
Conclusion
The manufactured prototype successfully demonstrated the possibility of modulating the tone of the
lower esophageal sphincter. The most effective was the operation mode #5 with a stimulation current of 6
mA. Additional modification of the Bluetooth transceiver antenna is necessary to compensate shielding
effect of biological tissues. For a more detailed estimation of the effectiveness of various LES
electrostimulation modes, additional studies are required.
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IMPACTUL INTEGRARII 3D ASUPRA CONSTRUIRII
ARBORELUI DE CLOCK
Ionica-Marcela PLETEA
Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Arborele de clock este structura cea mai utilizata pentru distribuirea semnalului de clock in retea.
Atingerea performantelor designului din punct de vedere al frecventei circuitului poate fi ajutata de obtinerea unui
arbore de clock performant. Intarzierea pe arborele de clock(skew-ul) si consumul de putere sunt principalele obiective
luate in considerare in optimizarea arborelui de clock[8]. In cazul integrarii 3D, impactul arborelui de clock asupra
ariei si vitezei este evidentiat prin raportarea la arborele de clock in integrarea 2D.
Cuvinte cheie: skew, arbore de clock, integrare 3D, optimizare, perfomant

Introducere
Scaderea rapida a dimensiunilor tranzistoarelor folosite in procesul de fabricare pe discul de siliciu,
conduce la o crestere semnificativa a dimensiunilor circuitelor electronice, pe care programele de proiectare
vor trebui sa o proceseze. Proiectarea, reprezentarea și implementarea circuitelor integrate 3D va necesita
modificări în mai multe etape din metodologia de proiectare. Circuitele integrate 3D tind să fie mult mai
complexe, pe măsură ce trebuie să integreze o cantitate mai mare de funcționalitati și conțin diverse
tehnologii.
Unul dintre scopurile realizării integrării 3D este de a reduce complexitatea interconexiunilor şi
întârzierile asociate cu integrarea 2D. Acestea sunt considerate ca fiind principalele obstacole în calea
creșterii performanțelor în continuare pentru generațiile viitoare de circuite integrate. Acest aspect se reflecta
in toate etapele procesului de proiectare a circuitelor integrate, iar in lucrarea de fata este analizat impactul
crearii arborelui de clock asupra lungimii interconexiunilor si intarzierilor asociate cu acestea.
Partea experimentala
Balansarea intarzierilor pe ramurile arborelui de clock in vederea obtinerii unui skew eficient se face
prin inserarea bufferelor si/sau inversoarelor pe caile semnalului de clock. Clock tree synthesis – sinteza
arborelui de clock - reprezinta o etapa importanta in flow-ul de proiectare a circuitelor integrate digitale si
joaca un rol important in implementarea unui arbore de clock echilibrat care sa ajute la atingerea
constragerilor de timp din design. Scopul principal in construirea arborelui de clock este de a reduce skew-ul,
de a acoperi toate registrele din design si de a mentine o arie cat mai mica a designului.
Bufferele si inversoarele care formeaza arborele de clock in designul din figura 1, sunt puse in
evidenta prin marcarea lor cu alb. Arborele de clock a fost implementat pentru o perioada de 3ns iar structura
lui cuprinde 8 nivele cu 274 de buffere/inversoare care ajung la cele 7729 de bistabile din design.
In mod obisnuit implementarea arborelui de clock intr-un flow 2D arata ca cel din figura 1.

Fig. 1 Arbore de clock in circuit integrat 2D.
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Implementarea arborelui de clock in dimensiunea 3D cu ajutorul toolului de proiectare a circuitelor
integrate 2D[4], s-a realizat dupa plasarea memoriilor reprezentate grafic printr-o serpentina ca in figura 2, al
carei pas este mai mic decat cea mai mica memorii din design, astfel incat sa poata fi evitate violarile de
DRC care ar fi aparut daca inlocuiam memoriile virtuale cu cele reale[5]. In structura arborelui de clock s-au
folosit buffere si inversoare din tehnologie cu marimi de la 2X la 32X, astfel incat sa se obtina un arbore
echilibrat si cu o arie cat mai mica.

Fig. 2 Arbore de clock in circuit integrat 3D.
Spre deosebire de distributia arborelui de clock 2D, unde bufferele/inversoarele folosite in structura
sunt plasate in aria din jurul memoriilor, in cazul plasarii 3D, structura arborelui de clock este imprastiata pe
toata suprafata core-ului. Disparand constrangerea de arie, distributia arborelui de clock este mult mai
uniforma in cazul 3D, iar necesarul de buffere/inversoare din structura scade semnificativ.
Rezultate si discutii
În raportul detaliat de la 2D report CLOCK sunt prezentate caracteristicile arborelui de clock “l2clk”
si anume: arii celule, arie totala, numar de bufere/inversoare, numarul de nivele pe care s-a creat arborele,
skew, calea cea mai lunga de timing din design si cea mai scurta, perioada clockului, conditiile tehnologice
in care s-a implementat clockul, intarzierile pe caile cele mai lungi si cele mai scurte, precum si scenariul in
care a fost implementa si anume “modul functional”
2D report CLOCK
Clock Tree Name
: "l2clk"
Scenario
: "func"
Clock Period
: 3.00000
Clock Tree root pin
: "l2clk"
Number of Levels
:8
Number of Sinks
: 7729
Number of CT Buffers
: 274
Number of CTS added gates : 0
Number of Preexisting Gates : 180
Number of Preexisting Buf/Inv : 10
Total Number of Clock Cells : 464
Total Area of CT Buffers
: 1565.27307
Total Area of CT cells
: 2057.03809
Max Global Skew
: 0.05655

3D report CLOCK
Clock Tree Name
: "l2clk"
Scenario
: "func"
Clock Period
: 3.00000
Clock Tree root pin
: "l2clk"
Number of Levels
:9
Number of Sinks
: 7729
Number of CT Buffers
: 204
Number of CTS added gates : 0
Number of Preexisting Gates : 180
Number of Preexisting Buf/Inv : 9
Total Number of Clock Cells : 393
Total Area of CT Buffers
: 1383.56042
Total Area of CT cells
: 1879.39172
Max Global Skew
: 0.04670
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În raportul detaliat de la 3D report CLOCK sunt prezentate caracteristicile arborelui de clock “l2clk”
si anume: arii celule, arie totala, numar de bufere/inversoare, numarul de nivele pe care s-a creat arborele,
skew-ul, aria toatala a celulelor de clock.
Concluzii
Dupa etapa de construire a arborelui de clock se poate observa ca sunt folosite cu 25% mai putine
buffere respectiv inversoare.
Organizarea tridimensionala a circuitului[3], reduce lungimile conexiunilor atat cele medii cat si cele
maxime, necesare pentru a conecta componentele sistemului, reducand disiparea puterii si crescand
performanta in acelasi timp. Reducerea totala a ariei designului datorata suprapunerii memoriilor peste
standard celuri se reflecta in rumatoarele aspecte:
a. numarul de inversoare si buffere folosite la optimizare este redus;
b. aria totala a celulelor combinationale este micsorata;
c. lungimea neturilor este redusa;
d. lungimea conexiunilor dintre standard celuri si memorii se reduce;
e. numarul de buffere si inversoare folosite la construirea arborelui de clok este redus;
f. valoarea skewului este redusa.
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PIEZOELECTRICITATEA, FLEXOELECTRICITATEA ȘI APLICAȚIILE LOR

Catalin TRIFAN
Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Piezoelectricitatea și flexoelectricitatea, fiind efecte de cuplu electromecanic, în combinație cu
nanotehnologia, prezintă un interes sporit datorită potențialului aplicativ la scară industrială. O aplicație deosebită și
importantă este colectarea energiei prin intermediul nanogeneratoarelor bazate pe materiale flexoelectrice. În această
lucrare, de asemenea, sunt incluse o listă de materiale, aplicații, tendințe și concluzii referitor la viitorul tehnologiilor
bazate pe aceste efecte.
Cuvinte – cheie: Piezoelectricitate, flexoelectricitate, colectarea energiei, polarizare electrică

Piezoelectricitatea este un efect de cuplu electromecanic ce constă în polarizarea electrică sub
influența tensiunii mecanice. Acest fenomen apare în diferite categorii de materiale precum solide, cristale
lichide, polimeri, biomembrane ș.a. Aceasta se poate manifesta în două moduri: direct, atunci când se aplică
tensiune mecanică și apare polarizare electrică și indirect, atunci când obiectul cercetat începe să vibreze
datorită câmpului electric existent [1]. Un alt fenomen similar este flexoelectricitatea, dar ele se disting prin
modul de aplicare a tensiunii mecanice, fapt ce duce la apariția unor categorii de substanțe în care poate
apărea flexoelectricitatea și nu poate să apară piezoelectricitatea. Ultima apare în urma aplicării uniforme a
tensiunii mecanice, fapt ce blochează apariția acestui fenomen în substanțe cu simetrie centrală, pe când,
flexoelectricitatea poate surveni datorită gradientului de tensiune mecanică [4]. Aceste fenomene prezintă un
interes deosebit pentru oamenii de știință, deoarece au o aplicabilitate largă în domeniul senzorilor și
actuatorilor. Tendința de a crea nanotehnologii ce ar permite colectarea energiei după un principiu absolut
inovativ de asemenea nu-i lasă indiferenți pe cercetători.
În continuare este prezentată o serie de aplicații ale piezoelectricității:
 Generator de tensiune electrică .
 Senzori.
− Dispozitiv de prindere de chitara acustică-electrică (microfon de contact).
− Detectarea, generarea undelor sonore.
− Microbalanțe care sunt folosite ca senzori chimici și biologici foarte sensibili.
 Actuator.
− Alinierea oglinzii laserului.
− Modulator acustico-optic (utilă pentru calibrarea frecvenței unui laser).
− Microscop de forță atomică.
− Printer cu cerneală.
 Piezochirurgie (destinată spre posibilitatea de a tăia anumite țesuturi cu daune minime pentru
celelalte țesuturi).
 Celule fotovoltaice.
Un moment important despre efectul flexoelectric este că la scară micro-nanometrică acesta tinde să
devină la fel de puternic ca cel piezoelectric și chiar să-l depășească [4]. Iată o altă serie de aplicații, deja ale
flexoelectricității:
 Nanogenerator.
 Sesizare: Micro/nano accelerometru.
 Acționare: Microtuburi cu electrozi interdigitali.
 Posibile aplicații pentru memorie feroelectrică.
Concluzionând, avantajele esențiale a flexoelectricității față de piezoelectricitate sunt următoarele:
− poate apărea în cristale cu simetrie centrală.
− la scară micro/nanometrică ea devine mai semnificativă decât piezoelectricitatea.
Conceptul de nanogenerator a fost format și prezentat pentru prima dată de Wang în 2006. Pentru
demonstrarea acestuia, el a folosit nanofire de ZnO aranjate vertical cu intenția de a amplifica intensitatea
curentului electric. În 2013 s-au înregistrat parametrii curentului electric precum 57 V, 134 μA, cu densitatea
de putere de 0.78
suficient pentru a irita un nerv sciatic al unei broaște. Pe lângă nanofire de ZnO au
fost folosite mai apoi și nanofire din PZT, PVDF și nanofire de PMN-PT [4]. Ce ține de eficacitate, în urma
prelucrării datelor experimetale, s-a ajuns la concluzia că polarizarea flexoelectrică depășește pe cea
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piezoelectrică considerabil (în cazul unei diafragme circulare cu grosimea considerabil mai mică ca raza,
circa de 20 de ori). Cele expuse anterior demonstrează avantajul practic al flexoelectricității și arată că
viitorul nanogeneratoarelor va fi determinat de setul nostru de cunoștințe despre acest fenomen. Problema
actuală constă în găsirea materialelor cu coeficienți flexoelectrici înalți, deoarece, la moment, coeficienții
vizați pentru materialele cunoscute sunt mici [5]. În continuare urmează un tabel cu materiale flexoelectrice
și cu coeficienții flexoelectrici corespunzători:
Compoziția
materialului

Tabelul 1. Coeficientul flexoelectric teoretic și practic pentru diferite materiale.
Coeficientul flexoelectric (teoretic)
Coeficientul flexoelectric (practic)

10-20 (53)
6-10 (53)

C

Concluzie
Piezoelectricitatea și flexoelectricitatea sunt două efecte electromecanice similare și importante
datorită universalității înalte, fapt ce duce la o aplicabilitate înaltă. De asemenea, datorită faptului că efectul
flexoelectric crește odată cu micșorarea dimensiunilor dispozitivului, el devine un factor important ce
necesită studiere minuțioasă pentru a fi posibilă aplicarea acestuia în nanodispozitive și crearea unor noi
tehnologii avansate.
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PROPRIETĂȚILE OPTICE ALE FILMELOR SUBȚIRI DE Zn1-XMgXO
OBȚINUTE PRIN METODA SPIN-COATING
Vadim MORARI
Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”
Școala Doctorală - Științe Fizice
Abstarct — Soluțiile ternare Zn1-xMgxO sunt de mare interes datorită potențialului lor de aplicare în dispozitive
optoelectronice pe baza heterojoncțiunilor MgZnO/ZnO pentru domeniul UV [1,2]. În această lucrare prezentăm
rezultatele investigării morfologiei (microscopia SEM), compoziției chimice (EDX) și proprietăților optice ale filmelor
în funcție de concentrația Mg.Deoarece odată cu mărirea concentrației de Mg în ZnO se mărește banda interzisă a
materialului, în acest studiu este ilustrat cum se schimbă banda interzisă a filmului Zn1-xMgxO în dependență de
concentrația Mg.
Cuvinte cheie — filme subțiri semiconductoare, UV, spin-coating, SEM, EDX.

Introducere
Materialele ZnO și MgO au energia benzilor interzise de 3.3 eV [3] și 7.8 eV, respectiv [4]. ZnO este
un semiconductor cu banda interzisă largă, iar MgO este practic un material dielectric. Materiale
semiconductoare cu banda interzisă cuprinsă între 3.3 eV și 7.8 eV pot fi obținute prin amestecarea ZnO și
MgO în soluții solide ternare Zn1-xMgxO. Banda interzisă a unui astfel de material depinde nu numai de
fracția molară (x) a Mg, dar și de tipul de rețea cristalină. Soluțiile solide Zn1-xMgxO cu rețeaua hexagonală,
au o lățime a benzii interzise mai mică decât cele cu rețea cubică. Pentru dirijarea cu banda interzisă a
materialului și, respectiv, deplasarea spectrului de emisie (in cazul emițătoarelor de lumină) sau a
diapazonului spectral de sensibilitate (în cazul detectoarelor de radiație) spre lungimi de undă mai scurte,
poate fi aplicată producerea soluțiilor solide Zn1-xMgxO. Sistemul ZnO - Zn1-xMgxO asigură posibilitatea
modelării proprietăților optice, luminescente și fotoelectrice într-un diapazon destul de larg, prin ajustarea
compoziției în sistem (valoarea parametrului x). Nanostructurarea acestor materiale, în particular producerea
filmelor nanostructurate, este un element adăugător pentru modelarea proprietăților specifice. Prin
schimbarea compoziției pot fi produse dispozitive pentru lungimi de unde scurte de la UV-A (320-400 nm),
la UV-B (280-320 nm) și UV-C (200-280 nm) [5].
În această lucrare au fost analizate filmele subțiri în sistemul oxidic Zn1-xMgxO prin metoda spin
coating, inclusi pentru producerea heterojoncțiunilor pe suporturi de Si pentru aplicații în fotodiode.
Tehnologia de obținere a filmelor
Metoda spin-coating (Fig.1) este o procedură utilizată pentru a depune pelicule subțiri, uniforme, pe
suporturi de Si, safir, cuarț, sticlă ș.a. De obicei, în centrul suportului, care se rotește la o anumită viteză (în
cazul dat 2000 rpm/min), se aplică o cantitate mică de soluție, care se extinde pe toată suprafața substratului
prin forța de centrifugare. Rotația durează 20 s, apoi substratul se usucă la temperatura de 150 °C, timp de 10
min. Procesul continuă până la obținerea grosimii dorite a filmului. Cu cât este mai mare viteza de rotire, cu
atât este mai subțire filmul. Grosimea filmului depinde, de asemenea, de concentrația și vîscozitatea soluției,
dar și de solventul utilizat. După depunerea a 10 straturi, s-a aplicat tratamentul termic în aer la 500 °C timp
de o oră.
Pentru depunerea filmelor subțiri de Zn1-xMgxO prin metoda Spin-Coating, s-a folosit soluții de acetat
de Zn (Zn(Ac)2) și acetat de Mg (Mg(Ac)2), (0,35M) dizolvate în câte 20 ml de 2-Methoxyetanol fiecare +
0,5 ml de diethanolamine (DEA), amestecate în baia ultrasonică timp de 30 min, la o temperatură de 50 - 60
°C. Cu acești doi acetați, s-au preparat soluții cu diferite concentrații de Mg.
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Fig.1. Metoda Spin Coating de producere a filmelor în baza soluțiilor.
Studiul morfologiei, compoziției chimice și proprietățile optice
Cu ajutorul microscopului electronic de scanare Hitachi SU 8230, echipat cu detector-analizor EDX
Oxford, s-a studiat morfologia filmelor subţiri de Zn1-xMgxO utilizând imagini de electroni secundari,
obținute la diferite mărimi: 10k, 40k, 60k. Astfel de imagini SEM ale filmului de Zn1-xMgxO obţinut prin
metoda spin-coating, sunt prezentate în (Fig.2), unde se observă că filmul depus este planar. Au fost
preparate filme cu grosimea între 200 - 500 nm cu o morfologie uniformă ceea ce este demonstrat şi în
imagine.

Fig. 2. Imagini SEM de sus (a,b) şi în secţiune (c) ale materialului p-Si/n-Zn1-xMgxO obținut prin
metoda spin-coating.
Deoarece raza ionică a Mg2+ (0,57 Å) este aproape de cea a Zn2+ (0,6 Å) [9], înlocuirea zincului cu
magneziu, nu ar trebui să producă o schimbare semnificativă a constantei rețelei. Cu toate acestea, o
diferență mare între structura hexagonală ZnO (a = 3,25 Å și c = 5,21 Å) și structura cubică MgO (a = 4,21
Å) poate conduce la amestecarea fazelor instabile [6]. Figura 3, demonstrează diferența dintre banda interzisă
a filmului Zn1-xMgxO și fazele corespunzătoare. Zona umbrită este regiunea cu faze mixate care nu are o
bandă interzisă bine definită [7]. În lucrarea [7] se concluzionează că separarea fazelor are loc în intervalul
de 0.37 ≤ x ≤ 0.6. Un strat cu structura rețelei hexagonale crește la valori ale lui x mai mici decât 0.37, iar la
valori mai mari decât 0.6 se obține rețeaua cubică. Acest lucru poate fi explicat prin observația, că structura
stratului depinde puternic de metodele și condițiile de creștere. Este dificil să se crească un strat de Zn1xMgxO de calitate înaltă [8], pe strat tampon de ZnO, chiar și cu o valoare scăzută a lui x, deoarece
solubilitatea termodinamică a MgO în ZnO este foarte scăzută. Din cauza separării fazelor, se formează zone
cu concentrații mai mari sau mai mici de MgO. Suprafața unui astfel de strat tinde să fie foarte rugoasă,
deoarece este compusă din nanoroduri relativ înalte.

Fig.3. Banda interzisă a filmului Zn1-xMgxO în dependență de concentrația Mg.
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Mai jos (Fig.4) este prezentată creșterea benzii interzise la utilizarea a trei concentrații de Mg diferite.
Din spectrele de transmisie optică a fost determinată valoarea benzii interzise (Eg) utilizând ecuația (1) [10]:
αhυ = B(hυ - Eg)1/2

(1)

unde: α este coeficientul de absorbție, hυ corespunde energiei fotonice, B este o constantă, iar factorul
exponențial 1/2 corespunde tranzițiilor directe permise. Așa cum se arată în Fig. 4, valoarea benzii interzise
Eg, poate fi obținută prin intersecția segmentului linear al funcției (αhν) 2 cu axa absciselor. Dacă să analizăm
proprietățile optice ale soluțiilor solide ternare Zn1-xMgxO în dependență de concentrația molară a Mg (Fig. 4)
atunci putem observa foarte bine, că odată cu mărirea concentrației de Mg, se mărește banda interzisă a
materialului.

Fig.4. (αhν)2 în funcție de hν a filmelor Zn1-xMgxO la diferite concentrații de Mg.
S-a constatat faptul că, la o concentrație de Mg de 20 % în soluțiile precursoare, avem banda interzisă
3,75 eV, iar pentru 30 % și 60 % avem, 3,98 eV și respectiv, 5,02 eV.
Analizând transparența optică (Fig.5) a filmelor subțiri Zn1-xMgxO la diferite concentrații de Mg,
putem observa că, la 20 % concentrație de Mg în soluțiile precursoare avem o transparență optică de 82 %.
La 30 % concentrație de Mg, deja avem o transparență de 85 %. În cazul unei concentrații mai mari, de
exemplu 60 %, am obținut transparența optică de 92 %.

Fig.5. Transparența optică a filmelor subțiri Zn1-xMgxO.
Cu ajutorul microscopului electronic de scanare Vega TS 5130, echipat cu detector-analizor EDX, s-a
studiat compoziția chimică a filmelor obținute (Fig. 6). Din analiza acestor date se observă că avem un
deficit considerabil de Zn în măsurători în comparație cu concentrația zincului în soluțiile precursoare.
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Aceste observații se explică prin prezența unei faze separate de MgO în filmele obținute, în plus la prezența
soluției solide ZnMgO.

Fig.6. Analiza compoziției chimice EDX a filmelor subțiri Zn1-xMgxO.
Concluzii
În urma efectuării acestui studiu, au fost obținute filme nanostructurate de Zn1-xMgxO cu diferite
concentrații de Mg. S-a constatat faptul că prin metoda de depunere spin-coating pot fi obținute structuri
planare cu transparență optică înaltă, iar odată cu creșterea concentrației de Mg are loc creșterea benzii
interzise. Prin urmare, are loc deplasarea marginii de absorbție optică în domeniul UV îndepărtat, ceea ce
face ca materialul Zn1-xMgxO să fie promițător pentru mai multe aplicații optoelectronice și fotoelectrice.
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