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şi cercetarea ştiinţifică studenţească
Studenţii şi masteranzii Andrei Ando-

ne, Adrian Dascăl, Ruslan Platon de la 
Catedra de Microelectronică şi Dispozitive 
cu Semiconductori, FCIM, sub conducerea 
ştiinţifică a dlui Andrei Bragarenco, conf., 
dr., au cercetat aspecte actuale ale dome-
niului microcontrolelor: comunicarea la 
distanţă, convertoare de putere (PWM), co-
municarea între sisteme (USART, I2C, One 
Wire), achiziţia şi prelucrarea datelor de la 
diferite surse (senzori, camere digitale, tra-
ductoare), afişarea datelor la dispozitive de
ieşire. Rezultatele acestor investigaţii au fost 
implementate în mecanismul nou elaborat 
„Platforma ghidată la distanţă”.

Mecanismul dat are o arie largă de apli-
care: ghidare la distanţă fără fir; utilizarea în
locuri cu risc sporit pentru sănătatea omu-
lui; utilizarea în locuri greu accesibile; co-
lectarea imaginilor la distanţă; monitoriza-
rea mediului ambiant (temperatura: -50 С0 
+150 С0, luminozitate: 0-250 unităţi; senzor 
gaze: CH

4
, alcool, fum de ţigară,C0

2
).

Sistemul de colectare a datelor este rea-
lizat pe un controler separat cu capacitatea 

de a afişa datele pe un LCD. Controlerul pen-
tru achiziţia datelor este unul secundar în 
acest sistem şi comunică prin interfaţa I2C 
cu controlerul master. Datele achiziţionate 
de la senzori sunt transmise către staţia de 
lucru prin interfaţa fără fir, aceeaşi prin care
este realizat controlul mişcării platformei. 
Comunicarea dintre staţia de lucru şi plat-
forma mobilă este realizată printr-un pro-
tocol specific pentru asigurarea integrităţii
datelor transferate.

Platformă ghidată la distanţă

Valeriu Mortu şi Ion Godea,  studenţi 
în a. IV la Facultatea de Energetică, şi mas-
terandul Ion Răilean efectuează o amplă 

cercetare în tema „Convertizoare electro-
mecanice speciale”.

Se cercetează motoare electrice sincro-
ne cu magneţi permanenţi. Se efectuea-
ză studiul procesului de pornire a acestor 
motoare direct de la reţeaua electrică. Se 
elaborează modele matematice, se descriu 
caracteristici şi se determină parametrii 
acestor motoare. De asemenea, sunt cer-
cetate generatoare sincrone cu magneţi 
permanenţi pentru producerea energiei 
electrice în sistemele surselor neconvenţio-
nale/regenerabile de energie. 

Conducătorul ştiinţific al lucrării: 
dl Tudor Ambros, prof. univ., dr. hab.

Convertizoare electromecanice eciale

La Catedra „Teo-
ria Mecanismelor şi 
Organe de Maşini” a 
fost deschisă o nouă 
specialitate pentru 
studiile de masterat 
– „Ingineria Siste-
melor de Conversie 
a Energiilor Rege-
nerabile”. În 2010 la 
specialitatea dată a 

fost lansată prima promoţie. 
Doi masteranzi ai acestei promoţii 

îşi continuă studiile la doctorat. Unul 
dintre ei, Radu Crudu, îşi continuă cer-
cetările în domeniul optimizării efici-
enţei de conversie a rotorului turbinei 
eoliene. El a efectuat cercetări teoretice 
privind analiza diferitelor profile aero-
dinamice din clasa profilelor NACA şi
argumentarea profilului ales, destinate
rotoarelor eoliene. Cunoştinţele acu-
mulate în cadrul studiilor la masterat 
i-au permis să efectueze analiza distri-
buţiei vitezelor aerului de-a lungul su-
prafeţelor profilului, atât pe partea su-

perioară (extrados), cât şi pe cea inferioară 
(intrados), în mediul de modelare, simulare 
şi calcul – JavaFoil, pentru familia de profile
alese cu diferiţi coeficienţi Reynolds.

În baza optimizării computerizate a pro-
filului palei în softul de proiectare tridimen-
sională SolidWorks a fost elaborat şi proiec-
tat rotorul turbinei cu trei pale. Tânărul cer-
cetător Radu Crudu este preocupat acum 
de elaborarea şi proiectarea unei turbine 
eoliene cu parametri optimi de conversie a 
energiei vântului.

Modelarea 3D a rotorului cu trei pale

La solicitarea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, la UTM s-a constituit un grup 
de cercetare care s-a încadrat într-un pro-
iect de importanţă naţională cu genericul 
„Modelarea numerică a inundaţiilor în 
RM”. În componenţa acestui grup au fost 
incluşi şi 6 studenţi de la Facultatea de Cal-
culatoare, Informatică şi Microelectronică 
(5 de la Filiera Anglofonă, a. IV, III, II, şi unul 
de la specialitatea „Tehnologii Informaţio-
nale”). 

Prima etapă a proiectului a finalizat cu
susţinerea a două proiecte ale studenţilor 
de la FCIM: Burleai Eugenia – specialita-
tea „Tehnologii informaţionale” şi Tambur 

Mihail – Filiera Anglofonă, sub conducerea 
dlui Viorel Bostan, conf. dr. Investigaţiile 
arată că managementul inundaţiilor este 
posibil graţie faptului că locul de manifes-
tare a acestora poate fi predictibil, anun-
ţându-se o posibilă avertizare a locaţiei, a 
dimensiunii şi caracterului viiturii. Astfel 
s-a făcut un prim pas în elaborarea unui 
nou concept în managementul inundaţiilor 
din RM, care constă în crearea unui model 
computaţional virtual şi simularea în baza 
acestuia a diferitelor scenarii de inundaţii, 
cu scopul de a identifica posibilităţile de
prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor 
negative ale inundaţiilor.

Cercetări în gestionarea inundaţiilor

Calitatea vinurilor 
este un subiect actual, 
consumul de vin face 
parte din hedonismul 
vieţii, vinul fiind băut
numai în măsura în care 
satisface exigenţele şi 
preferinţele consumato-
rilor. Calitatea se referă în 

primul rând la condiţiile de autenticitate şi 
de tipicitate din ce în ce mai sever reclama-
te de către consumatori. Vinul trebuie să se 
caracterizeze prin personalitate şi să poarte 
amprenta specifică imprimată de factorii 
care stau la baza realizării sale: soiul, condi-
ţiile naturale şi tehnologia de producere.

Deseori se pune întrebarea dacă un vin 
care a suferit tratamente este un vin natural. 
Vinul este cu siguranţă un produs al naturii, 
dar este pus în valoare de către om prin in-
termediul unor tehnici şi practici autorizate. 
Folosirea acestora în limitele stabilite de 
lege şi într-o măsură care să-i afecteze cât 
mai puţin compoziţia şi însuşirile primare, 
nu constituie o operă frauduloasă.

„Studiul influenţei factorilor tehno-
logici asupra potenţialului de arome al 
vinurilor” are drept scop identificarea fac-

torilor tehnologici care influenţează com-
plexul aromatic al vinurilor; menţinerea şi 
păstrarea complexului aromatic al vinului; 
diminuarea pierderilor compuşilor aromati-
ci în timpul proceselor tehnologice.

Echipa de cercetare: coordonator: Con-
stantin Sîrghi, prof.univ., dr. hab.; consul-
tant ştiinţific: Rodica Sturza, prof. univ., dr. 
hab., autor: Mariana Vrîncean, lector uni-
versitar.

Influenţa factorilor tehnologici  
asupra potenţialului de arome al vinurilor

Studentul FIMM 
Sergiu Mihăilă, spe-
cialitatea „Maşini şi 
aparate în industria 
alimentară”, sub egida 
conducătorului ştiin-
ţific Victor Oţel, şi-a 
propus să elaboreze o 
instalaţie de prelucrare 
a vinetei prin electro-

plasmoliză, cercetarea constând în a găsi 
o modalitate de a stoarce lichid cât mai 
mult şi cât mai repede din vânătă, astfel ca 
masa apărută după stoarcere să fie uscată
într-un timp record. În final, masa uscată se

poate păstra mult timp, se poate ambala 
pentru export, iar înainte de a o consuma 
se rehidratează, descoperind în ea un gust 
fin de ciupercă. 

Cercetările în vederea conservării pro-
duselor vegetale au fost realizate în baza 
uscării prin convecţie, în calitate de agent 
termic folosindu-se aerul cald de o anumită 
temperatură, dar şi prin utilizarea microun-
delor la diferite puteri ale magnetotronului: 
50, 80, 100%. 

Uscarea vinetei prin electroplasmoliză 
are un efect economic evident – un produs 
mai tare uscat, mai rapid obţinut, cu păstra-
rea calităţilor nutritive.

Uscarea vinetelor prin electroplasmoliză

Dispozitivul „Cuan-
tera” elaborat de doc-
torandul Ştefan Balica 
în Laboratorul de Mi-
cro-Optoelectronică 
(conducător ştiinţific:
Valerian Dorogan, 
prof. univ., dr. hab.) re-

prezintă un emiţător de radiaţie laser cu 
diverse capuri optice ce emit în domeniul 
infrarosu şi ultraviolet, inclusiv un cap mag-
netic şi o schemă de dirijare. Dispozitivul 
are două canale de tratament cuantic. Toate 
regimurile de lucu se setează prin interme-
diul unui microcontroler ce serveste drept 
nucleu al dispozitivului, iar dirijarea cu aces-
ta se efectuează de la panoul de comandă 
personal.

Acţiunile terapeutice produse de radia-
ţia laser sunt următoarele:

- reducerea timpului de înmulţire al ce-
lulelor şi deci, ca urmare, o cicatrizare mai 
rapidă a leziunilor;

- circulaţia lichidelor în celule se face 
mai bine sub influenţa razelor laser;

- o puternică creştere a energiei celule-
lor, amplificând sintetizarea ATP-ului;

- excitarea ionică a lichidului din interio-
rul şi din afara celulelor.

CUANTERA

În cadrul unui stagiu 
de practică la Compania 
„Uniflux-Line”, studenta
FRT Ana Vovc a mani-
festat un interes sporit 
pentru tehnologiile 
moderne de telecomu-
nicaţii WAN (Wide Area 
Network): ATM, Frame 
Relay, X.25, IP, MPLS. Ul-

terior, această curiozitate a cunoaşterii a ge-
nerat o amplă cercetare în vederea proiec-
tării unei reţele informaţionale de comu-
nicaţii în baza tehnologiei Frame Relay, 
propusă spre implementare într-un campus 
bancar (conducător ştiinţific: Dinu Ţurcanu, 

lector superior universitar, magistru).
Proiectul îşi propune analiza interco-

nectării băncilor comerciale din republică 
cu Banca Naţională a Moldovei, sub aspect 
tehnico-economic. Această interconectare 
se efectuează pe baza tehnologiei Frame 
Relay, implementată pentru transmisia vocii 
şi a datelor, fiind ideală pentru conectarea
reţelelor locale ale mai multor întreprinderi, 
în cazul dat a băncilor. 

Printre avantajele Frame Relay se numă-
ră: costuri reduse de operare şi întreţinere a 
reţelei, acestea fiind avantajoase atât pen-
tru beneficiari, cât şi pentru furnizorii de
servicii, flexibilitate,  eficienţa cu care este
utilizată lăţimea de bandă.

Reţeaua informaţională în campusul bancar


