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D 30 Instalaţii pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel,  Sochireanu Anatol, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu

Brevete: MD 2989, 2990

Esenţa invenţiei: Autorii propun două instalaţii, în care corpul plutitor este legat articulat prin intermediul unor bare cu
structura fixă. Arborele de ieşire al mecanismului de transformare a mişcării este legat prin intermediul unui
multiplicator cu un generator de curent electric. Forţa generată de mişcarea verticală a corpurilor plutitoare
de pe creasta valului până la baza lui este multiplicată prin raportul braţelor pârghiei.

Summary of the invention: The authors propose two installations where the floated body is articulately coupled
through some rigid bars to the rigid structure. The output shaft of the movement transformation mechanism
is connected through the multiplicator to a power generator. The force generated from the vertical movement
of the floating body upon the wave crest up to the bottom thereof is multiplied by the ratio of lever handles.

D 31 Staţie eoliană cu turbină elicoidală
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Ciupercă Rodion, Ciobanu Oleg

Brevet: MD 2994

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul sistemelor de conversiune a energiilor regenerabile, şi anume la
sistemele de conversiune a energiei eoliene. La baza invenţiei  se află o turbină elicoidală cu pas constant
şi variabil al elicei, cu suprafaţa exterioară cilindrică sau conică. Datorită injecţiei periferice suplimentare a
maselor de aer din afara turbinei este asigurat un coeficient sporit de conversiune a energiei eoliene
(coeficient Betz relativ înalt).

Summary of the invention: The inventions relates to the wind-power engineering, namely to the helical windmills.
The helical wind turbine, according to the first variant, contains a cylindrical shaft, onto which there are fixed
helical blades with airfoil surface. The turbine is made narrowed to one end and may be of conic or paraboidal
shape. The result consists in increasing the wind power utilization factor and a more effective functioning at
small speeds of the wind.

D 32 Dispozitive optoelectronice în baza semiconductorilor nanostructuraţi
Autori: Dorogan Valerian, Tighineanu Ion, Vieru Stanislav, Vieru Tatiana, Dorogan Andrei, Secrieru Vitalie

Brevete: MD 1932, 1954, 1994, 2013, 2131

Esenţa invenţiei: Este prezentat un set de dispozitive optoelectronice (fotorezistori, fotodiode, celule solare)
confecţionate pe baza peliculelor nanostructurate din GaP, InP şi Si. Fotoreceptorii funcţionează pe baza
purtătorilor de sarcină majoritari, ceea  ce exclude pierderile electrice prin recombinare la suprafaţă şi în
volumul peliculei. Semnalul de ieşire nu depinde de timpul de viaţă şi lungimea de difuzie a purtătorilor
minoritari, de viteza superficială de recombinare şi de viteza de generare termică a purtătorilor de sarcină.
Avantajele fotoreceptorilor constau în: curenţi de întuneric şi coeficient de umbrire egali cu zero; sensibilitate
sporită.

Summary of the invention: It is represented a set of optoelectronic apparatuses (photoresistors, photodiodes, solar
cells) manufactured on basis of nanostuctured pellicles of GaP, InP and Si. The photo receptors work on
basis of the majority charge and in the pellicle volume. The output signal does not depend of the carrier
longevity and diffusion duration, of the recombination superficial velocity and of the heat generation of the
charge carrier. The advantages consist in that the dusk currents and shading coefficient are equal to zero;
the sensibility is reliable.

D 33 Dispozitiv cuantic “Teralaser”
Autori: Dorogan Valerian, Vieru Stanislav, Vieru Tatiana, Secrieru Vitalie, Dorogan Andrei, Munteanu Eugen,

Balica Ştefan

Brevet: MD 2737

Esenţa invenţiei: Dispozitivul cuantic pentru fizioterapie este realizat în baza diodelor laser şi a diodelor ultraviolete
superluminescente. Dispozitivul este dotat cu două terminale de emisie cu dirijare şi control separat.
Datorită utilizării unui microcontroler performant dispozitivul permite selectarea frecvenţei de lucru, puterii
optice de emisie şi a timpului de lucru; memoria – pentru 20 de regimuri selectate, alimentarea – de la reţea
şi autonomă.


