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 INFOINVENT-2007
SECTION D                                                                                                                   SECŢIUNEA D

Summary of the invention: The quantic apparatus for physiotherapy is realized on the basis of laser diodes and
ultraviolet extraluminescent diodes. The apparatus is supplied with two terminals for the separate con-
trolled emission. Owing to utilization of a microcontroller the apparatus allows to make the selection of the
working frequencies, optic force, working time, memory for 20 selected regimes, mains or autonomous
supply.

D 34 Ciclu de invenţii „Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei”
Autori: Nastas Vitalie, Nastas Alexandru

Brevete: MD 3111, 3133, 3136, 3154, 3173, 3216

Esenţa invenţiei: Ciclul conţine şase invenţii, între care: patru convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru
reproducerea impedanţelor-etalon cu diferite caractere, un defazor utilizat în structura convertoarelor şi un
măsurător de rezistenţă liniară a microconductorului realizat în baza lor. Convertoarele sunt destinate utilizării
în impedanţmetre de precizie înaltă, iar măsurătorul de rezistenţă liniară – pentru controlul calităţii
microconductorului în izolaţie de sticlă în proces de producere.

Summary of the invention: The cycle presents six inventions, among which: four impedance and admittance convert-
ers for reproduction of the standard impedances with different character, a phase shifter for application in the
converters and a meter of linear resistance of microwire on their basis. Converters are intended for applica-
tion in the high-precision impedancemeters, and the meter of linear resistance – for quality control of
microwire in glass insulation in the process of production.

D 35 Generator eolian cu flux axial
Autori: Ambros Tudor, Iazloveţchii Leonid, Sobor Ion, Burduniuc Marcel, Kobîleaţki Nicolai

Esenţa invenţiei: Se propune un generator sincron de mică viteză cu magneţi permanenţi din pământuri rare.
Particularităţi: viteza sincronă – 333 tur/min; puterea nominală – 1,5 kVA; randament – 91%, înfăşurare
toroidală fără crestături, două rotoare. Destinaţia – turbine eoliene cu cuplare directă a generatorului.

Summary of the invention: The synchronous generator of small velocity with permanent magnets. Particularities:
synchronous velocity - 333rot/min; nominal force – 1,5 kVA; outcome – 9,1%, toroidal winding without jags,
two rotations. The destination – the wind-driven installation with the direct connection to the generator

D 36 Dispozitiv de calculare a pasului de discretizare a imaginii
Autor: Perju Veaceslav

Brevet: MD 2618

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la prelucrarea imaginilor şi poate fi utilizată în sistemele de analiză a imaginilor
şi de recunoaştere a formelor. Dispozitivul de calculare a pasului de discretizare a imaginii conţine: sursă
colimată de iradiere coerentă; transparant cu imaginea de intrare, a cărui ieşire este conectată optic cu
prima lentila Fourier; bloc de fotoreceptoare, ale cărui ieşiri sunt conectate cu intrările respective ale
amplificatorului şi decodificatorului, ale cărui ieşiri sunt conectate cu primul set de intrări ale blocului de
memorie, ieşirile căruia sunt ieşirile dispozitivului; convertor analogic digital; comutator analogic; bloc al
elementelor de prag; bloc de binarizare a imaginii; două lentile Fourier complete; element holografic;
transparant complet; oglindă reflectoare; divizor de lumină.

Summary of the invention: The invention relates to the data processing means and may be used in the image
preliminary analysis and pattern recognition system. The device for image digitization step calculation
contains a collimated source of coherent radiation 1, a firsy transparency, a first Fourier lens, a photodetector
unit, an amplifier unit, a decoder, a memory unit, an analog-digital converter (ADC), an analogous commu-
tator, a threshold element unit, an image binarization unit, the second and the third Fourier lens, a holo-
graphic element, a second transparency, a reflecting mirror, a beam splitter.

D 37 Metodă de determinare a dimensiunii  matricei de procesoare a imaginii
Autor: Perju Veaceslav

Brevet: MD 2648

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnica de calcul, în special la cibernetica tehnică şi poate fi utilizată în sistemele
de percepţie şi de prelucrare a informaţiei vizuale. Metoda de stabilire a dimensiunii matricei de procesoare
de prelucrare a imaginii constă în aceea că se realizează transformata Fourier bidimensională a imaginii


