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A new variant of adiabatic calorimeter method is described and a variant of the method of 
slow adjustment of the warming up process used at measurement of thermo physical parameters of 
metallic samples. 
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Este prezentată o instalaţie experimentală pentru sinteza structurilor şi straturilor  din oxid 
de zinc în plasmă obţinută prin descărcare electrică în impuls. Este descrisă schema dispozitivului 
electronic pentru formarea şi modularea plasmei, precum şi construcţia camerei în care sînt studiate 
regimurile tehnologice de sinteză. Sînt analizate unele rezultate experimentale preventive. 

 
O posibilă soluţie de rezolvare a problemei dirijării procesului de sinteză a 

structurilor şi straturilor din oxid de zinc în condiţii de plasmă este utilizarea unor 
impulsuri de tensiune înaltă, modulate amplitudic pentru crearea descărcărilor în 
arc întrerupte. În acest scop, a fost proiectată şi elaborată o instalaţie experimentală 
care permite sinteza structurilor de oxid de zinc în condiţii dirijate ale descărcării 
electrice de tensiune înaltă în impuls. 

Pe parcursul anului 2008 au fost obţinute următoarele rezultate: 
° A fost elaborată şi asamblată instalaţia experimentală pentru sinteza structurilor 

şi straturilor din oxid de zinc în plasmă obţinută prin descărcare electrică în 
impuls.   

° Au fost realizate lucrări experimentale de sinteză a structurilor de ZnO în mediu 
de oxigen prin evaporarea zincului cu plasmă modulată şi depunere pe suport 
dielectric. Au fost obţinute, în premieră, structuri cristaline de ZnO în formă de 
microsfere.  

° Au fost studiate posibilităţile dirijării procesului de sinteză a structurilor 
sferoidale în condiţii de plasmă obţinută prin utilizarea impulsurilor de tensiune 
înaltă modulate amplitudic. 
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° A fost studiată şi determinată în premieră posibilitatea obţinerii structurilor de 
ZnO prin influenţă cu radiaţie laser IR. 

° Au fost obţinute structuri filiforme, în formă de bare hexagonale, tuburi şi 
determinate unele regimuri tehnologice pentru obţinerea dirijată a acestor forme. 

° Au fost analizate, preventiv, proprietăţile structurilor obţinute prin caracterizarea 
morfologică a suprafeţei cu microscopie electronică şi prin analiza spectrelor de 
fotoluminescenţă. 
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The work presents an experimental installation for the synthesis of structures and layers of 

zinc oxide in plasma obtained by electric discharge in impulse. It describes the scheme of an 
electronic device for the formation and modulation of plasma as well as the construction of the 
room in which the technological regimes of synthesis are studied. Some preventive experimental 
results are analyzed. 

 
 
 
 


