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The work describes the particularities of projection and elaboration of a laser with XeCl 
excimer for technological applications. Blocks and component systems of the laser were projected 
and elaborated. A pumping transversal electric discharge system with an integrated system of 
ultraviolet preionization of the active gaseous medium was implemented. A laser installation was 
assembled and laser radiation was obtained. Some experimental works of energy accumulator and 
of ultraviolet preionization system optimization are achieved. 
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Cercetările în cadrul temei „Monitorizarea ionosferei acţionată de procese seismice” sînt 

direcţionate spre depistarea fenomenelor ionosferice iniţiate de procesele seismice în regiunea 
Balcano-Carpatică şi elaborarea modelului fizico-matematic al variaţiilor parametrilor ionosferei în 
regiunea dată sub acţiunea proceselor seismice. 

 
Prezentul proiect are drept scop cercetarea proceselor dinamice în ionosferă 

prin metode radiofizice în cazul activizării fenomenelor seismice în regiunea 
Balcano-Carpatică. Conform datelor experimentale obţinute în ultimii 10-15 ani de 
către staţiile de sondare radio verticală şi oblică din Japonia, SUA, Bulgaria, Rusia 
prin recepţionarea frecvenţei critice a stratului ionosferic F2 (f0F2) în regiunile cu 
activitate seismică, se poate afirma următoarele: în procesul activizării proceselor 
seismice au loc schimbări în concentraţia şi repartizarea electronilor şi ionilor 
stratului ionosferic F2; în regiunea de epicentru cu 24 de ore înainte de cutremur se 
observă variaţia valorii frecvenţei critice a stratului ionosferic F2; cu 24…48 de ore 
înainte de cutremur are loc intensificarea oscilaţiilor amplitudinei semnalului radio 
recepţionat cu perioadele de 1 şi 2 ore; fenomenele înregistrate depind de 
intensitatea procesului seismic şi sînt specifice pentru regiunea geografică concretă.
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În ultimii ani, diferite centre radiofizice efectuază cercetări intensive în 
scopul depistării fenomenelor ionosferice, acţionate de procesele seismice în 
diferite zone ale Terei însă, până în prezent, nu sînt determinate mecanismele fizice 
care provoacă schimbări în straturile ionosferice. Se presupune că fenomenele 
observate reprezintă o clasă nouă de fenomene cauzate de interacţiunea dintre 
variaţiile cîmpului geomagnetic, iniţiate de procesele seismice, şi ionosferă care 
provoacă variaţia profilului concentraţiei purtătorilor de sarcină a straturilor 
ionosferice şi modificarea condiţiilor de propagare ale undelor. 

Pentru anul 2008 au fost planificate următoarele activităţi: organizarea unui 
sistem de sondare în regim de lucru nonstop automatizat, utilizat pentru acumularea 
datelor experimentale despre starea ionosferei în regiunea Balcano-Carpatică; 
elaborarea algoritmilor şi a programelor de prelucrare a datelor experimentale; 
prelucrarea şi analiza datelor experimentale, obţinute prin măsurări radio; 
depistarea fenomenelor dinamice ionosferice specifice, iniţiate de procesele 
seismice; elaborarea modelului fizico-matematic a variaţiilor parametrilor 
ionosferei în regiunea dată sub acţiunea proceselor seismice. 

În anul 2008 au fost obţinute următoarele rezultate: a fost elaborat modelul 
difuziei ambipolare a plasmei ionosferice în lipsa şi prezenţa cîmpului magnetic; a 
fost determinată durata de existenţă a neomogenităţolor ionosferice în prezenţa 
mecanismului de dispersie; au fost elaborate două sisteme de sondare cu semnale 
modulate în frecvenţă a ionosferei care pot funcţiona în regim de lucru nonstop (24 
ore în zi) în banda de frecvenţe 1-30 MHz; au fost obţinute ionogramele în regim 
oblic direct de sondare a ionosferei naturale pe traseele Cipru-Bălţi, Inskip(Anglia)-
Bălţi, Irkutsk(Rusia)-Bălţi şi Troiţk(Rusia)-Bălţi; pentru prima dată a fost 
înregistrat semnalul reflectat de la neomogenităţi ionosferice artificiale obţinute 
prin încălzirea ionosferei cu un jet puternic de unde radio pe traseul Troiţk(Rusia)-
SURA(Rusia)-Bălţi; a fost elaborată programatura necesară pentru prelucrarea 
statistică a datelor experimentale obţinute prin măsurări radio; au fost obţinute 
dependeţele variaţiei fF2 de timp, de activitatea magnetică şi solară. Rezultatele 
cercetărilor au fost prezentate în două articole şi o monografie: 
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tehnică: procese, modele, experimente. Bălţi, Presa universitară bălţeană, 2008, nr. 
1, p. 67-77. ISSN 1857-0437 
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Investigations within the framework of the research theme Monitoring of the Ionosphere 
Influenced by Seismic Processes are directed at hunting out ionospheric phenomena initiated by 
seismic processes in the Balkan – Carpatian region and at elaborating a physical – mathematical 
model of ionosphere parameters variations in the region under the influence of seismic processes. 
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Cercetările în cadrul temei „Proiectarea digitală a sistemelor radio/telecomunicaţii” se 
referă la elaborarea unui produs de program pentru proiectarea sau reproiectarea automatizată a 
traseelor de radio/telecomunicaţii în Republica Moldova. 

 
 Prezentul proiect are drept scop elaborarea unui produs de program şi a unei 
tehnologii automatizate de proiectare a traseelor de radio, de televiziune şi de 
telefonie celulară pe teritoriul Republicii Moldova, care ar permite prognozarea şi 
evitarea situaţiilor cu efect negativ asupra procesului de comunicare.  
 Elaborarea tehnologiei automatizate de proiectare a traseelor de 
radio/telecomunicaţie reprezintă o problemă actuală pentru ţările cu reţele multiple 
de radio, televiziune şi telefonie celulară. Începând cu anul 2000, în ţări ca 
Germania, Franţa, Marea Britanie, SUA, se îndeplinesc lucrări de elaborare a 
tehnologiei automatizate de proiectare şi renovare a traseelor de 
radio/telecomunicaţii. Tehnologia automatizată de proiectare a traseelor de 
radio/telecomunicaţie permite de a exclude, în procesul proiectării traseului de 
comunicaţie, fenomenele care micşorează calitatea şi eficacitatea canalelor de 
comunicaţie (depistarea localităţilor neacoperite de semnalele canalelor 
radio/teledifuziunei naţionale în mod operativ, depistarea localităţilor unde are loc 
suprapunerea canalelor de comunicaţie cu semnale de frecvenţe apropiate, 
prognozarea nivelului de distorsiuni electromagnetice în localitatea instalării 
emiţătorului, prognozarea  fluctuaţiilor semnalului util). 
 Pentru elaborarea tehnologiei automatizate de proiectare a traseelor de 
radio/telecomunicaţie este necesar de a folosi legităţile propagării undelor radio în 
diverse medii, un aparat matematic corespunzător şi harta tridimensională a 
teritoriului vizat. 


