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I. Proiectul component 1  

Denumire: „Microsistem portabil bazate pe arii de senzori TF BAR pentru detectie multipla 
substante explozibile” 
Descriere: Proiectul propune dezvoltarea unui microsistem portabil bazat pe arii de senzori TF BAR 
pentru detectie multipla substante explozive, destinat controlului tehnic antiterorist, asigurării 
securității infrastructurilor critice (aeroporturi, metrou, clădiri guvernamentale, centre de comandă, 
etc) și a persoanelor/oficialitățiilor participante la evenimente publice majore. 

Livrabil: 
Microsistem portabil care permite citirea locală (în mediul înconjurator) și alarmare 
(Demonstrator la TRL 5 – 2 bucăți microsisteme). 
 

https://sensis-ict.ro/


 

 
Schemă bloc a ansamblului electronic de caracterizare a ariei de senzori 

 
 
II. Proiectul component 4 

Denumire: „Microgeneratoare de energie pentru alimentarea senzorilor si a microsistemelor 
portabile”  
Descriere: Scopul acestei teme este dezvoltarea unor tehnici de recoltare a energiilor din mediul 
ambiant (vibrații mecanice de diferite frecvente) în domeniul 1-100μW pentru a face posibilă 
operarea autonoma a micro dispozitivelor și sistemelor portabile din industria aeronautica sau din 
viața civilă. 
Microgeneratorul de energie va fi alcatuit din multiple structuri MEMS de tip cantilever acoperite 
cu un film subțire piezoelectric PZT, conectate împreună pentru a crește densitatea de putere. 

 
Livrabile și indicatori de realizare: 
− Document cu specificatiile microsistemului /1 documentatie; 
− Raport asupra schemei bloc pentru electronica /1 Schema bloc; 
− Proiectarea si fabricarea blocului electronic de stocare a energiei electrice /1 documentatie 

de proiectare, 1 bloc electronic realizat; 
− Raport de testare /1 metoda de testare; 
− Cerere brevet /1 brevet; 
− Fabricarea blocului electronic final de stocare a energiei electrice /2 Blocuri electronice de 

stocare de energie (obiecte fizice); 
− Fabricație microsistem integrat /1 microsistem integrat disponibil (electronica si structuri 

de captare-generare de energie); 
− Raport de testare funcționala a microsistemului integrat in laborator (TRL5) /1 raport 

asupra demonstratorului testat in laborator; 



 

       

  
 

Analiza modală Analiza mecanică Caracteristica de rezonanță 
 

 
Proiectul structurii MEMS de microgenerator 

 
Dezvoltare resursă umană: 
- un asistent de cercetare ştiinţifică (stagiar) angajat în cadrul Centrului de Cercetare pentru 

Modelarea și Simularea Proceselor și Sistemelor; 
- asistent de cercetare ştiinţifică (stagiar) angajat în cadrul Centrului Regional de Cercetare-

Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile. 
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III. Servicii de cercetare-dezvoltare transferabile  
- proiectarea de microsisteme pentru achiziția datelor de la senzori pentru substanțe 
periculoase; 
- modelarea și simularea circuitelor electronice pentru caracterizarea senzorilor piezoelectrici; 


