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Direcţii de Cercetare în Centrul RAMTECH
Fabricarea şi caracterizarea materialelor şi a dispozitivelor
micro- şi nanostructurate inovative
• Micro- şi nanostructurarea materialelor pentru Experimente de Optică Neliniară.
• Dispozitive multi-ghiduri de undă cuplate evanescent în regim liniar & neliniar.
• Materiale fotomagnetice comutabile pentru memorii “full-optical”.
• Feroici şi multiferoici nanostructuraţi.
• Nanomateriale avansate pentru aplicaţii ca senzori.

Direcţii de Cercetare în Centrul RAMTECH
Experimente pe bază de materiale micro- şi nanostructurate
• Experimente de optică neliniară în configuraţii ghidante: fluorescenţă parametrică,
generarea armonicii a doua, oscilaţii parametrice, generarea de sume şi diferenţe de
frecvenţe, amestec de unde, electro-modulare, solitoni optici, etc.
• Cuplaj evanescent în regim liniar şi neliniar în reţele 1D între ghiduri de undă,
dedicate unor experimente de: difracţie discretă, difracţie anomală, procesare
paralelă complet-optică a semnalului la lungimi de undă telecom.
• Relaxare şi histerezis în materiale fotomagnetice.
• Investigarea proprietăţilor funcţionale ale materialelor feroice şi multiferoice
nanostructurate.
• Design, fabricare şi testare de dispozitive tip senzor (umiditate, gaz, etc.)
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Proiecte de cercetare depuse în competiții
deschise în 2013
Proiect Bilateral Romania-Franța
"Circuite cuantice integrate bazate pe rețele de ghiduri neliniare"
"Integrated Quantum Circuits based on non-linear waveguide Arrays"

Proiect Parteneriate
"Structuri integrate de senzori pe bază de materiale oxidice în configurații
optimizate pentru detecția gazelor și a compușilor volatili"
"Integrated sensors structures based on enhanced configurations of oxidic
materials for gases and volatile compounds detection"

