
Raportul de activitate
al academicianului Ernest Aru anov pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Conduc tor proiectului institu ional:

106.408.014A „Ob inerea i caracterizarea de materiale noi CuIn3Se5, CuGa3Se5, CuIn5Se8,
CuGa5Se8  pentru celulele solare i fotoelectrochimice” 05. Nanotehnologii, inginerie
industriala, produse si materiale noi.
  Conduc tor proiectului independent interna ional (ASM-FCFB):
08.820.05.14BF „Cre terea cristalelor de In2Se3 i CuIn5Se8 i a solu iilor solide ce apar in
sistemelor In2Se3 CuIn5Se8, studiul propriet ilor lor fizice i fizico-chimice” 04.
Nanotehnologii, inginerie industriala, produse si materiale noi.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 14
inclusiv
Articole în reviste cu factor de impact mai mult de cît 0.2 6
Articole în reviste interna ionale 6
Participarea la foruri tiin ifice 8 (abstracts)

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

Au fost studiate spectrele de elipsometrie ale cristalelor CuIn3Se5, CuIn5Se8 cu diferit
componen  cuprului i solu iilor solide de Cu(In xGax)3Se5 în domeniul energiilor de la 0.8
i pîn  la 4.7 eV la temperatura de 300 K. Utilizându-se modelele teoretice Adachi au fost

calculate din permeabilitatea dielectric  energii (E0, E1A, E1B) tranzi iilor interzonale
utilizându-se algoritmul SA. Valorile energii (E0, E1A) tranzi iilor interzonale cresc linear cu

rimea con inutul Ga în sistemul Cu(In xGax)3Se5.  De  asemenea  au  fost  investigate:
spectrele de reflexie optic  în regiunea tranzi iilor excitonice i structura benzilor energetice
în monocristale de CuGaSe2; conductibilitatea electric  în monocristale CaCu2O3 i -FeSi2
dopate cu Mn; propriet ile magnetice i electrice ale straturilor sub iri de Fe3Si.

4. Activitatea didactic
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei
de doctorat

2

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care au
sus inut teza

1

5. Activitatea managerial
1. ef de laborator „ Materiale i Structuri pentru Energetica Solar ”

2. Membru al Consiliului tiintific al Centrului Stiinta a Materialelor, membru al Consiliului
tiintific al IFA

3. Recenzent la revista Appl.Phys. Lett, J. Appl. Phys., Mater. Lett. etc


