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REZULTATE

Proiect 77.1D:C
Sistem de imagistica pasiva cu unde

milimetrice pentru scanarea rapida a

persoanelor, cu aplica ie în domeniul

securita ii ACCENT PRO 2000

SRL IMT - TRL5
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t .

- Bucuresti

Colaborare

Proiect C77.2D:
Sistem Optic Formator de imagine de înalta

calitate, cu elemente optice difractive, în

domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor

multisenzor PRO OPTICA SA - IMT.

Bucuresti -

Colaborare

TRL6

Proiect C77.7D:

"Sistem de celule fotovoltaice microtexturate de eficien a sporita integrat in aripa

unui avion fara pilot (UAV) cu aplica ii in securitatea societala"

t
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Aria de celule solare texturate,
realizate in IMT;

Avionul UHV  Hirrus, cu o aripa echipata.
P

;
rototipul de aripa cu matricea de

celule fotovoltaice

Sistemul SOFID realizat de Pro Optica impreuna
cu un detector LWIR fara racire SOFID sistem

optic pentru domeniul spectral LWIR
-

Imagini la WLI ale prototipului DOE

Suport i sita
pentru separare
microstructur

s

i

Antenă spirală realizată
pe o membrană subţire

ă în realizarea
sistemului de

de aprox 1,2

scanare.

μm
utilizat

Arie de microparticule metalice cu fundal
holografic i elemente alfanumerice

înaintea etapei de separare
s

Proiect C77.4D:

Dezvoltarea unei tehnologii pentru

realizarea de microparticule holografice

metalice de securitate.

Colaborare Optoelectronica 2001 - IMT

Bucuresti - TRL6

Colaborare

- TRL6
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