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IV.  Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 
S-a arătat că proprietățile clusterilor magnetici nanoscopici cu structuri complexe pot fi 

explicate în baza abordării aspectelor de simetrie. S-a demonstrat că schimbul dublu în 

tetrameri cu geometrie plană pătrată, care conține doi electroni în exces, delocalizați pe patru 

nuclee de spin, poate cauza alinierea antiferomagnetică a spinilor. Au fost descrise aspectele 

fizice și cele legate de știința materialelor la scară nanometrică ale domeniului automatelor 

celulare cuantice moleculare (QCA). Au fost elucidate  avantajele QCA în comparație cu 

schemele convenționale de calcul cuantic, în care informația binară este păstrată în vectorii 

proprii ai sistemului cuantic cu două nivele, aplicațiile practice ale cărora sunt limitate de 

cerințele de coerență. S-a arătata că sistemele QCA moleculare promit unități de scară 

nanometrică cu densități ultra-înalte ale dispozitivelor, precum și operare la temperatura 
camerei cu degajare estrem de joasă de căldură. Materialele moleculare asigură totodată 

opțiuni de dirijare ale proprietăților cheie ale moleculelor active prin mijloace chimice. 
Au fost formulate bazele teoretice ale problemelor electronice și vibronice ale celulelor QCA 
reprezentate prin complecși tetramerici cu valență mixtă (MV) și molecule organice, propuse 
pentru implementarea QCA moleculare cu patru site-uri (celule moleculare cu geometrie plană 

pătrată). Au fost prezentate conceptele cheie ale polarizării celulare și ale funcției de răspuns 

celulă-celulă, precum și principiile  de design dirijat ale celulelor și grilelor QCA. 
S-a propus de a extinde considerabil clasa sistemelor potrivite în calitate de celule pentru 
QCA prin includerea punctelor cuantice magnetice și a dimerilor moleculari cu valență mixtă, 

care dau dovadă de schimb dublu. S-a propus de a utiliza în calitate de purtători de informație 

nu doar sarcinile, dar și gradele de libertate ale spinilor, ceea ce deschide noi perspect ive 
pentru design-ul dispozitivelor multifuncționale, care combină funcționalitățile QCA cu 

funcțiile de comutare de spin. 
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