Etapa 3/2020
Asamblarea finală a prototipurilor
RAPORT ȘTIINŢIFIC ȘI TEHNIC
REZUMAT
În cadrul proiectului component 1, Imbunătătirea securitătii în zonele de exploatare minieră prin
utilizarea de tehnici avansate de investigatie neinvazivă și dezvoltarea unei noi metode utilizand
radiatia cosmică, partenerii IFIN-HH, UPB, UPET, IGSSSAR și IFA, am urmărit analiza tehnicilor
existente de investigație neinvazivă a cavităților ascunse în zacamintele exploatate minier și finalizarea
prototipului de detector de miuoni secundari din radiația cosmică destinat scanării zonelor subterane cu
potențial risc de instabilitate datorat prezentei acestor structuri. Partenerul UPET ne-a furnizat
informații asupra stabilității zăcămintelor necesare pentru ințelegerea problemei de față. Partenerul
UPB a efectuat măsurători in situ utilizând tehnicile GPR și senzori seismici pentru a analiza eficiența
acestor metode în detecția fisurilor și a cavităților cu potențial risc precum și analiza rezultatelor.
Partenerul IGSSSAR, care dispune de o rețea de observatoare subterane, printre care și Observatorul de
Geodinamica Ursoiu, a efectuat studii cu privire la proprietățile geomecanice ale zăcământului minier
din această zonă, precum și măsuratori ale campului geomagnetic atât la Observatorul Ursoiu, cât și în
zona Constanța, amplasamentul în care se va instala prototipul de detector de miuoni dezvoltat de IFIN
în proiectul component 4.
IFIN-HH a dezvoltat un prototip de detector destinat miuonilor secundari.
În cadrul proiect component 2, Dezvoltarea de prototipuri bazate pe tehnologii inovative în
vederea transferului către mediul industrial, partenerii UPB și IFIN, am finalizat dezvoltarea
prototipului de detector. Prototipul este în curs de brevetare. În plus, UPB a dezvoltat un sistem de
prelucrare automată a semnalelor de ieşire a scintilatorilor utilizând FPGA (Xilinx Zynq Ultrascale) cu
un număr mare de canale și generare de coincidențe interne care poate fi utilizat în diversi detectori de
miuoni, de exemplu cel dezvoltat în cadrul proiectului component 3.
În cadrul proiectului component 3, Creşterea vizibilitătii Romaniei in cadrul colaborării Pierre
Auger. Contribuție la Auger Prime faza 2019 prin dezvoltare de instrumente radio, partenerii
IFIN, UPB și ISS au efectuat activități în cadrul colaborării internaționale Pierre Auger, din care fac
parte 6 dintre membrii echipei de proiect (4 de la IFIN, 1 de la UPB și 1 de la ISS). IFIN-HH a finalizat
dezvoltarea unui detector de miuoni alcătuit din două module suprapuse, fiecare modul fiind compus
din plăci scintilatoare divizate în câte 40 de segmente fiecare. Acest detector este destinat calibrării
stățiilor de detecție AMIGA și SSD, din cadrul Observatorului Pierre Auger, Argentina. Detectorul este
în curs de testare în laboratorul de Astroparticule IFIN-HH.
Partenerul UPB a propus o tehnica de calibrare radio a rețelei de antene radio din proiectul Pierre
Auger AERA (Auger Engineering Radio Array). Metoda de calibrare automată utilizează drone
programabile, eliminând astfel necesitatea unui operator uman. Mai mult, calibrările se pot realiza de
mai multe ori, la intervale regulate. Prototipul de încarcare automată este în prezent în curs de
brevetare. De asemenea UPB a proiectat şi implementat și un sistem de comunicaţie UAV - receptori
radio care să permită stabilirea celei mai eficiente metode de calibrare (timp total cât mai scurt, limitat
de capacitățile de funcționare și bateria UAV-urilor).
Partenerul ISS în cadrul proiectului component 3 a contribuit la producția de simulări masive în mediul
organizației virtuale Auger GRID, la operarea și monitorizarea de la distanța a detectorilor utilizați la
Observatorul Pierre Auger, la studii de analiză a datelor simulate de evenimente de mare energie cu
aplicație la detectorii radio (la scală mică a ariei de detecție) ai experimentului Auger, la educație prin

stiință, precum și la popularizarea fizicii studiate. Din păcate o parte din activitățile de outreach
propuse au fost restranse sau chir anulate datorită pandemiei Covid-19.
De asemenea membrii ai colaborării Pierre Auger, care sunt incluși și în lista de personal a proiectului
PCCDI participă și la alte activități în cadrul Observatorului și a Upgrade-ului acestuia (Auger Prime),
altele decât cele cuprinse punctual în activitățile proiectului, dar incluse prin proiectul component 3 în
obiectivul „creșterea vizibilității Romaniei în cadrul Colaborarii Pierre Auger”.
În cadrul proiect component 4, Dezvoltarea unei noi direcții de monitorizare a radiațiel ambientale
la INCDM prin testarea și punerea în funcțiune a unui prototip de stație de monitorizare pe
țărmul Marii Negre partenerii IFIN-HH în colaborare cu UPB și INCDM au construit și instalat stația
de monitorizare a radiației ambientale. Partenerul UPB a finalizat dezvoltarea unei baze de date ce
poate fi accesată remote, publică, în vederea monitorizării condițiilor de mediu de pe malul Mării
Negre acolo unde este amplasată stația. INCDM a implementat achiziția de date și comunicații IT,
pentru a pregăti utilizarea și gestionarea viitoarei baze de date și a sistemului nou de detecție, cu
implicarea noilor angajați. Pentru punerea în aplicare a planului de utilizare a stației de monitorizare
din Constanța, INCDM a identificat necesitățile practice care urmează a fi implementate: server
dedicat, configurat pentru baza de date, serviciu baza de date, accesibil pe internet, spațiu de stocare a
bazei de date și platforma exterioară de senzori (detectori de radiații, senzori meteo). Acesta a colaborat
cu IFIN-HH pentru realizarea și amplasarea pe teren a instalației de monitorizare. INCDM va asigura
furnizarea de date, pentru utilizarea în comun a acestora și pentru valorificarea lor în interes public, cât
și la pregătirea de noi proiecte științifice în acestă direcție.
Partenerul IFA, implicat în toate cele 4 proiecte componente, dezvoltă o strategie de transfer tehnologic
a prototipurilor și a asistat ceilalți parteneri în timpul derularii proiectului complex furnizând informații
în legatura cu legislația și procedurile care trebuie urmate pentru a breveta diversele prototipuri.
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Remote shifts în cadrul Observatorului Pierre Auger:
 remote shift în cadrul sub-ansamblului FD și LIDAR, 9-26 August, G. Isar (ISS), D, Hirnea
(ISS), D. Stanca (IFIN), A. Gherghel-Lascu (IFIN)
 remote shifts în cadrul sub-ansamblului AERA:
27.04. - 04.05.20 : G. Isar (ISS) + A. Saftoiu (IFIN-HH)
29.06. - 06.07.20 : A. Gherghel-Lascu (IFIN-HH) + D. Stanca (IFIN-HH)
27.07. - 03.08.20 : D. Stanca (IFIN-HH) + G. Isar (ISS)

10.08. - 17.08.20 : A. Săftoiu (IFIN-HH) + R. Smău (IFIN-HH)
14.09. - 21.09.20 : M. Dobre (IFIN-HH) + A. Gherghel-Lascu (IFIN-HH)
02.11. - 09.11.20 : D. Stanca (IFIN-HH) + G. Isar (ISS)
14.12. - 21.12.20 : A. Săftoiu (IFIN-HH) + R. Smău (IFIN-HH)
RESURSA UMANĂ (noi angajați)
Personalul nou angajat în 2020 a fost acelaşi cu cel angajat in 2019, în numar de 16 asistenti de
cercetare. Dintre aceştia 12 sunt în diferite stadii ale studiilor de masterat sau doctorat pe care le vor
finaliza pe tematici în direcția proiectului de cercetare PCCDI19.
CECURI
În anul 2020 am utilizat cecurile de tip B (Stagii de pregatire pentru tineri cercetatori / vizite de lucru
pentru cercetatori cu experienta). Prin intermediul acestor cecuri am efectuat schimburi de cunostiinte
intre parteneri și instruire a personalului nou angajat în utilizarea aparaturii/procedurilor de masurare
necesare în cadrul proiectului si am efectuat montajul de apartura de masura. De instruirea au beneficiat
atât noii angajati din institutia beneficiara cât și noii angajati din institutie ofertantă. De asemenea am
participat la discuții în vederea continuarii colaborarii pe diversele directii ale proiectului.

