Etapa 4/2021
Testarea prototipurilor finale în condiții de laborator și în condiții reale de funcționare

REZUMAT

În cadrul proiectului component 1, Îmbunătățirea securității în zonele de exploatare minieră
prin utilizarea de tehnici avansate de investigatie neinvazivă și dezvoltarea unei noi metode
utilizând radiația cosmică, partenerii IFIN-HH, UPB, UPET și IGSSSAR am finalizat prototipul
de detector hibrid pentru investigarea volumelor utilizând miuonii cosmici și au efectuat măsuratori
în laborator în diverse configuraţii. Deoarece detectorul hibrid dezvoltat în cadrul acestui proiect
component face obiectul unei cereri de brevet trimise către OSIM și, conform legislaţiei în vigoare,
nu putem divulga informaţii legate de acest detector înainte de a depune brevetul și de evaluarea
acestuia, nu există încă publicaţii semnate de grupul care a dezvoltat detectorul în care să se
regăsească înformaţii legate de acesta sau măsurători efectuate cu acesta.
În cadrul proiect component 2, Dezvoltarea de prototipuri bazate pe tehnologii inovative în
vederea transferului către mediul industrial, partenerii UPB și IFIN au dezvoltat sistemul de
achiziţie transmisie a datelor în reţele asociate prototipului realizat, cu preluarea semnalelor de la
scintilatorii plasaţi în teren, și au evaluat şi optimizat în condiţii de laborator soluţia de achiziţie şi
prelucrare automată a semnalelor de ieşire a scintilatorilor.
În cadrul proiectului component 3, Creşterea vizibilității României în cadrul colaborării Pierre
Auger. Contribuție la Auger Prime faza 2019 prin dezvoltare de instrumente radio, partenerii
IFIN, UPB și ISS au finalizat dezvoltarea detectorului direcţional de miuoni prin adaptarea sa la
funcționarea independentă care a necesitat proiectarea unui circuit imprimat specific ce a fost
executat apoi de către o firmă specializata. În prrezent detectorul destinat calibrării staţiilor SD și
AMIGA, din cadrul Observatorului Pierre Auger, este finalizat, urmând ca procedurile software de
reconstrucţie a datelor să fie dezvoltate în viitor, activități incluse în cadrul unui alt proiect de
cercetare. Partenerul ISS a efectuat o analiză de date măsurate, simulate și reconstruite pentru
definirea proprietăţilor evenimentelor radio inregistrate la Observatorul Pierre Auger în subansamblului cadrul AERA – Auger Engineering Radio Array. Partenerul UPB a optimizat
performanţele prototipului dispozitivului de încărcare wireless și a finalizat produsul.
În cadrul proiect component 4, Dezvoltarea unei noi direcții de monitorizare a radiației
ambientale la INCDM prin testarea și punerea în funcțiune a unui prototip de stație de
monitorizare pe țărmul Marii Negre, partenerii IFIN-HH și INCDM au supravegheat
funcționarea staţiei de monitorizare a radiaţiei ambientale instalată pe malul Mării Negre și am
remediat eventualele probleme. Elementele staţiei funcționează în parametrii așteptați, fără
probleme, singurele incidente care au apărut s-au datorat întreruperii alimentării cu energie elctrică
din motive ce nu au ținut de echipa de cercetare a proiectului sau de institutiile acestora.
Deoarece stația de monitorizare face obiectul unei cereri de brevet și conform legislaţiei în vigoare,
nu putem face publice informații legate de aceasta, nu există încă publicaţii ale grupului implicat în
dezvoltarea acestei staţii legate de configuraţia staţiei sau măsuratorile efectuate. De asemenea
pagina web destinată prezentarii rezultatelor măsurate cu acestă stație este functională, dar
imcompletă, pană la evaluarea cererii de brevet.
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RESURSA UMANĂ
Resursa umană nou angajată în cadrul proiectului PCCDI va fi meninută în activitatea de cercetare.

