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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Proiectul propus implica o oarecare grad de continuitate intre tematica abordata in noul proiect comparative cu 

vechiul proiect, astfel subiecte ca studiile de Minumum Bias sau dezintegrările radiative ale barionului beauty. In 

paralel  noul capitol de Upgrade include in acest an subiecte din vechiul proiect ca de exemplu unele studii de C&D, 

dar in același timp acestea sunt reconsiderate in prisma noilor paradigme de mitigare a erorilor in cazul efectelor 

produse de radiație. In acesta aplicație subliniem nevoia finalizării studiilor derulate in proiectul anterior , studii de 

Cromodinamica cuantica la joase energii de coliziune in sistemele parton-parton. Aceste studii ca de exemplu 

producția de stranietate prin producția de mezoni Kaonici neutrii cu timp de viața scurt “K-short” este de interes mai 

ales in noile date LHCb din 2015, date timpurii, care au fost prelevate pentru prima data la energii de coliziune de 13 

TeV pe sistemul LHC de proton-proton (Faza II).  De asemenea, alt studiu similar îl reprezintă producția de 

stranietate prin producția de hiperoni cascada Xi si Omega, tematica abordata in precedentul proiect, pe acesta 

tematica se urmărește finalizarea măsurării secțiunilor eficace pentru producția de particule Xi sau Omega la energii 

de coliziune de 7, 8 si 2.76 TeV, in cazul evenimentelor din Faza I al LHC, evenimente de tip “NoBias”.  Alte analize 

de producție de stranietate urmăresc detecția de particule V0 si hiperoni si extragerea de parametrii de rații intre 

mezoni, barioni  si intre particule de sarcini opuse sau număr barionic diferit. In aplicația de fata ne concentram însa 

pe diversificarea studiilor de cromodinamica la energii joase prin includerea evenimentelor care fac tranziția către 

domeniul de cromodinamica de energii de interactie parton-parton înalte. Astfel se urmărește concretizarea studiilor 

de cromodinamica la impuls transferat mare, lucru care este realizabil prin impunerea de constrângeri asupra 

impulsului transversal  pentru hadronul straniu. Se poate astfel realiza separarea celor doua componente: prima si cea 

dominanta numeric provine din faza de hadronizare a interactiilor tari când numerele cuantice de culoare ingheata 

prin formarea hadronilor incolori, iar a doua provine direct din interactia parton-parton mult înainte de formarea 

jerbei partonice finale si mult înainte de faza de hadronizare. Ultima component este reprezentata uzual de un hadron 

cu impuls transversal mare, iar in multe cazuri se poate detecta prezenta unui jet de particule.  In derulare sunt si alte 

studii ca de exemplu studiile de optimizare a generatorului de particule Pythia folosit de colaborarea LHCb, astfel un 

nou set de parametrii de model au fost obținuți si utilizați in Pythia pentru a reajusta câteva din discrepantele 

observate intre simulări si cazul datelor reale. 

O alta aplicație fizica la care lucram este cea studiilor de fezabilitate pentru cazul producției de barioni cu  doi partoni 

de valenta “charm”.  Analizele ce masoara polarizarea starilor intermediare cat si la productie  pentru barioni 

“beauty” si reprezenta un segment important deja al efortului de integrare in analize LHCb mainstream: analize 

charm sau beauty dezintegrari cat si de productie. 

Ne asteptam la o larga participare pe aceste tematicele diverse din partea colegilor doctoranzi cat si din partea  unui 

segment din grupul partenerului  din Universitatea din Suceava.  Se urmareste si pregatirea unei pozitii de student 

doctorand in vederea analizelor datelor de proton-ion la LHCb. 

Pentru prima data grupul este puternic implicat in activitatea de Upgrade al LHCb, astfel urmarim ca in urma unei 

program extensiv de testare a rezistentei  la radiatie pentu cateva tipuri de circuit integrat sa putem valida tehnologiile 

si solutia propusa de LHCb in programul de upgrade. Alte studii, sunt studiile de imbatranire a senzorilor MaPMT, 

unde speram sa confirmam caracteristicile date de producator si rezistenta acestora la radiatii. In incheiere dorim sa 

mentionam implicarea recenta in dezvoltarea unui firmware pentru dispozitivele FPGA testate in radiatie. Aici  pe 

termen lung este de mentionat planul de implicare in elaborarea si implementarea unui firmware cu metode de 

mitigrare a erorilor si testarea fiabilitatii acestora. Acest lucru va fi facut in colaborare cu partenerii externi. 

 


