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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

MoEDAL este un detector în esență pasiv la LHC, conținând aprox. 100 m2 de pachete de Detectori de Urme 

Nucleare (NTD) în jurul regiunii de interacție de la Punctul 8 al inelului LHC și un detector capcană (dedicat 

monopolilor magnetici) [1]. MoEDAL este conceput să caute semnăturile particulelor exotice cu timp de viață 

lung, dincolo de Modelul Standard al Perticulelor Elementare.  

Institutul de Științe Spațiale (ISS) este membru al Colaborarii MoEDAL încă de la pregătirea Propunerii.  

Acest proiect are scopul de a asigura participarea activă a ISS în diferite etape ale implementării MoEDAL, în 

conformitate cu obligațiile asumate prin Memorandumul de Înțelegere (MoU) pentru Execuția experimentului 

MoEDAL la LHC. 

Activitățile ISS acoperite de acest proiect vor consta în: 

• Dezvoltarea de software pentru simularea detectorului (estimarea acceptanței și eficienței); cum 

geometria detectorului și distribuția altor materiale in zona LHCb – VELO se pot modifica în timpul 

existenței MoEDAL, această sarcină e considerată ca una permanentă. 

• Dezvoltarea de software pentru analizele de fizică (în special pentru căutarea monopolilor magnetici 

(MM) si pentru micro-găuri negre cu timp de viață lung; analizele pentru alte particule exotice pot 

deriva din aceste două cazuri); în eventualitatea observării de candidați, programe dedicate vor fi 

dezvoltate în concordanță cu caracteristicile acestora.  

• Proiectarea si instalarea unei facilități de calcul dedicate MoEDAL și integrarea ei în centrul de calcul 

ISS. Facilitatea va fi concepută în acord cu cerințele harware și software ale MoEDAL și în viitor va 

evolua intr-un Grid RO-LCD accesibil întregii colaborări pentru simulări Monte Carlo.  

• Proiectarea și instalarea unei facilități de scanning pentru NTDs. Aceasta se va baza pe conceptul 

dezvoltat la Universitatea din Helsinki pentru controlul de calitate al foliilor GEM [2]. Dupa validarea 

de către Colaborare, facilitatea va fi folosită in analizarea NTDs expuse in MoEDAL precum și pentru 

calibrarea NTDs. Intenționăm să testăm pe această facilitate utilizarea tehnologiei camerelor cu câmp 

de lumină LYTRO [3]. Asemenea dispozitive nu au fost niciodată folosite în scop științific, dar 

proprietățile lor le fac o alternativă foarte promițătoare la camerele CCD convenționale. 

• Studiul efectului câmpurilor intense de radiație asupra suprafeței NTDs folosind laserul CETAL PW 

al INFLPR [4]. Această propunere a fost prezentată si aprobată de reuniunea colaborării de la CERN 

din decembrie 2015. In prezent CETAL se confruntă încă cu dificultăți în transferul fascicolului în 

camera de reacție, deci această activitate este condiționată de punerea cu succes în funțiune a 

instalației.  

Alte activități ocazionale desfașurate în acest proiect sunt: 

• Participarea la reuniunile și shift-urile MoEDAL, incluzând contribuții la eforturile grupului din 

Bologna privind calibrarea și procesarea NTDs din MoEDAL. 

• Contribuții la articolele științifice ale colaborării, participarea la conferințe științifice și la 

acțiunile de popularizare MoEDAL. 

 

 

 

 


