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REZUMATUL PROIECTULUI 
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Unul dintre principalii piloni ştiinţifici ai FAIR, experimentul R3B, va folosi capabilităţile 

aranjamentului experimental NeuLAND pentru detecţia neutronilor cu energii mari. Obiectivele 

proiectării NeuLAND includ capacitatea de înregistrare a până la 6 neutroni cu identificarea precisă a 

primei interacţii şi determinarea impulsului neutronilor (în intervalul 50 - 1000 MeV) prin măsurători 

de poziţie şi timp de zbor avându-se în vedere atingerea unei rezoluţii în masa invariantă de ∆E < 20 

keV la 100 keV peste pragul detecţiei neutronilor (pentru o distanţă ţintă – NeuLAND de 35 m). 

Pentru a face faţă cantităţii de date generate în cadrul experimentului R3B de simulări, programele 

de reconstrucţie a traselor sau analiza de date, a fost proiectat un cadru de lucru bazat pe Root, 

R3BRoot. Cadrul de lucru oferă clasele de bază care permit utilizatorului să-şi construiască 

aranjamentul experimental dorit, să efectueze analize folosind diferite coduri Monte Carlo sau să 

implementeze task-uri complexe de analiză în modul dorit. Există de asemenea instrumente pentru 

vizualizarea datelor simulate sau pentru testarea diferiţilor algoritmi de urmărire pe perioada 

reconstrucţiei traselor fără recompilarea codului. 

Acest proiect urmăreşte trei obiective care sunt în strânsă legătură cu preocupările actuale ale 

grupului nostru în experimentul R3B: implementarea unui algoritm de reconstrucţie dedicat pentru 

urmele mai multor neutroni, folosind detectori cu scintilaţie (în cadrul de lucru R3BRoot) împreună 

cu evaluarea calitativă a algoritmului pentru a se încadra în cerinţele NeuLAND; dezvoltarea unei 

interfeţe-uilizator prietenoase şi standardizate pentru simulare şi macro-urile de analiză din 

R3BRoot; construirea de rutine de analiză specializate a proceselor de fizică corespunzătoare 

detectorului NeuLAND, care să acopere o mare parte a programului de fizică a R3B. 

Algoritmi standard folosiţi în recunoaşterea neutronilor în LAND au fost Shower Volume 

Algorithm (SVA) şi Shower Tracking Algorithm (STA). În acest moment, în cadrul grupului 

NeuLAND, sunt în desfăşurare activităţi care încearcă dezvoltarea unor algoritmi de reconstrucţie cu 

performanţă mare care să respecte cerinţele impuse de eficacitate, simplitate şi rezoluţie în 

identificarea observabilelor fizice. Au fost efectuate de asemenea 4 experimente test la GSI, s406 (în 

noiembrie 2012), s438a (aprilie 2014), s438b şi s438c (octombrie 2014) care au furnizat primele date 

obţinute cu demonstratorul NeuLAND. Doar rezultatele obţinute în primul dintre aceste experimente 

au fost comparate cu simulările conducând la îmbunătăţirea algoritmului de reconstrucţie. Înaintea 

acestora au existat alte două încercări de a dezvolta algoritmi pentru urmărirea traselor particulelor 

folosit structuri de tip LAND, una pentru particule încărcate şi alta pentru neutroni. Toate aceste 

încercări n-au reuşit să atingă eficacităţile cerute de specificaţiile NeuLAND.  

În prezent, simulările și analiza datelor în R3BRoot sunt realizate utilizând macro-uri tip Root; un 

macro comun r3ball.C și multiple instanțe r3bsim.C, cu configurări specifice. În acest fel, este greu 

de utilizat, depanat și mentinut. Prin urmare, ar trebui avută în vedere dezvoltarea unei interfete ușor 

de utilizat și care să ofere un standard pentru simularea și analiză a datelor în R3BRoot. 
 


