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Rezumatul  Proiectului 

   Investigarea experimentala a diagramei de faza a materiei nucleare, cu a sa structura complicata 

prezisa de QCD, este o sarcina foarte dificila. In ultimii 30 de ani, comunitatea stiintifica din domeniu, 

a dezvoltat acceleratori si aranjamente experimentale precum si modele fenomenologice cu scopul de a 

crea in conditii de laborator probe de materie nucleara aflate la temperaturi si densitati extreme si de a 

le studia proprietatile. Astfel de probe, obtinute prin ciocnirea relativista si ultra-relativista a hadronilor 

sau a nucleelor grele, au un timp de viata scurt si o extindere spatiala limitata. Aceste limitari trebuiesc 

considerate cu atentie atunci cand se urmareste extragerea proprietatilor universale ale materiei 

nucleare. Experimentul Compressed Baryonic Matter (CBM) de la FAIR, operand la ratele de 

interactie ce vor fi atinse pentru prima data la SIS100, va juca un rol hotarator in aceste investigatii. 

Particulele metastabile, mesageri ai stariilor nucleare create in interactie, pot fi observate in aceste 

conditii experimentale extreme printr-o analiza multi-dimensionala a observabilelor experimentale 

masurate cu o foarte mare precizie. 

   Grupul nostru face parte din colaborarea CBM de la creerea acesteia si a avut pana in prezent 

contributii esentiale in dezvoltarea de noi detectori, electronica frontend (eng. FEE) si sisteme de 

achizitie (eng. DAQ). S-au dezvoltat doua sisteme de detectie pentru condiile experimentale extreme 

ale CBM; Detectorul cu Placi Rezistive (eng. RPC) si Detectorul pentru Radiatia de Tranzitie (eng. 

TRD). RPC-ul este construit cu un design robust al electrodului de citire cu strip-uri pentru a se evita 

reflexiile la conexiunea cu linia de transmisie. Acest detector este pregatit pentru subsistemul Timp de 

Zbor (eng. ToF) al CBM si este capabil sa sustina ratele si numarul de particule incidente prevazute cu 

un numar redus de canale de citire ale semnalului. Pentru subsistemul TRD, a fost dezvoltat pentru 

prima data, un prototip cu senzitivitate de pozitie in doua dimensiuni si cu o foarte buna putere de 

separare a electronilor de pioni. ASIC-ul folosit pentru citirea acestuia a fost dezvoltat tot in grupul 

nostru pentru a optimiza cantitatea de informatie necesara operarii TRD-ului in cadrul CBM. Pentru o 

varianta finala a tuturor acestor prototipuri este nevoie de a sustine in continuare activitatea de CD si 

de noi teste in fascicol in conditii similare celor de la SIS100. Intregul lant de detectie i.e. detector-

FEE-DAQ trebuie aliniat cerintelor CBM si pregatit pentru interconectarea cu alte sisteme. Principala 

sarcina pentru detectorii nostri este operarea in lipsa unui triger extern i.e. DAQ trigerat local. Pentru 

TRD-FEE o solutie pentru aceast mod de operare va fi dezvoltata in cadrul grupului nostru. In acelasi 

timp calibrarea si analiza unor astfel de date este o sarcina noua si neexplorata pana in prezent dar 

pentru prototipul RPC s-au facut deja pasi importanti. O alta directie de interes pentru noi este 

caracterizarea detectorilor in conditii de fascicul cu o sursa independenta. Am ales solutia injectiei unui 

fascicul laser in zona activa a detectorului care este bine documentata in literatura. Pentru aceasta vom 

proiecta un sistem flexibil laser ce urmeaza a fi atasat prototipului TRD avand si potentialul de a fi 

integrat in CBM in viitor. In sfarsit consideram alte doua imbunatatiri ale prototypului TRD pentru 

marirea rezolutie de pozitie prin scaderea pasului retelei de fire anodice si dezvoltarea unei noi versiuni 

a ASIC-ului pentru operarea unor zone largi de detectie in interconxiune. 

   Programul de fizica pe care ne-am concentrat pana acum a fost dedicat analizei multi-diferentiale a 

fenomenelor de tip colectiv la energiile scazute de la FOPI si inalte de la ALICE. Ne vom extinde in 

continuare si in domeniul √sNN =2−4.9 GeV pentru elucidarea proprietatilor fundamentale ale QCD in 

zona diagramei de faza corespunzatoare beneficiind si de expertiza obtinuta in activitatea de CD 

desfasurata pentru RPC si TRD. Se va realiza un studiu al functiilor de excitare ale fenomenului 

colectiv de tip flow in functie de geometria interactiei si a tipului de proiectil, studiu bazat  pe modele 

teoretice existente. 

 


