Anexa nr. 12 la Contract nr. 4N ./2016
Contractor: Institutul de Stiinte Spatiale-Filiala INFLPR
Cod fiscal: RO28521106

RAPORTUL DE FINALIZARE AL PROIECTULUI
- date privind finalizarea proiectului -

DENUMIRE PROIECT: Cercetari avansate de laseri - plasma - radiatie – spatiu LAPLAS

IV
OBIECTIV: 2 ISS: Cercetari fundamentale, aplicative si specializare inteligenta in domeniul stiintelor
si tehnologiilor spatiale

DATE DE IDENTIFICARE CONTRACTOR

- Nr. contract / cod proiect: PN 16.47.02.02 Cercetari de fizica fundamentala cu aplicatii in
stiinte spatiale

- Perioada de implementare a proiectului:
- data începerii

- data finalizarii:

martie
(luna)

2016

decembrie
(luna)

(an)
2017
(an)

-valoare totală a proiectului 4.150.000 lei

CONŢINUT TEMATIC: Elaborarea si investigarea de modele teoretice, metode analitice si
coduri numerice pentru cercetari de fizica fundamentala si observationala in spatiu.

FORMA DE FINALIZARE A PROIECTULUI (se va marca o singură căsuţă)
1. Studii
2. Standarde, normative, prescripţii, metodologii
3. Produse program
4. Tehnologii
5. Realizarea de produse, echipamente, instalaţii, standuri, etc.
6. Alte forme (nominalizaţi)

PERFORMANŢE REALIZATE:
1. A fost realizata o versiune extinsa a codului CAMB pentru a putea implementa numeric dinamica modificata a
CMB in modelul cosmologic BSBM generalizat si a fost inclus in codul COSMOMC un parametru suplimentar pentru
modelarea abaterii de la modelul cosmologic standard.
2. Au fost obtinute contrangeri ale intervalelor de variatie pentru parametrii cosmologici, incluzand valoarea
constantei structurii fine α la finalul recombinarii (cu ~1% mai mica fata de valoarea actuala).
3. Un model tipic cinetic a fost formulat si rezolvat pentru sisteme de particule cuantice situate in capcane de tip
oscilator armonic, interactionind cu un cimp efectiv.
4. S-a demonstrat ca in limita termodinamica pentru sistem semi-infinit de electroni liberi intr-un un cimp magnetic
extern omogen ecuatia self-consistenta are o solutie unica.
5. S-a aratat ca formalismul functiei de unda a orizontului evenimentelor poate fi aplicat proceselor care au loc la
energii apropiate de scala fundamentala a gravitatiei (scala Planck) si rezultatele conduc in mod natural la o supresie
a probabilitatii de producere a gaurilor negre sub energia Planck si pentru un numar mai mare de extra dimensiuni.
6. Au fost efectuate simulari numerice privind producerea de gauri negre cuantice folosind generatorul de
evenimente de gauri negre cuantice BLACKMAX. Au fost identificate principalele diferente intre numarul de gauri
negre produse cat si distributiile de masa pentru cele doua scenarii: scenariul standard si formalismul functiei de
unda a orizontului evenimentelor.
7. S-au obtinut hartile radio ale sistemului SS433, care au pus in evidenta prezenta unor "bulgari" de materie ce se
deplaseaza cu viteze relativiste. S-a testat la scari spatiale de ordinul milisecundelor de arc in mod sistematic asanumitul model cinematic (valabil la scari de ordinul secundelor de arc), care prezice pozitia unui "bulgare" daca se
cunoaste (sau presupune) momentul cand acesta a fost ejectat. Analiza a aratat ca predictiile modelului explica bine
datele noastre observationale, prin urmare datele radio de inalta rezolutie pot fi folosite pentru a imbunatatii
parametrii modelului. De asemenea, au fost studiate proprietatile radiatiei polarizate provenite de la sistem. Astfel ss-a pus in evidenta pentru prima data in sistemul SS433 prezenta polarizarii la scari spatiale de ordinul
milisecundelor de arc in "bulgarii" de materie ejectata.
8. S-a calculat probabilitatea PBH ca condensatele de gravitoni sa formeze gauri negre de tipul Kerr.
9. Catalog de mase de gauri negre la orice redshift ce poate fi utilizat imediat impreuna cu o serie de programe si
informatii ajutatoare. Catalog de mase de gauri negre completat cu date in vizibil, in infrarosu si in radio precum si
functia de masa asociata acestui catalog.
10. Au fost evaluate analitic amplitudinile de imprastiere pe baza carora s-a dedus sectiunea eficace de imprastiere
inelastica electron-atom de hidrogen in camp circular polarizat. Rezultatele analitice si numerice au permis
investigarea dependentei sectiunilor eficace de imprastiere de polarizarea campului electromagnetic extern. O parte
din rezultatele noi au fost publicate. Rezultatele teoretice privind caracterizarea corelatiilor cuantice in sisteme
moleculare sint in curs de completare cu calcule numerice, urmand a trimise spre publicare
11. Studiul tensoriilor Killing-Yano de rang superior si constructia tensoriilor Killing asociati si implicit integralelor
prime asociate acestora. Constructia operatorului de tip Dirac asociat tensorilor Killing-Yano. S-a aratat ca un
spatiu-timp descris de o metrica ce poseda tensori Killing-Yano de rang trei conduce la o teorie lipsita de anomalii
cuantice. S-a aratat ca tensorii Killing-Yano asociati metricii Kimura sub actiunea parantezei Schouten- Nijenhuis
formeaza o algebra Lie. S-au construit spatiile duale asociate unui spatiu-timp baza si s-au pus in evidenta sistemele
dinamice corespunzatoare acestora.
Publicarea a 5 articole in jurnale ISI (4 din zona rosie, 1 din zona galbena conform clasificarii UEFISCDI).

ESTIMĂRI PRIVIND APLICABILITATEA/IMPACTUL REZULTATELOR PROIECTULUI ASUPRA
DOMENIILOR (se vor marca câte căsuţe sunt necesare)

1.
Retehnologizarea unităţilor economice
8.
2.
Modernizarea produselor
9.
3.
Realizarea de produse noi
10.
4.
Creșterea productivității
11.
5.
Evitarea/reducerea importului
12.
6.
Reducerea consumurilor energetice
13.
7.
Reducerea consumurilor de materiale
14.
15. Consolidarea domeniilor de specializare inteligentă
16. Formarea resursei umane in domenii inovative
17. Cunoașterea științifică și tehnică

Reciclarea materialelor
Optimizarea deciziei
Protecţia mediului
Protecţia muncii
Protecţia vieţii şi a sănătăţii
Creşterea calităţii vieţii
Asigurarea calităţii

ALTE TIPURI DE REZULTATE:
Lucrări publicate
internaționale

Comunicări ştiinţifice

Propuneri proiecte

5

0

10

În ţară
0

În ţară
0

Propuse
10

În străinătate
5

În străinătate
0

Acceptate
4

BREVETE PROPUSE:
Nr. Crt.

Titular (Nume şi prenume)

Titlu brevet

BREVETE ACCEPTATE:
Nr. Crt.

Titular (Nume şi prenume)

Titlu brevet

Nr. Brevet

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ:
Nr. Crt.

Autor (Nume şi prenume)

Editura

An apatiţie

Cod ISBN

Editura

An apatiţie

Cod ISBN

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE:
Nr. Crt.

Autor (Nume şi prenume)

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN ŢARĂ:
Nr. Crt.

Titlu manifestare ştiinţifică

Autor (Nume şi prenume)

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN STRĂINĂTATE:
Nr. Crt.

Titlu manifestare ştiinţifică

Autor (Nume şi prenume)

PARTICIPARI IN PROIECTE INTERNATIONALE pe baza rezultatelor obținute in proiectele
nucleu
- Număr proiecte/ denumirea programului internațional/ competiția/ statutul in cadrul
consorțiului proiectului.

ACHIZIŢII EFECTUATE
(Dotări)

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

U.M.

PRODUSE SAU TEHNOLOGII*)
(în cazul în care rezultatele sunt din această categorie)

Destinaţia prevăzută

Denumire:
............................................................................................................................................
Domeniu de aplicabilitate:
...................................................................................................................
Prezentare generală:
.............................................................................................................................
Principalele caracteristici tehnice:
.......................................................................................................
Efecte socio-economice şi de mediu:
..................................................................................................
Potentiali producători / Furnizori de servicii:
......................................................................................
Potenţiali utilizatori:
............................................................................................................................

DIRECTOR GENERAL
(Numele şi prenumele)
(Semnătura)

DIRECTOR DE PROGRAM
(Numele şi prenumele)
(Semnătura)

*) Se prezinta fotografii, schite, scheme s.a. dacă este cazul.

RESPONSABIL PROIECT
(Numele şi prenumele)
(Semnătura)

