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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i Nazwisko
Izabela Ciepał

1.2 Aktualna afiliacja i adres
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
im. H. Niewodniczańskiego
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

1.3 Edukacja
2013-2014 Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania i narzędzia biznesu:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki,

2005-2010 Studia doktoranckie z zakresu fizyki jądrowej, uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej,

2000-2005 Studia magisterskie z fizyki, uzyskanie tytułu magistra: Uniwersytet
Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Wolbromiu, eg-
zamin maturalny

1.4 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

2010 r.
Tytuł rozprawy: Investigation of the Deuteron Breakup on Protons in the Forward
Angular Region.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kistryn. Praca została wyróżniona przez Radę
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

2. Stopień magistra fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2005 r.
Tytuł pracy: Zdolność analizująca w reakcjach z kanałem wejściowym spolaryzowany
deuteron - deuteron.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej. Magiera, obroniona w 2005 roku z wynikiem bardzo
dobrym.

1.5 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych
2014- Instytut Fizyki Jądrowej, PAN, Kraków, adiunkt,

2012-2014 asystent naukowy w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (zatrudnienie w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia
Doktoranckie Społeczeństwo - Technologie - Środowisko),
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2010-2012 zatrudnienie na stanowisku samodzielnego fizyka w Zakładzie Fizyki
Jądrowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

2005-2010 studia doktoranckie w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

1.6 Przebieg kariery naukowej i główne osiągnięcia
Na podstawie ISI Web of Knowledge/Web of Science:
88 całkowita ilość publikacji,
35 w czasopismach recenzowanych,
53 publikacje pokonferencyjne (recenzowane),
759 cytowań, w tym 576 bez autocytowań (wg Web of Science),
h-index: 14 (według Web of Science).

Tematyka badawcza, którą się zajmuję od początku swojej działalności naukowej jest
ściśle związana z fizyką jądrową i hadronową przy pośrednich energiach, czyli w tzw.
nieperturbacyjnym obszarze QCD. W mojej karierze naukowej mogę wyodrębnić dwie
tematyki, króre zgłębiam: fizyka układów kilkunukleonowych i podstawowe zagadnienie
oddziaływania pomiędzy nukleonami oraz struktura barionów, związana z badaniem re-
zonansów nukleonowych oraz hieronowych. Aktualnie realizuje obie te tematyki poprzez
działalność w następujących eksperymentach:

• obszar badań układów kilkunukleonowych - analiza danych oraz przygotowanie no-
wych eksperymentów: BINA@KVI, WASA@COSY, breakup@KRATTA (CCB IFJ
PAN),

• obszar struktury barionów - analiza danych z eksperymentu HADES@GSI oraz przy-
gotowywanie nowych pomiarów.

Swoją pracę naukową rozpoczęłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Fizyki
Jądrowej, gdzie przygotowałam moją pracę magisterską, a potem rozprawę doktorską.
Obie prace dotyczyły tematyki reakcji jądrowych ze spolaryzowanymi wiązkami deutero-
nów, a eksperymenty były przeprowadzone w Forschungszentrum w Jülich (Niemcy) na
akcelatorze COSY i detektorze Germanium Wall. Brałam udział w przygotowaniach do
eksperymentów oraz w wielu pomiarach w grupie badawczej Germanium Wall.

Praca magisterska była poświęcona badaniom polaryzacji w stanie końcowym dla czą-
stek produkowanych w zderzeniach dpol + d: p, d, 3H, 3He, 4He. Wyznaczone zostały
rozkłady kątowe tensorowych zdolności analizujących T11 oraz T22 dla tych cząstek.

Moja praca doktorska, i eksperyment z nią związany, była poświęcona badaniu wą-
skiego obszaru przestrzeni fazowej, który odpowiadał zakresowi kątów polarnych 5◦-14◦

wylotu protonów z reakcji 1H(dpol, pp)n przy energii spolaryzowanej wiązki deuteronów
130 MeV. Eksperymentalna eksploracja tego obszaru jest bardzo trudna i zarazem nie-
słychanie istotna dla badania wpływu sił kulombowskich, które w tym rejonie odgrywają
znaczącą rolę i które do niedawna były pomijane w modelach teoretycznych. Ekspery-
menty odbyły się w Forschungszentrum w Jülich (Niemcy) na akcelatorze COSY i detek-
torze Germanium Wall. Wyniki, które uzyskałam w analizie danych, tj. znormalizowane
różniczkowe przekroje czynne dla reakcji rozszczepienia deuteronu, wektorowe zdolności
analizujące dla tego procesu oraz wektorowe zdolności analizujące dla rozpraszania ela-
stycznego dpolp, stanowiły podstawę mojej rozprawy doktorskiej pt. Investigation of the
Deuteron Breakup on Protons in the Forward Angular Region. Na podstawie przepro-
wadzonych gruntownych porównań uzyskanych wyników eksperymentalnych ze ścisłymi
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obliczeniami teoretycznycznymi bazującymi na ośmiu modelach oddziaływania nukleon-
nukleon, udało się wyciągnąć ważne wnioski dotyczące poprawności tych modeli. Uzyska-
nie tak bogatego zestawu (ok. 2700 punktów eksperymentalnych) różniczkowych przekro-
jów czynnych dla procesu rozszczepienia deuteronu potwierdziło istotność uwzględniania
w obliczeniach oddziaływania kulombowskiego. Uważam to za jedno z najważniejszych
osiągnięć mojej dotychczasowej pracy badawczej. W okresie moich studiów doktoranc-
kich, byłam również głównym wykonawcą w grancie promotorskim z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki, różniczkowe przekroje czynne oraz zdolności analizujące
dla procesów elastycznego rozparaszania oraz breakupu, zostały opublikowane w dwóch
pracach w Physical Review C (Phys. Rev. C 85, 017001 (2012)) oraz w Few Body Systems
(Few-Body Syst. 56, 665 (2015)).

Po doktoracie kontynuowałam moją pracę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim
przez 4 lata, będąc zatrudniona na stanowisku samodzielnego fizyka w Zakładzie Fizyki
Jądrowej IFUJ, a potem (2012-2014), jako asystent naukowy (zatrudnienie w ramach pro-
jektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo - Technologie - Środowisko).
W 2013 roku uzyskałam eurpoejską nagrodę od czasopisma Few-Body Systems oraz wy-
dawnictwa Springer- Verlag, przyznaną przez European Research Committee on Few Body
Problems in Physics (ERCFBP) za osiągnięcia i prowadzone badania z zakresu fizyki od-
działywań w układach kilkunukleonowych. W tym okresie byłam również zaangażowana
w dwa eksperymenty z obszaru fizyki kilkunukleonowej: BINA@KVI oraz WASA@COSY.

Celem eksperymentu BINA@KVI był pomiar różniczkowych przekrojów czynnych dla
reakcji rozszczepienia deuteronu w systemach dp oraz dd, przy energii wiązki deuterono-
wej 160 MeV, oraz badanie bardzo subtelnych efektów sił trójciałowych (three nucleon
force - 3NF) w układach dp, oraz pionierskie badania oddziaływań czteronukleonowych
w reakcjach dd. Eksperyment odbył się w 2011 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej KVI
(Kernfysisch Versneller Instituut) Groningen, w Holandii. Byłam promotorem pomocni-
czym pracy doktorskiej Pana Dr Ghanshyambhai Khatri, który przygotował rozprawę
pt. Investigation of Deuteron Disintegration i obronił w 2015 roku. Tematyka tej pracy
poświęcona jest badaniom różniczkowych przekrojów czynnych dla reakcji rozszczepienia
deuteronu dd → dpn, a wyniki zostały porównane do najnowszych, przybliżonych obliczeń
dla tego procesu, które zostały wykonane przez Prof. Arnoldas Deltuva z Uniwersytetu
Wileńskiego. Tematyka badania układów czteronukleonowych bardzo mnie zaciekawiła, a
pracę nad tym zagadnieniem kontynuowałam w Instytucie Fizyki Jądrowej IFJ PAN, w
Krakowie, gdzie zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w 2014 roku. Wspólnie z
moją magistrantką, Panią mgr inż. Joanną Kuboś, zanalizowałam dodatkowo kanał reak-
cji dd → n3He. Wyniki tych prac badawczych zostały opublikowane w 2019 roku, w cyklu
trzech artykułów, dwóch w Physical Review C (Phys. Rev. C 99, 014620; Phys. Rev. C
100, 024003) oraz jednego w Few Body Systems (Few-Body Syst. 60, 44 - na zaproszenie z
okazji Ludwig Faddeev Memorial Issue). Te prace stanowią bardzo istotny wkład do mo-
jego dorobku habilitacyjnego. W 2015 roku uzyskałam również prestiżowe stypendium z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla Wybitnych Młodych Naukowców za osią-
gnięcia naukowo-badawcze. Obecnie jestem również promotorem pomocniczym w pracy
doktorskiej Pana mgr inż. Bogusława Włocha, który zajmuje się analizą danych dd i dp pod
kątem rekonstrukcji neutronów w detektorze BINA. Ponadto, tematykę badania układów
czterech nukleonów kontynuowałam w Cyklotronowym Centrum Bronowice (CCB), gdzie
zajęłam się zbadaniem możliwości pomiarów rozpraszania protonów na tarczy spolaryzo-
wanego 3He. Wyniki symulacji i sam projekt zostały przedstawione w artykule Possibility
of Measurement of Cross Section and Vector Analyzing Powers of p-3He Scattering at
the Bronowice Cyclotron Center i opublikowane jako przyczynek pokonferencyjny w Acta
Physica Polonica (Acta Phys. Polonica B 47, 323, (2016)).
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Celem drugiego eksperymentu, WASA@COSY, było badanie dynamiki układów trój-
nukleonowych w ośrodku badawczym Forschunszentrum Jülich w Niemczech, oraz uzyska-
nie różniczkowych przekrojów czynnych dla reakcji rozszczepienia deuteronu dp → ppn,
przy energiach wiązki deuteronowej 340, 380 i 400 MeV. Pierwszą fazą tego projektu
było przygowanie propozalu naukowego, pt. Experimental study of few-nucleon interac-
tion dynamics in dp collisions, którego jestem współautorką i który został przeze mnie
zaprezentowany Komitetowi Naukowemu COSY (PAC). Projekt został zaakceptowany do
realizacji, a pomiary odbyły się w styczniu 2014. Obecnie trwa analiza danych. Dzięki
współpracy z grupą teoretyczną Prof. Henryka Witały z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
będzie możliwe porównanie uzyskanych wyników z najnowszymi obliczeniami teoretycz-
nymi. Pozwalają one przewidywać wpływ relatywistyki na różniczkowe przekroje czynne
na proces breakupu, jak również w swoim składzie zawierają dynamikę pochodzącą od
efektów siły 3NF. W ramach kontynuowania tego zagadnienia, tj. badania przyczynków
pochodzących od efektów relatywistycznych, zaproponowałam kolejne pomiary w CCB
IFJ PAN, wykorzystujące wiązkę protonową o energii 200 MeV oraz tarczę CD2 (deutery-
zowany polietylen). We współpracy z grupą Prof. Henryka Witały oraz grupą KRATTA
z IFJ PAN, przygotowałam list intencyjny, który został zaprezentowany komitetowi do-
radczenu na CCB (AIC). Projekt został zaakceptowany do realizacji, a pierwszy pomiar
testowy odbył się w 2019 roku.

Zaprezentowane powyżej projekty, uzyskały dofinansowanie z Narodowego Centrum
Nauki w formie dwóch grantów badawczych (SONATA i SONATA BIS). W obu przypad-
kach byłam autorem wniosków i kierownikiem tych grantów.

Drugim obszarem moich zaiteresowań naukowych jest eksperyment HADES i badanie
stanów wzbudzonych nukleonu (tzw. rezonansów). IFJ PAN dołączył do kolaboracji HA-
DES w 2016 roku. Detektor HADES, zainstalowany w instytucie GSI Helmholtzzentrum
für Schwerionenforschung GmbH w Darmstadt (Niemcy), pozwala na detekcję nałado-
wanych hadronów, elektronów/pozytronów pochodzących z reakcji indukowanych wiązką
protonową, pionową lub ciężkojonową, w zakresie energii do kilku AGeV. Dzięki dużej
akceptacji geometrycznej i wysokiej częstotliwości odczytu, możliwe są pomiary kanałów
rozpadów o małych prawdopodobieństwach zajścia, takich jak kanały z dielektronami,
kaonami, hiperonami (Λ, Σ, Ξ) oraz mezonami ϕ.
W ramach tej współpracy zajmuję się analizą danych metodą fal parcjalnych oraz bada-
niem wzbudzeń rezonansów barionowych w reakcjach indukowanych pionami. Poza tym,
jestem również zaangażowana w przygotowanie nowych pomiarów z wiązkami pionów i
protonów w GSI Darmstadt (Proposal for experiments at SIS18 during FAIR Phase0.
Properties of hadron resonances and baryon rich matter, (HADES Collab.), GSI 2017).
Aktualnie, wspólnie z grupą z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz grupą teoretyczną Bonn-
Gatchina (analiza metodą fal parcjalnych), przygotowujemy publikację dotyczącą wyni-
ków uzyskanych dla kanałów dwupionowych π−p → nπ+π− oraz π−p → pπ−π0. Dane
zostaną wkrótce opublikowane w Physical Review C. Ten temat jest również ujęty w
grancie HARMONIA 9, pt. Badanie struktury barionów w eksperymencie HADES (pod
kierownictwem Prof. dr hab. Piotra Salabury z Uniwersytetu Jagiellońskiego), w któ-
rym jestem jednym z głównych wykonawców. Ponadto, eksperymenty z wiązką pionów
są tematem realizowanym w ramach grantu DAAD, pt. Weryfikacja modeli teoretycznych
opartych na analizie fal parcjalnych (PWA), którego jestem kierownikiem i współautorką,
wspólnie z Prof. Tetyana Galatyuk z Technische Universität Darmstadt.
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2 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę postę-
powania habilitacyjnego

Podstawę mojej habilitacji stanowi cykl publikacji poświęcony eksperymentalnemu bada-
niu układów 3 i 4-nukleonowych. Pomiary różniczkowych przekrojów czynnych oraz zdol-
ności analizujących dla procesu rozszczepienia (breakupu) deuteronu na protonach oraz
deuteronach, dostarczają precyzyjnych danych dla wielu konfiguracji kinematycznych nu-
kleonów w kanale wyjściowym. Dane te są istotne z tego względu, iż stanowią wartościowe
narzędzie służące do rygorystycznej weryfikacji dostępnych przewidywań teoretycznych.
W przypadku trzech nukleonów (3N) obliczenia są ścisłe, natomiast dla czterech nukle-
onów (4N) nadal mają charakter przybliżony.

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Jako osiagniecie naukowe wskazuję cykl powiązanych tematycznie 9 artykułów nauko-
wych, który zatytułowałam:
Badanie dynanamiki układów kilkunukleonowych w reakcjach rozszczepienia
deuteronu w obszarze pośrednich energii.

2.2 Publikacje stanowiące podstawę osiągnięcia naukowego
P1 I. Ciepał, B. Kłos, St. Kistryn, E. Stephan, A. Biegun, K. Bodek, A. Deltuva, E.

Epelbaum, M. Eslami-Kalantari, A. C. Fonseca, J. Golak, N. Kalantar-Nayestanaki,
H. Kamada, G. Khatri, Da. Kirillov, Di. Kirillov, St. Kliczewski, A. Kozela, M. Kra-
vcikova, H. Machner, A. Magiera, G. Martinska, J. Messchendorp, A. Nogga, W.
Parol, A. Ramazani-Moghaddam-Arani, B. J. Roy, H. Sakai, P. U. Sauer, K. Seki-
guchi, I. Sitnik, R. Siudak, R. Skibiński, R. Sworst, J. Urban, H. Witała, J. Zejma,
Investigation of the Deuteron Breakup on Proton Target in the Forward Angular
Region at 130 MeV.
Few-Body Syst. 56, 665 (2015),
Impact Factor: 0.558,
Punkty MNiSW: 20,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 12/11.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w przygotowaniach i pomiarach przeprowadzo-
nych w Forschungszentrum Jülich (COSY accelerator). Analiza danych z tego po-
miaru była wykonywana w całości przeze mnie. Publikacja została napisana przeze
mnie.
Swój wkład oceniam na około 80%.

P2 I. Ciepał, St. Kistryn, E. Stephan, A. Biegun, K. Bodek, A. Deltuva, E. Epelbaum,
M. Eslami-Kalantari, A. Fonseca, J. Golak, V. Jha, N. Kalantar-Nayestanaki, H.
Kamada, G. Khatri, Da. Kirillov, Di. Kirillov, M. Kis, St. Kliczewski, B. Kłos,
A. Kozela, M. Kravcikova, M. Lesiak, H. Machner, A. Magiera, G. Martinska, J.
Messchendorp, A. Nogga, W. Parol, A. Ramazani-Moghaddam-Arani, B. J. Roy,
H. Sakai, K. Sekiguchi, I. Sitnik, R. Siudak, R. Skibiński, R. Sworst, J. Urban, H.
Witała, A. Wrońska, and J. Zejma,
Vector analyzing powers of deuteron-proton elastic scattering and breakup at 130 MeV.
Phys. Rev. C 85 (2012) 017001,
Impact Factor: 3.715,
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Punkty MNiSW: 40,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 23/16.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w przygotowaniach i pomiarach przeprowadzo-
nych w Forschungszentrum Jülich (accelerator COSY). Analiza danych z tego po-
miaru była wykonywana w całości przeze mnie. Publikacja została napisana przeze
mnie.
Swój wkład oceniam na około 80%.

P3 W. Parol, I. Ciepał for the WASA-at-COSY Collaboration,
Studies of few-nucleon systems dynamics via deuteron breakup with the WASA de-
tector.
Acta Phys. Pol. B 49, 469, (2018),
Impact Factor: 0.609,
Punkty MNiSW: 12,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 0/0.
Powyższa praca jest publikacją pokonferencyjną. Mój wkład polegał na przygotowa-
niu propozalu naukowego do tego eksperymentu (opracowałam pomysł na ten po-
miar), wspólnie z Panią Dr Barbarą Kłos z Uniwersytetu Śląskiego, jego prezentacji
na PAC oraz przygotowaniu pełnego programu do analizy danych. Uczestniczyłam
też w eksperymencie w Forschungszentrum Jülich (COSY accelerator) w Niemczech.
Dane z eksperymentu WASA@COSY były częściowo analizowane przez mnie. Pu-
blikacja została przygotowana częściowo przeze mnie.
Swój wkład oceniam na około 45%.

P4 B. Kłos, I. Ciepał, B. Jamróz, G. Khatri, S. Kistryn, A. Kozela, A. Magiera, W.
Parol, I. Skwira-Chalot, E. Stephan, the WASA-at-COSY Collaboration,
Experimental study of three-nucleon dynamics in the dp breakup collisions using the
WASA detector.
Few-Body Syst. 58, 38 (2017),
Impact Factor: 1.134,
Punkty MNiSW: 25,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 3/3.
Powyższa praca jest publikacją pokonferencyjną. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu propozalu naukowego do tego eksperymentu, jego prezentacji na PAC oraz
przygotowaniu pełnego programu do analizy danych. Uczestniczyłam też w ekspe-
rymencie w Forschungszentrum Jülich (COSY accelerator) w Niemczech.
Swój wkład oceniam na około 25%.

P5 E. Stephan, St. Kistryn, I. Skwira-Chalot, I. Ciepał, B. Kłos, A. Kozela, W. Parol,
A. Rusnok, A.Wilczek, J. Zejma,
Dynamics of Three-Nucleon System Studied in Deuteron-Proton Breakup Experi-
ments.
Few-Body Syst. 58, 30 (2017),
Impact Factor: 1.134,
Punkty MNiSW: 25,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 2/2.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w eksperymentach w KVI Groningen oraz For-
schungszentrum Jülich (COSY accelerator) w Niemczech. Ponadto, analizowałam
dane z eksperymentu Germanium Wall w Jülich, które zaprezentowane są w tej pu-
blikacji w reprezentacji zmiennych niezmiennicznych.
Swój wkład oceniam na około 20%.
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P6 I. Ciepał, A. Kozela, B. Głowacz, P. Kulessa, T. Pałasz, I. Skwira-Chalot, B. Włoch,
Possibility of Measurement of Cross Section and Vector Analyzing Powers of p-He3

Scattering at the Bronowice Cyclotron Center.
Acta Phys. Pol. B 47, 323 (2016),
Impact Factor: 0.877,
Punkty MNiSW: 12,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 1/1.
Powyższa praca jest publikacja pokonferencyjną. W pracy tej przedstawiona została
idea nowego eksperymentu, którą zapoczątkowałam współnie z grupą z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz IFJ PAN. Mój wkład polegał na zaproponowaniu nowego
pomiaru w Cyklotronowym Centrum Bronowice, w Krakowie, który zakłada wyko-
rzystanie spolaryzowanej tarczy 3He. Wykonałam niezbędne symulacje Monte Carlo
przy użyciu pakietu Geant4. Publikacja została napisana przeze mnie.
Swój wkład oceniam na około 60%.

P7 I. Ciepał, J. Kuboś, K. Bodek, N. Kalantar-Nayestanaki, G. Khatri, St. Kistryn, B.
Kłos, A. Kozela, P. Kulessa, A. Łobejko, A. Magiera, J. Messchendorp, I. Mazum-
dar, W. Parol, D. Rozpędzik, I. Skwira-Chalot, E. Stephan, A. Wilczek, B. Włoch,
A. Wrońska, J. Zejma,
Investigation of the Cross Section for dd Elastic Scattering and dd → n3He Reac-
tions at 160 MeV.
Phys. Rev. C 99, 014620 (2019),
Impact Factor: 3.132,
Punkty MNiSW: 140,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 3/3.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w przygotowaniu propozalu naukowego eks-
perymentu, pomiarach przeprowadzonych w KVI Groningen w 2011 roku. Analiza
danych z tego pomiaru była częściowo wykonana przez magistrantkę Panią mgr inż.
Joannę Kuboś, która pracowała pod moją opieką oraz przeze mnie. Finalnie, przy-
gotowałam też publikację.
Swój wkład oceniam na około 65%.

P8 I. Ciepał , G. Khatri, K. Bodek, A. Deltuva, N. Kalantar-Nayestanaki, St. Kistryn,
B. Kłos, A. Kozela, J. Kuboś, P. Kulessa, A. Łobejko, A. Magiera, J. Messchendorp,
I. Mazumdar, W. Parol, R. Ramazani-Sharifabadi, D. Rozpędzik, I. Skwira-Chalot,
E. Stephan, A. Wilczek, B. Włoch, A. Wrońska, J. Zejma,
Three-body breakup in deuteron-deuteron collisions at 160 MeV including quasifree
scattering.
Phys. Rev. C 100, 024003, (2019),
Impact Factor: 3.132,
Punkty MNiSW: 140,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 0/0.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w przygotowaniu propozalu naukowego eks-
perymentu, pomiarach przeprowadzonych w KVI Groningen w 2011 roku. Analiza
danych z tego pomiaru została wykonana przez doktoranta, Pan Dr Ghanshyam-
bhai Khatri, który pracował pod moją opieką (pełniłam funkcję promotora pomoc-
niczego). Po jego odejściu z grupy, przejęłam tą analizę i wykonałam ją od nowa
(oprócz kalibracji energetycznej detektora). Finalnie, przygotowałam też publikację.
Swój wkład oceniam na około 60%.
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P9 I. Ciepał, K. Bodek, N.Kalantar-Nayestanaki, G. Khatri, St. Kistryn, B. Kłos, A.
Kozela, J. Kuboś, P. Kulessa, A. Łobejko, A. Magiera, I. Mazumdar, J. Messchen-
dorp, W. Parol, D. Rozpędzik, I. Skwira-Chalot, E. Stephan, A. Wilczek, B. Włoch,
A. Wrońska, J. Zejma,
Studies of Deuteron Breakup Reactions in Deuteron-Deuteron Collisions at 160 MeV
with BINA.
Few-Body Syst. 60, 44 (2019),
Impact Factor: 0.874,
Punkty MNiSW: 40,
Ilość cytowań/bez autocytowań: 1/1.
Mój wkład polegał na uczestnictwie w przygotowaniu proposalu naukowego ekspe-
rymentu, i pomiarach przeprowadzonych w KVI Groningen w 2011 roku. Analiza
części danych, zaprezentowanych w tej publikacji, była wykonywana przeze mnie, a
symulacje przez Pana mgr, inż. Bogusława Włocha, pod moją opieką (pełnię funkcję
promotora pomocniczego). Finalnie, przygotowałam też publikację. Ten artykuł zo-
stał przygotowany na zaproszenie od Alejandro Kievsky (Editor-in-Chief Few-Body
Systems), z okazji “Ludwig Faddeev Memorial Issue”.
Swój wkład oceniam na około 65%.

2.3 Cel naukowy cyklu prac oraz najważniejsze uzyskane wyniki
Cytowania zawarte w tym rozdziale i oznaczone jako P1-P9, odnoszą się do oznaczeń
zawartych w podrozdziale 2.2.

2.3.1 Wprowadzenie

Układy kilkunukleonowe stanowią fundamentalne laboratorium do badania oddziaływania
jądrowego. Własności takich systemów w obszarze pośrednich energii są głównie zdeter-
minowane przez oddziaływanie pomiędzy parami nukleonów.

Zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy, siły jądrowe są siłami resztkowymi po-
między kolorowo neutralnymi hadronami, podobnie jak oddziaływanie van der Waalsa
między neutralnymi atomami. Pierwszy model sił jądrowych został zaproponowany przez
Yukawa [1] w 1935 roku. Zapostulował on, iż siły jądrowe powstają jako efekt wymiany
masywnej cząstki, głównie pionu, w analogii do oddziaływania elektromagnetycznego, i

Rysunek 1: Potencjał oddziaływania nukleon-nukleon w teorii wymiany mezonowej. Część
długozasięgowa potencjału jest rządzona wymianą pojedyńczego pionu, część środkowa,
wymianą dwóch pionów oraz część krótkozasięgowa, gdzie wymieniane są cięższe mezony
(ρ, ω).
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bezmasowych fotonów, które tworzą oddziaływanie o nieskończonym zasięgu. Pion został
odkryty w 1946 roku, potwierdzając teorię Yukawy.

Obecne modele sił nukleon-nukleon (NN) opisują długozasięgową część oddziaływania
NN przy pomocy teorii wymiany mezonowej, podczas gdy część krótkozasięgowa skonstru-
owana jest w oparciu o fenomenologię poprzez dopasowanie kilkudziesięciu parametrów
do danych z rozpraszania NN. Potencjał oddziaływania NN pokazany jest na rys. 1.

Najbardziej odpowiednim narzędziem do gruntownego badania dynamiki w układach
3N jest reakcja rozszczepienia deuteronu (breakupu). W stanie końcowym tej reakcji
istnieją 3 swobodne nukleony, które podlegają jedynie zasadom zachowania energii i
pędu. Dostępna przestrzeń fazowa tego procesu zawiera wiele stanów końcowych, dzięki
czemu możliwe jest detaliczne badanie szczegółów Hamiltonianu 3N. Jest to kluczowe,
gdy chcemy badać bardzo subtelne efekty oddziaływania w układach 3N, jak siła trójnu-
kleonowa (Three-Nucleon Force - 3NF), która uwzględniana jest w energii potencjalnej
systemów 3N. Obecnie, obserwable dla układów 3N, wyliczane są w sposób ścisły, poprzez
rozwiązywanie równań Faddeeva [2] z dowolnym potencjałem jądrowym, zawierającym też
komponent 3NF. Obliczenia nie są jednak prowadzone w podejściu relatywistycznym, ale
efekty relatywistyczne mogą być uwzględniane w specyficzny sposób [3].

Do badania szczegółów dynamiki układów 3N niezbędne są precyzyjne dane dla re-
akcji breakupu, które pokrywają jak największą część przestrzeni fazowej tego procesu.
Projekt poświęcony zdobywaniu precyzyjnych danych dla układów kilkunukleonowych zo-
stał zapoczątkowany we współpracy polsko-holenderskiej, z wykorzystaniem aparatury w
laboratorium KVI (Kernfysisch Versneller Instituut) Groningen, w Holandii. Następnie,
badanie te były kontynuowane w Centrum Badawczym Jülich oraz obecnie są prowa-
dzone w Cyklotronowym Centrum Bronowice IFJ PAN, w Krakowie. Przegląd wyników
eksperymentalnych zaprezentowany jest w publikacji [4].

2.3.2 Układy 2N oraz 3N i ich opis teoretyczny

W przypadku dwóch nukleonów tradycyjnie stosowany opis dynamiki oddziaływania ba-
zuje na modelach fenomenologicznych oraz wymiany mezonowej, z użyciem tzw. reali-
stycznych potencjałów NN: AV18 (potencjał Argonne wersja 18) [5], CD Bonn (Charged
Dependent Bonn potencjał) [6], Nijmegen I, II [7]. Potencjały te zawierają około 40 wol-
nych parametrów i używają dostępnej bazy danych (4301 punktów eksperymentalnych) dla
rozpraszania pp i np w przedziale energii 0-350 MeV. Modele te odtwarzają dane ekspery-
mentalne dla układu dwóch nukleonów z bardzo dużą precyzją, w szerokim zakresie energii
do około 350 MeV. Metoda realistycznych potencjałów NN znajduje swoje rozszerzenie w
obliczeniach techniką kanałów sprzężonych (Coupled Channels CC) [8,9], w której, oprócz
nukleonowych stopni swobody, uwzględnia się stopnie swobody izobaru ∆ (cząstka wir-
tualna). Otrzymuje się w ten sposób zmodyfikowany potencjał (np. CDBonn+∆). Zaletą
tego podejścia jest konsystentne przejście do opisu efektów wykraczających poza najprost-
szy układ 2N. Potencjały realistyczne odtwarzają dane NN z dużą dokładnością (χ2 na
stopień swobody ∼ 1).

Najbardziej fundamentalnym podejściem jest tzw. efektywna teoria pola dla oddziały-
wania jądrowego, zwana Chiralną Teorią Zaburzeń (ChPT) [10–14]. Stanowi ona łącznik
pomiędzy QCD, a fenomenologią oddziaływania NN. Potencjał NN jest w jej ramach kon-
struowany zgodnie ze wszystkimi symetriami QCD, w tym z (łamaną) symetrią chiralną.

Istotnym testem poprawności modeli sił 2N jest przejście do opisu danych eksperymen-
talnych dla liczby nukleonów większej niż dwa. Najprostszy i nietrywialny układ stanowią
trzy nukleony. Jak się okazuje, użycie współczesnych potencjałów realistycznych nie po-
zwala na obliczenie w poprawny sposób energii wiązania układów kilkunukleonowych.
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Rozbieżności wynoszą 0.5-1 MeV dla 3H i 3He, 2-4 MeV dla 4He, a w przypadku cięższych
jąder (A¬8) ta różnica wynosi około 10 MeV. Ponadto, obliczania bazujące na realistycz-
nych potencjałach nie odtwarzają różniczkowych przekrojów czynnych dla rozpraszania
elastycznego nukleon-deuteron (Nd) dla energii większych od 60 MeV. Rozbieżności po-
jawiają się w minimach przkroju czynnego dla rozpraszania pd, tj. w okolicy θCM = 120◦

i historycznie są nazywane “Sagara discrepancy” [15]. Obserwacja tych rozbieżności była
pierwszą przesłanką za istnieniem dodatkowej dynamiki w układach 3N, którą nazywamy
siłą trzyciałową (Three Nucleon Force - 3NF).

W obliczeniach teoretycznych, komponent 3NF jest uwzględniany poprzez dodanie do
potencjału realistycznego dodatkowego (fenomenologicznego) modelu 3NF (NN+3NF).
Zwykle jest to zmodyfikowana wersja siły zaproponowanej po raz pierwszy przez J. Fujita
i H. Miyazawa [16]. Model ten zakłada, iż jeden z trzech nukleonów jest wzbudzany do
rezonansu ∆, poprzez wymianę dwóch pionów z pozostałymi dwoma nukleonami. Najbar-
dziej popularną wersją tej siły jest Urbana IX [17]. Kolejna wersja siły Fujita-Miyazawa
to Tucson-Melbourne (TM) 3NF [18,19], która zawiera dodatkowe procesy dające wkłady
do rozpraszania wymienianych mezonów. Siła TM była pierwszą, poważną próbą zbudo-
wania kompletnego modelu sił 3NF. Zawiera ona krótko- oraz długozasięgową część od-
działywania, które bazują na wymianie dwóch pionów. Potencjał TM zawiera amplitudy
rozpraszania πN, w których piony są poza powłoką masy (off-mass-shell), co odpowiada
wymianie wirtualnych pionów w tzw. obszarze przestrzennym (space-like pions). Najnow-
sza wersja siły TM to TM99 (w wersji 99’ [20]), która zawiera jeden parametr, ΛT M ,
który regularyzuje część wysokopędową tego potencjału. Wartość ΛT M jest ustalana dla
każdego modelu siły NN (AV18, BDBonn, Nijmegen I, NijmegenII) z osobna tak, aby
energia wiązania 3H była odtwarzana. Siła TM ma jednak niedostatki, gdyż nie uwzględ-
nia dodatkowych procesów, jak wymianę cięższych mezonów π − ρ lub ρ − ρ oraz różnych
pośrednich stanów wzbudzonych.

Na rys. 2 pokazany jest efekt działania siły 3NF na przykładzie rozkładu różniczko-
wego przekroju czynnego dla rozpraszania elastycznego pd przy energii 108 MeV. Dane
zostały porównane do obliczeń teoretycznych bazujących tylko na potencjale NN oraz
na potencjale NN uzupełnionym o model 3NF. Alternatywnie, 3NF generowana jest

Rysunek 2: Zmierzony różniczkowy przekrój czynny w porównaniu z obliczeniami teo-
retycznymi bazującymi na potencjałach realistycznych NN (niebieska krzywa) oraz z
uwzględnieniem siły Tucson-Melbourne (czerwona krzywa).
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poprzez uwzględnianie wprost stopni swobody izobaru ∆ (CC) oraz w ramach ChPT,
która jest obecnie najbardziej konsystentnym podejściem opisu oddziaływania jądrowego.
Podejście CC [21] bazuje na realistycznym potencjale CDBonn, w którym uwzględnione
są stopnie swobody izobaru ∆, który traktowany jest jako stabilna cząstka. Sumowane
są kolejne przyczynki takie jak: NN → N∆, N∆ → ∆N (potencjał wymiany) oraz wy-
miana bezpośrednia N∆ → N∆. W wyniku uwzględnienia rezonansu ∆, jako efekt netto,
generowana jest siła 3N.

Rysunek 3: Efekty dyspersji, które pojawiają się w podejściu CC: dyspersja dibarionowa
(po lewej) oraz efektywna siła 3N (po prawej).

Główny wkład pochodzi od dwóch typów grafów: oddziaływania typu Fujita-Miazawa
oraz tzw. dyspersji dibarionowej, która daje efekt przeciwny do 3NF (porównaj rys. 3).
W konsekwencji, efekt siły 3N uzyskanej metodą CC jest mniejszy, niż w przypadku fe-
nomenologicznych sił 3N, jak Tucson-Melbourne [20] lub Urbana IX [17].

ChPT [14] bazuje na Lagrangian’ie opisującym bozony Goldstone’a (tutaj piony) oraz
uwzględnia pola opisujące nukleony, a jednocześnie zachowuje się zgodnie z (łamaną)
symetrią chiralną. Rozróżniana jest część dalekozasięgowa oddziaływania, za którą odpo-
wiada wymiana pojedynczego mezonu π, oraz tzw. twardy rdzeń, który opisywany jest
przez oddziaływanie kontaktowe pomiędzy nukleonami, związane z tzw. stałymi nisko
energetycznymi (Low Energy Constants LEC’s), uzyskiwanymi na podstawie danych eks-
perymentalnych. Potencjał oddziaływania jądrowego rozwijany jest w szereg, w funkcji
zmiennej (Q/Λ)ν , gdzie Q jest pędem nukleonu, stała Λ ∼ 1 GeV związana jest z wiel-
kością łamania symetrii chiralnej, a ν numeruje kolejny rząd rozwinięcia. Dla ν = 3
(N2LO) pojawiają się pierwsze człony, które odpowiadają za oddziaływanie 3N. W ostat-
nich latach nastąpił znaczny postęp w konstrukcji potencjału opisującego oddziaływanie
kilkunukleonowe, co jest rozwijane przez kolaborację LENPIC (Low Energy Nuclear Phy-
sics International Collaboration). Została wprowadzona nowa metoda regularyzacji tego
potencjału w przestrzeni położeń [22] (semilocal coordinate space regularization SCS),
która pozwala na lepszą kontrolę tzw. stałych obcięcia (cutoffs), a co za tym idzie, lepszą
kontrolę niepewności obliczeń. Potencjał NN jest obecnie dostępny dla N4LO, a nawet
zawiera człony z N5L0. Nowy sposób regularyzcji został również zaimplementowany w
przestrzni pędowej (semilocal momentum space regularization SMS) [24]. Podsumowanie
tych obliczeń pokazane jest na rys. 4, który prezentuje obecny stan naszej wiedzy o oddzia-
ływaniach w układach kilkunukleonowych. Z tymi udoskonaleniami najnowszy potencjał
NN wywodzący się z ChPT (potencjał 3-ciej generacji) odtwarza dane eksperymentalne
z precyzją χ2 na stopień swobody ∼ 1.0. Problemy z regularyzacją pojawiają się przy
próbie uwzględniania członów pochodzących od 3NF, w rozwinęciu N3LO.

Uwzględnienie efektów 3NF w teorii, pozwala na odtworzenie energii wiązania izoto-
pów helu 3He oraz 4He, która do tej pory nie była wyliczana w poprawny sposób, jak
również energii stanów podstawowych dla lekkich jąder. Takie obliczenia bazują na kwan-
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Rysunek 4: Tabela przedstawia grafy reprezentujące wyrazy dające przyczynki do poten-
cjału ChPT, w kolejnych rzędach przybliżeń z podziałem na wkłady interpretowane jako
elementy pochodzące kolejno od oddziaływań w układach (2N, 3N, 4N, 5N). Rysunek
pochodzi z prezentacji [23].

towych metodach Monte Carlo (QMC) do rozwiązywania równania Schrödingera. Są to:
metoda wariacyjna (Variational Monte Carlo VMC) oraz metoda wykorzystująca funkcję
Greena (Green’s function Monte Carlo GFMC) [25]. W ostatniej dekadzie to podejście
bardzo się rozwinęło i obecnie jest możliwość obliczania energii i stanów związanych dla
jąder aż do A=9,10 [25]. Wyniki pokazane są na rys. 5, gdzie można zobaczyć, iż uwzględ-
nienie siły 3NF dramatycznie poprawia zgodność z eksperymentem. Te obliczenia stanowią
bardzo istotny dowód na istnienie 3NF. Także w przypadku sprężystego rozpraszania Nd,

Rysunek 5: Energie wiązania lekkich jąder oraz niektórych ich stanów wzbudzonych wy-
liczone z potencjałami Argonne V18 oraz Argonne V18 z siłą Illinois-7, w porównaniu z
danymi eksperymentalnymi. Rysunek pochodzi z pracy [26].
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przy energiach nukleonu w zakresie 30-200 MeV, uwzględnienie w obliczeniach przyczyn-
ków 3NF poprawia opis rozkładów kątowych przekroju czynnego do energii ok. 135 MeV.
Po raz pierwszy udało się to zrobić grupie Prof. H. Witały z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego [27] i rozwiązać zagadkę “Sagara discrepancy”.

Nadal jednak pozostają problemy z opisem przekroju czynnego na rozpraszanie ela-
styczne Nd, ale przy wyższych energiach. Powyżej energii 135 MeV, rozbieżności pomiędzy
teorią i eksperymentem są bardzo znaczące i uwzględnienie obecnych modeli 3NF już nie
wystarcza. Na rys. 6 przedstawione są rozbieżności pomiędzy teorią a danymi ekspery-

Rysunek 6: Stosunek eksperymentalnego i teoretycznego przekroju czynnego dla rozpra-
szania elastycznego pd funkcji energii nukleonu.

mentalnymi w funkcji energii nukleonu. Spekuluje się, iż źródłem tych rozbieżności jest
brak uwzględnienia cięższych mezonów (np. ρ) i takich wkładów jak πρ3NF lub ρρ3NF.
Również w przypadku obserwabli polaryzacyjnych nie udało się osiągnać zadowalającego
opisu, co wskazuje na niedostatki w części spinowej modeli [28–30]. Problem ten może
być również związany z faktem, iż obliczenia są prowadzone w podejściu nierelatywistycz-
nym. Jak wiemy z obserwacji, przy wyższych energiach efekty relatywistyczne zaczynają
odgrywać bardzo znaczącą rolę i ich udział rośnie, podobnie jak udział 3NF. Efekty rela-
tywistyczne są dyskutowane w rozdz. 2.3.4.

2.3.3 Istniejąca baza danych dla układów 3N

W badaniu efektów 3NF uczestniczyło wiele laboratoriów na świecie. Większość danych
eksperymentalnych przy niskich energiach (do 30 MeV), zostały dostarczone przez ekspe-
rymenty TUNL (Durham) w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykorzystywane były wiązki
(spolaryzowanych oraz niespolaryzowanych) neutronów, protonów oraz deuteronów. Po-
nadto, działały również eksperymenty na uniwersytetach w Kolonii i Bonn oraz RCNP w
Japonii. W obszarze pośrednich energii (50-200 MeV/nukleon) można wyróżnić następu-
jące laboratoria, które dostarczały wiązek (spolaryzowanych i niespolaryzowanych) pro-
tonów i deuteronów, również w połączeniu ze spolaryzowanymi tarczami: KVI Groningen
(60-190 MeV/nukleon), RIKEN (70-140 MeV/nukleon), RCNP (250 MeV/nukleon), PSI
(65 MeV/nukleon), IUCF (70-200 MeV/nukleon) lub SATURN (95-200 MeV/nukleon). W
ostatnich latach też FZ-Jülich: GEM@COSY, WASA@COSY oraz CCB IFJ PAN (70-200
MeV). Przegląd tych danych zaprezentowany jest na rys. 7.
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Rysunek 7: Baza światowych danych dla przekrojów czynnych oraz obserwabli polaryza-
cyjnych dla układów Nd w obszarze pośrednich energii. Po lewej: Elastyczne rozpraszanie
n/p-d. Po prawej: n/p-d breakup. Autor rysunku K. Sekiguchi.

2.3.4 Efekty kulombowskie oraz relatywistyczne

Istotny składnik dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych to oddziaływa-
nie kulombowskie. Jest to oddziaływanie dalekozasięgowe i w związku z tym, jest trudne
do uwzględnienia w obliczeniach teoretycznych. Po raz pierwszy to oddziaływanie zostało
uwzględnione w obliczeniach w ramach formalizmu CC, bazującym na potencjałach CD
Bonn oraz CD Bonn+∆ [21, 31] dla elastycznego rozpraszania pd. W następnym kroku
obliczenia zostały rozszerzone na kanał breakupu pd i potencjał Argonne V18 w połącze-
niu z siłą 3N Urbana IX [32].

Efekty kulombowskie zostały zaobserwowane po raz pierwszy w przekrojach czynnych
na proces breakupu przez grupę krakowską [33]. Następnie przeprowadzony został dedyko-
wany eksperyment GEM@COSY, który miał na celu zbadanie bardzo wąskiego obszaru
przestrzeni fazowej, gdzie efekty kulombowskie są dominujące. W ten projekt zaanga-
żowana była autorka autoreferatu. Wyniki opublikowano w pracach [P1, P2] i zostały
omówione detalicznie w rozdz. 2.3.7.

Jak zostało już wspomniane w rozdz. 2.3.2, wraz ze wzrostem energii, efekty 3NF
rosną. Podobnie jest z efektami relatywistycznymi, które po raz pierwszy w procesie bre-
akupu zostały uwzględnione przez grupę Prof. H. Witały [3]. Efekty relatywistyczne są
uwzględnione w części dynamicznej oddziaływania, gdzie brane są pod uwagę lorentzowsko
transformowane potencjał NN oraz operator Wignera rotacji spinu, jak również relatywi-
styczna postać równania Lippmann-Schwinger. Efekty relatywistyczne są też uwzględ-
nione w części kinematycznej. Na rys. 8 zaprezentowny został przykładowy rozkład prze-
kroju czynnego na rozpraszanie elastyczne p/n-d przy energii 250 MeV [34,35]. Widać, iż
uwzględnienie efektów 3NF i relatywistycznych w obliczeniach nie poprawia opisu danych
pomiarowych. W przypadku procesu breakupu deuetronu, przewidywane efekty relaty-
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wistyczne w przekrojach czynnych są rzędu nawet 60%, jak pokazano na rys. 9. Jak na
razie, dane eksperymentalne dp zmierzone na detektorze WASA@COSY przy energiach
340, 380 i 400 MeV nie potwierdzają tych obliczeń [P3, P4], ale analiza danych trwa na-
dal. Ponadto, zaplanowany został nowy eksperyment w Cyklotronowym Centrum Brono-
wice, w którym reakcja breakup deuteronu ma być badana z wykorzystaniem detektorów
KRATTA [36] oraz wiązki protonów o energii 200 MeV. W badania te zaangażowana jest
autorka autoreferatu [P3, P4]. Bardziej dogłębna dyskusja tych efektów została przed-
stawiona również w rozdz. 2.3.7.

Rysunek 8: Przekrój czynny na elastyczne rozpraszanie pd przy energii nukleonu 250 MeV.
Dane eksperymentalne przedstawione są w postaci punktów [34,35], natomiast obliczenia
w postaci linii ciągłych. Czarna linia to obliczenia w podejściu nierelatywistycznym, a
czerwona to obliczenia relatywistyczne (H. Witała et al.).

2.3.5 Pomiary reakcji rozszczepienia deuteronu w układach 3N

Reakcja rozszczepienia (breakupu) deuteronu dp/pd → ppn jest podstawowym narzę-
dziem do badania oddziaływania w układach kilkunukleonowych. W stanie końcowym
mamy do dyspozycji 3 swobodne nukleony i wiele możliwych konfiguracji geometrycznych
nukleonów. Mierzone są pięciokrotnie różniczkowe przekroje czynne dla danej konfiguracji
kątowej dwóch nukleonów, zdefinowanej przez ich kąty polarne θ1, θ2 oraz ich względny kąt
azymutalny ϕ12 =| ϕ1 − ϕ2 |. Wiele dostępnych konfiguracji kinematycznych dwóch nu-
kleonów pozwala na bardziej rygorystyczne testowanie modeli oddziaływania jądrowego.

Dotychczasowe badania tego procesu ograniczone były zazwyczaj do izolowanych kon-
figuracji kinematycznych, co nie pozwalało na wyciąganie globalnych wniosków. Projekt
badania reakcji breakupu deuteronu rozpoczął się od pomiarów ze spolaryzowaną wiązką
neutronów [37], a następnie był kontynuowany dla ekskluzywnych pomiarów breakupu pd,
gdzie uzyskano precyzyjne dane przekrojów czynnych dla 14 konfiguracji kątowych [38,39].
Porównanie tych danych z obliczeniami teoretycznymi nie przyniosło jednak zadowalają-
cych konkluzji. W niektórych przypadkach siła 3N poprawiała opis, w niektórych była
zaniedbywalna lub całkowicie przeszacowywała dane. W związku z tym, pojawiła się po-
trzeba przeprowadzenia bardziej systematycznych pomiarów, które pozwalałyby na syste-
matyczne skanowanie przestrzeni fazowej oraz dostarczałyby precyzyjnych danych. Zapo-
czątkowane zostały badania w laboratorium KVI Groningen w Holandii, gdzie w ekspery-
mentach tzw. nowej generacji badana była reakcja breakupu 1H(d, pp)n przy energiach od
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Rysunek 9: Pięciokrotnie różniczkowe przekroje czynne na breakup d(n, nn)p dla energii
wiązki protonowej 200 MeV, policzone dla konfiguracji θ2 = 37.5◦, ϕ12 = 180◦ oraz a)
θ1 = 27.5◦, b) θ1 = 32.5◦, c) θ1 = 37.5◦, d) θ1 = 42.5◦, e) θ1 = 47.5◦, f) θ1 = 52.5◦, g)
θ1 = 57.5◦, h) θ1 = 62.5◦. Przekroje nierelatywistyczne zaznaczone są linią przerywaną,
natomiast relatywistyczne linią ciągłą. Rysunek pochodzi z publikacji [3].

100 do 160 MeV, w szerokim zakresie przestrzeni fazowej (układ detekcyjny BINA). Ba-
dane były różniczkowe przekroje czynne oraz obserwable polaryzacyjne. Ogromny udział w
tych badaniach miała grupa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Śląskiego, której uczest-
niczką była autorka autoreferatu.

Rezultaty eksperymentu przy energii 130 MeV [40,41] pokazały, iż uwzględnienie w ob-
liczeniach teoretycznych 3NF poprawia opis danych doświadczalnych dla przekroju czyn-
nego. Zidentyfikowane zostały obszary, gdzie udział 3NF jest największy, jak i te, gdzie jest
praktycznie zaniedbywalny. Jednocześnie, zidentyfikowano zakres przestrzeni fazowej, w
którym pojawiają się istotne rozbieżności między danymi pomiarowymi i przewidywaniami
teoretycznymi [33]. W świetle najnowszych osiągnięć modeli teoretycznych, rozbieżności
te wynikają z nieuwzględnienia wpływu oddziaływania kulombowskiego. Nasza grupa eks-
perymentalna przeprowadziła dedykowany pomiar reakcji breakupu przy energii 130 MeV,
z wykorzystaniem detektora GEM w Centrum Badawczym Jülich [P1,P2]. Miał on na
celu zbadanie efektów kulombowskich (patrz rozdz. 2.3.4, 2.3.7) i ostatecznie potwierdził
obliczenia teoretyczne. Przekroje czynne na reakcję breakupu zostały też zmierzone dla
wyższych energii Elab= 160, 170 i 200 MeV/nukleon, na detektorze WASA@COSY. W te
pomiary zaangażowana była autorka autoreferatu oraz grupa UJ/UŚ. Eksperyment miał
na celu zbadanie efektów relatywistycznych, co opisane jest w rozdz. 2.3.4, 2.3.7 oraz w
[P3, P4]. Kolejne pomiary reakcji breakupu dp przy energii 160 MeV odbyły się w KVI
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z wykorzystaniem detektora BINA. Analiza danych nadal trwa. Obecnie pomiary reakcji
breakupu 3N są prowadzone w CCB IFJ PAN, z wykorzystaniem detektora BINA.

Równolegle z przekrojami czynnymi badane były też obserwable polaryzacyjne. Pierw-
sze wyniki uzyskane dla zdolności analizujących [42,43] pokazały, że w przypadku nieczu-
łych na efekty 3NF wektorowych zdolności, różne obliczenia teoretyczne dobrze opisują
dane eksperymentalne dla większości badanych konfiguracji. Jednak w przypadku tensoro-
wych zdolności analizujących występują wyraźne odstępstwa teorii od danych, co wskazuje
na niedoskonałości w konstrukcji części spinowej oddziaływania.

W ogólności, obliczenia, które zawierają w swoim składzie 3NF lepiej opisują dane eks-
perymentalne dla dp/pd → ppn w przypadku przekrojów czynnych [33,40,41,44]. Problem
pozostaje w przypadku obserwabli polaryzacyjnych [42, 45], gdzie część spinowa oddzia-
ływania nie jest pod kontrolą. Można wnioskować, iż siła 3NF jest istotnym składnikiem
dynamiki układów 3N w obszarze pośrednich energii, ale dostępne modele są niewystar-
czające, aby w sposób dobry opisać dane pomiarowe.

Warto nadmienić, iż przy niższych energiach również pozostają nierozwiązane pro-
blemy, jak tzw. zagadka Ay (Ay puzzle [15]) oraz, przykład najbardziej intrygującej roz-
bieżności, tzw. “anomalia gwiazdy przestrzennej”, czyli niezgodność zmierzonych wartości
przekrojów czynnych (efekt rzędu 10 - 15%) dla konfiguracji Gwiazdy (Space Star), z do-
stępnymi obecnie przewidywaniami teoretycznymi. O konfiguracji Star mówimy wtedy,
gdy nukleony pochodzące z reakcji breakupu deuteronu tworzą w przestrzeni trójkąt rów-
noboczny (w układzie środka masy). Od momentu pierwszej obserwacji w roku 1989, dla
energii E/A = 13 MeV, żadna z teorii nie jest w stanie wytłumaczyć tych niezgodności.
Nawet obecnie dostępny, najnowszy model ChPT sił jądrowych, siła NN w rzędzie N4LO
plus siła 3NF, w rzędzie N2LO, nie rozwiązuje tych zagadek.

2.3.6 Układy 4N i ich opis teoretyczny

Kolejnym krokiem w badaniu dynamiki układów kilkunukleonowych jest przejście do ukła-
dów złożonych z czterech nukleonów (4N). Jak wynika z naiwnego tłumaczenia (ilość kom-
binacji pomiędzy trójkami nukleonów w porównaniu do ilości kombinacji pomiędzy parami
nukleonów), w takich układach efekty 3NF powinny ulec wzmocnieniu. Inną, ważną zaletą
badania układów 4N, jest różnorodność dostępnych kanałów izospinowych oraz możliwość
badania 3NF w stanie izospinowym T=3/2. Dodatkowo, przy niższych energiach pojawia
się wiele rezonansów, co może stanowić bardzo rygorystyczny test dla różnych modeli
teoretycznych.

W przypadku badania dynamiki układów 4N, zanotowano w ostatnich latach postęp
w rozwoju modeli teoretycznych, pozwalających wyliczać obserwable w tych układach.
Ten problem podejmowany jest przez 3 grupy teoretyków: Pisa, Grenoble-Strasbourg
oraz Lisbon-Vilnius. Ścisłe obliczenia prowadzone przez grupę Pisa dla procesu rozpra-
szania elastycznego p − 3He, są dostępne tylko przy bardzo niskich energiach (poniżej
6 MeV) [46, 47]. Grupa Grenoble-Strasbourg bazuje na równaniach Faddeev-Yakubovsky
w przestrzeni konfiguracyjnej [48, 49], a obliczenia dostępne są tylko dla energii poniżej
progu na breakup dla układu n − 3He [49, 50]. Obecnie, tylko grupa Lisbon-Vilnius liczy
obserwable dla wielu kanałów w układach 4N jednocześnie, powyżej progu na reakcje bre-
akupu w układzie d − d oraz z uwzględnieniem oddziaływania kulombowskiego [51–53].
Obliczenia są przeprowadzane w przestrzeni pędów, bazując na równaniu Alt, Grassberger
and Sandhas (AGS) (zmodyfikowane równanie Faddeev-Yakubowski). Powyższe metody
opisane są w atykule przeglądowym [54].

Porównania pomiędzy danymi a obliczeniami pokazały kilka rozbieżności, np. dla roz-
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paraszania elastycznego p − 3He. Zaobserwowano, podobnie jak w układach 3N, prolem z
opisem zdolności analizującej Ay (“Ay puzzle“) oraz innych obserwabli polaryzacyjnych.
Ostatnio, obliczenia metodą AGS zostały również przeprowadzone dla wyższych ener-
gii (do 35 MeV), powyżej progu na 4-ciałowy breakup w układzie p − 3He. Wykorzy-
stane zostały potencjały CD Bonn, Argonne V18, INOY04 (the inside-nonlocal outside-
Yukawa), potencjał wyprowadzony na bazie ChPT [12] oraz metodą kanałów sprzężonych
CD Bonn+∆ [55]. Obliczenia zostały wykonane dla elastycznego rozpraszania i reakcji
transferu dla p− 3He [56], p− 3H, n− 3He [52]. Natomiast pierwsze, przybliżone obliczenia
dla reakcji d + d → d + p + n, zostały wykonane w tzw. single-scattering approxima-
tion (SSA) [57]. Obliczenia zostały wykonane w dwóch wersjach, w przybliżeniu 1-term
oraz 4-term. Pierwsza wersja odpowiada sytuacji, w której deuteron z tarczy rozpada
się, w zderzeniu z protonem z wiązki deuteronowej. Druga wersja, oprócz przypadku 1-
term, bieże też pod uwagę sytuacje, gdy neutron z tarczy oddziałuje z deuteronem wiązki.
Dodatkowo, w skład 4-term wchodzą też wkłady od sytuacji, gdy rozpada się deuteron
wiązki.

Baza danych eksperymentalnych dla układów 4N w obszarze pośrednich energii jest
dość uboga. Najczęściej badane były układy p-3He oraz d-d [58–63], ale w większości, w
bardzo wąskim obszarze przestrzeni fazowej. Sytuacja jest jeszcze gorsza w przypadku
reakcji breakupu [64,65,67–69]. Jedyne, istniejące dwa zestawy danych, zmierzone w sze-
rokim zakresie przestrzeni fazowej, pochodzą z eksperymentów z KVI Groningen: przy
energii 130 MeV [65, 66] oraz 160 MeV [P7-P9]. W eksperyment przy energii 160 MeV
zaangażowana była autorka autoreferatu.

Na uwagę zasługują badania prowadzone przez grupę z Japonii, pod kierunkiem Prof.
Kimiko Sekiguchi. Obecnie prowadzone są eksperymenty w układzie p-3He i badane jest
rozpraszanie elastyczne protonów na spolaryzowanej tarczy 3He. Odbył się też ekspery-
ment ze spolaryzowaną wiązką protonową oraz pomiar z podwójną polaryzacją tarczy i
wiązki. Badania są nastawione na systematyczne pomiary obserwabli polaryzacyjnych w
przedziale energii 60-200 MeV [70]. Plany związane z podobnymi pomiarami są rozważane
również w CCB IFJ PAN. W ich przygotowaniach autorka autoreferatu odgrywa wiodącą
rolę [P6].

2.3.7 Najważniejsze wyniki i wkład w rozwój dyscypliny

W swojej pracy badawczej brałam czynny udział w kilku eksperymentach, z których na-
stępnie analizowałam dane oraz byłam wiodącą osobą w analizie fizycznej i wyciąga-
niu wniosków naukowych. W przypadku eksperymentów GEM@COSY, WASA@COSY,
KRATTA@CCB badana była reakcja breakupu 1H(d, pp)n, a rejestrowane były koin-
cydencje p − p. Pomiar z detektorem BINA@KVI nastawiony był na badanie reakcji
2H(d, dp)n z rejestracją koincydencji d − p oraz jednośladowych zdarzeń (3He, d). Jed-
nocześnie, zawsze rejestrowane były zdarzenia z procesu elastycznego rozpraszania, które
były używane do względnej normalizacji danych. Pierwszy eksperyment, w jakim brałam
udział, to GEM (Germanium Wall and Electromagnetic Spectrometer), który działał w
Centrum Badawczym Jülich, w Niemczech, na akcelatorze COSY. Ten detektor posiadał
akceptację w zakresie kątów polarnych od 5◦ do 13◦, co było idalne do zbadania efektów
kulombowskich w przekrojach czynnych, które są największe pod małymi kątami polar-
nymi. Dodatkowo, wykorzystując spolaryzowaną wiązkę deuteronów, udało się zmierzyć
wektorowe zdolności analizujące dla procesów elastycznego rozpraszania oraz brekupu
deuteronu. Szczegółowy opis aparatury pomiarowej oraz techniki analizy danych można
znaleźć w artykułach [P1,P2].

Kolejny, istotny z punktu widzenia fizyki kilkunukleonowej eksperyment, został prze-
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prowadzony w 2013 roku z wykorzystaniem detektora WASA@COSY (Wide Angle Shower
Apparatus) oraz protonowej tarczy pelletowej. Celem był pomiar reakcji breakupu
1H(d, pp)n dla trzech energii wiązki deuteronowej 340, 380 i 400 MeV, z naciskiem na
zbadanie interferencji efektów relatywistycznych oraz tych pochodzących od 3NF. Apa-
ratura pozwalała na pomiar cząstek w geometrii 4π, co czyniło ten detektor idealnym
narzędziem do badania reakcji breakupu. Szczegółowy opis aparatury pomiarowej oraz
techniki analizy danych można znaleźć w artykułach [P3,P4].

W swojej pracy badawczej planuję również wykorzystać detektory KRATTA [36], [P6]
oraz wiązkę protonów o energii 200 MeV, które obecnie są dostępne w Cyklotronowym
Centrum Bronowice (CCB) IFJ PAN. Przeprowadzony został już pomiar testowy. Ko-
mitet doradczy AIC przy CCB, pozytywnie zaopiniował wniosek badawczy dotyczący
pomiaru reakcji breakupu deuteronu, którego jestem pomysłodawcą. Celem jest pomiar
przekrojów czynnych dla bardzo określonych konfiguracji kątowych protonów z breakupu,
w których udział efektów relatywistycznych jest dominujący, a pozostałe efekty (kulom-
bowskie i 3NF) są zaniedbywalne. Pozwoli to na ostateczny test obliczeń teoretycznych,
które biorą pod uwagę efekty relatywistyczne [3]. Jest to kontynuacja idei pomiarów z
detektorem WASA@COSY.

Kolejny układ detekcyjny, BINA (Big Instrument for Nuclear-polarization Analysis),
działał w Instytucie Fizyki Jądrowej KVI Groningen, w Holandii. W tym przypadku ba-
dania były nakierowane na badanie koincydencji d − p z reakcji trzyciałowego breakupu
2H(d, dp)n przy energii 160 MeV oraz rejestracji pozostałych kanałów dd. Opis aparatury
pomiarowej oraz analiza danych zostały przedstawione w artykułach [P7-P9]. Celem po-
miarów było przetestowanie najnowszych obliczeń teoretycznych [57].

2.3.7.1 Eksperyment GEM@COSY. W publikacjach [P1, P2, P5] zaprezento-
wane zostały wyniki eksperymentów przeprowadzonych w Centrum Badawczym Jülich
(Niemcy) na akcelatorze COSY i detektorze GEM. Pięcikrotnie różniczkowe przekroje
czynne na reakcję 1H(d,pp)n uzyskano dla ok. 1000 punktów pomiarowych, dla 112 ki-
nematyk proton-proton z procesu breakupu, natomiast wektorowe zdolności analizujące
Ax, Ay uzyskano dla ok. 300 punktów eksperymentalnych, dla 42 kinematyk. Dodatkowo,
został uzyskany rozkład kątowy wektorowej zdolności analizującej iT11 dla procesu ela-
stycznego rozpraszania.

Trajektorie cząstek były rekonstruowane dzięki germanowemu detektorowi pozycyj-
nemu Quirl, który składał się z 200x200 spiral Archimedesa, skręconych w przeciwnych
kierunkach, po obu stronach detektora. Przecięcie dwóch spiral wyznaczało pozycje x, y,
a biorąc pod uwagę odległość od tarczy (punktowej), wyznaczane były kąty polarny θ oraz
azymutalny ϕ wylotu cząstek. Identyfikacja cząstek w tym eksperymencie opierała się na
technice ∆E −E. Badając zależności strat energii w kolejnych detektorach, możemy sepa-
rować cząstki po ich liczbie atomowej oraz masowej. Dektory, które rejestrowały cząstki tj.
Quirl oraz grube detektory energii Pizza1 oraz Pizza2, zostały skalibrowane energetycz-
nie. System akwizycji danych zapisywał dwa rodzaje zdarzeń: koincydencje dwóch nała-
dowanych cząstek oraz zdarzenia odpowiadające pojedyńczym trajektoriom (tzw. zdarze-
nia singlowe). W analizie procesu breakupu wybierane były koincydencje proton-proton,
dla zdefiniowanej poprzez θ1, θ2 (kąty polarne protonów) oraz ϕ12 (względny kąt azy-
mutalny), siatki kątowej (zestawu kinematyk), w odpowiednich przedziałach kątowych
∆θ1 = ∆θ2 = 2◦ oraz ∆ϕ12 = 10◦ (dla przekrojów czynnych) oraz ∆θ1 = ∆θ2 = 3◦

oraz ∆ϕ12 = 40◦ (w przypadku zdolności analizujących). Zdarzenia te, były następnie
rzutowane na kinematykę teoretyczną, policzoną dla punktowej geometrii, a następnie
posortowane w przedziałach zmiennej S ± 4 MeV. Zmienna S to długość kinematyki, jak
pokazano na rys. 10. Ilości zdarzeń w danym przedziale S, zostały poprawione na wydaj-
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Rysunek 10: Przykładowa zależność pomiędzy energiami protonów z reakcji breakupu E1
vs. E2 dla wybranej konfiguracji θ1 = 9◦, θ2 = 11◦ oraz ϕ12 = 60◦. Na rysunku zaznaczona
została zmienna S, która jest długością kinematyki, oraz zmienna D, zdefinowana wzdłuż
osi prostopadłej do kinematyki, w danym punkcie S.

ność oraz akceptancje układu detekcyjnego. Poprawki te zostały policzone przy pomocy
dedykowanej symulacji Monte Carlo (akceptancja) oraz w oparciu o dane eksperymen-
talne (wydajność). Największą trudnością było policzenie strat na efekt pochodzący od
granulacji detektora. Efekt ten związany był z nakładaniem się grup aktywnych w czasie
uderzenia cząsktki spiral (Quirl) lub sektorów (Pizza1/2 ) (tzw. sklejone klastry). Po-
prawki związane z tymi efektami, zostały wyznaczone dla każdego detektora z osobna, a
ich największy wpływ był widoczny w detektorze pozycyjnym, dla bliskich siebie trajek-
torii. Realistyczne rozmiary klastrów zostały wyznaczone z danych eksperymentalnych, a
następnie zaimplementowane do symulacji. Pozwoliło to wyznaczyć poprawkę na akcep-
tancję. Wydajności apratury zostały wyznaczone również dla każdego detektora z osobna,
wykorzystując specyficzne trajektorie, tj. takie, gdy brakuje sygnału od danego detektora.
Porównując ilość takich specyficznych trajektorii z ilością trajektorii pełnych, można wy-
znaczyć tzw. mapy wydajności we współrzędnych θ − ϕ, jak pokazane w pracy [P1]. To
pozwoliło na skorygowanie danych o wydajność.

W tym eksperymencie nie było możliwości bezpośredniego pomiaru prądu wiązki deu-
teronowej, i dlatego dane musiały zostać znormalizowane w sposób względy. W tym celu
wykorzystane zostały zdarzenia z procesu elastycznego rozpraszania dp pod danym kątem
polarnym oraz uprzednio zmierzone w innym eksperymencie przekroje czynne przy tej sa-
mej energii [71]. Wyznaczona została świetlność L(t), zintegrowana po czasie pomiaru
bazując na formule:

Nel(Ωel
1 ) =

i=35∑
i=0

Nel(θel
1 , ϕi

1)

= dσ

dΩel
1

(θel
1 ) · ∆Ωel

1 · L(t) · ε(Ωel
1 , Eel

1 ), (1)

gdzie Nel(Ωel
1 ) oznacza ilość rozproszonych elastycznie deuteronów w dany kąt bryłowy

Ω, dσ
dΩel

1
jest to zmierzony przekrój na rozparaszanie elastyczne pd [71], ε(Ωel

1 , Eel
1 ) oznacza

iloczyn poprawek na akceptancję i wydajność.
Znormalizowane przekroje czynne zostały porównane ze ścisłymi obliczeniami teore-

tycznycznymi bazującymi na ośmiu modelach oddziaływania NN, które w swoim składzie
zawierają również przyczynki od 3NF (rys. 11). Te modele to:
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1. realistyczne potencjały oddziaływania NN (CDBonn, Argonne V18, Nijmegen I,
NijmegenII), przedstawione na rys. 11 jako pasmo 2N,

2. realistyczne potencjały oddziaływania NN w połączeniu z modelem TM99 3NF: CD
Bonn+TM99, Argonne V18+TM99, Nijmegen I + TM99, Nijmegen II + TM99,
oznaczone na rys. 11 jako pasmo 2N+TM99,

3. potencjał NN uzyskany na bazie ChPT do rzędu N2LO, oznaczony na rys. 11 jako
N2LO,

4. potencjał NN uzyskany na bazie ChPT do rzędu N3LO (nie zawiera on jednak
wszystkich grafów pochodzących od 3NF), oznaczony na rys. 11 jako N2LO,

5. potencjał bazujący na podejściu kanałów sprzężonych oraz potencjale CD Bonn:
CD Bonn+∆,

6. potencjał bazujący na podejściu kanałów sprzężonych oraz potencjale CD Bonn z
uwzględnieniem oddziaływania elektromagnetycznego: CD Bonn+∆+C,

7. potencjał Argonne V18 w połączeniu z siłą Urbana IX: AV18+UIX,

8. potencjał Argonne V18 w połączeniu z siłą Urbana IX z uwzględnieniem oddziały-
wania elektromagnetycznego: AV18+UIX+C.

Na rys. 11 został przedstawiony przykładowy zestaw różniczkowych przekrojów czynnych.
Pozostałe wyniki, dla wszystkich analizowanych kinematyk, zostały zawarte w publikacji
[P1]. Widać, iż dla bardzo małych kątów polarnych oraz małego względnego kąta azymu-
talnego pomiędzy dwoma protonami (np. ϕ12 = 20◦) przekrój czynny gwałtownie maleje,
a w rozkładzie tego przekroju pojawia się charakterystyczny dołek. Koresponduje to z
sytuacją, gdy dwa protony odpychają się kulombowsko. Protony te są “przepychane” do
innych konfiguracji, z większym ϕ12, co można zobaczyć dla ϕ12 = 120◦.
Wyniki te potwierdziły obliczenia teoretyczne, które w swoim składzie zawierają oddziały-
wanie kulombowskie [21,31,32,72], a które do tej pory nie było uwzględniane w teoriach.
Efekty te odgrywają szczególnie dużą rolę, gdy mamy do czynienia z tzw. oddziaływaniem
w stanie końcowym (Final State Interaction FSI) pomiędzy dwoma protonami z reakcji
1H(d,pp)n. Uzyskanie bogatego zestawu różniczkowych przekrojów czynnych potwierdziło
istotność uwzględniania w obliczeniach oddziaływania kulombowskiego. Efekty siły 3NF
są zaniedbywalne w tym obszarze przestrzeni fazowej. Porównania z teoriami zostały prze-
prowadzone w bardzo gruntowny sposób, tj. modele zostały wyśredniowane po zakresach
kątowych, takich, jak przyjęte w eksperymencie.

W tym eksperymencie użyto spolaryzowanej wiązki deuteronów i, oprócz przekro-
jów czynnych, uzyskano też rozkłady wektorowych zdolności analizujących dla procesu
breakupu oraz elastycznego rozpraszania. Ważnym wynikiem było uzyskanie kątowego
rozkładu obserwabli iT11, co zostało zaprezentowane w pracy [P2].

W przypadku, gdy badamy obserwable polaryzacyjne, efekty związane z akceptancją
i wydajnością układu detekcyjnego kasują się, jak wynika ze wzoru 2. Policzone zostały
ilości elastycznie rozproszonych deuteronów oraz protonów pod danymi kątami θ i ϕ, dla
stanu spolaryzowanego (Pz, Pzz) = (−2

3 , 0) oraz dla niespolaryzowanego (Pz, Pzz) = (0, 0).
Wyliczony został stosunek (asymetria) f θ(ϕ) jako:

f θ(ϕ) =
N θ

pol − N θ
0

N θ
0

, (2)
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Rysunek 11: Przykładowy zestaw przekrojów czynnych na reakcję 1H(d,pp)n przy energii
130 MeV dla wybranej kombinacji kątów polarnych dwóch protonów θ1, θ2 = 9◦ oraz
dla różnych ϕ12, jak pokazane na rysunkach. Dane eksperymentalne (czerwone punkty),
zostały porównane do zestawu obliczeń teoretycznych zawierających w swoim składzie od-
działywanie kulombowskie (CDB+∆+C, AV18+UIX+C) oraz bez tego składnika. Tylko
obliczenia uwzględniające to oddziaływanie opisują dane pomiarowe w poprawny sposób.

gdzie N θ
pol oraz N θ

0 to ilości zliczeń uzyskane odpowiednio dla wiązki spolaryzowanej i bez
polaryzacji. Ponieważ w eksperymencie dostępny był czysty stan wektorowy, ilość zdarzeń
elastycznych N θ

pol uzyskanych w stanie spolaryzowanym dana jest jako:

N θ
pol(ϕ) = N θ

0 · [1 + iT11(θ)
√

3Pz cos ϕ], (3)

gdzie iT11(θ) to wektorowa zdolność analizująca wyrażona we współrzędnych sferycznych.
Podstawiając równanie 3 do równania 2 uzyskujemy równanie na f θ(ϕ) w funkcji kąta ϕ:

f θ(ϕ) = iT11(θ)Pz

√
3 cos ϕ. (4)

Z danych eksperymentalnych wyznaczona została zależność f θ(ϕ) dana wzorem 2, a na-
stępnie dopasowana funkcja o postaci 4. Z parametrów dopasowania oraz zmierzonej w
innym eksperymencie wartości iT11 dla kąta θLAB = 13◦, wyznaczona została wartość Pz.
Następnie, znając Pz, wyznaczone zostały wartości iT11 dla pozostałych kątów polarnych,
dostępnych w eksperymencie. Na rys. 12 przedstawiono rozkład iT11 w porównaniu do ze-
stawu obliczeń teoretycznych (jak na rys. 11). Widać, iż efekty kulombowskie są widoczne
dla małych kątów θc.m.

d .
W przypadku procesu breakupu, asymetria f dana jest w następujący sposób:

f ξ(ϕ1) =
N ξ

pol(ϕ1) − N ξ
0 (ϕ1)

N ξ
0 (ϕ1)

, (5)

gdzie (ξ, ϕ1) oznacza dany punkt na kinematyce (θ1, θ2, ϕ12, S, ϕ1), natomiast N ξ
pol(ϕ1) i

N ξ
0 (ϕ1) oznaczają odpowiednio ilość zliczeń dla stanu spolaryzowanego (Pz = −2

3 , Pzz = 0)
i niepsolaryzowanego (Pz = 0, Pzz = 0). Wartości wektorowych zdolności analizujących
Ax oraz Ay w układzie kartezjańskim, zostały wyznaczone przy pomocy f ξ(ϕ1) biorąc
pod uwagę kombinacje dla +ϕ12 oraz −ϕ12:

f ξ(ϕ1, +ϕ12) − f ξ(ϕ1, −ϕ12) = −3PzAx(ξ) sin ϕ1, (6)
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Rysunek 12: Wektorowa zdolność analizująca iT11 dla rozparaszania elastycznego dp zmie-
rzona przy energii deuetronu 130 MeV. Dane z eksperymentu Germanium Wall przed-
stawione są jako czerwone kółka, pozostałe punkty, to dane zmierzone w innych eks-
perymentach. Badane obszary kąta θc.m.

d zaprezentowane zostały w powiększeniu. Dane
zostały porównane do zestawu obliczeń zawierających w swoim składzie oddziaływanie
kulombowskie (CDB+∆+Coul., AV18+UIX+Coul.) oraz bez tego składnika. Rysunek
pochodzi z pracy [P2].

f ξ(ϕ1, +ϕ12) + f ξ(ϕ1, −ϕ12) = 3PzAy(ξ) cos ϕ1. (7)

Znając Pz, uzyskaną z procesu elastycznego rozparaszania, wyznaczone zostały wartości
Ax oraz Ay przy pomocy dopasowania funkcji liniowych do zależności 6 i 7. Uzyskane w
ten sposób wartości Ax i Ay są bardzo małe i, w granicach błędu pomiarowego, konsy-
stentne z zerem, co prezentuje rys. 13. Wynik ten potwierdza obliczenia teoretyczne oraz
to, że modele nie są czułe na efekty 3NF w badanym obszarze przestrzeni fazowej.
Mój wkład:
W projekt GEM@COSY byłam zaangażowana od samego początku. Przygotowałam sy-
mulacje Monte Carlo w pakiecie Geant4 dla układu Germanium Wall, brałam udział
w przygotowaniach do eksperymentu i pomiarach. Następnie analizowałam dane, które
wykorzystane zostały w mojej pracy doktorskiej. Po zakończeniu doktoratu, dane były
ponownie analizowane przeze mnie i wówczas wyznaczyłam, z większą dokładnością, po-
prawki na akceptancję, które korygowały efekty związane ze sklejaniem się klastrów w
detektorach. Pozwoliło to odzyskać również konfiguracje z małym ϕ12 = 40◦, gdzie efekty
kulombowskie są największe. Ponadto, wyznaczyłam niepewności systematyczne, a na-
stępnie przygotowałam dwie publikacje [P1, P2] bazując na tych wynikach. W kolejnej
publikacji [P5], wykorzystane zostały wyniki dla przekrojów czynnych, które przeliczy-
łam na tzw. zmienne niezależne (zmienne Mandelstam’a zdefiniowane dla układu trzech
cząstek). Taka reprezentacja danych pozwala na bardziej globalną analizę danych zebra-
nych przy różnych energiach oraz wysnucie bardziej globalnych wniosków dotyczących
sił 3NF. W artykule [P5] porównane zostały dostępne dane przy energiach 130 MeV dla
dwóch obszarów przestrzeni fazowej, zdefiniowanych przez akceptancje detektorów SA-
LAD oraz Germanium Wall. Zostały też pokazane przewidywania teoretyczne dla energii
160 MeV. Widać, że ze wzrostem energii, efekty 3NF są większe. Wkrótce dane dla 160
MeV zostaną opublikowane, podobnie jak wyniki dla wyższych energii: 340, 380 i 400 MeV.

2.3.7.2 Eksperyment WASA@COSY Przy wyższych energiach, przy których zmie-
rzone zostały przekroje czynne na breakup w eksperymencie WASA@COSY, czyli przy
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Rysunek 13: Przykładowy zestaw wektorowych zdolności analizujących Ax, Ay dla reakcji
1H(d,pp)n zmierzonej przy energii 130 MeV, dla wybranych kombinacji θ1, θ2 oraz tego
samego wzgldnego kąta azymutalnego ϕ12 = 60◦ protonów (jak opisane na każdym z
paneli). Dane eksperymentalne (czerwone punkty), zostały porównane do zestawu obliczeń
teoretycznych, jak opisano w legendzie.

Elab= 160, 170 i 200 MeV/nukleon, efekty relatywistyczne zaczynają konkurować z efek-
tami 3NF. Stąd wiedza o udziale efektów relatywistycznych jest istotna, gdy chcemy badać
siły kilkunukleonowe. Obliczenia teoretyczne [3] przeprowadzone dla reakcji d(n, nn)p,
pokazują, iż efekty relatywistyczne mogą zwiększać lub zmniejszać wartości przekrojów
czynnych, w zależności od obszaru przestrzeni fazowej. Dla energii 65 MeV/nukleon wpływ
relatywistyki jest umiarkowany, rzędu 2%, natomiast w obszarze energii 200 MeV/nukleon
jest to już około 60%. Efekty podobnych rzędów może wnosić komponent pochodzący od
3NF. Zatem, przy tych energiach istnieje możliwość poznania w pełni wpływu oraz okre-
ślenie roli sił 3NF, pod warunkiem, że poznamy udział efektów relatywistycznych. To z
kolei wpłynie na poprawę jakości modeli tych sił, a następnie pozwoli użyć ich do obliczeń
w sektorze niższych energii, gdzie wpływ relatywistyki jest znacznie mniejszy, ale ciągle
istotny. Dane eksperymentalne, które zostały użyte do porównań z tymi modelami wydają
się je potwierdzać [3]. Jakkolwiek, baza danych dla energii 156 i 200 MeV/nukleon [73,74]
jest bardzo uboga. Dane te są przypadkowo rozdystrybuowane w przestrzeni fazowej. Nie
pozwala to na wyciągnięcie konkretnych wniosków co do porawności modelu. Nie jest
również możliwe badanie tych efektów wraz ze zmianą energii. Dlatego przeprowadzony
został pomiar reakcji 1H(d, pp)n na detektorze WASA@COSY, gdzie wykonano został
systematyczny skan w energii Elab= 160, 170 i 200 MeV/nukleon oraz dzięki temu, że
WASA jest detektorem 4π, zbadano wiele konfiguracji kątowych protonów.

Detektor WASA zainstalowany był na wewnętrznym pierścieniu akceleratora COSY
i został zaprojektowany z myślą o pomiarach rzadkich rozpadów mezonów pseudoskalar-
nych i wektorowych. Aparatura składała się z 4 głównych części: Detektora Centralnego
(CD), Detektora Przedniego (FD), tarczy pelletowej oraz komory rozproszeń. Detektor
CD otacza punkt oddziaływania i jest używany do pomiaru cząstek neutralnych i nała-
dowanych. Detektor FD jest układem plastikowych scyntylatorów oraz detektorów gazo-
wych pozycyjnie czułych (FPC), które sa używane do detekcji naładowanych hadronów.
Pokrywa on zakres katów polarnych od 3◦ − 18◦. Naładowane produkty reakcji, które
emitowane są “do przodu”, są identyfikowane przy użyciu techniki ∆E − E, a ich pędy są
rekonstruowane na podstawie sygnałów zarejestrowanych w proporcjonalnych komorach
słomkowych. Produkty poruszajace sie “do tyłu” są rejestrowane w kalorymetrze elektro-
magnetycznym oraz komorze słomkowej (MDC), a ich pędy są wyznaczane na podstawie
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zakrzywienia ich sladów w polu magnetycznym (SCS-Super Conducting Solenoid). De-
tektor centralny obejmuje zakres kątowy 20◦ − 169◦, natomiast przednia część to zakres
3◦ − 18◦.

Analizę danych rozpoczęto od najniższej energii 340 MeV. Pierwsze rezultaty analiz dla
koincydencji FD-FD zostały przedstawione w publikacji [P4]. Moim udziałem było ana-
lizowanie danych zebranych dla koincydencji FD-CD. Wydajność oraz korekta na akcep-
tancję zostały wyznaczone przy pomocy symulacji Monte Carlo dla procesów elastycznego
rozpraszania oraz breakupu: zdarzenia generowane są przy pomocy programu Pluto++, a
następnie są procesowane przez dedykowane symulacje WASA Monte Carlo. Wyznaczona
została wartość świetlności zintegrowana po czasie pomiaru, która została użyta do nor-
malizacji różniczkowych przekrojów czynnych na proces breakupu. Wstępne wyniki, dla
dwóch wybranych konfiguracji, dla których istnieją obliczenia teoretyczne uwzględniające

Rysunek 14: Różniczkowe przekroje czynne na reakcję breakupu 1H(d, pp)n, zmierzone
przy energii 340 MeV, zaprezententowane dla dwóch konfiguracji kątowych protonów
θ1 = 5◦, θ2 = 40◦, ϕ12 = 80◦ (po lewej) oraz θ1 = 5◦, θ2 = 40◦, ϕ12 = 180◦ (po pra-
wej). Linie ciągła i przerywana pokazują odpowiednio obliczenia teoretyczne w podejściu
relatywistycznym oraz bez uwzględnienia tego efektu. Rysunek pochodzi z pracy [P3].

efekty relatywistyczne, zostały zaprezententowane w pracy [P3]. Dotychczasowe, wstępne
wyniki nie przesądzają o poprawności obliczeń teoretycznych, jak widać na rys. 14 oraz
jak zostało pokazane w publikacjach [P3, P4].

Niestety, obliczenia teoretyczne dla procesu 1H(d, pp)n są dostępne tylko dla kilku
kinematyk proton-proton i trudno będzie wysnuć jednoznaczne wnioski, co do ich po-
prawności.
Mój wkład:
Mój udział w tym projekcie był związany z planowaniem pomiarów i przygotowaniem
oraz analizą danych Monte Carlo. Poza tym, mając do dyspozycji dane zebrane dla reak-
cji p + d → p + p + n przy energii 300 MeV, przygotowałam program do analizy danych
eksperymentalnych. Wyniki z symulacji oraz analizy danych posłużyły do oszacowania
potrzebnej świetlności i czasu pomiaru, tak, aby uzyskane wyniki miały dokładność sta-
tystyczną rzędu 2%. Wspólnie z Panią Dr hab. Barbarą Kłos napisałam wniosek o przy-
znanie czasu wiązki dla tego projektu i zaprezentowałam go przed Komitetem COSY PAC
w Centrum Badawczym Jülich. Brałam udział w pomiarach i dyskusjach związanych z
definiowaniem trygerów w tym eksperymencie. Brałam też udział w testowaniu kalibracji
detektorów oraz w przygotowaniu identyfikacji cząstek.
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2.3.7.3 Eksperyment KRATTA@CCB Ponieważ obliczenia teoretyczne przekroju
czynnego dla procesu 1H(d, pp)n są dostępne tylko dla kilku kinematyk proton-proton i
trudno będzie wysnuć jednoznaczne wnioski, co do poprawności modeli (jak wspomniane
było w poprzednim paragrafie), zaproponowany został nowy eksperyment przy energii
wiązki protonów 200 MeV w CCB IFJ PAN (jak zostało wspomniane w 2.3.7). Ekspe-
ryment ten zakłada pomiar przekrojów czynnych dla ściśle określonych konfiguracji ką-
towych protonów z breakupu. W tych konfiguracjach udział efektów relatywistycznych,
zgodnie z obliczeniami [3], jest dominujący, a pozostałe efekty (kulombowskie i 3NF) są za-
niedbywalne. Pomiar ten pozwoli na ostateczny test tych obliczeń. Pomysł na te pomiary
zrodził się we współpracy z grupą Prof. Henryka Witały, który przygotowuje obliczenia.
Projekt naukowy tego eksperymentu został przygotowany przeze mnie i zakłada on wyko-
rzystanie detektorów KRATTA [36], które obecnie działają w CCB IFJ PAN (jak zostało
opisane w [P6]). Do tej pory wykonałam symulacje Monte Carlo w pakiecie Geant4 i
obecnie analizuję dane z testowego pomiaru z tarczą CD2. W następnym pomiarze wy-
korzystana zostanie również czysta tarcza węglowa, po to, aby móc odseparować reakcje
na węglu od tych na deuteronie w tarczy CD2. Planuję do tego celu wykorzystać sieci
neuronowe.

2.3.7.4 Eksperyment BINA@KVI i badanie układów 4N W publikacjach [P7-
P9] zaprezentowane zostały wyniki z eksperymentu BINA@KVI dla rozpraszania dd przy
energii wiązki deuteronowej 160 MeV. W pracach tych został dokonany przegląd obecnych
metod i modeli teoretycznych, które opisują układy 4N. Pokazana została też analiza da-
nych eksperymentalnych z obszerną dyskusją niepewności systematycznych.

W rozpraszaniu dd, poniżej energii na produkcję pionów, możliwe są następujące ha-
dronowe kanały reakcji, które zostały zbadane w eksperymencie BINA@KVI:

1. d + d → d + d (elastyczne rozpraszanie użyte do normalizacji) [P7],

2. d + d → n+3He (transfer protonu) [P7],

3. d + d → d + p + n (3-ciałowy breakup) [P8, P9],

4. d + d → p + p + n + n (próba identyfikacji 4-ciałowego breakupu) [P9].

Przeprowadzony eksperyment polegał na pomiarze koincydencji deuteron-proton z reak-
cji rozszczepienia deuteronów. Dodatkowo mierzone były także pojedyncze trajektorie
w części przedniej detektora (deuterony, 3He, tryty). Naładowane produkty reakcji były
mierzone przy pomocy układu detekcyjnego BINA: ich energie w detektorach scyntyla-
cyjnych, natomiast informacja o kątach wylotu cząstek rejestrowanych w części przedniej
detektora uzyskiwana jest przy pomocy wielodrutowej komory proporcjonalnej. Ten sys-
tem detekcyjny cechuje duża akceptancja kątowa (prawie 4π) oraz dobra kątowa zdol-
ność rozdzielcza detektora Wall. Układ detekcyjny BINA można podzielić na dwie części:
przednią (Wall) i tylną (Ball). Na część przednią składają się trzy detektory ustawione
w płaszczyźnie prostopadłej do linii wiązki: wielodrutowa komora proporjonalna (Multi-
Wired Proportional Chamber MWPC) oraz dwa hodoskopy scyntylacyjne tworzące układ
teleskopów ∆E − E. Detektor transmisyjny ∆E tworzą 24 pionowe paski ze scyntylatora
plastikowego o grubości 2 mm. Detektor gruby E to ściana z ułożonych poziomo bloków
scyntylatora o grubości 120 mm. Sygnały z ∆E zczytywane były z jednej strony paska
scyntylatora przez fotopowielacze, natomiast w przypadku detektora E, z obu stron każ-
dego z detektorów. MWPC jako część aktywną posiada trzy płaszczyzny drutów: pionowe
X, poziome Y oraz ukośne U (obrócone o kąt 45◦). Druty pokrywają powierzchnię 38x38
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cm2 i tworzą układ pikseli pozwalający na precyzyjne określenie miejsca uderzenia cząstki,
a tym samym na rekonstrukcję kątów wylotu cząstek naładowanych. Akceptancja kątowa
detektora to 15◦ − 35◦ oraz pełny zakres kąta azymutalnego. W detektorze Wall możliwa
jest identyfikacja cząstek metodą ∆E−E, natomist w Ball nie ma możliwości identyfikacji
cząstek. Energia zastopowanych cząstek mierzona jest w grubym detektorze E, który jest
kalibrowany. W eksperymencie używano ciekłej tarczy deuteronowej.

W artykule [P7] zaprezentowana została analiza danych dla dwóch reakcji dwuciało-
wych: elastycznego rozpraszania d + d → d + d oraz transferu protonu d + d → n+3He.
Analiza polegała na wyselekcjonowaniu pojedyńczych zdarzeń w detektorze Wall, odpo-
wiadających deuteronom oraz 3He. Dla obu rodzajów cząstek policzona została wydajność
aparaturowa na ich detekcję oraz poprawki na akceptancję. Wydajność aparatury została
wyliczona dla każdego detektora z osobna, bazując na danych eksperymentalnych. W
przypadku grubego detektora wydajność wynosi 100%. Do wyznaczenia wydajności wy-
korzystane zostały specyficzne trajektorie, tj. takie, gdy brakuje sygnału od danego de-
tektora lub, w przypadku MWPC, brakuje sygnału z danej płaszczyzny drutów X, Y lub
Z. Porównując ilość takich specyficznych trajektorii z ilością trajektorii pełnych, można
wyznaczyć tzw. mapy wydajności we współrzędnych θ − ϕ, jak zostało pokazane w pra-
cach [P7, P8]. W przypadku 3He wykonano również kalibrację energetyczną, bazując na
kalibracji deuteronów, protonów oraz prawie Bethego-Blocha i korzystając ze znanej funk-
cji odpowiedzi świetlnej scyntylatorów (główna część pracy magisterskiej Pani mgr. inż.
Joanny Kuboś, której byłam promotorem). Dla każdego kąta polarnego θ w przedziale
∆θ = 1◦ oraz ∆θ = 2◦, odpowiednio dla 3He i deuteronów, znaleziono rozkłady energii. W
następnym kroku, odcięte zostało tło, które w przypadku deuteronów pochodzi głównie
od reakcji breakupu. W przypadku 3He, tło na swoje źródło w procesach hadronowych
zachodzących wewnątrz grubego detektora E oraz w reakcjach zachodzących na pasyw-
nych częściach detektora oraz tarczy. Tak uzyskane widma zostały następnie poprawione
uwzględniając wydajność detekcji. Dodatkowo, wyznaczone zostały straty na reakcje ha-
dronowe w plastikowym scyntylatorze dla 3He, protonów i deuteronów, wykorzystując
pakiet Geant4. Czynniki te, posłużyły do skorygowania przkrojów czynnych na tego ro-
dzaju straty cząstek. Czynniki uzyskane na bazie symulacji zostały zweryfikowane przy
pomocy danych eksperymentalnych, tj. za pomocą koincydencji Wall-Ball [P9]. Elastycz-
nie rozproszone deuterony zostały wykorzystane do wyznaczenia świetlności zintegrowanej
po czasie pomiaru, co z kolei pozwala na wyznaczenie absolutnych wartości przekrojów
czynnych dla reakcji transferu protonu oraz 3-ciałowego breakupu. Świetlność została wy-
znaczona porównując zmierzony przy energii 160 MeV kształt rozkładu różniczkowego
przekroju czynnego w funkcji przekazu 4-pędu q, z rozkładami absolutnymi zmierzonymi
dla dwóch energii 130 oraz 180 MeV [62]. W obszarze q = 200 − 290 MeV/c (tzw. obszar
skalowania), przekroje czynne mają takie same wartości, co zostało wykorzystane w pro-
cedurze normalizacji.

Najważniejszym wynikiem pracy [P7] jest uzyskanie różniczkowych przekrojów czyn-
nych dla reakcji transferu protonu oraz elastycznego rozpraszania, co prezentuje rys. 15.
W przypadku elastycznego rozpraszania obecnie istnieją tylko przybliżone obliczenia [57].
Mój wkład:
W ten projekt byłam zaangażowana od samego początku. Brałam udział w przygotowaniu
wniosku badawczego, następnie w przygotowaniach do eksperymentu i pomiarach. Wyko-
nałam symulacje Monte Carlo, oparte na pakiecie Geant4, z których wyznaczyłam straty
na reakcje hadronowe w plastikowym scyntylatorze dla 3He, protonów i deuteronów. By-
łam promotorem pracy magisterskiej Pani mgr. inż. Joanny Kuboś, która pracując pod
moją opieką uzyskała różniczkowy przekrój czynny na reakcję transferu protonu. Konty-
nuowałam później sama tą analizę i dodatkowo oszacowałam niepewności systematyczne.
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Rysunek 15: Po lewej: Różniczkowy przkrój czynny na reakcję elastycznego rozpraszania
d + d → d + d zmierzony przy energii 160 MeV oraz zaprezentowany w porównaniu z
przekrojami zmierzonymi przy energiach 130 oraz 180 MeV przez eksperyment BBS [62].
Czarne linie prezentują obliczania teoretyczne [57] dla energii 160 MeV. Niebieskie pasmo
obrazuje niepewności systematyczne. Pole zakreskowane pokazuje tzw. obszar skalowa-
nia. Po prawej: Różniczkowy przkrój czynny na reakcję transferu d + d → n+3He, zmie-
rzony przy różnych energiach wiązki deuteronowej. Dane zaprezententowane jako czerwone
kropki pochodzą z eksperymentu BINA i zostały zmierzone przy energii 160 MeV. Rysunki
pochodzą z pracy [P7].

Wyznaczyłam świetlność w tym eksperymecie oraz różniczkowy przekrój czynny na re-
akcję elastycznego rozpraszania dd. Przygotowałam też publikację [P7], a wyniki były
prezentowane na kilku konferencjach naukowych.

W pracach [P8, P9] zaprezentowane zostały różniczkowe przekroje czynne na re-
akcję 3-ciałowego breakupu, dla zestawu 441 konfiguracji kątowych deuteron-proton, z
zakresu kątów polarnych θd, θp = 16◦ − 29◦ oraz dla ich względnego kąta azymutalnego
ϕdp =| ϕd − ϕp |= 20◦ − 180◦. Identyfikacja cząstek pochodzących z reakcji breakupu, tj.
protonów i deuteronów, bazuje na tzw. cięciach graficznych przygotowanych na widmach
∆E − E, osobno dla każdego teleskopu. Badając zależność wydajności komory MWPC
od energii, okazało się, iż ta wydajność nie jest stała w energii, ale zależy od straty ener-
gii cząstki w MWPC. W związku z tym, mapy wydajności wyznaczone zostały w trzech
zakresach strat energii (na tyle pozwalała statystyka). Dodatkowo, aby wyznaczyć syste-
matyczny efekt wpływu niedziałających drutów na przekroje czynne, wyznaczona została
mapa wydajności dla tzw. weak tracks. Weak tracks zostały zdefiniowane tak, iż jedna z
płaszczyzn nie jest brana pod uwagę przy rekonstruowaniu trajektorii. Powoduje to nieco
gorszą kątową zdolność rozdzielczą, ale jest znacznie mniej czułe na nieaktywne druty,
które wprowadzają dziury w akceptancji. Istotną poprawką, którą neleży uwzględnić przy
analizie zdarzeń koincydencyjnych, jak to jest w przypadku analizy breakupu, jest istnie-
nie tzw. podwójnych trafień w dany detektor ∆E, E lub MWPC. Tego rodzaju poprawki
zostały wyznaczone na bazie symulacji Monte Carlo oraz danych eksperymentalnych, jak
opisano w pracach [P8, P9].

Podobnie jak w przypadku innych opisywanych tu analiz, przekroje czynne zostały
wyznaczone dla siatki kątowej w zakresie θd, θp : 15◦ − 29◦ w przedziale ∆θ = 1◦ oraz
ϕdp : 20◦ −180◦, w przedziale ∆ϕdp = 10◦. Przykładowy rozkład przekroju przedstawiony
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jest na rys. 16, po lewej stronie, a pozostałe przekroje zamieszczone są w artykułach [P8,
P9].
Obecnie dostępne obliczenia teoretyczne (Single Scattering Approximation SSA [57]) dla
procesu 3-ciałowego breakupu [57] mają sens jedynie w przybliżeniu quasi-swobodnego
rozpraszania (Quasi-Free Scattering QFS) d − p. Akceptancja detektora Wall pozwala na
badanie procesu rozpraszania deuteronu z wiązki na protonie z tarczy dp-QFS. Założenia
modelu dotyczą sytuacji, gdy spełniony jest warunek koplanarności oraz energia spekta-
tora (neutronu) jest bardzo mała. W ogólności, proces QFS odpowiada sytuacji, w której
spektator praktycznie nie oddziałuje z cząstkami w stanie początkowym i końcowym, lub
oddziałuje bardzo słabo. Neutron pochodzący z tarczy deuteronowej pełni tu rolę spak-
tatora, który w momencie reakcji posiada tylko pęd Fermiego. Założenia modelu mówią
również, iż energia dostępna w układzie (energia wiązki) musi być dostatecznie duża, co
z kolei zapewnia dostatecznie dużą energię względną w podukładach d − p, d − n i p − n.
Jest to istotne z tego powodu, że w obliczeniach pominięte zostały oddziaływania w sta-
nie końcowym. Aby móc porównać wyniki eksperymentalne z obliczeniami teoretycznymi,
musimy mieć pewność, iż selekcjonujemy zdarzenia z procesu QFS. Do tego celu wyko-
rzystane zostały symulacje Monte Carlo oraz generator zdarzeń Pluto++. W generatorze
tym zaimplementowny jest model procesu QFS, gdzie wykorzystana jest funkcja falowa
deuteronu (porencjał Paris) i dzięki temu możemy zbadać oddzielnie proces breakupu
3-ciałowego oraz proces dp-QFS. Symulacje zostały przeprowadzone uwzględniając ak-
ceptancję detektora Wall oraz rozmycia kątowe i energetyczne, a wyniki zaprezentowane
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Rysunek 16: Po lewej: Różniczkowy przekrój czynny na reakcję breakupu 2H(d,dp)n dla
wybranej konfiguracji kinematycznej (jak napisane na rysunku) w funkcji zmiennej S
(patrz rys. 10). Dane pokazane są jako czerne punkty, natomiast błędy systematyczne
jako prostokąty. Linie pokazują obliczenia teoretyczne: czarne linie to obliczenia SSA z
potencjałem CD Bonn+∆(CDB+∆): ciągła to obliczenia dla przypadku 4-term, a przery-
wana dla 1-term, patrz rozdz. 2.3.6. Fioletowe linie to taki sam zestaw, ale dla potencjału
CD Bonn, natomiast niebieska dla potencjału Argonne V18. Linia czerwona pokazuje
energię neutronu. Po prawej: Eksperymentalny rozkład zrekonstruowanego pędu neutronu
(punkty czarne), uzyskane dla zakresu θd, θp : 15◦ − 29◦ oraz ϕdp : 135◦ − 185◦ w porów-
naniu do symulacji dla procesu 3-ciałowego breakupu (czarny zakropkowany histogram)
oraz procesu dp-QFS (czarny zakreskowany histogram). Suma obu zasymulowanych pro-
cesów przedstawiona jest jako niebieskie kropki. Rozkłady z symulacji zostały arbitralnie
znormalizowane do rozkładu eksperymentalnego, tak, aby ich suma odtwarzała rozkład
eksperymentalny. Rysunek pochodzi z pracy [P8].
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są na rys. 16, po prawej stronie. Widać, iż w obszarze małych pędów neutronu, zdecydowa-
nie dominuje proces dp-QFS. W tym eksperymencie tło było praktycznie zaniedbywalne
dla większości analizowanych konfiguracji. Oszacowane zostały również błędy systema-
tyczne, pochodzące od następujących procedur: identyfikacja cząstek (5%), normalizacja
(8%), kalibracja energetyczna (1%, max. 10%), odjęcie tła (1%, max. 5%), efekt średnio-
wania po przedziale kątowych ∆θ = 1◦ oraz ϕdp : 20◦ −180◦ (5%), wydajność na detekcję
podwójnych trafień w dany detektor E (5%) oraz błąd wynikający z istnienia dziur w
akceptacji (niedziałające druty MWPC) (7%, max. 12%). Całkowita niepewność syste-
matyczna, policzona jako pierwiastek z sumy kwadratów w.w. składowych, jest rzędu
14% (max. 20%). Uzyskane przekroje czynne zostały porównane do najnowszych, acz-
kolwiek przybliżonych, obliczeń SSA, a przykładowy rozkład przekroju czynnego został
pokazany na rys. 16, po lewej stronie. Uzyskane wartości przekrojów czynnych, zapre-
zentowane w pracy [P8], zostały posortowane względen energii spektatora, tj. neutronu
(En) i w tej zmiennej wykonana została jakościowa analiza porównania obliczeń z teorią.
Wyniki przedstawione są na rys. 17. Wykorzystana została zmienna A [75], zdefiniowana
w następujący sposób:

A ≡ 1
N

N∑
i=1

| σexp
i − σth

i |
σexp

i + σth
i

, (8)

gdzie sumowane są punkty eksperymentalne w danym binie En, a σexp i σth odnoszą się od-
powiednio do wartości przekroju czynnego eksperymentalnego i teoretycznego. Ponieważ
rozbieżności teorii z danymi eksperymentalnymi są znaczne, analiza przy pomocy zmien-
nej χ2 nie miałaby sensu. Zmienna A ma prostą interpretację. Wartości są zdefiniowane
w przedziale [0, 1], gdzie zero odpowiada idealnej zgodności danych z teorią, natomiast,
wraz z pogarszaniem się zgodności, wartość zmiennej A zbliża się do jedynki. Jak widać
na rys. 17, w pobliżu QFS, dane są opisane lepiej przez obliczenia SSA w wersji 1-term,
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Rysunek 17: Jakość opisu danych pomiarowych przez daną teorię, co jest wyrażone przez
wielkość A-factor, w funkcji energii neutronu En (spektatora). Linie łączące punkty są
narysowane, aby zobrazować trend. Szerokośc binu En jest ±2 MeV.
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ale opis ten jest daleki od ideału. Wynika to głównie z faktu, iż energia wiązki deute-
ronowej, 160 MeV, jest za mała, aby sprostać założeniom modelu. Być może dane dla
reakcji d + d → d + p + n, zmierzone przy energii 350 MeV na detektorze WASA@COSY
potwierdzą założenia teorii. Analiza tych danych jest w toku.

W pracy [P9] podjęta została również próba identyfikacji breakupu 4-ciałowego d +
d → p + p + n + n w eksperymencie BINA@KVI. Jednak w tym przypadku ekskluzywna
analiza nie jest możliwa. Jest to głównie spowodowane małą granulacją grubego detektora
E. Możliwa była jedynie analiza semi-inkluzywna. Zbadane zostały korelacje między ener-
giami protonów rejestrowanych w detektorze Wall. Korelacje te zostały narysowane dla
koplanarnych konfiguracji dwóch protonów, a rozkłady zostały porównane z symulacjami
Monte Carlo (Pluto++) w dwóch wariantach: gdy zdarzenia losowane są z przestrzeni fa-
zowej (ppnn), oraz gdy bierzemy pod uwagę model QFS, w którym jeden z neutronów jest
spektatorem (ppnnspec). W następnym kroku, symulowano przejście częstek przez system
detekcyjny BINA przy użyciu dedykowanych symulacji w Geant4. Na rys. 18, lewy oraz
środkowy panel przedstawiają wyniki z symulacji, natomiast prawy panel pokazuje wynik
z eksperymentu. Porównując dane eksperymentalne z symulacjami dla modelu ppnnspec,
można zauważyć, pojawiające się struktury na końcach kinamatyki, co można iterpre-
tować jako oddziaływanie w stanie końcowym pomiędzy p-n. Podobne struktury zostały
zaobserwowane dla breakupu d+p → p+p+n, zmierzonego przy tej samej energii wiązki.
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Rysunek 18: Zależność pomiędzy energiami dla protonów z 4-ciałowego breakupu, poka-
zana dla konfiguracji θp1 = 29◦, θp2 = 29◦, ϕpp = 180◦. Lewy i środkowy rysunek pokazują
wyniki z symulacji, odpowiednio dla procesów ppnn oraz ppnnspec. Prawy rysunek poka-
zuje dane eksperymentalne.

Mój wkład:
W projekt BINA@KVI byłam zaangażowana od samego początku. Brałam udział w przy-
gotowaniu propozalu naukowego, następnie w przygotowaniach do eksperymentu i po-
miarach. Byłam promotorem pomocniczym pracy doktorskiej Pana Dr Ghanshyambhai
Khatri (IF UJ), który zajmował się analizą danych dla 3-ciałowego breakupu. Kierowałam
również analizą danych z pomiaru dp przy energii 160 MeV. Po zakończeniu doktoratu
przez Pana Khatri, kontynuowałam tą pracę i udoskonaliłam analizę danych. Wyznaczy-
łam jeszcze raz wydajność detektorów, wykonałam dodatkowe symulacje Monte Carlo,
aby wyliczyć poprawki na akceptancję (bazując na danych oraz symulacjach). Policzy-
łam poprawki na straty na reakcje hadronowe w scyntylatorze oraz wykonałam symulacje
w generatorze Pluto++. Przygotowałam też publikację i wszystkie zawarte w niej ob-
liczenia. Wyniki były prezentowane na kilku konferencjach naukowych. Jestem również
promotorem pomocniczym Pana mgr inż. Bogusława Włocha (IFJ PAN), który obecnie
zajmuje się analizą danych d + p → p + p + n oraz d + d → d + p + n, zmierzonych przy
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energii 160 MeV, pod kątem rekonstrukcji neutronów w detektorze Wall, przy pomocy
czasu przelotu.

W pracy [P6] zaprezentowana została idea pomiaru z wykorzystaniem spolaryzowanej
tarczy 3He. Użyta też będzie wiązka protonowa dostarczana przez cyklotron Proteus w
CCB IFJ PAN. Program ten ma być kontynuacją badań układów 4N, zapoczątkowanych
w KVI Groningen. Przygotowałam projekt komórki tarczowej na 3He (wspólnie z grupą
z IF UJ), który ma być polaryzowany metodą SEOP (Spin-Exhange Optical Pumping),
przy pomocy lasera o odpowiedniej mocy. Pomiary elastycznie rozproszonych protonów
pod różnymi kątami polarnymi na takiej tarczy, pozwoliłyby uzyskać rozkłady kątowe
zdolności analizującej przy różnych energiach. To z kolei jest istotne dla obecnie rozwija-
nych obliczeń dla układów 4N.

2.3.8 Podsumowanie

W przedstawionej serii artykułów zaprezentowane zostały badania dynamiki w układach
trzech i czterech nukleonów, z wykorzystaniem różnych układów detekcyjnych oraz czą-
stek bombardujących: GEM@COSY, BINA@KVI, WASA@COSY, KRATTA@CCB (za-
początkowny projekt), przy energiach z zakresu 65-200 MeV/nukleon. Badania te do-
starczyły precyzyjnych danych, które zostały, lub wkrótce zostaną, wykorzystane do we-
ryfikacji obecnie rozwijanych modeli teoretycznych dla układów kilkunukleonowych. We
wszystkich tych projektach brałam czynny udział, a w przypadku WASA@COSY oraz
KRATTA@CCB, byłam również autorką projektu naukowego. Zostało również zapocząt-
kowane tworzenie bazy danych dla układów 4N, co może być kontynuowane w CCB IFJ
PAN. Wyniki uzyskane dla układów 3N udowodniły, iż bardzo istotnym składnikiem dy-
namiki jest oddziaływanie kulombowskie, które jeszcze do niedawna było pomijane w
obliczeniach. Nadal nie ma rozstrzygnięcia co do badanych efektów relatywistycznych, ale
zaplanowany nowy eksperyment (KRATTA@CCB), ma odpowiedzieć na pytanie, czy te
efekty są uwzględniane w teorii w poprawny sposób. Przekroje czynne uzyskane dla reakcji
d+d → d+p+n i zmierzone przy energii 160 MeV, pozwoliły na zweryfikowanie pierwszych,
przybliżonych obliczeń dla procesu breakupu w układzie 4N. Kontynuacją tych badań jest
zapoczątkowna analiza tej samej reakcji, ale dla energii 350 MeV (WASA@COSY).
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3 Omówienie pozostałych osiagnięć naukowo-badawczych
Poniżej przedstawiam moje najważniejsze osiągnięcia i działania naukowe, nieuwzględ-
nione w opisie osiągniecia habilitacyjnego w rozdziałach 2.2 i 2.3. Skupię się tu na udziale
w eksperymecie HADES@GSI, analizie danych z eksperymentu WASA@COSY oraz pla-
nowanych pomiarach w Cyklotronowym Centrum Bronowice (CCB) IFJ PAN.

1. W ramach eksperymentu HADES zajmuję się badaniem stanów wzbudzonych nu-
kleonu (tzw. rezonansów). W ramach tej współpracy zajmuję się następującymi
zagadnieniami:

(a) analiza danych metodą fal parcjalnych wzbudzeń rezonansów barionowych w
reakcjach: π−p→R→nπ+π−, π−p→R→pπ−π0 oraz identyfikacji ich wkładów
przy pomocy kanałów dwupionowych. Ten temat jest ujęty w grancie HAR-
MONIA 9, pt. Badanie struktury barionów w eksperymencie HADES (pod kie-
rownictwem Prof. dr hab. Piotra Salabury z Uniwersytetu Jagiellońskiego),
w którym jestem jednym z głównych wykonawców. Ponadto, eksperymenty z
wiązką pionów są tematem realizowanym w ramach grantu DAAD, pt. Weryfi-
kacja modeli teoretycznych opartych na analizie fal parcjalnych (PWA), którego
jestem współautorką, wspólnie z Prof. Tetyana Galatyuk z Technische Univer-
sität Darmstadt,

(b) aktywny udział w przygotowaniu złożonego propozalu do PAC GSI/FAIR eks-
perymentów planowanych przez HADES na lata 2019-2022: Proposal for expe-
riments at SIS18: properties of hadron resonances and baryon rich matter. Pro-
gram naukowy obejmuje między innymi kontynuację eksperymentów z wiązką
pionów przy wyższych energiach, pionierskie pomiary rozpadów elektromagne-
tycznych hiperonów w reakcjach proton-proton oraz proton-jądro,

(c) badanie zjawiska absorpcji pionów w materii jądrowej z wykorzystaniem da-
nych zmierzonych z wiązkami pionów i tarczą węglową,

(d) przygotowania do nowego eksperymentu z wiązką pionów przy energii
√

s=1.7
GeV: przeprowadzenie szeregu symulacji Monte Carlo, pozwalających na es-
tymację wartości stosunku sygnału do tła w reakcjach dwupionowych oraz w
kanałach z dileptonami.
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2. Dane z eksperymentu WASA@COSY dla rozpraszania d − d przy energii 350 MeV
okazały się bardzo interesujące z punktu widzenia ostatnich obliczeń dla układów 4N
w przybliżeniu SSA [57]. Wyniki zaprezententowane w pracach P8 i P9 pokazały,
iż energia 160 MeV wiązki deuteronowej jest za niska, aby założenia SSA mogły
być w pełni spełnione. Rozbieżności pomiędzy danymi a teorią są znaczne. Dlatego,
byłoby bardzo ciekawe, aby sprawdzić, czy przy energii 350 MeV teoria będzie w
stanie opisać eksperymentalne przekroje czynne. Ten projekt realizowany jest we
współpracy z Prof. Arnoldas Deltuva z Uniwersytetu Wileńskiego. Przygotował on
zestaw obliczeń dla kilku wybranych konfiguracji deuteron-proton z reakcji d + d →
d + p + n, a przykład został zaprezentowany na rys. 19.
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Rysunek 19: Przykładowy rozkład teoretyczny różniczkowego przekroju czynnego dla re-
akcji d + d → d + p + n, dla energii 350 MeV, dla konfiguracji kątowej θd = 12◦, θp =
4◦, ϕ12 = 180◦. Czarne punkty to obliczenia SSA z potencjałem CD Bonn + ∆, natomist
czerwona linia to energia neutronu (spektatora). Pik w minimum energii neutronu odpo-
wiada sytuacji quasi-swobodnego rozpraszania deuteronu z wiązki na protonie z tarczy.

3. Kolejny temat, który realizuję we współpracy z grupą Prof. H. Witały z UJ oraz
grupą KRATTA z IFJ PAN, jest związany z zaproponowanym przeze mnie pomia-
rem reakcji breakupu 2H(p, pp)n przy energii wiązki protonowej 200 MeV, z wyko-
rzystaniem detektorów KRATTA [36] oraz lokalnej infrastruktury CCB IFJ PAN.
Pomiar przekrojów czynnych dla konfiguracji kątowych protonów z reakcji breakupu,
zaproponowanych w artykule [3], pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy obliczenia
są poprawne. W zaproponowanych konfiguracjach pozostałe efekty dynamiczne jak
3NF lub kulombowskie są zaniedbywalne, istotne są jedynie efekty relatywistyczne,
które są rzędu nawet 60%, jak pokazują obliczenia. Pierwszy pomiar testowy odbył
się w 2019 roku i aktualnie trwa analiza danych.

3.1 Aktywność naukowa realizowana w różnych instytucjach na-
ukowych

2016 - GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Niemcy
- współpraca w ramach eksperymentu HADES. Moja współpraca polega na udziale
w analizie danych z eksperymentów przeprowadzonych z wiązkami pionów. Biorę
również udział w obecnych eksperymentach oraz dwa razy do roku w spotkaniach
kolaboracji. Jestem również zaangażowana w przygotowanie propozali naukowych
na przyszłe eksperymenty z wiązką pionów i protonów przy pędach 4.5 GeV/c. Moja
aktywność obemuje:
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- jestem współautorką propozalu pt. Proposal for experiments at SIS18 during FAIR
Phase0, Properties of hadron resonances and baryon rich matter, (HADES Collab.),
GSI 2017,

- jestem Kierownikiem projektu uzyskanego z Deutscher Akademischer Austausch-
dienst DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickej) na współpracę z TU
Darmstadt (Prof. Dr. Tetyana Galatyuk). Projekt pt. Weryfikacja modeli teoretycz-
nych opartych na analizie fal parcjalnych (PWA),

2005-2014 Forschungszentrum Jülich, Niemcy - wielokrotny udział w przygoto-
waniach i w eksperymentach GEM@COSY, WASA@COSY, JEDI. W 2012 opra-
cowałam projekt programu eksperymentalnego (wpólnie z Dr hab. Barbarą Kłos)
pt. Experimental study of few-nucleon interaction dynamics in dp collisions, który
został zaaprobowany do realizacji przez Komitet Doradczy (PAC) Centrum Badaw-
czego w Jülich. Pomiary odbyły sie w styczniu 2013 roku i aktualnie trwa analiza
zebranych danych,

2005-2014 Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, Holandia - udział w ekspe-
rymencie BINA,

2013-2014 Cyklotronowe Centrum Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kra-
ków - udział w instalacji detektora BINA, udział w eksperymecie KRATTA.

3.2 Działalność dydaktyczna
Studia doktoranckie:

1. prezentacje do wykładu Termodynamika dla Inżynierii Materiałowej,
2. ćwiczenia rachunkowe do wykładu Fizyka dla chemików - Elektryczność i magne-

tyzm,
3. prowadzenie ćwiczeń na I Pracowni Fizycznej.

Asystent naukowy:
1. ćwiczenia rachunkowe z Matematyki w Fizyce,
2. wyrównawcze zajęcia laboratoryjne z fizyki.

Adiunkt:
1. Wykład monograficzny: wykład monograficzny dla II roku Międzynarodowych

Studiów Doktoranckich w IFJ PAN pt. Układy kilkunukleonowe.

3.3 Opieka nad studentami i doktorantami
1. Promotor pomocniczy: doktorant Pan Dr Ghanshyambhai Khatri, Uniwersytet

Jagielloński, praca doktorska pt. Investigation of Deuteron Disintegration, 2015.

2. Promotor: magistrantka Pani mgr inż. Joanna Kuboś, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, praca magisterska pt. Przekroje czynne na 2-ciałowe reakcje transferu
z kanałem wejściowym d+d przy energii wiązki deuteronowej 160 MeV, 2018.

3. Promotor pomocniczy: doktorant Pan mgr Bogusław Włoch, IFJ PAN, praca
doktorska pt. Badanie dynamiki układów 3- oraz 4-nukleonowych w reakcji rozsz-
czepienia deuteronu przy energii 160 MeV z wykorzystaniem detekcji neutronu, w
toku.
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