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4.a  Tło naukowe osiągnięcia habilitacyjnego 
 
Z punktu widzenia nauk podstawowych badania nad reakcjami spalacji, a więc dezintegracji jąder atomowych w 

reakcjach z innymi wysokoenergetycznymi cząstkami wpisują się w zagadnienie podstawowych oddziaływań 
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silnych między składnikami materii. Dotyczą jednak tego zakresu energii oddziaływań gdzie opis na gruncie 

chromodynamiki kwantowej (QCD) załamuje się. Istnieją trzy główne ograniczenia zastosowania opisu czysto 

chromodynamicznego do zjawisk spalacyjnych: 

 

 oddziaływanie silne występuje pomiędzy obiektami złożonymi (nukleonami, rezonansami jądrowymi, 

mezonami); 

 

 badane układy są złożone z wielu oddziałujących miedzy sobą składników; 

 

 oddziaływanie następuje wewnątrz materii jądrowej. 

 

Te trzy zagadnienia potraktowane osobno stanowią same w sobie istotne i interesujące pola badawcze.  Niestety 

żadne z nich nie jest poznane i opisane matematycznie na tyle precyzyjnie, żeby dało się jego wpływ na 

rejestrowane zjawiska wyraźnie oddzielić i odwikłać efekty pochodzące od innych zachodzących jednocześnie 

czynników.  Wydaje się, że podstawowe oddziaływania pomiędzy dwoma nukleonami badane od zarania fizyki 

jądrowej jest najlepiej poznaną dziedziną z tych wymienionych wyżej. Konstruuje się modele oddziaływania 

zarówno fenomenologiczne, jak i oparte na teorii oddziaływań silnych, jednak ich poprawność i stosowalność 

jest ograniczona tylko do stosunkowo niskiego zakresu energetycznego w porównaniu z tym, z którym mamy do 

czynienia w badaniach opisywanych w prezentowanej monografii. Zagadnienia związane z występowaniem 

związanych i oddziałujących wielu nukleonów, jak i te wynikające z modyfikacji oddziaływań w materii 

jądrowej wciąż wykraczają poza współczesne możliwości ich opisu poprzez oddziaływania podstawowe. 

 

Dlatego procesy fizyczne prowadzące do tzw. zjawisk spalacyjnych, które zawsze występują w złożonych 

systemach jądrowych, próbuje się interpretować w kategoriach hydrodynamicznych albo  termodynamicznych.  

W takim zakresie, w jakim opis statystyczny jest adekwatny do opisu układów jądrowych, uzyskuje się zarówno 

jakościowy, jak i ilościowy opis oraz możliwość przewidywań skutków reakcji spalacji.  Podejście to wydaje się 

być jedynym rozsądnym, w przypadku reakcji gdzie oddziałują dwa złożone obiekty - dwa ciężkie jony - lub 

wtedy gdy wzbudzony układ jądrowy znajduje się w stanie równowagi termodynamicznej, a efekty dynamiczne 

są słabe albo już nie występują. 

 

Badanie reakcji spalacji przy pomocy bombardowania jąder atomowych cząstkami pojedynczymi, w tym 

przypadku protonami, daje możliwość wyodrębnienia tej fazy reakcji, gdzie podejście statystyczne jest 

całkowicie uzasadnione od procesów, które wciąż można próbować opisywać poprzez oddziaływania 

hadronowe, i tym samym wnioskować zarówno o samych tych procesach, jak i o wpływie skomplikowanego 

środowiska, w którym one zachodzą. 

 

Jest to nadzieja, która przyświeca zarówno autorowi niniejszej monografii jak innym eksperymentatorom lub 

twórcom modeli mikroskopowych, starającym się uchwycić i opisać charakter oddziaływań między składnikami 

wzbudzonego jądra atomowego w pierwszej fazie reakcji zaraz po zderzeniu z padającą cząstką, gdy następuje 

przekaz energii i pędu do jądra tarczy oraz ich dyssypacja. Jednym z głównym wyników z przeprowadzonych i 

prezentowanych tutaj badań jest stwierdzenie, że nie da się opisać obserwowanych zjawisk spalacyjnych 

zachodzących w tej fazie reakcji poprzez prostą sumę procesów dwuciałowych. 

 

Zjawiska spalacji występują powszechnie w naturze, zarówno w skali kosmicznej, jak i w działalności 

człowieka. Ich prawidłowy opis konieczny jest ze względów czysto naukowych, ale też z powodu zastosowań 

inżynierskich (np. budowa osłon przeciwradiacyjnych, konstrukcje narażone na promieniowanie) lub 

medycznych (np. zastosowanie terapii hadronowej w onkologii). I ponieważ ścisły matematyczny opis reakcji 

jądrowych z udziałem wielu nukleonów nie jest wciąż możliwy, dlatego konieczne są pomiary istotnych 

obserwabli i tworzenie na ich podstawie efektywnych modeli zjawisk pozwalających na wiarygodne 

przewidywania abundacji oraz rozkładów energetycznych i kątowych produktów reakcji spalacji. 
 

 

 



3 

 

4.b  Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 
 

Celem monografii jest zaprezentowanie postępu w badaniach nad spalacja jądrową dokonanego wskutek 

przeprowadzonych pomiarów podwójnie różniczkowych przekrojów czynnych (d
2
σ/dΩdE) produktów reakcji 

proton-tarcza (pA) w eksperymencie PISA (Proton Induced SpAllation), wnikliwej analizy i interpretacji 

otrzymanych wyników w ramach istniejących modeli spalacji, zaproponowaniu fenomenologicznego opisu 

przebiegu reakcji za pomocą poruszających się źródeł oraz przygotowaniu nowego modelu mikroskopowego z 

postulowanym mechanizmem przebiegu dynamicznej części reakcji poprzez oddziaływania wielonukleonowe. 

 

Eksperyment PISA. Eksperyment prowadzony był na akceleratorze COSY (Cooller Synchrotron) w Centrum 

Badawczym Jüelich w Niemczech. Do bombardowania cienkich tarcz (o typowej grubości ok. 150 μg/cm
2
) 

wykonanych z Au, Ag, Ni, Al lub C używano protonów o energiach 175, 1200, 1900 i 2500 MeV. Komora 

rozproszeń zainstalowana była bezpośrednio na wewnętrznym jonowodzie akceleratora COSY  pracującego jako 

pierścień akumulacyjny. Wykorzystano w ten sposób wielokrotną cyrkulację wiązki protonów i jej 

oddziaływanie z tarczą uzyskując bardzo wysoką świetlność i możliwość stosowania cienkich tarcz. 

Uchwycenie istotnych cech procesów zachodzących podczas spalacyjnego rozpadu jąder atomowych 

wytrąconych ze stanu równowagi jest możliwe, jeśli rejestrowane obserwable cechują się dużym stopniem 

ekskluzywności. Niestety, niemożliwe było skonstruowanie systemu detekcyjnego umożliwiającego 

rejestrowanie choćby wybranych koincydencji między produktami reakcji. Zamiast tego, skoncentrowano się na 

pomiarach podwójnie różniczkowych przekrojów czynnych (d
2
σ/dΩdE) dla dziewięciu kątów emisji i w 

szerokim zakresie energii kinetycznych produktów reakcji. Teleskopy składające się z różnego rodzaju 

detektorów (krzemowe, scyntylacyjne, gazowe, Micro Channel Plate) ustawiono pod kątami 15
O
, 16

O
, 20

O
, 35

O
, 

50
O
, 65

O
, 80

O
, 100

O
 i 120

O 
umożliwiając tym samym skuteczną obserwacje zmiany charakteru rejestrowanych 

rozkładów energetycznych wraz ze zmianą kąta emisji oraz wiarygodną interpolacje i całkowanie zmierzonych 

wartości w pełnym zakresie kątowym. Zakres energetyczny rejestrowanych produktów dla wybranych kątów 

detekcji rozciągał się od 0.5 MeV/n do ok. 300 MeV. 

Stosunkowo niskie kąty detekcji takie jak 15
O
, 16

O 
i 20

O 
uzyskano poprzez usytuowanie tarczy poza osią  

komory rozproszeń i przesunięcie jej w kierunku nadlatującej wiązki. W każdym ramieniu detekcyjnym 

znajdowały się teleskopy składające się z detektorów krzemowych o różnych grubościach i detektorów 

scyntylacyjnych (CsI). Pod kątami 15
O
 i 120

O
 używane były dodatkowo komory jonizacyjne zwane detektorami 

krzywej Bragga (BCD) oraz układ do pomiaru czasu przelotu składający się z pary detektorów typu Micro-

Channel Plate (MCP). System ten pozwalał na pełną identyfikację (Z, A) oraz pomiar energii cząstek 

zatrzymanych w detektorach krzywej Bragga. Większość teleskopów krzemowych zainstalowana była w 

komorze rozproszeń i pracowała w wysokiej próżni. System chłodzenia o specjalnej konstrukcji próżniowej 

pozwalał na ich schłodzenie do temperatury -10
O 

C. Skutkowało to znaczącą redukcją szumów termicznych tych 

detektorów. Detektory scyntylacyjne usytuowane poza komorą były oddzielone od jej próżni tylko cienkimi 

okienkami wykonanymi z folii stalowej o grubości 50 μm. 

Używanie komór jonizacyjnych, których zadaniem było znaczące rozszerzenie zakresu energii rejestrowanych 

cząstek, było prawdziwym wyzwaniem eksperymentalnym i technologicznym. Detektory te wypełnione były 

izobutanem i pracowały pod ciśnieniem 300 milibarów. Aby uzyskać niski próg energetyczny na detekcję 

cząstek okienko wejściowe, będące jednocześnie katodą detektora, wykonane było z aluminizowanej folii 

mylarowej o grubości zaledwie 3.5 μm. Detektory te stanowiły integralną część komory rozproszeń a wraz z nią 

całego systemu próżniowego akceleratora COSY. Opracowano specjalną procedurę do pompowania i 

zapowietrzania komory wraz z detektorami gazowymi oraz system bezpieczeństwa monitorujący warunki 

próżniowe w poszczególnych częściach system detekcyjnego. W razie wzrostu ciśnienia ponad poziomy 

dozwolone następowało zatrzymanie wiązki i odcięcie próżniowe sekcji akceleratora, w którym zainstalowana 

była komora PISA.  

Wykorzystanie wewnętrznej wiązki akceleratora COSY oprócz wysokiej świetlności i przez to możliwości 

stosowania cienkich tarcz pozwoliło też na zastosowanie wyjątkowo korzystnego trybu pracy akceleratora 

polegającego na przyspieszaniu protonów do różnych energii w kolejnych cyklach pracy akceleratora 

(wstrzyknięcie wiązki, jej przyspieszanie, oddziaływanie z tarczą, zastopowanie). Umożliwiło to pomiary w 
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identycznych warunkach geometrycznych dla wszystkich badanych energii oddziaływania proton-tarcza. 

Również, dzięki specjalnej konstrukcji magazynu tarcz znajdującego się pod komorą rozproszeń, możliwa była 

szybka wymiana tarczy bez konieczności zmiany warunków pracy akceleratora. W efekcie znacząco 

ograniczono wpływ czynników wynikających ze zmian warunków eksperymentalnych, zmniejszając tym samym 

błędy systematyczne.  

W wyniku kilku serii pomiarów oraz starannej kalibracji i analizie zebranych danych uzyskano bardzo dokładny 

i najszerszy jak dotąd zbiór wartości i rozkładów podwójnie różniczkowych przekrojów czynnych dla reakcji 

spalacji wywołanych protonami. Duża część tych danych została już opublikowana w liczących się 

czasopismach naukowych.  Rozkłady d
2
σ/dΩdE zmierzone w eksperymencie PISA stały się też istotnym 

elementem bazy naukowej stworzonej pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 

zawierającej najwartościowsze dane zalecane jako kryterium przy konstruowaniu modeli reakcji spalacji (patrz: 

https://www-nds.iaea.org/spallations/). 

 

Opis reakcji spalacji za pomocą tradycyjnego modelu dwustopniowego. Widma produktów reakcji spalacji 

charakteryzują się strukturą sugerującą przyczynek od co najmniej dwóch różnych rodzajów procesów. Przy 

niskich energiach produktów, mniejszych niż ok. 50 MeV, obserwuje się składową o stromym spadku wraz ze 

wzrostem energii. Składowa ta prawie nie zmienia się z kątem emisji. Charakteryzuje się ona występowaniem 

maksimum, którego położenie można związać z wysokością bariery kulombowskiej dla danej kombinacji jądro 

tarczy - emitowana cząstka. Abundancje produktów o wyższych energiach kinetycznych są niższe od tych o 

energiach mniejszych niż ok. 50 MeV, ale ich rozkład rozciąga się aż do kinematycznej granicy energii 

emitowanych cząstek. Natężenie tej składowej rozkładów energetycznych produktów spalacji jest najwyższe dla 

niskich kątów detekcji i zanika wraz ze wzrostem kąta.  Jak pokazały wyniki eksperymentu PISA, opisane wyżej 

charakterystyczne cechy rozkładów produktów reakcji spalacji są stałe i nie zależą od energii padającego 

protonu, masy jądra tarczy czy rodzaju emitowanej cząstki. 

 

Funkcjonuje w literaturze przedmiotu tzw. model dwustopniowy reakcji spalacji będący najbardziej jak dotąd 

rozpowszechnionym sposobem opisu tych reakcji. Polega on na przypisaniu pochodzenia części 

wysokoenergetycznej widm spalacyjnych pierwszej, dynamicznej fazie reakcji wywołanej przez cząstkę 

padającą, podczas gdy niskoenergetyczna część widma ma pochodzić od wyparowania cząstek ze 

zrównoważonego termicznie tarczopodobnego jądra pozostałego po fazie pierwszej. Istnieją różne podejścia do 

opisu dynamicznej fazy reakcji. Najpopularniejszy jest model tzw. wewnętrznej kaskady, gdzie padający proton 

oddziałuje z nukleonami jądra tarczy poprzez osobne zderzenia dwuciałowe, przekazując im energię i 

umożliwiając ich kolejne oddziaływania binarne z innymi składowymi ośrodka. Tym sposobem następuje 

dyssypacja wprowadzonej do jądra tarczy energii i stopniowe wyrównywanie się wzbudzeń w całej objętości 

jądra. Nukleony i piony, które w wyniku zderzeń binarnych uzyskały energie wystarczające do opuszczenia 

studni potencjału, mogą zostać wyemitowane, dając przyczynek do energetycznej części widm spalacyjnych 

obserwowanych pod niskimi kątami detekcji. Problem z brakiem mechanizmu odpowiedzialnego za emisje 

wysokoenergetycznych izotopów złożonych, i to o znaczących masach obserwowanych w doświadczeniu, 

rozwiązuje się do pewnego stopnia poprzez hipotezę tzw. powierzchniowej koalescencji. Zakłada ona, że 

emitowany z jądra tarczy nukleon, w pewnych dogodnych warunkach kinematycznych, może pociągnąć za sobą 

inne nukleony, tworząc obserwowane w eksperymencie cząstki złożone. Do opisu statystycznej emisji ze 

zrównoważonego jądra pozostałego po kaskadzie jądrowej używa się modeli Hausera-Feshbacha lub 

Weisskopfa-Ewinga. 

 

Podczas analizy i interpretacji wyników eksperymentu PISA wykazano niemożliwość prawidłowego opisu 

uzyskanych widm spalacyjnych przy pomocy tradycyjnego modelu dwustopniowego składającego się z 

mechanizmu kaskady wewnątrzjądrowej wzbogaconej o mechanizm powierzchniowej koalescencji (model 

INCL4.3) oraz modelu emisji statystycznej ze zrównoważonego termodynamicznie jądra tarczopodobnego 

(model GEM2). O ile zgodność obliczeń modelowych z wynikami eksperymentalnymi dla niskoenergetycznych 

składowych widm spalacyjnych można uznać za satysfakcjonującą to wyniki modelu kaskady wewnątrzjądrowej 

niedoszacowują składową od dynamicznej fazy reakcji o czynnik co najmniej dwa. Rozbieżność teorii i 

eksperymentu pogłębia się wraz ze zmniejszaniem masy jądra tarczy i może w niektórych przypadkach sięgać 
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jednego rzędu wielkości. Opisana niezgodność występuje dla niskich katów emisji i jest najsilniejsza dla energii 

emitowanych cząstek między 50 a 150 MeV. Wywnioskowano, że opis dynamicznej części reakcji spalacji 

poprzez kaskadę wewnątrzjądrowych zderzeń binarnych, z prawdopodobieństwem i cechami tych oddziaływań 

określonymi poprzez przekroje czynne zmierzone dla nukleonów swobodnych, nie jest w pełni adekwatny dla 

badanych zjawisk fizycznych. Wymaga on korekty lub uzupełnienia o mechanizmy mogące dawać przyczynek 

do obserwowanych rozkładów eksperymentalnych, w tych zakresach energetycznych i kątowych, gdzie dostępne 

modele mikroskopowe nie mogą odtworzyć rzeczywistości fizycznej. 

 

Fenomenologiczna analiza wyników eksperymentu PISA przy pomocy modelu poruszających się źródeł. 
Wobec stwierdzonej niewystarczalności istniejących modeli do prawidłowego opisu zjawisk obserwowanych 

przy spalacyjnym rozpadzie jąder atomowych podjęto próbę określenia cech i zakresu stosowalności 

alternatywnych mechanizmów mogących zachodzić przy bombardowaniu tarcz jądrowych protonami o 

energiach rzędu GeV. Zaadaptowano w tym celu hipotezę emitujących źródeł wytwarzanych w reakcjach pA. 

Założono, że jeśli emisja następuje ze źródła będącego w równowadze termodynamicznej, to  rozkład energii 

wyemitowanych produktów będzie podlegał prawdopodobieństwu danym funkcją Maxwella, a jego kształt 

będzie odzwierciedlał temperaturę obiektu emitującego, jak i prędkość jego poruszania się. 

 

Założono, że reakcja spalacji może przebiegać albo poprzez tradycyjny scenariusz procesu dwustopniowego i 

zachodzi to z pewnym prawdopodobieństwem F, albo po zderzeniu protonu z jądrem tarczy następuje 

fragmentacja tarczy na kilka obiektów o różnej masie, energii wzbudzenia i prędkości ruchu. Te obiekty 

stanowią pośredni stan reakcji. Obserwowane w eksperymencie cząstki są efektem emisji statystycznej właśnie z 

tych poruszających się źródeł. Ten drugi scenariusz miałby zachodzić alternatywnie do procesu dwustopniowego 

z prawdopodobieństwem 1-F. Stwierdzono, że do opisu produktów reakcji z ciężką tarczą Au potrzebne są trzy 

fragmenty pośrednie, podczas gdy rozpad tarcz lekkich da się opisać z wykorzystaniem tylko jednego lekkiego 

fragmentu emitującego lekkie cząstki. Parametry emitujących źródeł pośrednich jak również wartość 

prawdopodobieństwa F określano poprzez jednoczesne dopasowywanie rozkładów modelowych pochodzących 

ze wszystkich założonych procesów do danych eksperymentalnych, w całym zakresie kątów, energii i mas.  

Uzyskano bardzo dobre odtworzenie widm eksperymentalnych dla wszystkich badanych tarcz, energii wiązki i 

produktów reakcji. Idea szybkiego i silnie wzbudzonego źródła zwanego „fireball”, występującego w opisie 

reakcji z tarczami o każdej masie, okazała się kluczowa dla uzupełnienia wydajności teoretycznych dla cząstek 

lekkich w tych obszarach kątowych i energetycznych gdzie model dwustopniowy wyraźnie nie doszacowywał 

przewidywanych wielkości. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy fenomenologicznej z użyciem hipotezy poruszających się źródeł 

wywnioskowano, że konieczne jest uzupełnienie pierwszej, dynamicznej fazy reakcji spalacji o proces, w 

którym występują lekkie – kilkunukleonowe, i mocno wzbudzone obiekty pośrednie będące znaczącym źródłem 

obserwowanych w eksperymencie wysokoenergetycznych neutronów, protonów oraz pozostałych izotopów 

wodoru, jak i izotopów helu. 

 

Model Spalacji z Kaskadą++ (Spallation Model with Cascade++ (SMC++)). Hipotetyczny proces o cechach 

takich jak opisane powyżej próbowano zaimplementować do istniejącego modelu mikroskopowego 

wewnątrzjądrowej kaskady INCL4.3. Wobec napotkanych trudności wynikających ze struktury rozwijanego  na 

przestrzeni wielu lat kodu INCL podjęto trud stworzenia własnego modelu wewnętrznej kaskady, napisanego w 

używanym współcześnie języku programowania C++, oraz wykorzystującego obecnie dostępne narzędzia do 

wizualizacji i analizy danych takie jak środowisko graficzne CERN-ROOT. W założeniu, struktura programu 

powinna zapewniać pełną kontrolę nad całym układem jądrowym podczas trwania symulowanej kaskady, oraz 

umożliwiać łatwe wprowadzanie nowych mechanizmów, biorących pod uwagę oddziaływania z udziałem kilku 

nukleonów. Nowy model nazwano Modelem Spalacji z Kaskadą++ (Spallation Model with Cascade++). 

 

W wyniku ciągłego rozwoju początkowej prostej idei „fireball” wypracowano mikroskopowy scenariusz 

przebiegu reakcji spalacji z udziałem zarówno procesów dwuciałowych, jak i hipotetycznego mechanizmu, który 

pozwala na kreację wielonukleonowych, wzbudzonych stanów pośrednich. Mechanizm ten nazwano  

Dynamicznym Klasteryzowaniem w Materii Jądrowej (Dynamic Clustering in Nuclear Medium). Cechy 
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postulowanego mechanizmu są następujące: 

 

 założono, że fluktuacje gęstości jądrowej mogą prowadzić do formacji chwilowych klastrów 

nukleonowych; 

 

 zasięg przestrzenny uprawniający do traktowania grupy nukleonów jako chwilowego klastra wynika z 

długości fali de Broglie nukleonu poruszającego się w materii jądrowej. Jeżeli w danym kroku kaskady 

wewnątrzjądrowej, w odległości mniejszej niż Rc = h/pi od sprawdzanego nukleonu „i” znajdą się jakieś 

inne nukleony, to są one kandydatami do utworzenia chwilowego klastra razem z tym „i”-tym 

nukleonem. „pi“ jest tutaj całkowitym pędem nukleonu „i” a „h” jest stałą Plancka. Tym sposobem 

formowanie klastrów jest tłumione dla nukleonów o dużych pędach i krótkiej fali de Broglie. Natomiast, 

żeby ograniczyć oddziaływanie powolnych nukleonów, o dużych wartościach fali de Broglie założono, 

że Rc nie może być większe niż 3 fm; 

 

 klaster może zostać uformowany jeśli całkowita energia kinetyczna powstałego układu nukleonów jest 

większa niż 60 MeV/nukleon; 

 

 ważnym założeniem jest żądanie oddziaływania pomiędzy składnikami chwilowego klastra. Prowadzi to 

do wewnętrznej wymiany energii i pędu wśród nukleonów klastra; 

 

 istniejące klastry poruszają się w materii jądrowej po liniach prostych z prędkościami wynikającymi z 

ich aktualnych pędów. Jeśli osiągną granicę jądra mogą być wyemitowane, o ile ich energia kinetyczna 

jest wystarczająca, żeby mogły opuścić studnię potencjału i pokonać barierę kulombowską; 

 

 istniejące klastry mogą również się powiększać przyłączając napotkane na swej drodze nukleony, o ile 

są spełnione odpowiednie warunki pędowe i energetyczne; 

 

 klastry rozpadają się w medium jądrowym z prawdopodobieństwem danym przez odpowiedni czas 

życia. Aby umożliwić rozproszenie składników rozpadającego się klastra zgodnie z zachowaniem 

energii i pędu założono, że klastry rozpadają się poprzez tzw. rozpad Fermiego (Fermi breakup); 

 

 mechanizm formowania chwilowych klastrów współzawodniczy z oddziaływaniami dwuciałowymi 

opisanymi i rządzonymi takimi samymi zasadami jak w klasycznym modelu wewnętrznej kaskady 

(INCL). 

 

Wprowadzony mechanizm wypełnia braki modelu klasycznej kaskady w następujących aspektach: 

 

 pozwala na znacznie większy transfer energii od cząstki bombardującej do jądra tarczy; 

 

 umożliwia szybką dyssypację dostarczonej energii w jądrze tarczy i znacznie powiększa liczbę 

nukleonów ośrodka biorących udział w reakcji; 

 

 pozwala na kreację wystarczającej liczby złożonych, lekkich cząstek naładowanych obserwowanych w 

eksperymencie. Umożliwia tym samym rezygnację z konieczności stosowania hipotezy 

powierzchniowej koalescencji. 

  

Stwierdzono, że aby uzyskać wymaganą abundancję protonów i neutronów czas życia chwilowych klastrów 

musi być znacząco krótszy niż czas życia rezonansu Δ(1232). Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt, że 

rozpad klastrów o większej liczbie nukleonów powinien być w materii jądrowej mocniej blokowany ze względu 

na zakaz Pauliego. Stwarza to możliwość przeżycia i emisji klastrów o większych masach, dających przyczynek 

do produkcji cząstek złożonych. 
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Zastosowanie modelu SMC++ z mechanizmem DCNM pozwoliło na znacznie lepsze odtworzenie widm 

eksperymentalnych dla lekkich cząstek naładowanych, niż było to możliwe w modelach wykorzystujących 

tradycyjną kaskadę wewnątrzjądrową. Znaczącym faktem jest to, że polepszenie opisu teoretycznego osiągnięto 

w całym rozpatrywanym zakresie mas tarcz jądrowych, jak i energii padających pocisków. Utrzymano też dobre 

odtworzenie parametrów zrównoważonego jądra tarczopodobnego pozostałego po fazie kaskadowej i 

odtworzenie rozkładów energetycznych symulowanych w następującym później procesie statystycznego 

wyparowania cząstek. 
 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo badawczych 
 

5.a  Przed doktoratem 
 
Przed doktoratem zajmowałem się badaniami nad specyficznym rozpadem hiperonu Λ w materii jądrowej. 

Swobodny hiperon Λ rozpada się w procesie słabym z niezachowaniem dziwności głównie (99.9 %) poprzez 

kanał z produkcją mezonów: Λ → N п i jest on nazywany rozpadem mezonowym. Czas życia swobodnej cząstki 

Λ wynosi τ
free

Λ = 263 ps. Taki rozpad obserwuje się jeszcze dla cząstki Λ związanej w lekkich hiperjądrach. 

Natomiast w hiperjądrach ciężkich rozpad mezonowy jest blokowany poprzez zakaz Pauliego, gdyż wyzwolona 

w procesie rozpadu energia (ok. 40 MeV) nie jest wystarczająca, aby pochodzący z rozpadu nukleon uzyskał pęd 

wyższy niż pęd Fermiego. Niemniej jednak hiperony Λ w materii jądrowej rozpadają się. Dzieje się to w 

procesie słabym w reakcji ΛN → NN. Jest to tzw. rozpad niemezonowy. Celem badań prowadzonych w ramach 

kolaboracji i eksperymentu COSY-13 (na akceleratorze COSY w Jülich) było określenie prawdopodobieństwa 

rozpadu niemezonowego cząstki Λ poprzez pomiar jej czasu życia w ciężkich hiperjądrach. Zagadnieniem 

badanym równolegle był problem kreowania ciężkich hiperjąder w procesie pA oraz określenie przekroju 

czynnego na ten proces. Hiperon Λ może być wyprodukowany w procesie jednostopniowym p N → N K Λ lub 

dwustopniowym p N → N N п, п N → K Λ oraz wychwycony poprzez jądro ośrodka. 

 

W wyniku pomiarów rozkładów fragmentów z opóźnionego rozszczepienia jader 
238

U, 
209

Bi oraz 
197

Au 

wywołanego właśnie rozpadem hiperonu Λ zauważono, że w ciężkich jądrach atomowych prawdopodobieństwo 

rozpadu Λ w wyniku oddziaływania z nukleonami jest wzmacniane w stosunku do rozpadu swobodnej cząstki Λ. 

Stwierdzono, że dla hiperjąder o masach A > 180 czas życia hiperonu Λ wynosi τΛ = (145 ± 11) ps. Zmierzono 

również zależność energetyczną przekroju czynnego na produkcję ciężkich hiperjąder w oddziaływaniu z 

protonami. I tak np. dla jądra 
238

U i energii padającego protonu równej 1.9 GeV przekrój czynny na 

wyprodukowanie hiperjądra uranu wynosi σHy = (420 ± 85) µb. 

  

5.b  Po doktoracie 
 
Po doktoracie kontynuowałem badania nad produkcją i rozpadem ciężkich hiperjąder oraz włączyłem się w 

badania nad przyprogową produkcją mezonu ϕ w reakcji p p → p p ϕ. Prace te były prowadzone w ramach 

eksperymentu ANKE (Apparatus for studies of Nucleon and Kaon Ejectiles) w Jülich. Od strony 

eksperymentalnej brałem udział w budowie systemu detekcyjnego do analizy pędów i identyfikacji cząstek 

naładowanych ujemnie zainstalowanym w spektrometrze magnetycznym eksperymentu ANKE. Zaowocowało to 

możliwością pomiaru przekrojów czynnych na reakcje z identyfikacją ujemnych kaonów: p n → d K
+ 

K
−
oraz d d 

→ 
4
He K

+
 K

-
. 

 
Przeniesienie systemu detekcyjnego WASA (Wide Angle Shower Apparatus) z Uppsali do Jülich  zaowocowało 

możliwością rozszerzenia zakresu badań nad fizyką hadronową w Centrum Badawczym Jülich. Wynikało to z 

zastosowania modułowego detektora o dużej akceptancji składającego się z Detektora Centralnego w geometrii 

4п z nadprzewodzącym solenoidem o polu magnetycznym do 1.3 T otoczonym detektorem śladów oraz 

kalorymetrem elektromagnetycznym, oraz Detektora Przedniego z wieloma warstwami detekcyjnymi 

umożliwiającymi rejestracje śladów a także identyfikację cząstek o wysokich pędach podłużnych. Aparatura 

WASA została zainstalowana na wewnętrznej wiązce pierścienia akumulacyjnego COSY. Używano tarczy 

pelletowej (
1
H i 

2
H). Od początku byłem zaangażowany w prace kolaboracji WASA-at-COSY zarówno od strony 

aparaturowej jak i eksperymentalnej.  
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W ciągu kilkuletniej działalności eksperymentu WASA-at-COSY uzyskano znaczące wyniki eksperymentalne w 

następujących dziedzinach:  

 

 badania tzw. efektu ABC (Abashian-Booth-Crowe) i odkrycie izoskalarnego rezonansu dibarionowego o 

masie 2.37 GeV; 

 pomiary przekrojów czynnych na reakcję p  +  d  → 3He +  η;  

 pomiary rozpadów mezonu η  w reakcjach:  η → 3π
0
,  η  → π

+
 π

−
 γ ,  η  → π

+
 π

−
 π

0
;  

 łamanie symetrii ładunkowej w reakcji dd →  
4
He π

0
; 

 badanie reakcji dd →  
3
He n π

0
 ; 

 badanie oddziaływania η -N w jądrze  
4
He - tzw. eta-mesic 

4
He ; 

 badanie rozpadu π
0
 → e

+ 
e

-
 γ  . 

 
Od kilku lat pracuję we współpracy naukowej PANDA (antiProton ANnihilation at DArmstadt) przygotowującej 

eksperyment dla nowego międzynarodowego ośrodka fizyki jądrowej FAIR (Faclity for Antiproton and Ion 

Research) budowanego w Darmstadt (Niemcy). Eksperyment będzie wykorzystywał reakcję anihilacji 

antyprotonów na protonach i tarczach jądrowych w celu kreacji i badania stanów hadronowych, zarówno 

konwencjonalnych, jak i egzotycznych. Zakres pędowy wiązki antyprotonów – do 15 GeV/c (całkowita energia 

w środku masy: 2.25 < √‾s < 5.46 GeV) umożliwi produkcję i badanie oddziaływań silnych dla stanów 

zawierających kwarki c. Program fizyczny obejmuje jeszcze badanie procesów elektromagnetycznych i 

elektrosłabych.  

 
Uważam, że wniosłem duży wkład w przygotowywanie aparatury dla detektora PANDA (o czym więcej 

poniżej). Od strony czysto naukowej będę uczestniczył w tych częściach szerokiego programu naukowego 

współpracy PANDA, które dotyczą badań z wykorzystaniem tarcz jądrowych (fizyka hiperjąder, oddziaływanie 

hadronów w ośrodku jądrowym). Rozwijając mój model reakcji spalacji SMC++ z uwzględnieniem bardziej 

elementarnych procesów hadronowych, niż te obecnie wbudowane w model SMC++ uzyskam narzędzie 

użyteczne zarówno w planowaniu eksperymentu PANDA, jak i w interpretacji uzyskanych danych fizycznych. 

Rozbudowany model SMC++ może służyć także jako generator zdarzeń lub generator tła w symulacjach reakcji 

z wykorzystaniem tarcz jądrowych. 
 

Prace aparaturowe i rozwijanie technik detekcyjnych 
 

Równolegle zajmuję się również technikami rejestracji cząstek i ich identyfikacji. W szczególności dotyczy to 

zastosowań detektorów gazowych oraz elektroniki odczytu i analizy sygnału z detektorów. 

 

Podczas przygotowań do eksperymentu PISA byłem odpowiedzialny za przygotowanie projektu komory 

rozproszeń oraz systemu detekcyjnego przystosowanego do pracy na wewnętrznej wiązce akceleratora COSY w 

Jülich. Oprócz wymagań wynikających z potrzeb geometrii eksperymentu komora wraz z systemem 

detekcyjnym musiała spełniać bardzo ostre wymagania dotyczące zachowania próżni (UHV). Fakt używania 

gazowych komór jonizacyjnych pracujących pod ciśnieniem 300 milibarów zainstalowanych w ramionach 

detekcyjnych komory rozproszeń powodował konieczność budowy i implementacji specjalnego systemu 

bezpieczeństwa na wypadek pogorszenia się próżni w komorze PISA. System ten był włączony w ogólny system 

sterowania akceleratorem. Odpowiedzialny byłem również za budowę i używanie w eksperymencie PISA 

wspomnianych komór jonizacyjnych służących do całkowitej identyfikacji i pomiaru energii cząstek 

zatrzymanych w detektorze. Identyfikacja i pomiar energii cząstek w tego rodzaju detektorach jest możliwa 

dzięki rejestracji krzywych Bragga (stąd nazwanie tych detektorów detektorami krzywej Bragga). Dzięki 

specjalnej konstrukcji detektora oraz zastosowanej elektronice odczytu (analogowej – przedwzmacniacz 

prądowy o niskiej stałej całkowania i dygitalizacji kształtów sygnałów przy pomocy flashADC) udało się 

uzyskać znakomitą rozdzielczość energetyczną i masową, jak i niski próg detekcyjny równy 0.5 MeV/nukleon.  
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Moje obowiązki na stanowisku „post-doctoral research associate” w Centrum Badawczym Jülich  obejmowały 

budowę, przygotowanie, testy i rozruch aparatury eksperymentalnej.  Dbałem też o przygotowanie i 

przeprowadzenie poszczególnych pomiarów oraz koordynowałem prace całego zespołu naukowców, 

doktorantów i techników.  

 

Brałem udział w adaptacji i odnowieniu systemu detekcyjnego WASA przy jego przeprowadzce z Uppsali do 

Jülich. Dotyczyło to słomkowych detektorów śladu cząstki – centralnego – składającego się z 1738 słomkowych 

komór dryfowych, jak i przedniego - wielowarstwowego detektora słomkowego o różnej orientacji słomek. 

Odnowienie detektora centralnego polegało na optymalizacji parametrów pracy oraz opracowaniu i budowie 

nowej elektroniki odczytu. Detektor przedni został wzbogacony o cztery warstwy detekcyjne oraz wyposażony 

w nową elektronikę odczytu sygnału. Mimo zaobserwowanych efektów starzenia się detektorów słomkowych 

używanych w eksperymencie WASA-at-COSY (dotyczyło to szczególnie wewnętrznych warstw detektora 

centralnego) uzyskana pozycyjna zdolność rozdzielcza oraz wydajność detekcji podczas używania detektora 

WASA w Jülich były lepsze od tych, gdy detektor ten był wykorzystywany w eksperymentach prowadzonych w 

Uppsali.  

 

W ramach kolaboracji PANDA pracuję w grupie budującej centralny detektor śladów cząstek, którym jest 

wielowarstwowy detektor słomkowy (Straw Tube Tracker – STT). Detektor ten powstaje we współpracy 

instytucji niemieckiej (Centrum Badawcze Jülich), włoskich (INFN Frascati, INFN Pawia), polskich (IFJ PAN 

Kraków, UJ Kraków, AGH Kraków) oraz rumuńskiej (NIPNE Bukareszt). Program naukowy PANDA narzuca 

na centralny detektor śladów wymagania dotyczące rozdzielczości pozycyjnej (σrΦ< 150 µm, σz< 2.8 mm, gdzie 

σrΦ – rozdzielczość w kierunku radialnym, σz – rozdzielczość w kierunku podłużnym), pędowej (σp~ 3 %), dużej 

transparentności (X/X0 < 1.5 %), wytrzymałości na duże obciążenia (do 800 kHz/cm
2
), odporności na procesy 

starzenia się i długotrwałej stabilnej pracy. Nietypowym wymaganiem jak dla detektora śladów jest żądanie 

identyfikacji cząstek o pędach mniejszych niż 1 GeV/c, a więc takich, które będą poniżej progu detekcji w 

detektorach Czerenkowa.  

 

Detektor PANDA STT będzie składał się z prawie 5000 słomkowych komór dryfowych usytuowanych podłużnie 

i otaczających punkt oddziaływania. Słomki będą tworzyć do 27 warstw. Aby umożliwić pomiar śladów w 

trzech wymiarach, osiem spośród tych warstw będzie miało słomki przekręcone o 3
O
 od kierunku osiowego. 

Średnica każdej słomki będzie wynosić 10 mm a jej długość 1460 mm. Anodę stanowi drut Re/W o średnicy 20 

μm a ścianką-katodą jest aluminizowana rurka mylarowa o grubości 27 μm. Detektor będzie wypełniony 

mieszanką argonu i CO2 w stosunku (9/1) i będzie pracował przy nadciśnieniu 1 bara. 

 

Mimo że detektory słomkowe nie były wcześniej wykorzystywane do identyfikacji cząstek (wyjątkiem jest 

detektor hybrydowy używany do detekcji promieniowania przejścia w eksperymencie ATLAS) w grupie kilku 

osób podjęliśmy badania nad możliwością wykorzystania detektora słomkowego, takiego jak opisany powyżej, 

do identyfikacji cząstek. Najwłaściwszą w tym przypadku metodą jest identyfikacja cząstek poprzez pomiar ich 

krzywych charakterystycznych strat energii – a więc zależności unormowanych na drogę strat energii (dE/dx) od 

pędu cząstki. Symulacje pokazały, że z pomocą detektora PANDA STT będzie można rozdzielić krzywe strat 

energii pochodzące od mionów, pionów, kaonów i protonów o niskich pędach, jeśli rozdzielczość energetyczna 

detektora będzie lepsza niż 10 %.  

 

W zakresie pędowym spodziewanym dla detektora PANDA STT produkty reakcji będą tracić energie w procesie 

jonizacji atomów ośrodka. Problemem przy dokładnym pomiarze tych strat energii jest charakter rozkładu - typu 

Landaua - strat energii w pojedynczych oddziaływaniach, powodujący poszerzenie rozkładów w stronę 

wyższych wartości i możliwość nakładania się sąsiednich krzywych strat energii. Wyzwaniem jest też niska 

efektywna grubość detektora oraz mała liczba pojedynczych detektorów dryfowych (słomek) przypadających na 

ślad cząstki.  Komplikacjami technicznymi są klastrowy charakter sygnałów prądowych (odzwierciedlający 

poszczególne akty jonizacji) oraz beztryggerowy system akwizycji danych planowany dla eksperymentu 

PANDA. Przy dokładnym pomiarze strat energii wymagającym rejestracji całego uwolnionego w jonizacji 

ładunku pierwotnego nie należy również zapominać o głównym zadaniu detektora śladów, a więc o precyzyjnym 
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pomiarze czasu przejścia cząstki, o którym informacja zawarta jest w początkowej części sygnału detektora. 

Biorąc pod uwagę zakres czasów dryfów elektronów w słomkach STT wynoszący do 200 ns oraz spodziewane 

duże obciążenie detektora, może się wydawać, że pod względem możliwości realizacji, oba te wymagania 

pozostają w sprzeczności. 

 

Uznano, że w celu opracowania optymalnej metody pomiaru strat energii, przy jednoczesnym zachowaniu 

doskonałej rozdzielczości czasowej detektora, podczas testów prototypów STT będzie stosować się 

niskoszumowy przedwzmacniacz transrezystancyjny oraz próbkujące flashADC o częstotliwości próbkowania 

240 MHz. Tym sposobem będzie można zapisywać i analizować możliwie wiernie odtworzone przebiegi 

sygnałów z detektora oraz optymalizować metody analizy kształtu sygnału i otrzymywania informacji czasowej i 

energetycznej.  

 

W wyniku przeprowadzonych testów z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych, promieniowania 

kosmicznego oraz wiązek protonów z akceleratora COSY o różnych pędach zebrano dane odpowiadające wielu 

różnym warunkom pracy detektora, oraz cząstkom będących w minimum jonizacji, jak i tych silnie 

jonizujących. Dzięki zgromadzonym danym opracowano metodę identyfikacji sygnałów, restoracji linii bazowej, 

tłumienia przyczynków od jonów dodatnich i tym samym uzyskiwania dokładnych informacji o stratach energii. 

Opracowano też metodę symetryzacji widm energetycznych w celu uzyskiwania gaussowskich rozkładów o 

małej szerokości. Dla prototypu detektora STT umożliwiającego rejestrację śladów o maksymalnie 18 hitach 

uzyskano rozdzielczość energetyczną detektora wynoszącą σdE/dx = 8 ± 1 %.  

 

Jestem autorem rozdziału 5.2 dotyczącego pomiarów strat energii w prototypie detektora PANDA STT 

zamieszczonego w “Straw Tube Tracker Technical Design Report”, Eur. Phys. J. A49 (2013) 25 

(http://arxiv.org/abs/1205.5441v2). Brałem wiodący udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich 

opisanych testów, opracowałem metody analizy sygnałów oraz przeprowadziłem odnośną analizę danych. 

Prezentowałem też jej wyniki na forum kolaboracji PANDA i na konferencjach naukowych.  

 

Opracowane metody analizy sygnałów oraz wyniki przeprowadzonych testów dotyczące możliwej 

rozdzielczości energetycznej detektora STT znacząco przyczyniły się do wyboru właśnie tego detektora na 

centralny detektor śladów w eksperymencie PANDA. 

 

Uznano, że rejestracja przebiegów sygnałów i ich analiza będzie najlepszą metodą pod względem jednoczesnego 

uzyskiwania informacji czasowej i energetycznej z detektora PANDA STT. W tym celu opracowano koncepcję 

finalnego systemu odczytu i analizy sygnału opartego na próbkującym ADC o częstotliwości 240 MHz i analizie 

kształtu sygnału w czasie rzeczywistym w programowalnych modułach logicznych FPGA (Field-Programmable 

Gate Array). Sygnały z detektora będą transferowane do elektroniki odczytu przez 12 metrowe 

wysokonapięciowe kable koncentryczne i poprzez moduł analogowy (wzmacniacz transimpedancyjny) 

podawane do ADC. Zaprojektowany i używany już wzmacniacz transimpedancyjny charakteryzuje się bardzo 

niskim poziomem szumów i kreowaniem flanki narastającej impulsu o bardzo małej krzywiźnie. Te dwie cechy 

umożliwiają bardzo dokładne odtworzenie czasu pojawienia się sygnału, a więc precyzyjny pomiar czasu 

przejścia cząstki przez detektor. Przeprowadzone w ostatnich miesiącach testy z wykorzystaniem wiązek 

protonowych potwierdziły uzyskiwaną jednocześnie zarówno wysoką rozdzielczość czasową detektora 

skutkującą rozdzielczością pozycyjną równą 150 μm oraz energetyczną zdolność rozdzielczą w granicach 8 %. 

Zastosowanie wariantu „bez elektroniki odczytu na detektorze” pozwoli na uniknięcie problemów z dostępnym 

miejscem w tylnej części detektora STT oraz produkcją ciepła w tym miejscu (co miałoby miejsce w przypadku 

użycia tradycyjnej analogowej elektroniki odczytu instalowanej w bezpośrednim pobliżu detektora). Sytuując 

zasilanie wysokonapięciowe wraz z całą elektroniką poza detektorem, uzyskuje się też możliwość dużo 

łatwiejszego dostępu do tej aparatury, jej ewentualnej naprawy i deaktywacji zepsutych kanałów (np. tych 

powodujących przebicia).  
 
 
 
 

http://arxiv.org/abs/1205.5441v2
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Referaty prezentowane na konferencjach naukowych 
 
Krzysztof Pysz, “Production of  heavy Λ-Hypernuclei at COSY-Jülich ” Spotkanie Niemieckiego Towarzystwa 

Fizycznego (DPG), 24-28.02.1997, Getynga, Niemcy; 

 

Krzysztof Pysz, “The production cross-section of heavy Lambda-hypernuclei”, Conference on Nuclear Data for 

Science and Technology, 19-24.05.1997, Triest, Włochy;  

 

Krzysztof Pysz, "The PISA Experiment", CANU Meeting, 16-17.12.2002, Bad Honnef, Niemcy; 

 

Krzysztof Pysz, “Centralny detektor śladów cząstek eksperymentu PANDA”, I Warsztaty Polskich Zespołów 

Badawczych na FAIR “Go4Fair”, 29.11.2008, Kraków; 

 

Krzysztof Pysz, “Experimental results of the dE/dx resolution measurement in PANDA-type Straw Tube 

Tracker” XLIX International Winter Meeting on Nuclear Physics, 24-28.01.2011, Bormio, Włochy; 

 

Krzysztof Pysz, “Energy loss measurement and particle identification with the use of PANDA-type Straw Tube 

Tracker”, Spotkanie Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (DPG), 21-25.03.2011, Monastyr, Niemcy 

 

Krzysztof Pysz, “Signal properties: test results with straw tubes”, PANDA-STT Electronics Workshop, 26-

27.04.2011, Kraków; 

 

Krzysztof Pysz, “Results of the tests of Readout Electronics for PANDA-Straw Tube Tracker”, PANDA-STT 

Electronics Workshop, 28.02-1.03.2013, Kraków; 

 

Krzysztof Pysz, “Tracking with Straw Tubes in the PANDA Experiment”, International Nuclear Physics 

Conference, 2-7.06.2013, Florencja, Włochy; 

  

Krzysztof Pysz, “FEE-free FADC readout for the STT”, PANDA Hadron Physics Workshop, 8-12.09.2014, 

Frascati, Włochy;  

 

Krzysztof Pysz, "Readout system for high spatial and energy resolution of PANDA Central Tracker", JCHP-FFE 

CANU Meeting, 15-16.12.2014, Bad Honnef, Niemcy. 
 

Referaty prezentowane na spotkaniach kolaboracji naukowych 
 
Krzysztof Pysz, “dE/dx with Straw Tubes”, XXX PANDA Collaboration Meeting, 7-11.09.2009, Jülich, Niemcy; 

Krzysztof Pysz, “Resolution of dE/dx measurement with the use of Straw Tubes”, XXXII PANDA Collaboration 

Meeting, 8-12.03.2010, GSI Darmstadt, Niemcy; 

Krzysztof Pysz, “First beam test of dE/dx resolution in STT”, XXXV PANDA Collaboration Meeting, 29.11-

3.12. 2010, GSI Darmstadt, Niemcy; 

Krzysztof Pysz, ”Electroncis response to high rates for PANDA Straws”, XXXIX PANDA Collaboration 

Meeting, 12-16.12.2011, GSI Darmstadt, Niemcy;   

Krzysztof Pysz, “Forthcoming tests of STT front-end electronic in Juelich”, PANDA Collaboration Meeting, 24-

29.06.2012, Chicago, USA; 

Krzysztof Pysz, “Results of the September beam test of STT FEE”, PANDA Collaboration Meeting, 10-

14.12.2012, GSI Darmstadt, Niemcy; 
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Krzysztof Pysz “Particle Identification with Straw Tube Tracker”, XLIV PANDA Collaboration Meeting, 11-15. 

03.2013, Goa, Indie; 

 

Krzysztof Pysz, "Preliminary results of the December beamtime (FADC readout)", PANDA LI Collaboration 

Meeting, 9-12.12.2014, Jülich, Niemcy.  

 

Wiele wystąpień na organizowanych w mniej formalny sposób spotkaniach kolaboracji naukowych COSY-13, 

ANKE, WASA i PISA. 
 

Udział w projektach badawczych 
 
Eksperyment COSY-13 –  badanie niemezonowego rozpadu hiperonu Lambda w materii jądrowej,  

    Jülich, Niemcy; 

 

Experyment ANKE –  badanie oddziaływań hadronowych przy pomocy spektrometru magnetycznego “0
O
”, 

   Jülich, Niemcy; 

 

Eksperyment PISA –  badanie reakcji spalacji wywołanej protonami, Jülich, Niemcy; 

 

Eksperyment WASA-at-COSY –  badanie oddziaływań hadronowych w zakresie energii wiązki do  

     2.6 GeV, Jülich, Niemcy; 

 

Eksperyment PANDA-at-FAIR –  badania fizyki oddziaływań silnych w przy pomocy anihilacji  

     antyprotonów w zakresie pędowym do 15 GeV/c – eksperyment  

     w fazie przygotowawczej, Darmstadt, Niemcy 
 

Pobyty w ośrodkach zagranicznych 
 
Podczas całej swojej pracy naukowej byłem zaangażowany w międzynarodowe współprace naukowe oraz 

brałem aktywny udział w przygotowywaniu, prowadzeniu i analizowaniu wyników wielu eksperymentów z 

zakresu fizyki jądrowej i fizyki hadronowej. Oprócz wymienionych we wstępie dwóch długich – kilkuletnich 

pobytów w Centrum Badawczym Jülich wielokrotnie przebywałem na krótkich – tygodniowych lub dłuższych - 

miesięcznych pobytach w takich ośrodkach jak Centrum Badawcze Jülich, Niemcy, Narodowe Laboratorium 

Fizyki Jądrowej (INFN) w Catanii, Włochy, iThemba LABs, Kapstadt, RPA, Politechnika Federalna (ETH) 

Zürich i Instytut Paula Scherrera (PSI) Villigen, Szwajcaria. 
 

Działalność dydaktyczna 
 
Byłem promotorem pracy magisterskiej: 

„Optymalizacja metody pomiaru dE/dx w wielowarstwowym detektorze słomkowym”, 

Jacek Biernat, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2012 

 

Zorganizowałem i byłem opiekunem praktyk studenckich studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 

AGH Jacka Biernata i Bogdana Włocha w Centrum Badawczym Jülich w Niemczech. 

 

Działalność organizacyjna 
 
W latach 2013 - 2014 byłem koordynatorem prac polskich grup badawczych uczestniczących w przygotowaniu 

eksperymentu PANDA at FAIR w ramach polskiego konsorcjum “Femtofizyka”. 

 

Byłem głównym organizatorem części sympozjum naukowego “Symposium on Meson Physics at COSY-11 and 

WASA-at-COSY”, 17-22 czerwca 2007, Kraków, odbywającej się w IFJ PAN. 
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Pozyskiwanie środków na badania 
 
Byłem i jestem liderem (“principal investigator”) w następujących projektach badawczych, na które pozyskano 

finansowanie ze źródeł europejskich: 

 

2009 – 2012  “Development of the PID method based on the dE/dx measurement for the Straw tube”, 

2012 – 2014  “Development of the signal processing method for high performance PANDA STT”, 

2015   “Development of the PANDA-STT readout system“ 
 

Recenzje 
 
Byłem wielokrotnym recenzentem (ok. 10 razy) w czasopiśmie naukowym “Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research Section A”. 


