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Temat realizowany w ramach pracy 

doktorskiej 

Temat: 

Pomiary rozpadów egzotycznych stanów rezonansowych w lekkich jądrach prowadzone w Centrum 

Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN 

 

Streszczenie: 

 

Jądro atomowe, składające się z gęsto upakowanych protonów i neutronów, jest systemem oferującym 

możliwość badania trzech podstawowych oddziaływań: silnych, elektromagnetycznych i słabych. Pomimo 

zgromadzenia obszernego materiału eksperymentalnego dotyczącego struktury jądra atomowego, 

nie udało się dotychczas opracować jednej pełnej teorii, która tłumaczyłaby wszystkie fakty 

doświadczalne. Jest to spowodowane skomplikowaną formą oddziaływania jądrowego w układzie 

złożonym z wielu silnie oddziałujących ze sobą nukleonów objętych zakazem Pauliego. Powoduje to, 

że rozwój opisów teoretycznych musi iść w parze z badaniami doświadczalnymi prowadząc do silnego 

związku pomiędzy teorią i eksperymentem w fizyce jądrowej. Proponowany projekt należy do tej drugiej 

kategorii: zebranie nowych danych doświadczalnych pozwoli na testy wielu rodzajów podejść 

teoretycznych.  

 

Badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej będą dotyczyły identyfikacji struktur wzbudzonych 

w lekkich jądrach. Główna część projektu będzie miała charakter doświadczalny – eksperymenty zostaną 

przeprowadzone w krakowskim Centrum Cyklotronowym Bronowice. Dostęp do badanych izotopów 

będzie możliwy dzięki zastosowaniu różnych reakcji jądrowych indukowanych przez wiązkę protonów 

dostarczaną przez cyklotron Proteus C-235 w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN. Planowane 

procedury eksperymentalne wymagają opracowania metod charakteryzujących się wysoką 

selektywnością: do badań zostanie wykorzystana metoda koincydencyjnych pomiarów kwantów  

i lekkich cząstek naładowanych, co umożliwi precyzyjną identyfikację kanału reakcji i rozpadu. W ten 

sposób uzyskane widma będą „czystsze”, a to pozwoli na zwiększenie dokładności wyników. System 

detekcji będzie się składał z układu HECTOR (detektory BaF2), detektora KRATTA (Kraków Triple 

Telescope Array) zbudowanego w IFJ PAN oraz sprzężonego z nimi układu pomiarowego do identyfikacji 

niskoenergetycznych cząstek naładowanych. 

 
W ramach pracy doktorskiej zostałaby przeprowadzona analiza danych z eksperymentów 

przeprowadzonych w krakowskim Centrum Cyklotronowym Bronowice. Istotną częścią pracy byłoby 

również przygotowanie układu pomiarowego i udział w planowanych eksperymentach, w tym testy 

nowego układu pomiarowego do identyfikacji niskoenergetycznych cząstek naładowanych –  

dwustronnego paskowego detektora krzemowego (DSSSD).  

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej; 

 znajomość języka angielskiego; 

 podstawy programowania. 

 

 


