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Temat realizowany w ramach pracy 

doktorskiej 

Temat: 

Struktura izotopów bogatych w neutrony wokół jąder podwójnie magicznych badana za pomocą 

spektroskopii gamma 

 

Streszczenie: 

 

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 (nukleony nie są 

cząstkami fundamentalnymi) w układzie złożonym z wielu silnie oddziałujących ze sobą nukleonów. 

Stąd konieczność używania uproszczonych modeli. Jednym z nich jest model powłokowy, który wyjaśnia 

wiele obserwacji takich jak występowanie magicznych liczb nukleonów, dla których jądro jest szczególnie 

silnie związane ze względu na duże przerwy energetyczne powyżej tych liczb. Model ten pracuje dobrze 

dla jąder z okolic nuklidów podwójnie magicznych, położonych blisko ścieżki stabilności, natomiast 

w rejonach oddalonych od ścieżki stabilności mogą powstawać nowe przerwy energetyczne, 

a dotychczasowe znikać. Sposobem na prześledzenie tych zmian jest systematyczne badanie wzbudzonych 

struktur jądrowych, do opisu których model powłokowy może być zastosowany. 

 

Obiektem badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej byłyby izotopy z rejonów podwójnie 

magicznych jąder 
208

Pb oraz 
132

Sn. Dostęp do wzbudzonych struktur w tych nuklidach jest możliwy dzięki 

zastosowaniu reakcji jądrowych takich jak: głęboko nieelastycznych zderzenia ciężkich jonów, wychwyt 

neutronów termicznych czy reakcje rozszczepienia indukowanego neutronami. Kwanty gamma 

emitowane przez produkty reakcji, mierzone przy pomocy wielolicznikowych układów detektorów 

germanowych, są widoczne w widmach w postaci wyraźnych, ostrych pików. Energie pików w widmach 

są charakterystyczne dla danego nuklidu. Często pewne informacje spektroskopowe na temat badanych 

jąder są już dostępne z wcześniejszych badań. Dzięki temu identyfikacja nowych kaskad gamma 

pochodzących z badanego jądra jest możliwa przy użyciu pomiarów koincydencyjnych. Koincydencyjna 

analiza kwantów gamma pozwala na identyfikację poszczególnych przejść w bardzo skomplikowanych 

widmach zebranych z dużej liczby produktów reakcji zachodzących podczas eksperymentu. W skrócie, 

poprzez stawianie bramek na znanych, nisko leżących przejściach w danym izotopie, można wyświetlić 

przejścia gamma pochodzące z rozpadów wyżej położonych stanów jądrowych w tym nuklidzie. Kolejno, 

poprzez analizowanie wzajemnych koincydencji pomiędzy nowo zaobserwowanymi przejściami, można 

lokować nowe stany powyżej znanych dotychczas schematów rozpadu. 

 

W ramach pracy doktorskiej zostałaby przeprowadzona analiza danych z eksperymentów 

przeprowadzonych m.in. w Argonne National Laboratory (USA) i Institut Laue-Langevin (Francja) 

oraz przygotowanie i udział w planowanych eksperymentach w laboratoriach europejskich. Istotną częścią 

pracy będzie porównanie wyników eksperymentalnych z obliczeniami modelu powłokowego. 

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej; 

 znajomość języka angielskiego; 

 podstawy programowania. 

 

 


