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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat:  

Energia symetrii przy wysokich gęstościach: konstrukcja i testy detektora KRAB 

 

Streszczenie: 

Energia symetrii określa nadwyżkę energii wiązania nukleonu w materii czysto neutronowej w stosunku 

do energii wiązania w materii symetrycznej. Znajomość zależności energii symetrii od gęstości w fizyce 

struktury jądra atomowego jest niezbędna do określania granic stabilności egzotycznych jąder atomowych, 

ich mas, rozkładów gęstości czy wzbudzeń kolektywnych. W fizyce zderzeń ciężkich jonów jest ona 

niezbędna do opisu składu izotopowego i obserwowanych wzorców emisji (pływu) produktów reakcji 

oraz mechanizmu multifragmentacji. W astrofizyce energia symetrii odgrywa istotną rolę w modelowaniu 

wybuchu supernowych, procesu nukleosyntezy, a zwłaszcza gwiazd neutronowych.  
 

Wyznaczenie eksperymentalnych więzów na energię symetrii wiąże się z planowaniem eksperymentów 

i konstrukcją nowych detektorów umożliwiających przeprowadzanie pomiarów bardziej kompletnych 

i bardziej precyzyjnych. W ramach międzynarodowej współpracy ASY-EOS II, w której uczestniczą 

fizycy z wiodących światowych ośrodków (GSI/FAIR (Niemcy), LNS (Włochy), GANIL (Francja), MSU 

(USA), RIKEN (Japonia)) planowane jest przeprowadzenie kampanii eksperymentalnej w GSI/FAIR 

mającej na celu wyznaczenie energii symetrii przy gęstościach 2-3ρo z bezprecedensową precyzją. 
 

Konstruowany w IFJ PAN detektor KRAB (KRAków Barrel) będzie istotnym elementem tego układu 

eksperymentalnego. Będzie to kompaktowy detektor o dużej segmentacji umożliwiający precyzyjny 

pomiar azymutalnych rozkładów kątowych, koniecznych do wyznaczania płaszczyzny reakcji oraz 

dokładny pomiar krotności niezbędnych do estymacji centralności zderzeń relatywistycznych ciężkich 

jonów. Docelowo, detektor KRAB ma się składać z pięciu pierścieni i ok. 800 segmentów wykonanych 

z plastikowych scyntylatorów i pokrywać ponad 90% całkowitego kąta bryłowego. Jego podstawową 

funkcją będzie trygerowanie całego układu eksperymentalnego. 
 

Budowa i testy obejmować będą: opracowanie szczegółów projektu, konstrukcję detektora wraz z 

niezbędną elektroniką i systemem akwizycji i analizy danych oraz jego testy z wykorzystaniem 

promieniowania kosmicznego, źródeł radioaktywnych, a także w miarę możliwości, wiązki protonowej 

cyklotronu Proteus w CCB oraz wiązek ciężkich jonów w GSI/FAIR.  
 

Realizacja projektu umożliwi zapoznanie się z eksperymentalnymi technikami detekcyjnymi cząstek 

naładowanych, akwizycją i analizą danych, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi, środowisk i metod 

statystycznych, przeprowadzaniem symulacji zderzeń ciężkich jonów i odpowiedzi układów detekcyjnych. 

Istotną częścią pracy będzie opracowanie narzędzi do analizy danych oraz prezentacja wstępnych 

wyników eksperymentalnych.  

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 znajomość fizyki (lub elektroniki) na poziomie magisterskim, zainteresowanie fizyką jądrową; 

 umiejętność programowania (C, C++, Fortran), 

 znajomość środowisk ROOT, GEANT4, środowisk projektowych 3D, 

 znajomość podstaw elektroniki, 

 znajomość języka angielskiego, 

 zdolności manualne, precyzja, przydatne zdolności modelarskie. 

 




