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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat:  

Energia symetrii przy wysokich gęstościach: analiza danych z detektora KRATTA 

 

Streszczenie: 

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

do energii wiązania w materii symetrycznej. Jest ona podstawową wielkością charakteryzującą równanie 

stanu asymetrycznej materii jądrowej. 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. Jedynym sposobem 

wyznaczenia parametrów energii symetrii przy dużych gęstościach w warunkach laboratoryjnych, 

jest badanie zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów. Komplementarnym źródłem informacji 

są obserwacje astrofizyczne.  
 

Wyznaczenie eksperymentalnych więzów na energię symetrii w ramach pracy doktorskiej będzie polegało 

na analizie unikalnych danych eksperymentalnych uzyskanych przy pomocy detektora KRATTA w GSI 

(reakcje Au+Au, Ru+Ru oraz Zr+Zr przy energiach 400 MeV/nukleon), przeprowadzeniu symulacji tych 

reakcji w ramach mikroskopowych teorii transportu z uwzględnieniem ograniczeń eksperymentalnych 

oraz porównaniu wyników eksperymentalnych i modelowych. Istotnym elementem pracy będzie 

precyzyjne wyznaczenie obserwabli takich jak pływ eliptyczny i kierunkowy dla zmierzonych produktów 

reakcji w szerokim zakresie energii oraz poszukiwanie nowych obserwabli szczególnie czułych na 

zależność energii symetrii od gęstości. 
 

Dane z detektora KRATTA uzyskane były w ramach międzynarodowej współpracy ASY-EOS. Realizacja 

tematu będzie się wiązała z uczestnictwem w tej kolaboracji i umożliwi zapoznanie się z aktualnym 

stanem badań podstawowych w dziedzinie reakcji ciężkojonowych na najwyższym poziomie, współpracę 

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

MSU (USA), RIKEN (Japonia)) oraz prezentację wyników na międzynarodowych konferencjach 

i spotkaniach kolaboracji. Eksperyment ASY-EOS jest jednym z trzech przeprowadzonych dotychczas 

eksperymentów pozwalających na określenie energii symetrii przy wysokich gęstościach, z czego dwa są 

w trakcie analizy. Planowane są kolejne eksperymenty.   
 

Realizacja projektu umożliwi kandydatce/kandydatowi dotarcie do granic współczesnego poznania 

mechanizmu reakcji ciężkojonowych i własności materii jądrowej, przesunięcie tej granicy na wyższy 

poziom, opanowanie procesu analizy danych z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi, środowisk i 

metod statystycznych oraz opanowanie umiejętności przeprowadzania symulacji zderzeń ciężkich jonów 

i układów detekcyjnych. 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 znajomość fizyki na poziomie magisterskim, zainteresowanie fizyką jądrową; 

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

 przydatna znajomość środowisk ROOT, GEANT4, 

 przydatna znajomość podstaw elektroniki, 

 dobra znajomość języka angielskiego. 




