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Natychmiastowa spektroskopia gamma jąder 

zdeformowanych, wytwarzanych na wiązkach stabilnych i 

radioaktywnych ciężkich jonów, z użyciem nowych systemów 

detekcyjnych.

Piotr  Bednarczyk



Rozwój aparatury  dla spektroskopii g
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Detektor Jąder Odrzutu- RFD

o Instalacja na wiązkach cieżkojonowych

o Sprzęgnięcie z wielkimi systemami 
detektorów Ge (AGATA) 

o Przygotowanie do pracy z wiązkami 
radioaktywnymi (SPES-LNL, 
SPIRAL2-GANIL) 

 poprawa czułości eksperymentu g

Poszerzenie 
Dopplerowskie



Wyniki eksperymentalne 
przykład: ratacja a wzbudzenia jednocząstkowe
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Dowód eksperymentalny

Zanik deformacji i kolektywnej 
rotacji ze wzrostem krętu-

Efekt obserwowany tylko w 
jądrze atomowym !

PB praca habilitacyjna (2012)

45Sc

o RFD- poprawa zdolności rozdzielczej 
o Pomiar czasów życia



Pomiar krótkiego czasu życia

t ~ ps 

LNL Legnaro:

GASP + RFD, 32S (95MeV) + 40Ca →72Kr(CN)

Emisja w 
próżni

t = 72 (-45,+55) fs69As

Przejście do stanu podstawowego Przejście przy wysokim spinie 

Emisja w 
tarczy

M.Matejska-Minda,  Doktorat (2014) 



Ewolucja kształu w 69As przy wysokim spinie
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M.Matejska-Minda,  
Doktorat (2014) 

Powierzchnie 
ekwipotencjalne TRS

kolektywna rotacja



Intrygujące zagadnienie- superdeformacja wokół 40Ca

J.Darai et al. PRC84 024302 (2011)

Y.Kanada-En’yo, M.Kimura PRC72 064322 (2005)

SD(40Ca)- 28Si + 12C

HD(44Ti)- 28Si + 16O

28Si+X

𝜷𝟐~𝟎. 𝟓 − 𝟏

Model Powłokowy: 

SD = fp (8-cząstek) –sd (x-dziur) 

Molekuły jądrowe jako stany rezonansowe

w reakcjach fuzji 

Zasilanie pasma SD 
poprzez rozpad GDR 

- jak to zmierzyć ? 

PARIS + AGATA

Search for new SD bands in the A=40-50 mass region; Discrete and continuum g spectroscopy of 
46Ti with AGATA, PARIS and DIAMANT at GANIL stable beams, P.Bednarczyk et al,  LoI 2014

PARIS- Promieniowane wysokoenergetyczne (ciągłe)

AGATA- Promieniowanie dyskretne

SD



Project Manager- prof. A.Maj

Spektrometr promieniowania o wysokiej wydajności i 
dobrej energetycznej zdolności rozdzielczej 

(nowy typ scyntylatora- LaBr3)

o do pomiarów  wysokoenergetycznych (~50 MeV) 
kwantów  g

M.Jastrząb- opracowanie cyfrowej elektroniki odczytu

PARIS - pierwszy klaster (2013)

PARIS – 4p (~2019)



Dalsze perspektywy

o GRANT NCN: Badania kolektywnych wzbudzeń w materii jądrowej przy 
wysokich spinach i temperaturach, prowadzone na wiązkach jonowych 
metodami spektroskopii gamma, z detekcją jąder odrzutu, współpraca z 
Włochami, P.Bednarczyk

Realizacja w LNL Legnaro

o Wiązki ciężko-jonowe o wysokich 
natężeniach

o Wiązki radioaktywne (SPES)

GALILEO+ RFD + PARIS

J.Grębosz- oprogramowanie DAQ

Program naukowy

o Badanie pasm SD w lekkich jądrach

o Deformacja oktupolowa w jądrach ciężkich

o Efekty kolektywne w jądrach superciężkich 
(A~250)  przy wysokich temperaturach  


