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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Adam Kozela, dr hab., Prof. IFJ 

NZ24 IFJ Radzikodskiego 152, 31-342 Kraków 

adam.kozela@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię 

promotora pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badania oddziaływań jądrowych w układach kilku nukleonów  

Oddziaływanie, którego nie można sprowadzić do prostego 

oddziaływania nukleon-nukleon, stanowi niezwykle istotny, 

choć nie do końca poznany, element dynamiki układów 

wielonukleonowych – siłę trzynukleonową. Konieczność jego 

wyodrębnienia wynika z trudności opisu oddziaływania 

jądrowego z użyciem adekwatnych dla tego opisu stopni 

swobody, jakimi są kwarki.  Olbrzymi postęp dokonany w 

modelowaniu oraz obliczeniach teoretycznych takich układów, 

pociąga za sobą potrzebę wykonania nowych pomiarów 

nakierowanych na te aspekty dynamiki oddziaływania. 

Obserwowane rozbieżności pomiędzy eksperymentem i teorią  

dotyczą w dużej mierze obserwabli polaryzacyjnych, ale także 
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przekroi czynnych w szczególnych obszarach przestrzeni fazowej 

reakcji breakupu deuteronu zainicjowanej protonem.     

Jeden z takich obszarów zdefiniowany jest niewielką energią 

względną emitowanej w reakcji pary cząstek. Poprzez dołożenie 

dodatkowego detektora neutronów do układu eksperymentalnego 

BINA, planujemy wykonanie pomiarów różniczkowego 

przekroju czynnego dla takiego właśnie obszaru.   Uzyskane w 

ten sposób dane stanowić będą cenny wkład do fizyki systemów 

kilkunukleonowych wykorzystujący  infrastrukturę Centrum 

Cyklotronowego Bronowice przy Instytucie Fizyki Jądrowej.  

Zadaniem doktoranta byłaby analiza danych zebranych w 

kampanii eksperymentalnej jaka odbyła się na przełomie lat 2022 

i 2023, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przestrzeni 

fazowej odpowiadającemu oddziaływaniu w stanie końcowym.  

Mógłby on/ona wziąć także udział w pracach nad rozszerzeniem 

możliwości detektora BINA o pomiar indukowanej polaryzacji w 

reakcji breakupu pd.   

 

 

 

4 Wymagania w stosunku 

do kandydata 

Obok podstaw z dziedziny fizyki jądrowej oraz stosowanych w tej 

dziedzinie metod eksperymentalnych, kandydat powinien potrafić 

wykorzystywać, a niekiedy także samemu tworzyć podstawowe 

narzędzia do analizy zebranych danych eksperymentalnych.  W 

tym celu niezwykle pomocna okazałaby się podstawowa 

znajomość programowania jak również gotowych pakietów do 

analizy danych jak: root czy matlab.   

Ponieważ prezentacja wyników zakłada udział w 

międzynarodowych konferencjach, a osiągane na bieżąco wyniki 
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będą prezentowane na forum międzynarodowej współpracy 

niezbędna jest znajomość języka angielskiego. 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

Wystąpienie grantowe w konkursie PRELUDIUM-bis edycja 47, 

wysłane, oczekujące na decyzje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Adam Kozela, dr hab., Prof. IFJ 

NZ24 IFJ Radzikodskiego 152, 31-342 Kraków 

adam.kozela@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Study of nuclear interactions in few-nucleon systems 

 
Forces, which can not be reduced to a simple pairwice 

interactions, constitute very significant, though weakly known 

element of many body dynamic in nuclei – three-nucleon force 

(3NF).  The necessity of application of such force follows form 

yet unsolved difficulties in constructing nuclear interactions from 

relevant degrees of freedom which are quarks in this case. Great 

progress made in modeling and in theoretical approaches to few-

nucleon systems induced a need of new experiments validating 

efforts of the theory.   
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Observed discrepancies between experiments and the theory 

indicate at importance of polarized observables but also the 

differential cross section in some regions of phase space in 

proton-deuteron breakup reaction.  Particularly interesting is 

characterized by small relative energy within pairs of emitted in 

this reaction nucleons, commonly referred to as final state 

interaction region (FSI).  

Supplementing standard BINA detector system with a dedicated 

neutron detector we plan to reach such a condition and measure  

corresponding differential cross section.  

The general task of the student would consist of the analysis of 

the data collected in the experimental run 2022-2023 using BINA 

detector and the infrastructure of Cyclotron Center Bronowice in 

the Institute of Nuclear Physics in Cracow.  The analysis of newly 

installed neutron detector constitute the main focus of his/her 

work.  

4 Additional requirements to 

the candidate 

Aside of basic knowledge from nuclear physics  and applied 

experimental methods the candidate should be able to use and, to 

some extend, to create tools for analysis of physical data. For this 

basic skills in computer programming and usage of dedicated 

software packages like root or matlab would be very helpful. 

As the candidate is expected to present his/her results at 

international workshops, basic skill in English is also required.  

5 Sources of financing 
Grant application PRELUDIUM-bis edition 47, submitted, 

awaiting for the decision. 

 

 

 

  


