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1. Imię i Nazwisko: Dariusz Banaś 
 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, 
miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  
 
 magister fizyki  

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, 1994 
 

 doktor nauk fizycznych 
Instytut Problemów Jądrowych im. Sołtana w Otwocku-Świerku, 2001 
Tytuł rozprawy: Badanie procesów wielokrotnej jonizacji w zderzeniach O, Si, S  
z atomami ciężkimi. 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.  
 
 Od 1994 do 2001, asystent, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 Od 2003, adiunkt, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 Od 1996 do 2010, specjalista, Zakład Metod Fizycznych, Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach. 
 Od 2010, kierownik zakładu, Zakład Metod Fizycznych, Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach. 
 Od kwietnia 2002 do września 2003 (1.5 roku), staż podoktorski w Departamencie 

Fizyki Atomowej Laboratorium Ciężkich Jonów (Gesellschaft für Schwerionenforschung 
GmbH - GSI) w Darmstadt w Niemczech. 
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  
 
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:  

Badanie zderzeń wysokonaładowanych jonów uranu z elektronami metodami 
spektroskopii rentgenowskiej 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa),  
 

O1. D. Banaś, Th. Stöhlker, D. C. Ionescu, H. F. Beyer, F. Bosch, A. Bräuning-Demian,  
A. Gumberidze, S. Hagmann, C. Kozhuharov, X. Ma, P. H. Mokler, R. Mann,  D. Sierpowski, 
S. Tachenov, Z. Stachura, A. Warczak 
X-ray emission studies in relativistic collisions of Li-like uranium ions with gaseous target 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 235, 326-330 
(2005) 
 

O2. J. Rzadkiewicz, Th. Stöhlker, D. Banaś, H. F. Beyer, F. Bosch, C. Brandau, C. Z. Dong,  
S. Fritzsche, A. Gójska, A. Gumberidze, S. Hagmann, D. C. Ionescu, C. Kozhuharov,  
T. Nandi, R. Reuschl, D. Sierpowski, U. Spillmann, A. Surzhykov, S. Tashenov,  
M. Trassinelli, and S. Trotsenko 
Selective population of the [1s2s]1S0 and [1s2s]3S1 states of He-like uranium 
Physical Review A74, 012511 (2006) 
 

O3. D. Banaś, M. Pajek, Th. Stöhlker, H.F. Beyer, S. Böhm, F. Bosch, C. Brandau, M. Czarnota,  
S. Chatterjee, J.-Cl. Dousse, S. Fritzsche, A. Gumberidze, S. Hagmann, C. Kozhuharov,  
A. Kumar, D. Liesen, P.H. Mokler, A. Müller, R. Reuschl, E.W. Schmidt, D. Sierpowski,  
U. Spillmann, A. Surzhykov, J. Szlachetko, S. Tashenov, S. Trotsenko, P. Verma and  
A. Warczak 
The enhancement effect in K-shell radiative recombination of U92+ ions with cooling 
electrons 
European Physical Journal: Special Topics 169, 15-18 (2009)  
 

O4. D. Banaś, M. Pajek, A. Gumberidze, A. Surzhykov and Th. Stöhlker 
K-shell differential radiative recombination rates for bare uranium ions interacting with 
low-energy electrons 
Physica Scripta T156, 014045 (2013) 
 

O5. D. Banaś, A. Gumberidze, S. Trotsenko, A. V. Volotka, A. Surzhykov, H. F. Beyer, F. Bosch, 
A. Bräuning-Demian, S. Fritzsche, S. Hagmann, C. Kozhuharov, A. Kumar, X. Ma, R. Mann, 
P. H. Mokler, D. Sierpowski, U. Spillmann, S. Tashenov, Z. Stachura,  A. Warczak, and  
Th. Stöhlker 
Two-photon energy distribution from the decay of the 2 1S0 state in He-like uranium 
Physical Review A 87, 062510 (2013) 
 

O6. D. Banaś, M. Pajek, A. Gumberidze, A. Surzhykov and Th. Stöhlker 
Differential L-shell radiative recombination rates for bare uranium ions interacting with 
low-energy electrons 
European Physical Journal: Special Topics 222, 2317–2322 (2013) 
 

O7. D. Banaś, P. Jagodziński, M. Pajek, A Gumberidze, A Surzhykov and Th. Stöhlker 
Monte-Carlo simulations of the radiative recombination of ions with electrons in cold 
magnetized plasma 
Physica Scripta T161, 014001 (2014)  
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O8. D. Banaś, M. Pajek, A. Surzhykov, Th. Stöhlker, C. Brandau, A. Gumberidze,   
C. Kozhuharov, H. F. Beyer, S. Böhm, F. Bosch, M. Czarnota, S. Chatterjee, J.-Cl. Dousse,  
S. Fritzsche, S. Hagmann, D. Liesen, P. H. Mokler, A. Müller, A. Kumar, R. Reuschl,  
D. Sierpowski, U. Spillmann, J. Szlachetko, S. Tashenov, S. Trotsenko, P. Verma,  
A. Warczak 
Subshell-selective x-ray studies of radiative recombination of U92+ ions with electrons for 
very low relative energies  
Physical Review A92, 032710 (2015)  

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz 
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

Ciężkie jony w wysokich stanach ładunkowych są unikalnymi systemami atomowymi w 

których efekty elektrodynamiki kwantowej (QED) i relatywistyczne odgrywają znacznie 

większe rolę, niż w lekkich jonach. W ciężkich  całkowicie obdartych z elektronów  

i kilkuelektronowych jonach ekstremalnie silne pole kulombowskie (<E>  1019 V/m)  

i zredukowane ekranowanie  jądra powodują znaczne zmiany energii wiązania elektronów na 

powłokach atomowych i w rezultacie wzrost wielkości takich efektów jak, na przykład,  

przesunięcie Lamba. Przykładowo, dla stanu podstawowego 1s1/2 H-podobnego jonu uranu 

(U91+) przesunięcie Lamba wynosi około 460 eV, podczas gdy dla wodoru jedynie około  

3.4·10-5 eV. Ponadto, ze względu na duży ładunek Ze ciężkiego jonu, powszechnie 

wykorzystywane w obliczeniach QED dla lekkich jonów podejście perturbacyjne, opierające 

się na założeniu Z<<1 (gdzie =1/137 jest stałą struktury subtelnej) i uwzględniające w 

obliczeniach tylko najniższe człony rozwinięcia w funkcji Z nie może być stosowane dla 

ciężkich jonów ponieważ, na przykład, dla uranu czynnik Z  0.67, a więc nie jest znacznie 

mniejszy od jedności. W rezultacie ciężkie jony dają  unikalną możliwość testowania obliczeń 

QED  w podejściu nieperturbacyjnym, gdzie konieczne jest uwzględnienie wszystkich rzędów 

w rozwinięciu Z.  Silne pole kulombowskie ciężkich jonów powoduje również znaczący 

wzrost znaczenia procesów radiacyjnych oraz prawdopodobieństw przejść 

międzypowłokowych, które w lekkich jonach są bardzo słabe lub wzbronione.  Dla przykładu, 

ponieważ szybkości dozwolonych przejść dipolowych (E1) skalują się z liczbą atomową jak Z4, 

a wielu przejść wzbronionych (M1, M2, E2, 2E1, i E1 wzbronionych ze względu na spin) jak Z6–

Z10, te ostatnie stają się bardzo istotne dla ciężkich jonów. W rezultacie badanie procesów 

atomowych w ekstremalnie silnych polach kulombowskich ciężkich jonów jest niezbędne do 

zrozumienia wielu procesów zachodzących w zwykłej materii i daje możliwość 

laboratoryjnego badania składników i ewolucji plazmy, w tym astrofizycznej, gdzie przeważają 

wysokie stany ładunkowe i silne pola elektromagnetyczne.  

Unikalne warunki pozwalające na badanie zderzeń ciężkich jonów w wysokich stanach 

ładunkowych ze swobodnymi i quasi-swobodnymi elektronami pojawiły się wraz z rozwojem 

ciężkojonowych pierścieni akumulacyjnych oraz chłodzenia elektronowego. W pierścieniach 

akumulacyjnych wysokonaładowane jony mogą być gromadzone, chłodzone wiązką 

elektronów w chłodnicy elektronowej, a następnie wykorzystywane w eksperymentach 

zderzeniowych z użyciem, na przykład, prostopadłego do wiązki jonów strumienia gazu w 

tarczy gazowej. Chłodzenie jonów w chłodnicy elektronowej ma za zadanie zmniejszenie 

rozmycia pędowego wiązki jonów krążącej w pierścieniu akumulacyjnym i następuje w 

wyniku wielokrotnego oddziaływania „gorących jonów” ze współbieżną wiązką „chłodnych” 

elektronów, mających średnią prędkość równą średniej prędkości jonów.  W rezultacie 

chłodnica elektronowa pozwala również na uzyskanie wyjątkowych warunków 
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eksperymentalnych, w których jony  poruszające się z prędkościami relatywistycznymi mogą 

oddziaływać z elektronami przy średnich energiach względnych bliskich zeru. W układzie jonu 

względna energia elektronów jest opisana asymetrycznym rozkładem termicznym o niskiej 

temperaturze poprzecznej (kT  100 meV) i znacznie niższej temperaturze podłużnej kT|| < 

kT. Ponieważ energia względna jonów i elektronów może być zmieniana w eksperymentach 

możemy jednocześnie testować rolę efektów związanych z modyfikacją struktury atomów 

(relatywistycznych i QED) oraz efektów związanych z dynamiką  zderzeń jonów z elektronami.  

Celem prac które są podstawą mojego osiągnięcia naukowego jest badanie procesów 

zachodzących w zderzeniach relatywistycznych, całkowicie zjonizowanych i 

kilkuelektronowych jonów uranu, gromadzonych w pierścieniu akumulacyjnym, ze 

swobodnymi lub quasi-swobodnymi elektronami z wykorzystaniem metod spektroskopii 

rentgenowskiej. W takich oddziaływaniach dominującymi procesami atomowymi są (a) 

rekombinacja radiacyjna  (RR) w której swobodny elektron jest chwytany do stanu związanego 

jonu z jednoczesną emisją fotonu (b) radiacyjny wychwyt elektronu (REC) w którym, również 

z emisją fotonu, do stanu związanego jonu chwytany jest elektron słabo związany w atomie 

tarczy (quasi-swobodny) oraz (c)  wzbudzenie lub jonizacja i następująca potem deekscytacja 

atomu. Ponieważ energia uwolniona w wyniku tych procesów oraz następującej po nich 

kaskady radiacyjnej jest emitowana, między innymi, w postaci kwantów promieniowania 

rentgenowskiego, poprzez rejestrację widma tego promieniowania możemy precyzyjnie badać 

(a) strukturę kilkuelektronowych (H-, He- i Li-podobnych) ciężkich jonów, a tym samym 

testować przewidywania elektrodynamiki kwantowej oraz (b) dynamikę zderzeń ciężkich 

jonów z elektronami w silnych polach kulombowskich.  

Artykuły stanowiące podstawę mojego osiągnięcia naukowego są wynikiem mojej 

wieloletniej współpracy z Departamentem Fizyki Atomowej Laboratorium Ciężkich Jonów (GSI 

Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) w Darmstadt w Niemczech, gdzie najpierw 

odbyłem 1.5 roczny staż podoktorski, zajmując się badaniami, których głównym celem było 

określenie energii i polaryzacji przejść rentgenowskich w silnie zjonizowanych atomach uranu, 

a następnie wielokrotnie przebywałem (1-4 tygodniowe pobyty) uczestnicząc aktywnie w 

planowaniu, realizacji i analizie wyników ponad 30 eksperymentów naukowych 

przeprowadzonych na pierścieniu akumulacyjnym ESR (Experimental Storage Ring). Jestem 

współautorem około 50 artykułów naukowych w tematyce związanej z badaniem procesów 

zachodzących w zderzeniach całkowicie obdartych i kilkuelektronowych ciężkich jonów z 

elektronami i atomami, w tym 7 w Physical Review Letters. Wielokrotnie prezentowałem 

osiągnięte wyniki zarówno w formie referatów jak i komunikatów konferencyjnych na 

krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jestem członkiem międzynarodowej 

kolaboracji SPARC (Stored Particles Atomic Physics Research Collaboration), członkiem 

krajowego konsorcjum Femtofizyka, którego celem jest przygotowanie infrastruktury  

eksperymentalnej oraz prowadzenie badań naukowych w budowanym obecnie w Darmstadt 

(Niemcy) Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR - An 

International Facility for Antiproton and Ion Research)  oraz doradcą naukowym kolaboracji 

APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications) w Komisji Oceny Zasobów projektu FAIR. 

Z bardzo szerokiej tematyki badań procesów atomowych zachodzących w  zderzeniach 

całkowicie zjonizowanych i kilkuelektronowych ciężkich jonów ze swobodnymi i quasi-

swobodnymi elektronami artykuły będące podstawą mojego osiągnięcia naukowego [O1-O8] 

obejmują (1) badanie rozkładu energii dwufotonowego przejścia 2E1 (21S011S0) w He-
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podobnym uranie [O1,O2,O5] oraz (2) badanie procesu radiacyjnej rekombinacji jonów uranu 

U92+ z elektronami w chłodnicy elektronowej [O3, O4, O6-O8]. 

Artykuły te zawierają, po pierwsze, rezultaty eksperymentów, w których mój wkład był 

dominujący [O1,O3,O5,O8] lub bardzo ważny [O2] i polegał na udziale w przygotowaniu 

wniosku o przydział wiązki, udziale w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu, 

analizie i interpretacji uzyskanych danych, przygotowaniu [O1,O3-O8] lub istotnym udziale w 

przygotowaniu publikacji [O2] i popularyzacji wyników oraz, po drugie, zawierają wyniki 

obliczeń teoretycznych i symulacji [O4,O6,O7], których koncepcję zaplanowałem, obliczenia  

wykonałem i przygotowałem publikacje. 

(1) Badanie rozkładu energii dwufotonowego przejścia 21S011S0 w He-podobnym 

uranie. 

Jak wspomniałem wcześniej, silnie zjonizowane atomy ciężkich pierwiastków są 

specyficznymi układami atomowymi, w których korelacje między elektronami, efekty 

relatywistyczne i QED stają się bardzo istotne. W takich układach na skutek silnego pola 

kulombowskiego gwałtownie wzrasta rola efektów wewnątrzpowłokowych oraz 

prawdopodobieństwa przejść, które w neutralnych atomach są zabronione, bądź bardzo słabe. 

Jednym z takich przejść jest rozpad dwufotonowy stanu 21S0 w He-podobnych jonach. W 

procesie tym przejście między dwoma stanami (21S011S0) może zachodzić jedynie przez 

równoczesną emisję dwóch fotonów wskutek przejść elektrycznych dipolowych (E1), co 

możemy zapisać następująco: 

1s2s 1S0  1s2 1S0 + 1+ 2, 

gdzie 1 oraz 2 są energiami fotonów emitowanych w przejściu dwufotonowym.  

Suma energii tych fotonów jest zawsze równa różnicy energii pomiędzy stanem początkowym 

EI i końcowym elektronu EF biorącego udział w przejściu:  

1+ 2 = EI - EF. 

Istotnym jest fakt, że każdy z fotonów jest emitowany z ciągłym rozkładem energii, 

którego maksimum znajduje się w połowie energii przejścia [1]. Szerokość połówkowa tego 

rozkładu (FWHM - full width at half maximum)  wzrasta z liczbą atomową od Z=2 do 20, po 

czym stopniowo maleje. Zmiany kształtu (szerokości) rozkładu energii emitowanych fotonów 

są rezultatem, po pierwsze, oddziaływania kulombowskiego elektron-elektron, które 

zmniejsza szerokość rozkładu dla Z<20 oraz, po drugie, efektów relatywistycznych, które z 

kolei zmniejszają jego szerokość  dla Z>20 [2]. Ten wyraźny wpływ oddziaływania elektron-

elektron dla małych Z oraz efektów relatywistycznych dla dużych Z pozwala na jednoznaczny 

eksperymentalny test przewidywań teoretycznych opisujących He-podobne jony.   

Eksperyment umożliwiający pomiar rozkładu energii fotonów w przejściu 

dwufotonowym dla dużych Z został przeprowadzony przeze mnie i grupę moich 

współpracowników w GSI Darmstadt dla He-podobnych jonów uranu gromadzonych i 

chłodzonych w pierścieniu akumulacyjnym ESR [O1]. Mój udział w tych badaniach polegał na 

aktywnym uczestnictwie w przygotowaniu wniosku o przydział wiązki, przygotowaniu i 

przeprowadzeniu eksperymentu, wykonaniu analizy uzyskanych danych oraz interpretacji, 

publikacji i popularyzacji wyników. W eksperymencie tym badaliśmy proces jonizacji powłoki 

K w zderzeniach Li-podobnego uranu o energii 378 MeV/amu z tarczą gazową N2. 

Zaskakującym pierwszym rezultatem tego eksperymentu była silna selektywność procesu 
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jonizacji w takich układach, objawiająca się dużym prawdopodobieństwem jonizacji elektronu 

w stanie 1s połączonym z bardzo małym prawdopodobieństwem jednoczesnego wzbudzenia 

elektronu w stanie 2s. Selektywność ta powoduje, że w Li-podobnym jonie elektron w powłoce 

2s pozostaje praktycznie niezaburzony w czasie jonizacji powłoki K tego jonu. W zderzeniu 

wytwarzane są więc wzbudzone He-podobne jony z jednym elektronem w stanie [1s2s] 21S0 

lub 23S1 (patrz Rys.1a). Pomiar promieniowania X emitowanego przy przejściu tych jonów do 

stanu podstawowego pozwala badać mechanizm populacji takich układów oraz daje unikalną 

możliwość  pomiaru niezaburzonego rozkładu energii dwufotonowego przejścia 2E1 (21S0 

11S0) w He-podobnym uranie (patrz Rys. 1b) i innych ciężkich jonach. 

     a)                                                                                 b) 

 

Rys 1.  a) Schemat poziomów energetycznych i dozwolonych przejść elektronowych w He-podobnym 

atomie uranu. Na schemacie wyróżniono dwa przejścia z powłoki 2s na 1s: przejście 

dwufotonowe 2E1 (21S0 11S0) oraz dipolowe magnetyczne M1 (23S1 11S0).  b) Widmo 

eksperymentalne uzyskane za pomocą techniki dyskutowanej w tekście zmierzone w 

koincydencji z jonami Li-podobnymi które straciły jeden elektron. Na widmie możemy 

zidentyfikować linię M1 oraz ciągły rozkład energii odpowiadający przejściu dwufotonowemu 

2E1 [O1]. 

W pracy [O1] wyjaśniliśmy przyczynę obserwowanej selektywności w procesie jonizacji 

Li-podobnych jonów uranu w zderzeniach z atomami N2. W celu interpretacji otrzymanych 

wyników założyliśmy, że proces wytwarzania wzbudzonych He-podobnych jonów uranu jest 

procesem dwustopniowym, w którym najpierw następuje wybicie elektronu z powłoki K Li-

podobnego jonu uranu, a następnie, w kolejnym niezależnym kroku elektron z powłoki 2s 

może zostać wzbudzony. W przybliżeniu niezależnych cząstek, każdy z tych procesów może 

być traktowany niezależnie, co pozwala na znaczne uproszczenie obliczeń poprzez 

zredukowanie problemu wielu ciał do problemu jednoelektronowego. Prawdopodobieństwa 

jonizacji powłoki K obliczyliśmy w ramach przybliżenia półklasycznego (SCA), natomiast do 

wyznaczenia prawdopodobieństw wzbudzenia wykorzystaliśmy pełne podejście 

relatywistyczne z uwzględnieniem potencjału oddziaływania Lienarda-Wiecherta [3]. 

Obliczenia teoretyczne pokazały, że powodem wysokiej selektywności dyskutowanego 

procesu jest bardzo małe prawdopodobieństwo jednoczesnej jonizacji powłoki K oraz 
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wzbudzenia elektronu z powłoki 2s.  Wynika to z faktu, że dla małych parametrów zderzenia, 

gdzie prawdopodobieństwo jonizacji powłoki K jest największe, prawdopodobieństwo 

wzbudzenia elektronu z powłoki 2s jest bardzo małe (patrz Rys. 2). Z kolei dla dużych 

parametrów zderzenia, gdzie prawdopodobieństwo wzbudzenia  elektronu z powłoki 2s jest 

kilka rzędów wielkości większe, prawdopodobieństwo jonizacji powłoki K gwałtownie spada. 

W rezultacie prawdopodobieństwo jonizacji powłoki K jest w szerokim zakresie parametrów 

zderzenia kilka rzędów wielkości większe, niż prawdopodobieństwo jednoczesnej jonizacji 

powłoki K i wzbudzenia atomu do stanu 2p, co w pełni tłumaczy wyniki eksperymentalne, 

również dla niższej energii jonów uranu [O2].  
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Rys. 2. Prawdopodobieństwo jednoczesnej jonizacji powłoki K i wzbudzenia Li-podobnego jonu uranu 

do stanu 2p. Prawdopodobieństwo jonizacji powłoki K w szerokim zakresie parametrów 

zderzenia jest kilka rzędów wielkości większe, niż prawdopodobieństwo jednoczesnej 

jonizacji powłoki K i wzbudzenia jonu do stanu 2p [O1]. 

W rezultacie technika wytwarzania wzbudzonych He-podobnych jonów poprzez jonizację 

powłoki K jonów Li-podobnych pozwoliła na bardzo wydajny oraz wolny od tła pomiar 

przejścia dwufotonowego w He-podobnym uranie, a tym samym na pierwszy test 

przewidywań teoretycznych dla wysokich Z. Pierwszym ważnym rezultatem eksperymentów 

prezentowanych w pracach [O1,O2] było określenie względnych prawdopodobieństw 

wytworzenia stanów wzbudzonych [1s2s] 21S0 lub 23S1 He-podobnych jonów uranu, wskutek 

jonizacji powłoki K jonów Li-podobnych. Prawdopodobieństwa te wyznaczono przez 

porównanie względnych intensywności zmierzonych eksperymentalnie przejść 

rentgenowskich M1 i 2E1. Ze względu na brak zaawansowanych przewidywań teoretycznych 

do interpretacji wyników wykorzystaliśmy przybliżenie nagłej zmiany (Sudden 

Approximation), które ma zastosowanie dla szybkich zderzeń, a więc takich w których 

prędkość pocisku vp jest większa niż prędkość elektronu na jego powłoce K (dla uranu vK/c = 

0.67). W tym modelu prawdopodobieństwo wytworzenia jednego ze stanów wzbudzonych 

[1s2s] 21S0 lub 23S1 zależy jedynie od przestrzennego nałożenia się funkcji falowych stanu 2s 

w Li-podobnym i stanów [1s2s] 21S0 i 23S1 w He-podobnym uranie. Ponieważ dla 

dyskutowanych układów rozkład przestrzenny powłok atomowych praktycznie nie zależy od 

stanu elektronu, względny stosunek populacji stanów  [1s2s] 21S0 lub 23S1 powinien wynosić 
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w przybliżeniu jeden [O2]. Słuszność tego rozumowania została potwierdzona przez uzyskany 

eksperymentalny stosunek intensywności przejść 2E1/M1 dla energii 398 MeV/u  (vp/c=0.71) 

jonów uranu,  który wyniósł 0.97±0.08 (patrz Rys. 3). Jednak dla niższej energii jonów uranu 

(98 MeV/u) stosunek ten był niższy i wyniósł 0.64 ±0.06 [O2]. Jest to spowodowane faktem, że 

dla energii 98 MeV/u prędkość Li-podobnego jonu uranu (vp/c=0.41) uczestniczącego w 

zderzeniu jest mniejsza, niż prędkość elektronu na jego powłoce K (vK/c = 0.67), a w rezultacie 

nie jest spełnione przybliżenie nagłej zmiany (vp>>vK) zastosowane do opisu zderzeń Li-

podobnych jonów uranu o energii 398 MeV/u [O2]. 
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Rys. 3. Zmierzone stosunki intensywności przejść 2E1/M1 w funkcji kąta obserwacji dla zderzeń  

U89+  N2 i dwóch energii Li-podobnych jonów uranu: 398 MeV/u (pełne punkty) i 98 MeV/u 

(puste punkty) [O2] . 

W pracy [O2] pokazaliśmy również, że założenie o statystycznym mechanizmie populacji  

(2J+1) dla dyskutowanych stanów 2s prowadzi do stosunku intensywności równego 1S0/3S1 = 

0.33 i wyraźnie nie zgadza się z wynikami przeprowadzonych przez nas eksperymentów. 

Opisana w pracach [O1, O2] technika pomiaru niezaburzonego przejścia dwufotonowego 

(2E1) została wykorzystana przez naszą grupę w kolejnych eksperymentach. Umożliwiła ona, 

między innymi, pierwszy precyzyjny pomiar rozkładu energii przejścia 2E1 w He-podobnej 

cynie, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Physical Review Letters [4] oraz 

pomiar szerokość rozkładu dwufotonowego przejścia 21S0 11S0 w He-podobnym uranie [O5]. 

Jak wspomniałem wcześniej, szerokość połówkowa (FWHM) rozkładu dwufotonowego 

przejścia 2E1 wzrasta z liczbą atomową od Z=2 do 20, po czym stopniowo maleje. Te zmiany 

kształtu  spowodowane są przez oddziaływania elektron-elektron dla atomów o liczbie 

atomowej Z<20 i efektami relatywistycznymi dla Z>20 [2] i pozwalają na testowanie 

zaawansowanych obliczeń teoretycznych dla He-podobnych jonów w zakresie niskich i 

wysokich Z. Pierwszy eksperyment w którym wyznaczono szerokość rozkładu 

dwufotonowego dla He-podobnego niklu został opisany w pracy [5]. Technika pomiaru 

rozkładu zastosowana w tej pracy, polegająca na pomiarze koincydencji między dwoma 

fotonami w rozpadzie dwufotonowych, była jednak obarczona wysokim błędem związanym z 

wydajnością detekcji poszczególnych fotonów [5]. W rezultacie uzyskana szerokość rozkładu 
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dwufotonowego w He-podobnym niklu nie pozwoliła na test przewidywań teoretycznych, 

ponieważ była dobrze opisywana zarówno przez nierelatywistyczne obliczenia Drake [1], jak 

i w pełni relatywistyczne obliczenia Derevianko i Johnsona [2] (patrz Rys. 5).  

Eksperyment którego precyzja pozwoliła na test przewidywań teoretycznych dla 

wysokich Z został przeprowadzony przeze mnie i moich współpracowników w GSI w 

Darmstadt, a jego wyniki opublikowane zostały w pracy [O5]. Mój udział polegał na aktywnym 

uczestnictwie w przygotowaniu wniosku o przydział wiązki, przygotowaniu  

i przeprowadzeniu eksperymentu, wykonaniu analizy uzyskanych danych oraz interpretacji, 

publikacji i popularyzacji wyników. 

 

Rys. 4. Wysokoenergetyczna część zmierzonego rozkładu dwufotonowego 2E1 w He-podobnym 

uranie. Krzywa  teoretyczna uwzględnia wpływ  zdolności rozdzielczej detektora i 

poszerzenia dopplerowskiego na szerokość rozkładu i została dopasowana do widma 

eksperymentalnego, po odjęciu wkładu linii M1, z uwzględnieniem liniowego tła [O5]. 

W eksperymencie wykorzystaliśmy dyskutowaną wcześniej technikę selektywnej 

jonizacji powłoki K w zderzeniach, początkowo Li-podobnego uranu o energii 398 MeV/u, z 

gazową tarczą azotową. Pomiary rozkładów dwufotonowych 2E1 wykonaliśmy z pomocą 

pięciu detektorów germanowych ustawionych pod kątem ~0o, 35o, 90o, 120o i 150o . W celu 

porównania eksperymentalnych rozkładów energii przejścia 2E1 z przewidywaniami 

teoretycznymi zmierzone widma zostały skorygowane na wydajność detektorów i absorbcję 

w oknach komory eksperymentalnej oraz zdolność rozdzielczą detektorów i poszerzenie 

dopplerowskie, które mogą modyfikować eksperymentalną szerokość połówkową rozkładu 

dwufotonowego. Pokazano również jaki wpływ na rejestrowane rozkłady ma funkcja 

odpowiedzi detektora [O5]. W tym celu przeprowadzono symulacje Monte-Carlo z 

wykorzystaniem kodu EGS4 oraz pakietu LSCAT (Low energy Photon-scattering Expansion). 

Wpływ funkcji odpowiedzi detektora okazał się być istotny jedynie dla niskich energii fotonów. 

W rezultacie do wyznaczenia eksperymentalnej szerokości dwufotonowego rozkładu 2E1, 

dzięki jego symetrii względem połowy energii rozkładu, wykorzystano jedynie jego 

wysokoenergetyczną cześć  (patrz Rys. 4). Wykonano dopasowania dla widm zmierzonych pod 

różnymi kątami i w celu porównania z obliczeniami teoretycznymi określono tzw. 

zredukowaną FWHM, która jest stosunkiem szerokości w połowie wysokości 
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wysokoenergetycznej części rozkładu 2E1 pomnożonej przez dwa, do maksymalnej energii 

fotonów w przejściu 2E1 (danej przez energię przejścia 21S0 11S0 w He-podobnym uranie).  

Uzyskana zredukowana FWHM przejścia dwufotonowego 2E1 w He-podobnym uranie 

wyniosła 0.73±0.028. Zmierzona w eksperymencie zredukowana szerokość rozkładu 

dwufotonowego przejścia 21S0 11S0 w He-podobnym uranie okazała się zgodna z 

obliczeniami relatywistycznymi, potwierdzając tym samym przewidziane teoretycznie 

zmniejszanie się szerokości tego rozkładu na skutek efektów relatywistycznych (patrz Rys. 5).  

 

Rys. 5. Porównanie zmierzonej zredukowanej FWHM dwufotonowego przejścia 2E1 w He-podobnym 

uranie z obliczeniami nierelatywistycznymi [1], relatywistycznymi Dirac-Focka [2] oraz  

w ramach QED [6]. Na rysunku umieszczono również wynik uzyskany w pracy [5] dla niklu [O5]. 

Uzyskane i zaprezentowane w pracach [O1-O3] wyniki pokazały duży potencjał badawczy 

pomiarów rozkładów dwufotonowych w ciężkich jonach prowadzący do lepszego zrozumienia 

roli efektów relatywistycznych w procesach dwufotonowych. Potencjał ten zdecydowanie 

zwiększy poprawa statystyki mierzonych widm rozkładów dwufotonowych oraz planowane 

eksperymenty pozwalające dodatkowo na pomiar polaryzacji oraz rozkładów kątowych 

emitowanych fotonów. 
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(2) badanie procesu radiacyjnej rekombinacji jonów uranu U92+ z elektronami w 

chłodnicy elektronowej 

Rekombinacja radiacyjna (RR) jest jednym z fundamentalnych procesów atomowych 

zachodzących w odziaływaniach elektronów z jonami w wysokich stanach ładunkowych. W 

procesie tym swobodny elektron jest chwytany do stanu związanego jonu, a różnica energii 

pomiędzy stanem elektronu w continuum o energii E i stanem związanym  o energii En jest 

emitowana w postaci fotonu o energii ℏ𝜔 = 𝐸 − 𝐸𝑛, a więc proces ten może zostać zapisany 

następująco:  

𝐴𝑞+ + 𝑒(𝐸) = 𝐴(𝑞−1)+ + ℏ𝜔. 

Rekombinacja radiacyjna jest więc odwróconym w czasie procesem fotojonizacji i dla 

ciężkich jonów może zostać opisana w ramach nierelatywistycznego przybliżenia dipolowego 

(NDA) [1, 2]. 

Ze względu na istotne znaczenie procesu rekombinacji  radiacyjnej w fizyce atomowej, 

fizyce plazmy, astrofizyce oraz technice akceleratorowej, proces ten był w ostatnich latach 

intensywnie  badany w pierścieniach akumulacyjnych (TSR, CRYRING, ESR), gdzie wiązki 

jonów są chłodzone przez zimne wiązki elektronów w chłodnicach elektronowych [3, 4]. W  

tych eksperymentach mierzono całkowite współczynniki szybkości rekombinacji w funkcji 

energii względnej elektronów poprzez pomiar liczby  jonów A(q-1)+, które wychwyciły elektron 

w procesie RR. Taki pomiar pozwolił na określenie sumarycznych szybkości rekombinacji  

odpowiadających sumie stanów od n = 1 do pewnej wartości ncut >>1, określonej przez warunki 

eksperymentalne. Wyniki pomiarów pokazały, że dla względnych energii elektronów 

mniejszych od ich temperatury poprzecznej kT, zmierzone współczynniki szybkości 

rekombinacji są zdecydowanie wyższe, niż przewidywania teoretycznie NDA. Efekt ten, zwany 

„efektem wzmocnienia”, był szczegółowo badany w eksperymentach z kilkuelektronowymi  

i całkowicie obdartymi jonami, włączając U92+ [3] (patrz Rys. 7). 

 

Rys. 7. Współczynniki szybkości rekombinacji zmierzone w eksperymencie Shi et al. [3]. Kolorem 

żółtym zaznaczono wielkość zaobserwowanego w tym eksperymencie „efektu wzmocnienia”. 

Krzywa teoretyczna zaznaczona na rysunku kolorem czarnym opisuje przewidywania 

nierelatywistycznego przybliżenia dipolowego (NDA) [2]. 



12 
 

 W eksperymentach tych zaobserwowano, między innymi, że na wielkość wzmocnienia 

główny wpływ ma podłużne pole magnetyczne w chłodnicy elektronowej oraz podłużna i 

poprzeczna temperatura wiązki elektronów, przy czym  kT|| << kT [3, 4]. Mimo wielu prób [4-

7] wyjaśnienia przyczyny obserwowanego wzmocnienia współczynnika RR natura tego efektu 

jest wciąż słabo poznana. Przeprowadzone eksperymenty pokazały jednak, że do osiągniecia  

istotnego postępu w badaniach konieczne będą eksperymenty, w których zamiast 

sumarycznych współczynników szybkości RR zmierzone zostaną współczynniki rekombinacji 

do różnych, w tym najniższych, stanów związanych jonów uczestniczących w procesie RR. 

Wyniki te będą szczególnie istotne dla ciężkich jonów w wysokich stanach ładunkowych, gdzie 

duże  znaczenie zaczynają odgrywać efekty relatywistyczne [3]. 

Pierwszy eksperyment, w którym badano selektywnie „efekt wzmocnienia” rekombinacji 

jonów dla szerokiego zakresu stanów elektronowych, został zaproponowany przez grupę 

kielecką i przeprowadzony w kompleksie akceleratorowym SIS-ESR w GSI w Darmstadt [O3]. 

Mój udział polegał na aktywnym uczestnictwie w przygotowaniu wniosku o przydział wiązki, 

przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu, wykonaniu analizy uzyskanych danych oraz 

interpretacji, publikacji i popularyzacji wyników. W eksperymencie tym badaliśmy radiacyjną 

rekombinację  całkowicie zjonizowanych jonów uranu o energii 23.3 MeV/u, gromadzonych w 

pierścieniu akumulacyjnym ESR i chłodzonych w chłodnicy elektronowej, która jednocześnie 

służyła za tarczę elektronową.  Dla zadanego pola magnetycznego B = 70 mT w chłodnicy 

elektronowej, zmierzyliśmy szybkość radiacyjnej rekombinacji dla zerowej średniej energii 

względnej (reżim chłodzenia) oraz sześciu energii względnych z przedziału od 0 do 1000 eV.  

W eksperymencie mierzyliśmy jednocześnie fotony promieniowania rentgenowskiego będące 

skutkiem bezpośredniej rekombinacji do niskich (n = 1, 2) stanów związanych tzn. K-RR oraz 

L-RR, oraz linie serii Lymana i Balmera, które są rezultatem kaskadowej deekscytacji 

następującej po wychwycie elektronów do wysokich stanów elektronowych (patrz Rys. 8). Z 

intensywności linii K-RR i L-RR wyznaczono współczynniki szybkości RR do stanów 1s1/2, 2s1/2 

+ 2p1/2 oraz 2p3/2 w funkcji energii względnej elektronów. Eksperyment ten umożliwił więc, po 

raz pierwszy, badanie „efektu wzmocnienia” rekombinacji jonów dla szerokiego zakresu 

stanów elektronowych i energii względnych, dając tym samym unikalną możliwość lepszego 

zrozumienia procesu RR jonów z elektronami.  

Rys. 8. a) Schemat przejść rentgenowskich rejestrowanych w trakcie eksperymentu. b) Przykładowe 

widmo promieniowania rentgenowskiego zmierzone dla energii względnej 69.5 meV przez 

detektor umieszczony pod kątem 0.5o w stosunku do osi chłodnicy elektronowej [O3]. 

a)                                                              b)                                    
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Uzyskane dane eksperymentalne zostały porównane z przewidywaniami 

nierelatywistycznego przybliżenia dipolowego w granicy niskiej energii [2] oraz pełnymi 

obliczeniami relatywistycznymi [4] (współpraca z prof. A. Surzykhov’em z Uniwersytetu w 

Heidelbergu). Już pierwsze wyniki zaprezentowane w pracy [O3] pokazały, że w 

eksperymencie, po raz pierwszy, zaobserwowano „efekt wzmocnienia” współczynników 

szybkości rekombinacji  radiacyjnej do powłoki K jonów uranu przy zerowej średniej energii 

względnej elektron-jon (reżim chłodzenia). W pracy [O3] pokazaliśmy również, że proces 

dwustopniowy, w którym w pierwszym etapie swobodny elektron jest wychwytywany 

radiacyjnie (RR) do wysokiego, pośredniego stanu wzbudzonego z emisją fotonu o niskiej 

energii, a następnie stan ten rozpada się radiacyjnie (RD) emitując foton o energii bliskiej 

(pomniejszonej o energię wiązania stanu pośredniego) energii fotonów K-RR, nie może być 

odpowiedzialny za obserwowane w eksperymencie wzmocnienie współczynnika szybkości RR 

do powłoki K. Przy zdolnościach rozdzielczych detektorów wykorzystywanych w 

eksperymencie (~700 eV) proces RR+RD może dawać wkład do rejestrowanego 

promieniowania K-RR, ale wkład ten nie będzie większy niż 2-3 %. 

W przybliżeniu dipolowym, z powodzeniem opisującym proces radiacyjnej rekombinacji 

(RR) w reżimie wysokich energii względnych, różniczkowy przekrój czynny na rekombinację 

do powłoki K jest opisany przez dobrze znaną zależność Stobbego dK-RR/d = 1ssin2. 

Zależność ta jest symetryczna względem kąta  = 90o pomiędzy kierunkiem nadlatującego 

elektronu (w układzie pocisku), a emitowanym fotonem, co powoduje, że różniczkowy 

współczynnik rekombinacji jest symetryczny w stosunku do energii względnej Erel = 0 eV. 

Jednak w dyskutowanym eksperymencie zaobserwowaliśmy wyraźną asymetrię 

różniczkowego współczynnika rekombinacji względem Erel = 0 eV dla RR do powłoki K. 

Istnienie tej asymetrii wyjaśniliśmy jako wynik niedipolowych elektrycznych i magnetycznych 

poprawek w oddziaływaniu elektron-foton, które powodują, że różniczkowy przekrój czynny 

nie jest opisywany przez formułę Stobbego, a w konsekwencji również współczynnik 

rekombinacji nie jest symetryczny względem zerowej energii względnej (patrz Rys. 9).  

 

Rys. 9. Porównanie nierelatywistycznych i relatywistycznych współczynników szybkości RR do powłoki 

K wykreślonych w funkcji energii względnej  Erel. Energia ujemna odpowiada konfiguracji 

chłodnicy, w której elektrony poruszają się wolniej niż jony (vrel < 0) [O4]. 
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W celu wyjaśnienia obserwacji, zarówno dla powłoki K jak i L, wykonaliśmy pełne (bez 

uwzględnienia efektów QED) obliczenia relatywistyczne różniczkowych przekrojów czynnych 

oraz różniczkowych współczynników rekombinacji radiacyjnej. Obliczenia zostały 

przeprowadzone dla początkowo całkowicie obdartych z elektronów jonów U92+ zderzających 

się z elektronami o bardzo niskich energiach względnych (poniżej 1 eV). W rezultacie 

pokazaliśmy [O4, O6], że nawet dla tak niskich energii różniczkowe współczynniki szybkości 

radiacyjnej rekombinacji są silnie modyfikowane przez efekty relatywistyczne. Efekt ten jest 

szczególnie istotny dla powłoki K (1s1/2) oraz powłoki L3 (2p3/2),  i objawia się poprzez 

asymetrię uzyskanych współczynników rekombinacji dla dodatnich i ujemnych energii 

względnych. Wykonane obliczenia pozwoliły również na szczegółową interpretację danych 

eksperymentalnych [O8]. 

Na podstawie wyników uzyskanych dla powłoki K zaproponowaliśmy nową interpretację 

„efektu wzmocnienia” współczynników radiacyjnej rekombinacji, która wyjaśnia wzmocnienie 

jako rezultat „poprzecznych” zderzeń o dużym parametrze zderzenia, rzędu µm, w zimnej, 

namagnesowanej i asymetrycznej plazmie w chłodnicy elektronowej. Rozwinięciem tej idei 

jest uproszczony półklasyczny model geometryczny SGM (Semiclassical Geometrical Model), 

w którym trajektoria elektronu w polu magnetycznym opisywana jest klasycznie, a 

rekombinacja radiacyjna opisywana jest geometrycznie poprzez „całkowicie absorbującą” 

sferę o promieniu wyznaczonym z obliczeń kwantowych (patrz Rys. 10) [O7]. Korzystając z 

modelu SGM pokazaliśmy, że wzmocnienie rekombinacji radiacyjnej w polu magnetycznym 

jest spowodowane przez zderzenia z maksymalnym parametrem zderzenia (cut-off) zależnym 

od natężenia podłużnego pola magnetycznego B w chłodnicy elektronowej. Pokazaliśmy 

również, że model SGM dobrze opisuje rezultaty wcześniejszych eksperymentów oraz 

przewiduje  wzmocnienie współczynnika RR dla powłoki K [O7]. 

a)                                                                               b) 

  

Rys. 10. a) Schemat geometrii wykorzystywanej do przeprowadzenia symulacji MC w ramach modelu 

SGM oraz b) rezultat symulacji odzwierciedlający obserwowaną eksperymentalnie zależność 

wzmocnienia współczynnika rekombinacji radiacyjnej od podłużnego pola magnetycznego w 

chłodnicy elektronowej [O7]. 

Ostateczne wyniki eksperymentu zostały zaprezentowane w pracy [O8] i porównane z 

obliczeniami NDA oraz pełnymi obliczeniami relatywistycznymi. W analizie danych konieczne 
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okazało się uwzględnienie szeregu efektów, które mogły mieć wpływ na zmierzone 

współczynniki rekombinacji radiacyjnej. Zbadano więc szczegółowo warunki  koincydencji 

foton-cząstka, wpływ rozkładu napięcia elektrycznego na rurach dryftowych obejmujących 

obszar oddziaływania oraz rozkładu pola magnetycznego w chłodnicy elektronowej. 

Uwzględnienie ostatnich dwóch efektów wymagało wykonania bardzo czasochłonnych 

obliczeń teoretycznych, zarówno nierelatywistycznych jak i relatywistycznych.  Obliczenia 

pokazały, że efekt rozkładu napięcia na rurach dryftowych odgrywa istotną rolę dla dużych 

energii względnych [O8]. Ostatecznie, uzyskane wyniki eksperymentalne porównano z 

przewidywaniami nierelatywistycznego przybliżenia dipolowego oraz pełnymi obliczeniami 

relatywistycznymi (bez uwzględnienia efektów QED), bez i z korekcją na dyskutowane 

powyżej efekty. Rezultaty uzyskane dla powłoki K zostały zaprezentowane na Rys. 11.  

 

Rys. 11. Współczynniki szybkości rekombinacji radiacyjnej do powłoki K zmierzone przez detektory 

ustawione pod kątem 0.5o oraz 179.5o w funkcji energii względnej elektron-jon. Wyniki zostały 

porównane z przewidywaniami nierelatywistycznego przybliżenia dipolowego [2] oraz 

pełnymi obliczeniami relatywistycznymi [8]. Opis „skorygowane” oznacza obliczenia 

uwzględniające wpływ rozkładu energii względnej w obszarze oddziaływania w rezultacie 

zróżnicowanego napięcia na rurach dryftowych obejmujących obszar oddziaływania oraz 

nierównomiernego rozkładu pola magnetycznego wzdłuż chłodnicy elektronowej [O8].  
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Podsumowując, wyniki uzyskane zarówno dla powłoki K jak i L wskazują na istotne (około 

dwukrotne) „wzmocnienie” współczynnika radiacyjnej rekombinacji dla zerowej średniej 

energii względnej. Wyniki te podważają teoretyczne interpretacje tego efektu postulujące  

wzrost współczynnika szybkości RR w wyniku zwiększenia rekombinacji do wysokich stanów 

rydbergowskich [6, 7]. Ponadto, w przeprowadzonym eksperymencie po raz pierwszy udało 

się zaobserwować i opisać wpływ efektów relatywistycznych na zmierzone współczynniki 

radiacyjnej rekombinacji selektywnie dla powłoki K i podpowłok powłoki L. Wpływ ten okazał 

się szczególnie istotny dla powłoki K oraz podpowłoki L3.  Ponieważ wyniki eksperymentu 

pokazały jednoznacznie duży potencjał zastosowanej techniki pomiarowej zostanie ona 

wykorzystana w przyszłych eksperymentach rekombinacyjnych na pierścieniach 

akumulacyjnych ESR oraz CRYRING  planowanych w programie  projektu FAIR realizowanego 

obecnie w GSI . 

[O3] D. Banaś, M. Pajek, Th. Stöhlker, H.F. Beyer, S. Böhm, et al., Eur. Phys. J. ST 169, 15-18 

(2009)  

[04] D. Banaś, M. Pajek, A. Gumberidze, A. Surzhykov and Th. Stöhlker, Phys. Scripta T156, 

014045 (2013) 

[O6] D. Banaś, M. Pajek, A. Gumberidze, A. Surzhykov and Th. Stöhlker, Eur. Phys. J. ST 222, 

2317–2322 (2013) 

[O7] D. Banaś, P. Jagodziński, M. Pajek, A Gumberidze, A Surzhykov and Th. Stöhlker, Phys. 

Scripta T161, 014001 (2014)  

[O8] D. Banaś, M. Pajek, A. Surzhykov, Th. Stöhlker, C. Brandau, et al., Phys. Rev. A92, 

032710 (2015)  
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[6]  M. Hörndl, S. Yoshida, A. Wolf, G. Gwinner, and J. Burgdörfer, Phys. Rev. Lett. 95, 

243201 (2005) 

[7]  M. Hörndl, S. Yoshida, A. Wolf, G. Gwinner, M. Seliger, and J. Burgdörfer, Phys. Rev. A 74, 
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[8]  A. Surzhykov, P. Koval, S. Fritzsche. Comput. Phys. Com. 165 (2005) 139 

 
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.  

Główny obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy zagadnień związanych z 

wykorzystaniem nisko- i wysokorozdzielczej spektroskopii promieniowania rentgenowskiego 

do badania struktury materii. W tej części autoreferatu postaram się omówić inne moje 

osiągnięcia nie będące podstawą osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym omówionego w poprzednim punkcie. 

Uważam, że dużym moim osiągnięciem jest długoletnia owocna współpraca z Instytutem 

Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt, gdzie najpierw przebywałem na stypendium 

podoktorskim, a następnie, pracując na Uniwersytecie w kraju byłem wielokrotnie zapraszany 
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do udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów. Jak wspomniałem już 

wcześniej bardzo ważnym rezultatem tej współpracy jest moje współautorstwo 7 artykułów 

w czasopiśmie Physical Review Letters [1-7] oraz 6 artykułów w Physical Review A, w tym 

dwóch wyróżnionych przez „Editor Suggestion” [7, 8]. Brałem aktywny udział w 

eksperymentach których rezultatem był najdokładniejsze, jak dotąd, pomiary przesunięcia 

Lamba stanu podstawowego w H-podobnym uranie [2] oraz wkładu drugiego elektronu do 

energii wiązania stanu podstawowego w He-podobnych jonach [1]. Uczestniczyłem również, 

aktywnie, w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów, których celem były pomiary 

polaryzacji przejść, będących rezultatem radiacyjnego wychwytu elektronu w jonach uranu 

[3], dwufotonowego rozkładu energii w He-podobnej cynie [5] oraz skorelowanych fotonów 

emitowanych przez ciężkie wysokonaładowane jony uranu w procesie radiacyjnej 

rekombinacji [7].  Aktywnie uczestniczyłem  w wielu spotkaniach naukowych, z których część 

odbywała się w Kielcach i których celem była dyskusja wyników eksperymentów i planowanie 

nowych. Myślę również, że dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem osiągnięć moich i grupy 

kieleckiej jest przyznanie nam organizacji jednej z najważniejszych, w obszarze 

wysokonaładowanych jonów,  konferencji „Highly-Charged Ions”, która odbędzie się w 

Kielcach we wrześniu 2016 roku.  

[1]  A. Gumberidze, T. Stöhlker, D. Banaś, K. Beckert, P. Beller, et al., Phys. Rev. Lett. 92 (20), 

203004 (2004) 

[2]  A. Gumberidze, T. Stöhlker, D. Banaś, K. Beckert, P. Beller, et al., Phys. Rev. Lett. 94 (22), 

223001 (2005) 

[3]  S. Tashenov, T. Stöhlker, D. Banaś, K. Beckert, P. Beller, et al., Phys. Rev. Lett. 97 (22), 

223202 (2006) 

[4]  M. Nofal, S. Hagmann, T. Stöhlker, D. H. Jakubassa-Amundsen, C. Kozhuharov, …,  D. Banaś, 

et al., Phys. Rev. Lett. 99 (16), 163201 (2007) 

[5]  S. Trotsenko, A. Kumar, A. V. Volotka, D. Banaś, H. F. Beyer, et al., Phys. Rev. Lett. 104 (3), 

033001 (2010) 

[6]  A. Gumberidze, D. B. Thorn, C. J. Fontes, B. Najjari, H. L. Zhang, ..., D. Banaś, et al., Phys. Rev. 

Lett. 110 (21), 213201 (2013) 

[7]  S. Tashenov, S., D. Banaś, H. Beyer, C. Brandau, S. Fritzsche, et al.,  Phys. Rev. Lett. 113, 

113001 (2014) 

[8]  P.-M. Hillenbrand, S. Hagmann, A. B. Voitkiv, B. Najjari, D. Banaś, et al., Phys. Rev. A 90, 

042713 (2014)  

Do innych moich osiągnięć naukowych związanych ze współpracą z GSI zaliczam udział w 

długoterminowym projekcie FOCAL (FOcussing Compensated Asymmetric Laue), którego 

celem jest pomiar z wysoką zdolnością rozdzielczą (i dokładnością) przesunięcia Lamba stanu 

podstawowego w ciężkich H-podobnych jonach i w rezultacie testowanie przewidywań QED w 

obszarze wysokich Z [1-4]. W ramach tego projektu uczestniczyłem w budowie prototypowego 

spektrometru FOCAL, brałem udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu pilotażowych 

eksperymentów, z wykorzystaniem jednego (FOCAL) i dwóch spektrometrów  (bi-FOCAL) oraz 

pozycyjnie czułych dwuwymiarowych detektorów germanowych. Przygotowywałem 

oprogramowanie niezbędne do rejestracji i analizy online danych eksperymentalnych. które 

wymagało uwzględnienia wpływu wielu zjawisk fizycznych zakłócających pomiar. 

[1]  Th. Stöhlker, D. Banaś, H. Beyer, A. Gumberidze, Lamb Shift Experiments on High-Z One-

Electron Systems, in Precision Physics of Simple Atomic Systems, S. G. Karshenboim 

and V. B. Smirnov, Eds., Springer-Verlag, Heidelberg, (2003) 115-137  
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[2]  H. F. Beyer, T. Stöhlker, D. Banaś, D. Liesen, D. Protic, et al., Spectroch, Acta B 59 (10-11), 

1535-1542 (2004) 

[3]  H. F. Beyer, D. Attia, D. Banaś, E. O. Le Bigot, F. Bosch,, et al., Spectroch. Acta B 64 (8), 

736-743 (2009) 

[4]  H. F. Beyer, T. Gassner, M Trassinelli, R. Hess, U. Spillmann, D. Banaś, et al., J. Phys. B 48, 

144010 (2015) 

 Uczestniczę również aktywnie w projekcie, którego celem jest pomiar wewnątrz-

powłokowego (n=0) przejście 1𝑠2𝑝 𝑃2 → 1𝑠2𝑝 𝑆1
33  w He-podobnych uranie z dokładnością 

poniżej 1 eV, umożliwiającym testowanie dwuelektronowej poprawki QED do energii tego 

przejścia. Moim zadaniem w tym projekcie było wykonanie symulacji oraz projekt i budowa 

spektrometru krystalicznego do pomiaru promieniowania rentgenowskiego w zakresie 

energii 1-10 keV.  Spektrometr został zbudowany w ramach współpracy Instytutu Fizyki UJK 

w Kielcach z Departamentem  Fizyki Atomowej GSI w Niemczech.  Spektrometr pracuje w 

geometrii Johanna z promieniem okręgu Rowlanda równym R=0.5 m [1,2]. Wykorzystuje 

sferyczny kryształ Si(111) firmy Zeiss o średnicy 75 mm i promieniu krzywizny 2R=1 m [1, 2]. 

Wyznaczona na podstawie symulacji Monte-Carlo [3] teoretyczna zdolność rozdzielcza 

spektrometru wynosi około 1 eV, a dokładność wyznaczenia energii około 0.25 eV, a więc jest 

wystarczająca do testowania dwuelektronowej poprawki QED energii przejścia 

1𝑠2𝑝 𝑃2 → 1𝑠2𝑝 𝑆1
33 . Szacowana wydajność spektrometru obliczona z wykorzystaniem 

dynamicznej teorii dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wynosi ~10-6. 

[1]  D. Banaś, P. Jagodzinski, M. Pajek, Th Stöhlker, M. Trassinelli, et al., J. Phys. Conf. Series 

58 (2007) 415–418 

[2]  M. Trassinelli, D. Banaś, H. F. Beyer, P. Jagodziński, A. Kumar, et al.  Canadian J. Phys. 

85(5),  441-451 (2007) 

[3]  P. Jagodziński, M. Pajek, D. Banaś, H. F. Beyer, M. Trassinelli and T. Stöhlker, Nuc. Instrum. 

Meth.  A 753, 121-130 (2014). 

Oprócz badania procesów atomowych zachodzących w oddziaływaniach ciężkich jonów 

w wysokich stanach ładunkowych z elektronami i atomami, dyskutowanych w poprzedniej 

części mojego autoreferatu, zajmuje się również badaniem zjawisk zachodzących w wyniku 

wielokrotnej jonizacji atomów, w tym w szczególności: badaniem struktury satelitarnej i 

hipersatelitarnej promieniowania rentgenowskiego emitowanego z wielokrotnie 

zjonizowanych atomów, badaniem modyfikacji parametrów atomowych w wyniku 

wielokrotnej jonizacji atomów, badaniem wpływu procesu redystrybucji dziur na mierzone 

prawdopodobieństwa jonizacji oraz interpretacją prawdopodobieństw jonizacji 

wyznaczonych na podstawie pomiarów.  

Do moich głównych osiągnięć w tej dziedzinie mogę zaliczyć: opracowanie procedury 

analizy widm wielokrotnie zjonizowanych atomów umożliwiającej wyznaczenie 

prawdopodobieństw jonizacji na podstawie poszerzenia i przesunięcia mierzonych linii 

promieniowania rentgenowskiego [1, 2],  opracowanie i przygotowanie oprogramowania do 

analizy znaczenia procesu przegrupowania dziur w atomach wielokrotnie zjonizowanych i 

wpływu tego procesu na prawdopodobieństwa przejść rentgenowskich, Augera, Coster-

Kroniga oraz super Coster-Kroniga [3], a także wykonanie modyfikacji oprogramowania (na 

podstawie W. F. Perger, Z. Halabuka, and D. Trautmann, Comput. Phys. Commun. 76, 250 

(1993)) umożliwiającej obliczenie prawdopodobieństw jonizacji w przybliżeniu 

półklasycznym z użyciem samouzgodnionych funkcji falowych Dirac-Hartree-Focka (SCA-
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DHF). Moje obliczenia zostały wykorzystane, między innymi, do interpretacji wyników serii 

eksperymentów zderzeniowych, które przeprowadziliśmy na akceleratorze typu Tandem na 

Uniwersytecie w Erlangen w Niemczech [przykładowo: 4, 5] oraz na cyklotronie Phillipsa w 

Instytucie Paul Scherrera w Villingen w Szwajcarii [przykładowo: 6, 7].  

[1]  D. Banaś, J. Braziewicz, M. Pajek, J. Semaniak, T. Czyżewski, et al.,  J. Phys. B 35 (16), 

3421-3433 (2002) 
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B 195 (3-4), 233-246 (2002) 

[3]  D. Banaś, J. Braziewicz, M. Czarnota, I. Fijał, M. Jaskóła, et al.,  Nucl. Instrum. Meth B 

205, 139-143 (2003) 

[4]  I. Fijał-Kirejczyk, M. Jaskóła, W. Czarnacki, A. Korman, D. Banaś, et al. Phys. Rev. A 77 
(3), 032706 (2008) 
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A79 (3), 032710 (2009) 

[6]  M. Czarnota, D. Banaś, M. Berset, D. Chmielewska, J.-Cl. Dousse, et al., Phys. Rev. A 81, 

064702 (2010) 

[7]  M. Czarnota, D. Banaś, M. Berset, D. Chmielewska, J.-Cl. Dousse, et al., Phys. Rev. A 88, 

052505 (2013) 

Zajmuję się również wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego do pomiaru 

składu pierwiastkowego i chemicznego materiałów środowiskowych i medycznych. Do moich 

głównych osiągnięć w tej dziedzinie zaliczam udział w budowie i uruchomieniu Laboratorium 

Spektroskopii Rentgenowskiej (LSR) w Instytucie Fizyki UJK w którym do analizy struktury 

materiałów wykorzystywane są techniki analityczne takie jak: rentgenowska analiza 

fluorescencyjna z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowska analiza 

fluorescencyjna z dyspersją długości fali (WDXRF), reflektometria (XRR) i dyfrakcja 

rentgenowska (XRD) oraz mikrotomografia rentgenowska (CT). W laboratorium zajmuję się, 

między innymi, zastosowaniami technik XRD (w tym niskokątowej dyfrakcji rentgenowskiej 

oraz dyfrakcji proszkowej) oraz metody XRR do analizy związków chemicznych i struktury 

nanowarstw [przykładowo: 1, 2].  

Jestem  kierownikiem Zakładu Metod Fizycznych, wspólnej jednostki naukowo-badawczej 

Instytutu Fizyki UJK oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W ZMF 

wykorzystujemy spektroskopię promieniowania rentgenowskiego (TXRF, WDXRF) do analizy 

składu pierwiastkowego próbek ludzkiego materiału biologicznego (moczu, krwi, włosów) 

[przykładowo: 3, 4]. Jestem również kierownikiem Laboratorium Metod Rentgenowskich, 

samodzielnej jednostki badawczo-usługowej Instytutu Fizyki UJK utworzonej w celu 

akredytacji metod analitycznych wykorzystywanych w LSR (metody TXRF do analizy próbek 

ciekłych i metody WDXRF do analizy gruntów) oraz komercjalizacji dotychczasowej 

współpracy LSR z przedsiębiorcami.  
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[2]  B. Szczepanik, P. Słomkiewicz, M. Garnuszek, K. Czech, D. Banaś, et al., J. of Mol. Struct. 
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Res.  158, 22-28, (2014) 
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Do moich osiągnięć mogę również zaliczyć udział w budowie, dedykowanej do pomiarów 

radiobiologicznych, linii eksperymentalnej w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów 

(HIL – Heavy Ion Laboratory) w Warszawie [1]. Do moich zadań należało, między innymi, 

przygotowanie elektroniki odpowiedzialnej za komunikację modułu sterującego 

naświetlaniem próbek z elektroniką akceleratora, co pozwoliło na precyzyjną kontrolę dawek 

promieniowania, oraz przygotowanie demonstracyjnej wersji oprogramowania do 

sterowania procesem naświetlania próbek. Ponadto uczestniczyłem w serii eksperymentów 

radiobiologicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zbudowanej linii 

eksperymentalnej, których celem była analiza różnorodnych konsekwencji naświetlania 

standardowych kolonii komórek ciężkimi jonami o energii rzędu 100 MeV [2-5]. 

[1]  J. Czub, D. Banaś, J. Braziewicz, J. Choiński, M. Jaskóła, et al. Rad. Prot. Dosim. 122 (1-4), 

207-209 (2006) 

[2]  J. Czub, D. Banaś, A. Błaszczyk, J. Braziewicz, I. Buraczewska, et al.,  Int. J. Rad. Biol.84 

(10), 821-829 (2008) 
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67 (3), 447-453 (2009) 
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45(2), 553-558 (2014)  

[5]  U. Kaźmierczak, A. Bantsar, D. Banaś, J. Braziewicz, J. Czub, et al., Acta Phys. Pol. A 127, 

1516-1519 (2015) 

Istotnym moim osiągnięciem jest również udział w planowaniu, projektowaniu i budowie 

akceleratora EBIS uruchomionego niedawno w Instytucie Fizyki UJK [1]. Urządzenie składa 

się ze źródła jonów typu EBIT (Electron Beam Ion Trap) z magnesem stałym, układu optyki i 

diagnostyki wiązki, podwójnie ogniskującego magnesu dipolowego 90o, uniwersalnej komory 

eksperymentalnej oraz systemu ultra-wysokiej próżni (UHV ~ 10-10 mbar). Źródło jonów typu 

EBIT może dostarczać do eksperymentów wiązki całkowicie zjonizowanych lekkich 

pierwiastków oraz kilkuelektronowych ciężkich jonów. Pomiar promieniowania 

rentgenowskiego emitowanego w zderzeniach jonów z różnorodnymi materiałami odbywa 

się z wykorzystaniem niskiej zdolności rozdzielczej detektora półprzewodnikowego oraz 

wysokiej zdolności rozdzielczej spektrometru krystalicznego dla zakresu energii od 

ultrafioletu do 15 keV [2]. Unikalnym aspektem urządzenia EBIS w Instytucie Fizyki UJK jest 

jego integracja  w warunkach wysokiej próżni z układem XPS umożliwiającym szczegółową 

analizę powierzchni materiałów modyfikowanych w wyniku zderzeń z jonami w komorze 

eksperymentalnej. W układzie XPS do charakterystyki powierzchni mogą być wykorzystane 

takie techniki jak:  XPS/UPS, AES, SEM/SAM,  ISS i inne [3]. 
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Instrum. Meth. B 354, 134-136 (2015) 

[3]  D. Banaś,  L. Jabłoński, P. Jagodziński, A. Kubala-Kukuś, D. Sobota, M. Pajek, Nuc. 

Instrum.  Meth. B 354, 125-128 (2015) 

Uczestniczyłem  również w przygotowaniu i przeprowadzeniu serii eksperymentów na 

źródle promieniowania synchrotronowego w Europejskim Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble we Francji, w których analizowaliśmy strukturę 

różnorodnych materiałów z wykorzystaniem techniki niskokątowej fluorescencji 

rentgenowskiej (GEXRF)  wysokiej zdolności rozdzielczej.  Technika ta została rozwinięta w 




