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Widmo energii  promieni kosmicznych
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Widmo skalowane

~ E-2.7 poniżej 1015 eV
~ E-3.1 powyżej 1016 eV      - wyjaśnienie???? 3



Załamanie („kolano”) widma
załamanie wynikiem
- zmiany mechanizmu akceleracji ?
- efektów propagacji ?
- własności źródeł ?

Akceleracja
- zwykłe supernowe  Emax ~ Z 1014 eV
- „wind-SN”             Emax ~ Z 1017 eV
źr. pozagalaktyczne E > 1018 eV
→ zmiana składu – obcięcia widm poszczególnych pierwiastków

Propagacja 
ucieczka – zmiana składu

Własności źródeł
np. pulsar wewnątrz SNR

załamanie wynikiem oddziaływań
(p: fotoprodukcja;     jądra: fragmentacja (γ,p) i (γ,n)
<ln A> ≈const do załamania, powyżej - protony

4



Przyśpieszanie przez supernowe?

Z=1

Z=2

Z=3

Emax ∝ Z

oczekiwany kształt widma
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Detekcja promieni kosmicznych

GRUBOŚĆ ATMOSFERY ZIEMI ≈ 11 λp ≈ 27 LR
λp droga oddziaływania protonu
LR jednostka radiacyjna

DETEKCJA BEZPOŚREDNIA   E < 1015 eV

Rejestracja cząstki pierwotnej poza atmosferą
(satelity, balony w stratosferze)

widmo energetyczne, skład chemiczny
skład izotopowy

DETEKCJA POŚREDNIA   E > 1014 eV

Rejestracja wielkich pęków atmosferycznych na 
powierzchni Ziemi

zbiorcze widmo energetyczne
skład masowy (przybliżony)
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Wielki pęk atmosferyczny
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Rozwój pęku
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KASCADE oraz KASCADE-Grande
NCBJ- Łódź
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KASCADE - dane

Interpretacja danych zależy od modelu oddziaływań jądrowych wysokich energii
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KASCADE - dekonwolucja widm

Potrzebny większy detektor → KASCADE-Grande 12
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KASCADE-Grande - widma lekkich i ciężkich 
pierwiastków

Electron-poor: ciężkie pierwotne

Electron-rich: lekkie pierwotne
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Tunka – widmo energii i skład
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IceTop / IceCube
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Natura kolana wyjaśniona?

Emax ∝ Z ?    Kolano efektem akceleracji?  
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Promienie kosmiczne ultra-wysokich energii
Pochodzenie PK ultra-wysokich energii (E > 1 EeV = 1018 eV) pozostaje niejasne

Przyśpieszanie w znanych obiektach astrofizycznych (bottom-up)?
radiogalaktyki, AGN,...

jądra o dużym Z łatwiej przyspieszać        Emax ∝ Z B L
cząstki neutralne tylko wtórne

Procesy egzotyczne (top-down)?
defekty topologiczne, cząstki reliktowe,...

dominacja fotonów/neutrin
brak ciężkich jąder

Scenariusze hybrydowe, np. nowe własności znanych cząstek?
nowe cząstki, łamanie niezmienniczości Lorentza,...

Potrzebne pomiary
rozkładu kierunków
widma energii
składu
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Propagacja promieni kosmicznych w Galaktyce

uwięzienie protonów

ruch ~prostoliniowy

20



Efekt GZK

Efekt Greisena-Zatsepina-Kuzmina
Oddziaływania z fotonami CMB 
przy E > ~5×1019 eV:

p + γ → Δ+ → p + π0

n + π+

→ redukcja energii protonu
→ stłumienie widma powyżej progu

Dla E > 1020 eV źródło musi być nie dalej
niż  ~ 50 Mpc
Identyfikacja źródeł powinna być łatwa??

Możliwa  astronomia cząstek naładowanych!
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Obserwatorium Pierre Auger

Located in Mendoza province, Argentina

Surface Detector
1600 detector stations
1.5 km spacing
3000 km2

100% duty cycle
exposure calculated 
geometrically

Fluorescence Detector
24 telescopes
calorimetric energy
duty cycle ~13%
exposure based on MC

IFJ PAN
UŁ
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Telescope Array
Located in Utah, USA
700 km2, 500 scintilator detectors on 1.2 km square grid
3 fluorescence detector eyes
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Rekonstrukcja pęku metodą fluorescencyjną

Precise shower geometry 
using SD signal timing

enables high precision of 
energy and Xmax 
reconstruction 24



Detekcja hybrydowa
wielkich pęków

Obserwatorium Pierre Auger

Jednoczesne użycie technik FD i SD
- bardzo dokładna pomiary pęków
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Rekonstrukcja hybrydowa

Kalibracja energii FD-SD
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Widmo energii - Auger

Załamanie widma 
spójne z efektem
GZK,

ale niewykluczone inne 
wyjaśnienia (np. 
maksymalna energia
akceleracji).

Kluczowy jest pomiar 
składu

Eankle ~ 4 EeV   (gal. → Xgal?)
27



Widma skalowane z różnych eksperymentów

Widma spójne w granicach niepewności eksperymentalnych

Systematyczna niepewność skali energii ~20% (dominuje wydajność fl. 14%)
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Źródła punktowe?

Korelacja z AGN z katalogu Veron-Cetty Veron 

Auger (2011)
82 przypadki o E > 55 EeV
33% promieni kosmicznych 
skorelowanych z AGN z katalogu VCV 
Pchance = 0.6%

Skala kątowa korelacji sugeruje 
protony

TA (2012)
Pchance = 2%

HiRes  - Brak korelacji
Ntot

N
co

rr
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Zależność Xmax od masy pierwotnej

Xmax odzwierciedla własności pierwszego oddziaływania
(oraz fluktuacje rozwoju pęku) 

Rozkłady dla ciężkich pierwotnych są węższe i ‘płytsze’
Lekkie pierwotne, jak protony, dają charakterystyczny ogon ‘głębokich’ Xmax

Proton
Fe

30



Xmax w funkcji energii - Auger

Przy niskich energiach:  znaczący wkład protonów
Przy wysokich energiach:  dominacja ciężkich jąder

→ Skład zmienia się ze wzrostem energii?

Zmiana przewidywań modeli zmienia interpretację!
31



Xmax z różnych eksperymentów
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Xmax z różnych eksperymentów

Istotne różnice w analizie → trudne bezpośrednie porównanie
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Asymetria czasu narastania sygnału SD

The early‐late asymmetry (b/a) as a function 
of the zenith angle has a maximum Θmax
which is correlated with Xmax

asymmetry

Risetime (t1/2) = time needed 
to go from 10% to 50% of 
total signal
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Głębokość produkcji mionów

tg is the time difference between arrival of 
muon and that of shower plane

Muon production depth provides information on 
longitudinal profile of hadronic component of 
the shower 
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Pomiar składu - Auger

Głębokość produkcji mionów z 
Detektora Powierzchniowego 
(SD)     → Xμ

max

Asymetria azymutalna czasu 
narastania sygnału w SD  → Θmax

Xmax z Detektora Fluorescencyjnego

RMS(Xmax)

anizotropia

Skład zmienia się ze wzrostem energii?
Protony oddziałują jak ciężkie jądra?

an
kl
e

36



Test modeli oddziaływań jądrowych
Istniejące modele oddziaływań WE nie opisują danych eksperymentalnych

Zmierzony pęk i symulowany 
profil podłużny FD

Ten sam pęk i symulowany sygnał  SD

R = S(data)/S(sim)

Modele niedoszacowują Nμ
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Fotony i neutrinoa
Pęki z pierwotnych fotonów
rozwijają się głębiej (większe Xmax)
wyglądają młodsze(większy czas narastania)

Pęki z pierwotnych neutrinowych
Mogą być ‘poziome’ i ‘młode’

Ograniczenia na modele egzotyczne  - skład PK wygląda na prawdziwie barionowy

Kosmogeniczne fotony i neutrina w zasięgu detektorów w bliskiej przyszłości
Obserwacja fotonów i neutrin GZK zweryfikuje występowanie efektu GZK 38



GZK czy Emax ?

Cykl Petersa:  Emax = Z · (4· 1018) eV e.g. D. Allard, arXiv:1111.3290

W widmie energii PK obserwujemy
efekt GZK?
czy
kres wydajności przyśpieszania w źródłach?

Kluczowa jest identyfikacja cząstek pierwotnych indywidualnych pęków
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Podsumowanie

• W zakresie energii kolana i wyższych dostępna jest tylko pośrednia 
detekcja promieni kosmicznych 

• Widma energii poszczególnych pierwiastkow w PK wyznaczone w 
eksperymencie KASCADE-Grande

• Kolano spowodowane prawdopodobnie efektami przyśpieszania
• Stłumienie widma PK przy energii GZK
• Słąba anizotropia PK
• Zmiana składu PK? Dominacja ciężkich pierwotnych czy zmiana własności 

oddziaływań jądrowych? 
• Limity na strumień fotonów i neutrin – ograniczenia na modele 

egzotyczne
• Stłumienie widma przy najwyższych energiach wynikiem efektu GZK?
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