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Nietermiczne promieniowanie obiektów astronomicznych 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may 
have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to 
delete the image and then insert it again.

•  obserwowane nietermiczne  
promieniowanie (synchrotronowe, γ)  
dowodzi istnienia wysokoenergetycznych 
cząstek – procesów przyspieszania  

Cyg A – gorące plamy (szoki rel.) 

Supernowa Keplera – szok nierel. Błyski Gamma – wewnętrzne 
i zewnętrze szoki rel. 

Krab – szok terminalny 
wiatru z pulsara (rel.) 



Mechanizmy akceleracji cząstek 

•  relatywistyczne i nierelatywistyczne fale uderzeniowe (szoki) 
   ‐ procesy Fermiego I rzędu (Diffusive Shock AcceleraGon, DSA) 

•  relatywistyczna i nierelatywistyczna turbulencja w szokach i w warstwach  
ze ścinaniem prędkości 
   ‐ procesy Fermiego II rzędu 

•  rekoneksja magnetyczna 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•  Czy relatywistyczne fale uderzeniowe mogą być źródłem promieni  
kosmicznychnajwyższych energii (E ~ 1021 eV)? 

•  Czy ,,galaktyczne” promieniowanie kosmiczne jest rzeczywiście  
produkowane w pozostałościach po supernowych (SNR)? 



Czy relatywistyczne fale uderzeniowe mogą być 
źródłem promieni kosmicznych 

najwyższych energii? 



Proces Fermiego I rzędu 
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n(E)∝ E -2.2   
(lub ∝ E −2.0 dla fal NR)
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Sν ∝  ν−0.6   
(lub ∝ν -0.5 dla fal NR)

Uniwersalne widmo dla szoków ultrarelatywistycznych?  

•  zgodne z widmem synchrotronowych elektronów  
obserwowanych w poświatach błysków gamma 

•  wymaga istnienia silnej turbulencji za szokiem... 
                                 Ostrowski & Bednarz (2002) 
•  ...ale również przed szokiem – czy jest to warunek niefizyczny? 
                                              JN, Ostrowski (2006, & Pohl 2006) 



JN &Ostrowski (2006) 

•  ,,realistyczny” opis struktury turbulencji magnetycznej w sąsiedztwie  
fali uderzeniowej w plazmie ze średnim polem magnetycznym 

Symulacje Monte Carlo 



Wyniki symulacji kinetycznych PIC 
•  symulacje PIC – metoda ab ini<o dla plazmy bezzderzeniowej 
 ‐ rozwiązywanie równań Maxwella na siatce numerycznej 
 ‐ rozwiązywanie relatywistycznych równań ruchu cząstek w samouzgodnionym 
   polu elektromagnetycznym 
 ‐ wymaga użycia systemów obliczeniowych wysokiej wydajności  

•  w pełni konsystentne modelowanie silnie nieliniowych i wzajemnie 
sprzężonych procesów  
  ‐ formowania się szoku 
  ‐ generacji turbulentnego pola magnetycznego  
  ‐ przyspieszania cząstek 



•  relatywistyczne szoki w plazmie bezzderzeniowej 
mogą się tworzyć wskutek relatywistycznej 
niestabilności dwustrumieniowej Weibela 

•  energia kinetyczna zderzających się strumieni jest 
wykorzystywana na generację drobnoskalowej 
turbulencji magnetycznej o włóknistej strukturze 

•  turbulencja generowana przez przyspieszane cząstki 

elektrony 

jony 

Jz 

Spitkovsky 2008 
Keshet et al. 2008 

Frederiksen et al. 2004 

elektrony 

jony 

Relatywistyczne szoki w plazmie nienamagnetyzowanej 



•  akceleracja efektywna dla szoków w plazmie nienamagnetyzowanej lub  
w obecności słabego pola magnetycznego (szoki równoległe) 

Relatywistyczne szoki w plazmie nienamagnetyzowanej 
- przyspieszanie cząstek 

Spitkovsky 2008, MarGns et al. 2009 

p = 2.4 



•  potwierdzenie wyników Monte Carlo 

Relatywistyczne szoki w plazmie z polem magnetycznym 

Sironi & Spitkovsky 2009, 2011 

szoki ,,nadświetlne” 
szoki ,,podświetlne” 

σB=B02 /4πγ0minic2 

= 0.1 



•  realistyczna konfiguracja – relatywistyczne szoki  
prawie zawsze nadświetlne 
•  efektywne przyspieszanie dla:  
        σB< 10‐3 (e+e‐)   i   σB< 3x10‐5 (pe‐) 

•  wyhamowanie tempa akceleracji przy γsat/γ0 ∼ σ-4 związane ze skończonym  
rozmiarem obszaru z drobnoskalową turbulencją 
•  tempo akceleracji protonów na zewnętrznych szokach GRB (poświaty) zbyt wolne,  
aby wyjaśnić generację UHECRs 

Szoki prostopadłe w plazmie ze słabym polem magnetycznym 

Sironi & Spitkovsky 2013 



Czy ,,galaktyczne” promieniowanie kosmiczne  
jest rzeczywiście produkowane  

w pozostałościach po supernowych? 



Co wiemy? 
Obserwacje: 
•  dyfuzyjna emisja γ z Galaktyki (GeV) 

•  nietermiczna emisja radio – gamma  
z pozostałości po supernowych (SNR) 
‐  dowód na przyspieszanie elektronów 

Modele teoretyczne: 
•  proces Fermiego I rzędu bardzo 
wydajny – fala uderzeniowa stanowi 
silnie nieliniowy układ fizyczny 

•  turbulentne pole magnetyczne o dużej 
amplitudzie (Bd >> BISM) musi być 
generowane przez same nietermiczne 
cząstki przyspieszane na szoku 

HESS: SNR RX J1713.7 

HESS: SNR RX J1713.7 

Galaktyczne pochodzenie promieni kosmicznych  



HESS: SNR RX J1713.7 
•  struktury włóknistych pojaśnień na 
brzegach pozostałości – obecność silnych 
pól magnetycznych? 
          B ~ 100 μG – 1 mG  (BISM ~ 3μG) 

Czego nie wiemy? 
•  czy także hadrony (promienie kosmiczne)  
są produkowane w SNR? 
     ‐ emisja γ przy energii 30 TeV? 
         elektrony o energii ~ 100 TeV (IC off CMB) 
 czy  protony o energii ~ 200 TeV (rozpad π0)?  

•  jaki i na ile wydajny jest mechanizm 
generacji pola magnetycznego przez 
przyspieszane cząstki w obszarze prekursora 
do fali? 

•  Emax~ PeV ? 

SN 1006 (X-ray, Chandra) 

HESS: SNR RX J1713.7 

SN 1006 (X-ray, Chandra) 

HESS: SNR RX J1713.7 

Galaktyczne pochodzenie promieni kosmicznych  



Generacja pola magnetycznego przed frontem szoku SNR 

dryf PK 

•  niestabilność spowodowana dryfem promieni kosmicznych w plazmie przed 
szokiem generuje drobnoskalową, nierezonansową (λ « rLCR), turbulencję 
magnetyczną (Bell 2004, Winske & Leroy 1984) 

k ||B0 

Góra: amplituda pola magnetycznego |Bz| 
   Dół: gęstość elektronów (symulacje 2D; Stroman et al. 2009) 

B0 rLCR 



Symulacje MHD 

Generacja pola magnetycznego przed frontem szoku SNR 

δB/B0 » 50‐100                                            δB/B0 ≈ 10‐20 
Symulacje PIC 

•  efektywność generacji turbulencji magnetycznej może być niewystarczająca,  
aby wyjaśnić obserwacje SNR 

•  pytanie o pochodzenie Galaktycznej populacji promieniowania kosmicznego  
z pozostałości po supernowych pozostaje nadal otwarte 

Bell 2004  Stroman et al. 2009 


