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Mierzy się

wielki pęk atmosferyczny  
 - detektory cząstek pęku na ziemi   i/lub
 - detektory światła (głównie fluorescencyjnego)

Wyznacza się
- energię  cząstki  pierwotnej  E
- kierunek  jej  przyjścia
- głębokość maksimum cząstek w pęku Xmax
   (oszacowanie  masy  ln(A) - statystycznie)
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Aparatury  rejestrujące 
wielkie  pęki atmosferyczne
o najwyższych energiach

- Jakuck - Rosja
- High Resolution Flye's Eye  (HiRes) - USA
- The Pierre Auger Observatory –  Argentyna
- Telescope Array (TA) - USA

KASCADE–  Grande ,  Niemcy  (E< 10 18 eV)
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Widmo energii  p. k.
 Kierunki przyjścia 
 Skład masowy    

Pochodzenie promieni kosmicznych

 -  Galaktyczne  czy  pozagalaktyczne  ?
       (gdzie jest granica?)
-   czym są źródła  (mechanizm przyśpieszania) ?

Cel badań:
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Widmo Energii  promieni  kosmicznych X E 2.5 

10 20 eV

Galaktyczne
pozagalaktyczne

Tu gdzieś chyba jest 
granica  (transition)
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       Widma X E 2.5

poszczególnych  grup jąder      
          wg KASCADE

Załamanie  dla  lekkich jąder                       Brak  załamania dla ciężkich

P,  He,  C Si,  Fe
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KASCADE-Grande
   PRL 2011

Drugie kolano  -   Załamanie  w widmie   jąder ciężkich  !
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          Widma energii  X  E 3   

- E  przeskalowana w ramach błędu systematycznego

                           Working Group 
                      of all Experiments,
                                              2012

stopa
(ankle)

 GZK cut-off (?)

dołek (dip)
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Berezinski i inni, 2013Model  “  z do łkiem”
  pozagalaktyczne  protony  >~1017 eV
  widmo w źródle ~ E - 2.5 

  p + 
CMB

 p +  e+e- 
  p + 

CMB


N 
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Auger 2010
Średnia głębokość
maksimum pęków,
        <Xmax>

Dyspersja Xmax

Problem z modelem protonowym  (dołka)
               dla E > 5*10 18 eV  (?)
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HiRes, 2010

<Xmax>

Nie ma problemu -  mamy protony !   (?)
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    Średni logarytm naturalny z liczby masowej 
           pierwotnych  jąder,  <ln(A)>

                       Wyznaczony z  pomiarów  Xmax 
przy założeniu modelu oddziaływań przy skrajnie wysokich energiach
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D'Enterria i inni, 2011
Ekstrapolacje różnych modeli
                  (przykład)
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Model  “stopy”

Log E

Log(E aJ(E))

18.7

cząstki Galaktyczne

cząstki pozagalaktyczne
  (jądra ?)

Widmo Galaktyczne 
ciągnie się dalej      - do~5*1018 eV
 niż w modelu dołka        ~ 1017 eV

fotodezintegracja
jąder
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Modele  pochodzenia pozagalaktycznego

 --  źródła p.k.  rozłożone są równomiernie  we  Wszechświecie

 --  w danej  epoce z  wszystkie źródła  są  identyczne

        czyli    widmo p.k. ze źrodła  =  A E− * (1+z) m

                                                                                           dla E < E
max

--  Wszechświat wypełniony jest równomiernie
     promieniowaniem  tła mikrofalowego (CMB)
                                       podczerwonym
                                       optycznym  
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Allard, 2012

Widma  cząstek  pozagalaktycznych

Protony                                  Skład mieszany 
                                             (wg niskich energii)

Bez ewolucji

Ewolucja

Silna ewolucja

                 Wykładnik potęgi w  źródłach
 β = 2.3  -  2.6    ββ  = 1.8  -  2.3   

dane HiRes'a
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Widma  cząstek pozagalaktycznych
              bez ewolucji 

Allard, 2012 
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             Średnia droga (Mpc) jądra 
               na stratę 25% energii

Protony i żelazo mają największy zasięg
      dla  5*10 19< E < 3*10 20 eV
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Galaktyczne 
 p, A  ?

Model stopy

Pozagalaktyczne
jądra
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Amplituda   dipolowej  anizotropii  ( w %)
  kierunków przyjścia  p. k.  z  Galaktyki 

Pomiar Auger

Symulacje 
B

irr
= (2-8)G

99% CL
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Galaktyczne
         Fe 
 

Model stopy

Pozagalaktyczne
jądra
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Berezinsky, 2013

Czynnik  modyfikujący  nie zależy 
od modelu  produkcji  ani  propagacji

Model  dołka
 (protony)

Widmo przy Ziemi
Widmo w źródle
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     Czym   są    cząstki 

 dla   10 17 <  E < 10 18  eV ?

Model  dołka  -    pozagalaktyczne  protony

Model  stopy -     Galaktyczne  (~ Fe)

Rozstrzygnąć mogą nowe pomiary  (najlepiej Xmax):

- Auger –  HEAT  (High Elevation Atmospheric Telescope)  
- Telescope Array
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KASCADE-Grande,2012

składowa 
pozagalktyczna ?
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Korelacja  (?) kierunków przyjścia pęków  E >5.5*10 19 eV 
                                    z  AGN

wielkie pęki

Mapa nieba obserowanego przez Auger
              (wsp. galaktyczne)

aktywne galaktyki
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Część  pęków  o  kierunkach 
bliskich (< 3 °)  z   AGN
       E > 5.5 * 10 19 eV

Liczba przypadków ( ~ czas) 
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Podsumowanie

- pochodzenie  (Galaktyczne vs  pozagalaktyczne)
    cząstek o najwyższych energiach –   niejasne (gdzie jest przejście?!)
 
- będzie niejasne  tak długo, aż
     - pomiary głębokości maksimum pęków  będą  ze soba zgodne 
        (Auger , HiRes(?), TA)
     - modele oddziaływań przy wysokich energiach odtworzą wszystkie
      obserwowane charakterystyki wielkich pęków 
      (np. nadmiar mionów w Auger, KASCADE)

-   wyjaśnienie pochodzenia  “ do łka”   i  “ stopy”  (jakie tam są cząstki?!)
    (pewnie) pozwoli określić energię przejścia od Galaktycznych do poza..

- korelacje kierunków przyjścia z potencjalnymi źródłami (?!)
       ( ewentualnie tylko skrajne energie)
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Allard_2011
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