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Promienie gamma Promieniowanie  gamma  najwyższych  energii
1012 eV (= 1 TeV)

Obserwatorium H.E.S.S. w Namibii
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 Poszukiwanie źródeł – tylko cząstki neutralne
 Astronomia gamma i astronomia neutrinowa
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Podstawowa cecha:

olbrzymia powierzchnia
detektora ~ 0.1 km2 



Natężenie świecenia
 energia

Orientacja obrazu
 kierunek

Kształt obrazu
 Rozróżnienie cząstek



Pozostałośc po supernowej widziana
w energiach  ~ TeV

porównywalnych do energii protonówn w LHC
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Polska inwestycja 
>0.5 mln Euro

H.E.S.S. II

Badania dzisiaj: HESS, MAGIC, VERITAS 
PL PL
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CTACTA: : CCherenkov herenkov TTelescope elescope AArray rray 
         -  wielki projekt światowy         -  wielki projekt światowy

VERITAS

MAGIC

H.E.S.S.

Polska jednym z głównych partnerów 

27 państw
>160 instytutów badawczych

> 1000 osób

Z Polski       >  60 osób    
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Not to scale !

Podstawowa sieć teleskopów
o średnicach ~10 m
czułość 0.001 Kraba
 w zakresie 100 GeV–10 TeV

         6o – 8o field of view



Not to scale !

Wielkie teleskopy 
do "niskich" energii
próg energetyczny
około 20-30 GeV

   mniejsze pole widzenia



Not to scale !

Sieć teleskopów do
wysokich energii
do 300 TeV

10 km2 powierzchni

    
    duże pole widzenia



Obserwatorium globalne, 
z dwoma miejscami do obserwacji

Gdzie powstanie CTA ?Gdzie powstanie CTA ?

widać w szczegółach
centrum Naszej Galaktyki

Dobry widok
na odległy

Wszechświat



Realizacja fazy przygotowawczej CTA Realizacja fazy przygotowawczej CTA 
w Polscew Polsce

Prace techniczne obejmują obecnie:
prace nad mechaniczną konstrukcją i budowa prototupu

    małego teleskopu Cherenkowa (IFJ PAN)

opracowanie nowatorskiej technologii zwierciadeł kompozytowych (CBK PAN 
oraz IFJ PAN)

opracowanie cyfrowej elektroniki i budowa kamery opartej na 
fotopowielaczach krzemowych do małego teleskopu (UJ, AGH)

oprogramowanie, zbieranie danych pomiarowych i modelowanie Monte Carlo 
(CAMK PAN, UŁ, CYFRONET)

budowę niewielkich automatycznych teleskopów do monitorowania pogody (UW)

udostępnianie infrastruktury komputerowej (CAMK PAN, CYFRONET)

Prace nad wymaganiami naukowymi dla CTA : CAMK PAN, IFJ PAN, UW, UJ, 
                                                   UŁ, UMK 

(finansowanie z grantów krajowych i FP7, w sumie >3 mln Euro)



Polska jest obecnie jednym z głównych partnerów CTA,
z ambicjami 
- na znaczący ~10% udział w budowie,
- realizację w kraju zaawansowanych technologicznie 
  elementów projektu

Kosztorys budowy CTA szacuje się na 200 milionów Euro

Projekt ten jest na głównych "mapach drogowych"
wielkich infrastruktur badawczych na świecie:

ESFRI, ASPERA, ASTRONET, także na 
Polskiej Mapie Drogowej

Początek budowy CTA w końcu roku 2014
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