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Streszczenie
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego NCBJ uczestniczy w przygotowaniu
eksperymentu satelitarnego JEM-EUSO oraz towarzyszącego mu eksperymentu
EUSO-Balloon. JEM-EUSO będzie wielkim teleskopem UV obserwującym roz-
wój wielkich pęków atmosferycznych (WPA) w atmosferze ziemskiej (poprzez
obserwacje fluorescencji azotu), natomiast EUSO-Balloon będzie wersją testową
umieszczoną na pokładzie balonu. W tej pracy rozpatrujemy przy pomocy sy-
mulacji możliwość obserwacji WPA pochodzących od neutrin oddziałujących w
ziemi i lecących prosto w stronę teleskopu. Fotony UV promieniowania czeren-
kowa z rozwijającej się kaskady docierają równocześnie do soczewki teleskopu.

JEM-EUSO i EUSO-Balloon
Eksperyment JEM-EUSOma za za-
dnie pomiar cząstek promieniowa-
nia kosmicznego najwyższych ener-
gii. Spodziewane jest zarejestrowa-
nie około 1000 przypadków cząstek
o najwyższych energiach (> 1020 eV)
podczas trzech lat trwania misji.
Oprócz obserwacji cząstek promie-
niowania kosmicznego, możliwa bę-
dzie także rejestracja sygnałów po-
chodzących od neutrin powstałych
w atmosferze. Eksperyment EUSO-
Balloon będzie testem aparatury pomiarowej eksperymentu JEM-EUSO. Pomiar
za pomocą balonu wyniesionego na wysokość 40 km będzie zarazem jednym z
pierwszych pomiarów promieniowania kosmicznego ź góry”. W łódzkim zakła-
dzie NCBJ opracowany został zasilacz wysokiego napięcia, który zostanie użyty
do zasilania detektorów w eksperymentach JEM-EUSO i EUSO-Balloon.

Neutrina w kierunku teleskopu

Teleskop JEM-EUSO został zaprojektowany
do obserwacji WPA o bardzo wysokich ener-
giach, nie jest więc w stanie zarejestrować
fluorescencji azotu pochodzącej od pęku po-
chodzącego od neutrina. Jeżeli promieniowa-
nie Czerenkowa produkowane przez rozwija-
jący się ku górze pęk trafi bezpośrednio w
detektor, istnieje szansa, że WPA zostanie
zarejestrowany i, jako lecący do góry, rozpo-
znany jako neutrinowy. Przedstawiona ana-
liza dotyczy oszacowania wielkości i częstości
pojawiania się takiego sygnału.
Wartości tych parametrów zależą głównie od
trzech czynników:

• przekroju na oddziaływanie neutrin w gruncie,
• strumienia neutrin w kierunku detektora
• emisji promieniowania Czerenkowa podczas rozwoju WPA;

Oddziaływanie neutrin w Ziemi

Średnia droga λν na oddziaływanie neutrin z
Ziemią wyraża się przez:
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Rys.4. Przekrój czynny na oddziaływanie

neutrino-nukleon w funkcji energii neutrina

Eν.

Dla neutrin o energiach > 106GeV
Ziemia nie jest przenikliwa. Daje
to ogranicznenie na maksymalną
energie neutrin, które mogłyby le-
cieć wprost w kierunku detektora.

Emisja fotonów Czerenkowa podczas rozwoju
pęku

Obliczając promieniowanie Czerenkowa emitowane podczas roz-
woju WPA należy uwzględnić fakt, że własności zarówno WPA jak
i atmosfery zmieniają się wraz z wysokością.

•współczynnik załamania atmosfery maleje wraz z wysokością,
więc liczba fotonów emitowanych na jednostkę drogi także ma-
leje z wysokością.

Rys.1. Liczba fotonów Czerenkowa wyemitowanych w atmosferze przez relatywistyczny elektron na drodze 1

cm.

• liczba cząstek mogących produkować promieniowanie Czeren-
kowa zmienia się i osiąga maksimum na wysokości ok. 4km
n.p.m. (dla pęku rozwijającego się ku górze); Wysokość mak-
simum słabo zależy od energii cząstki pierwotnej.

Rys.3. Liczba cząstek naładowanych produkujących promieniowanie Czerenkowa w funkcji wysokości n.p.m.

- symulacja dla WPA o energii cząstki pierwotnej równej 104 GeV

• z powyższych własności wynika zależność liczby wyemitowanych
fotonów Czerenkowa od wysokości n.p.m.

Rys.5. Liczba fotonów Czerenkowa emitowanych podczas rozwoju pęku ku górze w funkcji wysokości n.p.m.

- symulacja dla WPA o energii cząstki pierwotnej równej 104 GeV

Szanse detekcji pęków neutrinowych

Zdecydowana większość elektronów w pęku emitowana jest w kąt
φ < 1◦. Średni kąt emisji promieniowania Czerenkowa w atmosferze
ustalony został na około 1◦ Oznacza to, że sygnał od całego neu-
trinowego WPA zarejestrowane będzie przez jeden piksel kamery
teleskopu JEM-EUSO i będzie trwał jedną „klatkę” obserwacji (2.5
µs).

Eν[GeV ] EUSO-Balloon JEM-EUSO
> 103 4.0 · 10−4 85.3
> 104 2.1 · 10−5 4.5
> 105 3.1 · 10−7 6.6 · 10−2

Tab.1. Oczekiwana liczba przypadków rejestrowanych pęków neutrinowych w ciągu dnia pomiaru dla kilku za-

kresów energii neutrin.

Wnioski
Na podstawie naszych symulacji wydaje się, że są niewielkie
szanse na zarejestrowanie pęków pochodzących od neutrin za
pomocą eksperymentu EUSO-Balloon. Instrument jest dosta-
tecznie czuły żeby zarejestrować trafiające w niego światło od
pęku neutrinowego, niestety prawdopodobieństwo wystąpienia
takiego przypadku jest bardzo małe. Dużo lepsza sytuacja jest w
przypadku teleskopu satelitarnego JEM-EUSO: WPA neutrinowe
powinny być rejestrowane kilka razy na dobę. Prawdopodobnie
więc efekt taki zostanie zaobserwowany. Rejestracja sygnałów
pochodzących od pęków neutrinowych wiąże się jednak z koniecz-
nością przybudowy układu akwizycji danych, ponieważ układ
zaprojektowany do pomiaru fluorescencji nasyci się pod wpływiem
promieniowania Czerenkowa z pęku neutrinowego.


