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                  (Referencje odnoszą się do prac własnych oraz innych wskazanych punktów 
       “Wykazu” stanowiącego załącznik 4 do wniosku o przeprowadzenie postępowania 
         habilitacyjnego oraz do prac innych autorów wymienionych w p. 6 niniejszego 
         autoreferatu.)  

            4c1. Wprowadzenie: motywacja naukowa

Moja dotychczasowa praca naukowa dotyczyła przede wszystkim badania promieni kosmicznych
ultra-wysokich energii. O takim profilu badawczym przesądził wybór tematu pracy magisterskiej:
"Symulacja detekcji  promieni kosmicznych metodą fluorescencji  powietrza w Obserwatorium
Pierre Auger". W tym czasie Obserwatorium Pierre Auger [A2] było dopiero w fazie projektowej
ale nawet sam projekt przekonywał do siebie wyjątkowym potencjałem badawczym. Powstanie
Obserwatorium Pierre Auger otwierało perspektywy rozwikłania najbardziej frapujących zagadek
dotyczących fizyki promieni kosmicznych o najwyższych obserwowanych energiach, tj. powyżej
1020 eV. Jak dotąd nie wiadomo czym są te promienie, skąd do nas docierają, co dzieje się z nimi
w drodze do Ziemi. Te pytania czekają na odpowiedź już od wczesnych lat 60-tych XX wieku,
kiedy po raz pierwszy zaobserwowano przypadek o energii przekraczającej 1020 eV [1], czyli
około 10 rzędów wielkości większej, niż można było wówczas uzyskać rozpędzając cząstki w
ziemskich akceleratorach. Kolejne eksperymenty potwierdziły istnienie promieni kosmicznych o
tak  wysokich  energiach,  a  przypadek  o  rekordowej  energii,  3.2×1020  eV  zarejestrowano  w
eksperymencie Fly's  Eye w roku 1991 [2].  Wyjaśnienie tych  obserwacji  stało się  ogromnym
wyzwaniem dla nauki i pozostaje nim do dnia dzisiejszego. Przedstawiane dzieło jest wynikiem
mojej fascynacji zagadką promieni kosmicznych o najwyższych energiach i krokiem w kierunku
jej rozwikłania. 

Dlaczego energie promieni kosmicznych mogą być aż tak wysokie?

Rozważa się dwie klasy scenariuszy, w których cząstki mogłyby osiągać energie rzędu 1020 eV.
Jedną  z  tych  klas  stanowią  tzw.  scenariusze „bottom-up” („astrofizyczne”),  opisujące
przyspieszanie cząstek posiadających ładunek elektryczny, głównie jąder. Jedną z możliwości jest
tzw. dyfuzyjny proces Fermiego, w którym naładowana cząstka jest przyspieszana sukcesywnie
w  wyniku  powtarzających  się  oddziaływań  z  namagnetyzowaną  plazmą  aż  do  momentu
ostatecznej  ucieczki  z  obszaru  przyspieszania.  Do  przyspieszania  tego  rodzaju  powinno
dochodzić  w  pobliżu  frontów  fal  uderzeniowych  związanych  np.  z  rozbłyskami  gamma.
Maksymalna  energia,  którą  może  osiągnąć  cząstka  przyspieszana  w  dyfuzyjnym  procesie
Fermiego jest  proporcjonalna do prędkości fali  uderzeniowej,  ładunku cząstki,  natężenia pola
magnetycznego oraz rozmiaru obszaru oddziaływań. Przyspieszanie Fermiego jest tym bardziej
efektywne  im więcej  razy  cząstka  przechodzi  przez  front  fali  uderzeniowej,  każde  przejście
oznacza  bowiem wzrost  energii.  Takie  stopniowe  przyspieszanie  jest  możliwe,  gdy  promień
Larmora opisujący trajektorię cząstki jest nie większy niż rozmiar obszaru, w którym dochodzi
do przyspieszenia, tzn. w przypadku obszarów rozległych, gdzie natężenie pola magnetycznego
jest stosunkowo niewielkie (np. radiogalaktyki) lub też w przypadku obszarów zwartych gdzie
natężenie pola magnetycznego jest bardzo duże (np. aktywne jądra galaktyk). 
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Scenariusze  „bottom-up”  mogą  być  również  realizowane  poprzez  bezpośrednie
przyspieszanie naładowanej cząstki w bardzo silnym polu elektromagnetycznym związanym z
dyskami  akrecyjnymi  lub  zwartymi  obiektami  takimi  jak  gwiazdy  neutronowe.  Gwałtowna
rotacja małych i silnie namagnetyzowanych obiektów wywołuje powstanie pola elektrycznego, w
którym naładowana cząstka może być przyspieszana jednorazowo do gigantycznych energii.  

Inna klasa scenariuszy grupuje tzw. modele „top-down” („egzotyczne”), w których nie rozważa
się  w  ogóle  mechanizmów  przyspieszania.  Opisuje  się  natomiast  rozpad  hipotetycznych,
supermasywnych cząstek X o energiach rzędu 1023 eV, czyli z zakresu teorii Wielkiej Unifikacji.
Cząstki  te  mogłyby  powstawać  w  wyniku  anihilacji  lub  rozpadu  defektów  topologicznych
uformowanych  podczas  przejść  fazowych  we  wczesnym  Wszechświecie.  Do  defektów
topologicznych, których istnienie przewidywane jest w scenariuszach fizycznych wykraczających
poza  Model  Standardowy,  należą  m.in.  ściany  domenowe,  struny  kosmiczne  oraz  monopole
magnetyczne.  Powstałe  w wyniku anihilacji  lub  rozpadu  defektów topologicznych cząstki  X
powinny rozpadać się na kwarki i leptony, które w procesie hadronizacji tworzyłyby głównie
piony,  a  te  z  kolei  bardzo  szybko  rozpadałyby  się  przede  wszystkim  na  fotony,  elektrony,
pozytony oraz  neutrina.  W takim przypadku do Ziemi docierałyby przede wszystkim fotony,
neutrina oraz protony, nie powinniśmy natomiast obserwować ciężkich jąder. Do klasy modeli
egzotycznych zalicza się również tzw. model Z-burst. W modelu tym opisuje się rozpad bozonów
Z  powstałych  w  wyniku  rezonansowej  anihilacji  neutrina  o  ultra-wysokiej  energii  z
antyneutrinem reliktowym. Źródłem neutrin o ultra-wysokich energiach mogłyby być jedynie,
jak  się  wydaje,  wspomniane  cząstki  X.  Zgodnie  z  modelem  Z-burst  odsetek  fotonów  w
strumieniu promieni kosmicznych o energiach rzędu 1020 eV mógłby sięgać nawet ok. 75 % [3].  

A zatem, jeżeli scenariusze „top-down” odpowiedzialne są za powstawanie większości promieni
kosmicznych  o  najwyższych  energiach,  strumień  tych  promieni  powinien  być  zdominowany
przez  fotony  i  neutrina.  W  przypadku  scenariuszy  „astrofizycznych”,  w  obserwowanym
strumieniu promieni kosmicznych powinny zdecydowanie przeważać protony lub cięższe jądra a
fotony  i  neutrina  mogłyby  stanowić  co  najwyżej  znikomy  odsetek  wszystkich  cząstek.
Identyfikacja promieni kosmicznych o najwyższych energiach jawi się więc jako unikalna szansa
na  rozróżnienie  pomiędzy  scenariuszami  „egzotycznymi”  a  „astrofizycznymi”.  Jeśli  wyniki
obserwacji  wskazałyby  na  scenariusze  „top-down”,  oznaczałoby  to  ekscytującą  możliwość
pośredniego badania cząstek o energiach z zakresu teorii Wielkiej Unifikacji i otwarłoby drogę
do testów modeli fizycznych wykraczających poza Model Standardowy.

Propagacja w przestrzeni kosmicznej: źródła blisko czy daleko?

Podczas  propagacji  w  przestrzeni  międzygwiazdowej  i  międzygalaktycznej  cząstki
promieniowania kosmicznego mogą być przyspieszane, ale też i tracą swoją energię w różnego
rodzaju  oddziaływaniach.  W  zakresie  ultra-wysokich  energii  procesem  odpowiedzialnym  za
większość strat jest oddziaływanie z fotonami mikrofalowego promieniowania tła.  W przypadku
protonów o energiach przekraczających ok. 5×1019 eV dochodzi wtedy do reakcji fotoprodukcji:
pγ  →  pπ0 oraz  pγ  →  pπ±.  Sekwencja  takich  oddziaływań  prowadzi  do  redukcji  energii
pierwotnego protonu poniżej wspomnianego progu. Niezależnie zatem jak duża byłaby energia
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protonu u źródła, po przebyciu dystansu rzędu 100 Mpc będzie miał on energię nie wyższą niż
5×1019 eV. A zatem, jeżeli do Ziemi docierają protony o wyższych energiach, ich źródła powinny
znajdować się niedaleko w skali kosmologicznej. Co więcej, z naszej obecnej wiedzy wynika, że
pola  magnetyczne  w  naszym  kosmologicznym  sąsiedztwie  są  na  tyle  małe,  że  trajektorie
protonów wyemitowanych ze źródeł odległych od Ziemi o nie więcej niż 100 Mpc nie powinny
zakrzywiać się po drodze do Ziemi bardziej niż o kilka stopni. Powinno to umożliwić celowanie
do źródeł na podstawie pomiaru kierunków przylotu, czyli inaczej mówiąc, astronomię cząstek
naładowanych.  Jak dotąd jednak,  mimo iż  zarejestrowano kilkadziesiąt  przypadków promieni
kosmicznych o energiach przekraczających próg 5×1019 eV, nie udało się jednoznacznie wskazać
choćby na jedno źródło [A4].  To może oznaczać,  że zakrzywienia trajektorii  obserwowanych
cząstek  są  większe  niż  się  oczekuje.  Jest  również  możliwe,  że  zarejestrowane  promienie
kosmiczne o najwyższych energiach posiadają ładunek elektryczny znacznie większy niż protony
i ich duże odchylenia w polu magnetycznym niszczą pierwotną korelację z położeniem źródeł.
Nie można też wykluczyć, że obecna wiedza na temat rozkładów pól magnetycznych w naszym
otoczeniu  jest  niepełna.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że  w  scenariuszach  „top-down”  nie
oczekujemy korelacji kierunków przylotu promieni kosmicznych z widzialną materią. 

O czym mówi nam obcięcie widma energii?

Opisane  powyżej  oddziaływanie  protonów  z  mikrofalowym  promieniowaniem  tła  powinno
znajdować odbicie w kształcie widma energii promieni kosmicznych najwyższych energii. Jeżeli
wśród  promieni  tych  dominują  protony  i  jeżeli  ich  źródła  rozłożone  są  równomiernie  we
Wszechświecie,  obserwowane widmo energii  powinno załamywać się w okolicy  5×1019  eV.
Efekt ten przewidzieli już w latach 60-tych XX-go wieku Greisen, Zatsepin i Kuzmin [4], stąd też
często  używana  nazwa  „obcięcie  GZK”  w  odniesieniu  do  załamania  widma  energii
wynikającego z „oddziaływań GZK”, czyli oddziaływań protonów o ultra-wysokich energiach z
fotonami promieniowania reliktowego. Obcięcie widma energii powinno wystąpić również jeśli
wśród promieni kosmicznych ultra-wysokich energii dominują ciężkie jądra. Podczas propagacji
w przestrzeni kosmicznej powinny one bowiem tracić nukleony w procesie fotodysocjacji, czyli
ich średnia droga swobodna powinna być ograniczona, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
protonów. W konsekwencji widmo energii ciężkich jąder powinno również załamywać się, choć
niekoniecznie  przy  tych  samych  energiach  jak  miałoby  to  miejsce  w  przypadku  widma
zdominowanego przez protony.

Obserwacja  obcięcia  widma  zgodnego  z  przewidywaniami  GZK  mogłaby  wskazywać  na
dominację  protonów  lub  cięższych  jąder  wśród  promieni  kosmicznych  i  tym  samym  na
scenariusze  „bottom-up” jako mechanizm emisji  promieni  kosmicznych najwyższych energii.
Wiązałoby  się  to  również  z  oczekiwaniem  obecności  fotonów  w  strumieniu  promieni
kosmicznych docierających do Ziemi.  Byłyby to  fotony wtórne  powstałe  w wyniku rozpadu
neutralnych pionów a odsetek tychże fotonów nie powinien przekraczać 1%. 

Bardzo  ważne  byłoby  wyznaczenie  energii,  przy  której  dochodzi  do  obcięcia  –
pozwoliłoby to na istotne ograniczenie klasy scenariuszy „astrofizycznych”. Jeżeli energia, przy
której  widmo  się  załamuje,  różniłaby  się  od  przewidywań  GZK  dla  strumienia  promieni
kosmicznych  zdominowanego  przez  protony,  należałoby  rozważyć  alternatywne  mechanizmy
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prowadzące do załamania, np. takie, w których postuluje się górne ograniczenie na energie, do
których cząstki mogłyby być przyspieszane u źródeł [5]. Te maksymalne energie powinny być
proporcjonalne do ładunku  Z przyspieszanych cząstek. Przy takim założeniu, widmo promieni
kosmicznych  w  zakresie  najwyższych  obserwowanych  energii  zdominowane  byłoby  przez
stabilne ciężkie jądra o najwyższym ładunku, czyli przez jądra z grupy żelaza. A zatem w tym
przypadku obserwowane załamanie widma nie byłoby skutkiem procesów zachodzących podczas
propagacji lecz wynikałoby z cech źródeł. 

Okazuje się, że załamanie widma energii promieni kosmicznych w zakresie skrajnie wysokich
energii jest obserwowane przez każdy z liczących się obecnie eksperymentów, jednak nie ma
zgodności  co  do  energii,  przy  której  widmo  się  załamuje  [6].  Oznacza  to  brak  możliwości
rozróżnienia  pomiędzy  modelami  opisującymi  źródła  i  propagację  promieni  kosmicznych
ultra-wysokich  energii  i  stanowi  istotną  motywację  do  działań  w  kierunku  zmniejszenia
niepewności pomiaru energii.

Detekcja: wielkie wyzwanie eksperymentalne

Jak  wynika  z  powyższych  rozważań,  do  rozwiązania  zagadki  promieni  kosmicznych
ultra-wysokich energii potrzeba bardzo dokładnych pomiarów kierunków przylotu, energii oraz
identyfikacji  rodzaju  tych  cząstek.  Przede  wszystkim  potrzeba  jednak  danych,  a  rejestracja
odpowiedniej liczby przypadków w zakresie bardzo wysokich energii jest sporym wyzwaniem.  

Z  obserwacji  wynika,  że  różniczkowy  strumień  promieni  kosmicznych  maleje  potęgowo  ze
wzrostem energii cząstek: dN/dE  E∝ -α, ze zmiennym wykładnikiem α wynoszącym w szerokim
zakresie  energii  średnio  ok.  2.8.  W  konsekwencji  promienie  kosmiczne  o  energiach
przekraczających 1015 eV docierają do nas tak rzadko, że można obserwować je tylko pośrednio,
poprzez  detekcję   tak  zwanych  wielkich  pęków  atmosferycznych.  Są  to  kaskady  cząstek
wtórnych powstałe w wyniku oddziaływań cząstek promieniowania kosmicznego ze składnikami
atmosfery.  Obserwacja  i  analiza  własności  wielkich  pęków  pozwala  na  wnioskowanie  o
kierunkach  przylotu,  energiach  i  składzie  chemicznym  pierwotnych  cząstek  promieniowania
kosmicznego. Najłatwiej jest  wyznaczyć kierunek przylotu,  trochę trudniej odtworzyć energię
cząstki pierwotnej, a najtrudniej określić jej rodzaj. Cząstki wtórne wielkiego pęku tworzą cienki,
niepłaski dysk zwany frontem. Front pęku może mieć średnicę rzędu kilometrów a jego kształt
można przybliżyć powierzchnią sferyczną. Oznacza to, że wielkie pęki można badać przy użyciu
sieci  naziemnych  detektorów  cząstek,  przy  czym  odległości  pomiędzy  poszczególnymi
detektorami powinny być dobrane odpowiednio do badanego zakresu energii: im większa energia
badanych cząstek pierwotnych tym więcej cząstek wtórnych i tym większa średnica frontu pęku.
Dla energii rzędu 1018 - 1020 eV  detektory naziemne mogą być odległe o 1-2 km, przy czym sieć
takich  detektorów  musi  mieć  ogromne  rozmiary.  Oczekuje  się,  że  strumień  promieni
kosmicznych o energiach 1020 eV wynosi od 1 do 10 cząstek na km2 na tysiąclecie a zatem
rejestracja zaledwie kilku przypadków wymagałaby detektora o powierzchni rzędu tysięcy km2. 

Detektor  taki  zbudowano  tworząc  Obserwatorium  Pierre  Auger,  efekt  współpracy  kilkuset
naukowców z kilkunastu krajów. W ciągu ostatniej dekady zarejestrowano w nim wielokrotnie
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więcej  przypadków  promieni  kosmicznych  niż  w  sumie  we  wszystkich  innych  detektorach
działających wcześniej  w podobnym zakresie energii.  Obserwatorium Pierre Auger składa się
przede  wszystkim  z  naziemnej  sieci  liczników  cząstek,  zwanej  przez  nas  Detektorem
Powierzchniowym.  Pokryła ona ok. 3000 km2,  podczas gdy drugi co do wielkości1 detektor,
AGASA [8],   obejmował  "zaledwie"  100 km2.  W Obserwatorium  Pierre  Auger  detektorami
próbkującymi  pęk  na  powierzchni  ziemi  są  wodne  liczniki  Czerenkowa.  Są  to  zbiorniki
wypełnione ultra-czystą wodą obserwowaną przez zespół fotopowielaczy. Gdy elektrony i miony
wielkiego pęku przechodzą przez wodę, emitowane jest światło Czerenkowa, które po odbiciu od
dna i ścian zbiornika rejestrowane jest przez fotopowielacze. Analiza danych z wielu liczników
Czerenkowa  pozwala  na  wyznaczenie  geometrii  pęku,  poprzecznego  rozkładu  cząstek,
odróżnienie  składowej  mionowej  od  elektronowej  oraz  rekonstrukcję  innych  własności  pęku
takich jak grubość i zakrzywienie frontu.

Pomiar rozkładu poprzecznego naładowanych cząstek oraz rejestracja ich czasów przylotu
pozwala na wyznaczenie kierunku przylotu pęku, natomiast porównanie rozkładu poprzecznego z
przewidywaniami  teoretycznymi  pozwala  na  wyznaczenie  energii  cząstki  pierwotnej.
Przewidywania  teoretyczne  dotyczące  poprzecznych  rozkładów  cząstek  naładowanych  w
wielkich pękach pochodzą z modelowania Monte Carlo, a w modelowaniu tym, jak wspomniano
wcześniej, mamy do czynienia z dużymi niepewnościami związanymi z nieznanymi przekrojami
czynnymi  na  oddziaływania  hadronowe.  Dodatkowo,  aby  dokonać  porównania  zmierzonego
rozkładu  poprzecznego  z  rozkładem uzyskanym dzięki  symulacjom należy  w  tych  ostatnich
założyć  typ  cząstki  pierwotnej.  Oznacza  to,  że  na  podstawie  jednego  zmierzonego  rozkładu
poprzecznego można zrekonstruować różne wartości energii pierwotnej, w zależności od założeń,
które  przyjmiemy  w  symulacjach.  Szczegółowa  analiza  pokazuje,  że  dla  danego  rozkładu
poprzecznego,  przy  założeniu  iż  cząstkami  pierwotnymi  są  jądra,  zrekonstruowana  energia
pozostaje na tym samym poziomie niezależnie o masy jądra pierwotnego. Jednakże zakładając,
że  cząstką  pierwotną  był  foton,  zrekonstruujemy  najczęściej  wyższą  energię.  Efekt  ten  jest
związany z różnicami w rozwoju pęków inicjowanych przez hadrony i fotony. 

Poprzeczne rozkłady cząstek niosą w sobie informację o typie cząstki inicjującej wielki
pęk.  Przykładową cechą pęku, która może być badana na powierzchni ziemi i która pozwala na
rozróżnienie pomiędzy różnymi typami cząstek pierwotnych jest całkowita liczba mionów, Nμ.
Sygnał  mionowy  może  być  rejestrowany  przez  zbudowane  specjalnie  w  tym  celu  liczniki
mionów lub też, jak to ma miejsce w przypadku liczników Czerenkowa w Obserwatorium Pierre
Auger, może być wyznaczony na podstawie zbiorczego rozkładu cząstek naładowanych. W takim
przypadku składową mionową wyodrębnia się z  zarejestrowanego sygnału na podstawie jego
charakterystyki czasowej. Sygnał pochodzący od elektronów jest znacznie bardziej rozciągły w
czasie niż światło Czerenkowa pochodzące od mionów. Wynika to z większej masy mionów w
porównaniu z elektronami: większa masa oznacza mniejsze rozpraszanie w atmosferze oraz, w
konsekwencji,  krótszy  czas  przylotu  do  detektora  oraz  mniejszy  rozrzut  czasów  przylotu.
Wyodrębnienie sygnału mionowego w opisany sposób jest bardzo skomplikowane i obarczone
dużą  niepewnością.  W związku  z  tym  jednoznaczne  określenie  typu  cząstki  pierwotnej  dla
pojedynczego  pęku  jest  obecnie  bardzo  trudne.  W  niedalekiej  przyszłości,  dzięki  instalacji
specjalnych liczników, w Obserwatorium Pierre  Auger  możliwy będzie dokładniejszy  pomiar

1 Taka “kolejność” obowiązywała w momencie rozpoczęcia pomiarów przez Obserwatorium Pierre Auger. 
Obecnie drugim co do wielkości detektorem promieniowania kosmicznego ultra-wysokich energii jest Telescope 
Array [7] obejmujący 730 km2.
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gęstości mionów. Oczekujemy, że dzięki temu można będzie identyfikować cząstki pierwotne
pojedynczych wielkich pęków.

Oprócz  liczników  naziemnych  w  Obserwatorium  Pierre  Auger  zastosowano  drugą,  zupełnie
niezależną  metodę  detekcji.  Metoda  ta,  zwana  metodą  fluorescencji  powietrza,  polega  na
rejestracji  światła fluorescencji  emitowanego wraz z  przemieszczaniem się wielkiego pęku w
atmosferze. Cząstki pęku wzbudzają molekuły azotu będące głównym składnikiem atmosfery, a
molekuły  te,  powracając  do  swego  pierwotnego  stanu  energetycznego,  emitują  część  energii
wzbudzenia  w postaci  izotropowego światła  fluorescencji  w zakresie  300 -  400 nm. Światło
fluorescencji  jest  emitowane  na  każdym  etapie  rozwoju  wielkiego  pęku  i  jest  w  dobrym
przybliżeniu proporcjonalne do energii pozostawionej w atmosferze przez cząstki pęku. Światło
to  może  być  rejestrowane  przez  teleskopy  optyczne,  zwane  teleskopami  fluorescencyjnymi.
Teleskopy fluorescencyjne wykorzystywane w Obserwatorium Pierre Auger pogrupowane są w
czterech stacjach tworząc tak zwany Detektor Fluorescencyjny, a każda z tych stacji zwana jest
„okiem”. Teleskopy Detektora Fluorescencyjnego mogą rejestrować światło fluorescencji nawet z
odległości  rzędu  kilkudziesięciu  kilometrów,  w  zależności  od  rozmiarów  pęku  i  warunków
atmosferycznych,  przy  czym  pomiary  mogą  być  prowadzone  jedynie  podczas  pogodnych  i
bezksiężycowych nocy, co ogranicza czas pracy detektora do 10-15% w skali roku. 

Na podstawie pomiarów światła fluorescencji na różnych etapach rozwoju wielkiego pęku
możliwa jest rekonstrukcja własności cząstki pierwotnej inicjującej ten pęk. Geometrię wielkiego
pęku, czyli jego kierunek przylotu i położenie osi wyznacza się na podstawie struktury czasowej i
kształtu  zarejestrowanego  impulsu  światła.  Rekonstrukcja  ta  jest  bardziej  dokładna,  gdy pęk
obserwowany  jest  przez  więcej  niż  jedno  oko  Detektora  Fluorescencyjnego.  Na  podstawie
zmierzonego  natężenia  światła  oraz  geometrii  pęku  można  wyznaczyć  całkowitą  energię
pozostawioną  w atmosferze  przez  cząstki  wtórne  i  na  tej  podstawie  zrekonstruować  energię
cząstki pierwotnej. Najtrudniej jest wyznaczyć typ cząstki inicjującej wielki pęk. Analiza profilu
światła fluorescencji pozwala na wyznaczenie kierunku obserwacji, dla którego światło to ma
największe natężenie. Na tej podstawie, znając geometrię pęku oraz strukturę atmosfery, możliwe
jest  wyznaczenie głębokości  atmosferycznej,  na której wielki  pęk osiąga maksimum swojego
rozwoju.  Głębokość  tę,  zwaną  krótko  Xmax,  mierzy  się  w  Detektorze  Fluorescencyjnym  z
dokładnością  do  ok.  20 g/cm2.  Dzięki  modelowaniu  wielkich  pęków  wiemy,  że  Xmax jest
parametrem czułym na typ cząstki pierwotnej. Na przykład należy się spodziewać, że wielkie
pęki  atmosferyczne inicjowane przez  fotony osiągają  maksimum rozwoju  nawet  o 200 g/cm2

głębiej w atmosferze, niż pęki wywołane przez protony o tych samych energiach. Z symulacji
wynika również, że rozkłady  Xmax wyglądają inaczej dla jąder o różnych masach: im cięższe
jądro (niższa energia na nukleon) tym pęk rozwija się wcześniej. Należy np. oczekiwać, że pęki
inicjowane przez jądra żelaza o ultra-wysokich energiach będą osiągać maksimum rozwoju na
głębokościach atmosferycznych średnio o 60 g/cm2 mniejszych, niż  w przypadku protonów o
tych samych energiach. Duże fluktuacje  Xmax, ok. 30 g/cm2  w przypadku jąder żelaza i ok. 60
g/cm2  w  przypadku  protonów,  uniemożliwiają  wnioskowanie  o  masie  jądra  inicjującego
pojedynczy  wielki  pęk.  Można  natomiast  z  powodzeniem  wnioskować  o  składzie
promieniowania  kosmicznego  na  podstawie  zmierzonego  rozkładu  Xmax,  porównując  go  z
rozkładem oczekiwanym dla określonych typów cząstek pierwotnych.

8



Aby zatem określić typ cząstki pierwotnej, należy zrekonstruować jej energię, wyznaczyć Xmax
obserwowanego wielkiego pęku i porównać tę wielkość z wynikami symulacji Monte Carlo dla
różnych  cząstek  pierwotnych  o  energiach  takich  jak  energia  zrekonstruowana.  Jak  widać
ogromne znaczenie ma tutaj  dokładność modelowania wielkich pęków. Siłą  rzeczy jednak w
modelowaniu tym konieczne są ekstrapolacje przekrojów czynnych na oddziaływania hadronów
o  energiach  przekraczających  zakres  eksperymentów  akceleratorowych.  Ekstrapolacje  te  są
źródłem dodatkowej niepewności przy wyznaczaniu typu cząstki pierwotnej. 

W przypadku pęków inicjowanych przez fotony, niepewności związane z modelowaniem
są mniejsze niż to ma miejsce w przypadku pęków wywoływanych przez jądra. Jeśli bowiem
oddziaływaniem inicjującym pęk jest konwersja fotonu pierwotnego na parę elektron-pozyton, do
powstania  stosunkowo  niewielkiej  składowej  hadronowej  dochodzi  z  opóźnieniem,  a
maksymalne  energie  hadronów  wtórnych  są  niższe  niż  ma  to  miejsce  w  przypadku,  gdy
pierwszym  oddziaływaniem  są  oddziaływania  hadronowe  lub  fotojądrowe.  Niższe  energie
maksymalne hadronów oznaczają węższy zakres ekstrapolacji modeli oddziaływań hadronowych
i w konsekwencji mniejszą niepewność co do głębokości Xmax. 

Detektor Fluorescencyjny oprócz światła fluorescencji rejestruje również światło gwiazd i
innych jasnych obiektów na niebie oraz fotony Czerenkowa, zarówno te docierające do detektora
bezpośrednio  jak  i  fotony  rozproszone.  Światło  Czerenkowa emitowane  jest  gdy elektrony  i
miony wielkiego pęku poruszają się z prędkościami większymi niż prędkość światła w powietrzu.
Dochodzi  wtedy  do  chwilowej  polaryzacji  molekuł  atmosfery,  a  związane  z  tą  polaryzacją
przyspieszenie ładunków powoduje powstanie fal elektromagnetycznych o częstotliwościach w
zakresie UV. Wolniejsze miony i elektrony również generują fale elektromagnetyczne jednak w
tym  przypadku  spolaryzowane  molekuły  układają  się  w  sferycznej  symetrii  względem
indukującej cząstki i dochodzi do destruktywnej interferencji powstałych fal. Strumień fotonów
Czerenkowa ma bardzo duże natężenie w porównaniu ze światłem fluorescencji, jednak emisja
światła Czerenkowa ma miejsce w głównej mierze wzdłuż kierunku propagacji pęku. O ile więc
kierunek  obserwacji  jest  wystarczająco2 odchylony  od  kierunku  propagacji  pęku,  fotony
fluorescencji  dominują  w  strumieniu  światła  rejestrowanym  przez  Detektor  Fluorescencyjny.
Znajomość  procesów  odpowiedzialnych  za  emisję  światła  Czerenkowa  oraz  dokładne
modelowanie  atmosfery  pozwalają  na  zadowalająco  precyzyjne  określenie  poziomu  tła
Czerenkowa i tym samym na wyodrębnienie sygnału fluorescencyjnego.   

Detekcja hybrydowa: lepsza jakość danych

Detekcja hybrydowa, czyli równoczesna obserwacja pęków przy pomocy obydwu detektorów,
Powierzchniowego  i  Fluorescencyjnego,  pozwala  na  dokładniejszą  interpretację  wykonanych
pomiarów. Oba detektory pracują niezależnie, oba pozwalają na rekonstrukcję kierunku przylotu,
energii i typu cząstki pierwotnej, lecz każdy mierzy inne cechy obserwowanego pęku.  Zwiększa
to precyzję wyznaczania rekonstruowanych wielkości. W szczególności dotyczy to rekonstrukcji
energii  cząstki  pierwotnej.  Jak  wspomniano  powyżej,  wyznaczanie  tej  energii  na  podstawie
sygnału  zarejestrowanego  wyłącznie  przez  Detektor  Powierzchniowy  obarczone  jest  dużą

2 W warunkach działania Obserwatorium Pierre Auger fotony fluorescencji dominują w strumieniu światła 
rejestrowanym przez Detektor Fluorescencyjny o ile kierunek obserwacji jest nachylony względem kierunku 
propagacji pęku pod kątem większym niż około 20o.
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niepewnością.  Jednak  wykorzystanie  hybrydowej  techniki  detekcji  pozwala  na  znaczne
zwiększenie  dokładności  rekonstrukcji  energii.  W  tym  celu  sygnał  z  Detektora
Powierzchniowego  zarejestrowany  w  określonej  odległości  od  osi  pęku  kalibruje  się  przy
pomocy energii wyznaczonej na podstawie danych z Detektora Fluorescencyjnego. Kalibrację tę
stosuje  się  przy  rekonstrukcji  energii  pierwotnej  pęków  zarejestrowanych  wyłącznie  przez
Detektor Powierzchniowy. W ten sposób energia wszystkich zarejestrowanych przypadków może
być zrekonstruowana z zadowalającą precyzją. 

Interpretacja danych: czy rejestrujemy fotony o ultra-wysokich energiach?

Jak dotąd nie zarejestrowano wielkich pęków, które można by jednoznacznie zakwalifikować
jako  zainicjowane  przez  fotony  [9].  Z  drugiej  jednak  strony,  zgodnie  z  przewidywaniami
scenariuszy pochodzenia promieni kosmicznych,  fotony o ultra-wysokich energiach powinny
docierać do Ziemi i  inicjować wielkie pęki. Detekcja fotonów o skrajnie wysokich energiach
oznaczałaby  otwarcie  całkiem  nowego  kanału  obserwacji  Wszechświata.  Kanału  bardzo
ważnego,  bo  dającego  szansę  na  wskazywanie  obiektów  astrofizycznych  będących  źródłami
obserwowanych cząstek. Fotony, podobnie jak neutrina, nie są odchylane w polu magnetycznym
podczas  propagacji  pomiędzy  źródłem  a  obserwatorem,  a  zatem  zaobserwowany  kierunek
przylotu powinien wskazywać na źródło. Co więcej, wyznaczenie proporcji fotonów do innych
cząstek  w  obserwowanym  strumieniu  promieni  kosmicznych  w  połączeniu  z  dokładnym
pomiarem widma energii pozwoliłoby na wskazanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie
promieni  kosmicznych  o  ultra-wysokich  energiach.  Jeżeli  procesami  tymi  okazałyby  się
scenariusze  „egzotyczne”,  oznaczałoby  to  wielkie  odkrycie  naukowe  otwierające  drogę  do
testowania modeli fizycznych wykraczających poza Model Standardowy Cząstek.

Potwierdzenie niewystępowania fotonów w promieniowaniu kosmicznym ultra-wysokich energii
niosłoby ze  sobą  konsekwencje  o  równie  fundamentalnym znaczeniu.  Do zrozumienia  takiej
obserwacji potrzebne byłyby bowiem modele fizyczne wykraczające poza Model Standardowy
Cząstek  oraz  poza  Ogólną  Teorię  Względności.  W konsekwencji  należałoby  m.in.  dokonać
ponownej  interpretacji  wszystkich  obserwacji  astronomicznych  w  oparciu  o  nowe  modele.
Jednym z przykładów na wykorzystanie informacji o niewystępowaniu fotonów wśród promieni
kosmicznych najwyższych energii  jest  testowanie hipotezy łamania niezmienniczości Lorenza
[10].  Jeżeli  niezmienniczość  Lorenza  byłaby  łamana  w  istotnym  stopniu,  prowadziłaby  do
zaburzenia  relacji  dyspersji  powodującego tłumienie  procesu  konwersji  fotonów na pary  i  w
konsekwencji  do  obserwacji  większej  liczby  fotonów  najwyższych  energii  na  Ziemi.  Górne
ograniczenia  na  obecność  fotonów  wśród  promieni  kosmicznych  najwyższych  energii
umożliwiają  zatem  wyznaczenie  górnych  ograniczeń  na  współczynniki  modyfikujące  relację
dyspersji  w  modelach  łamania  niezmienniczości  Lorentza.  Takie  ograniczenia  zostały  już
wyznaczone na podstawie wyników uzyskanych w Obserwatorium Pierre Auger [10]. 

Identyfikacja fotonów: znaczenie modelowania zjawiska kaskady wstępnej

Jak  wspomniano  wcześniej,  modelowanie  wielkich  pęków  atmosferycznych  ma  ogromne
znaczenie w badaniach promieniowania kosmicznego o skrajnie wysokich energiach. Dużą wagę
przywiązuje się do otwartości kodu do symulacji oraz zachęca się użytkowników do współpracy
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przy  jego  rozwoju.  Standardowym  i  zarazem  najpopularniejszym  narzędziem  do  symulacji
wielkich pęków jest  pakiet  CORSIKA [11]  pozwalający na wykonanie pełnego modelowania
Monte  Carlo  wielkich  pęków  atmosferycznych  inicjowanych  przez  różne  typy  cząstek  w
szerokim zakresie energii. Popularnym programem pozwalającym na mniej dokładne lecz o wiele
szybsze symulacje jest CONEX [12]. W programie tym wykorzystuje się równania kaskadowe,
co znacznie skraca czas obliczeń. Programem konkurencyjnym w stosunku do pakietu CORSIKA
jest AIRES [13]. Co istotne, wymienione programy są łatwo dostępne i mają otwarte kody co
umożliwia użytkownikom udział w ich rozwoju. 

Symulacje wielkich pęków atmosferycznych rozpoczyna się standardowo na granicy ziemskiej
atmosfery,  tymczasem  modelowanie  pęków  inicjowanych  przez  fotony  o  ultra-wysokich
energiach  należy  rozpocząć  znacznie  wcześniej.  Fotony  promieniowania  kosmicznego  o
energiach  przekraczających  1019 eV  poruszające  się  w  polu  geomagnetycznym  mogą
konwertować na parę elektron-pozyton wysoko ponad atmosferą, nawet na wysokościach rzędu
1000 km n.p.m. Elektron i pozyton powstałe w wyniku konwersji fotonu pierwotnego powinny z
kolei emitować fotony promieniowania hamowania (synchrotronowego), które również mogłyby
konwertować na pary elektron-pozyton, o ile ich energia byłaby odpowiednio wysoka. W wyniku
tych oddziaływań, do atmosfery zamiast jednego fotonu o dużej energii dolatywać może kaskada
cząstek o mniejszych energiach. Zjawisko to, dość dobrze opisane w literaturze [14, 15], zwane
jest  „kaskadą  wstępną”  (ang.  preshower).  Własności  wielkiego  pęku  atmosferycznego
zainicjowanego przez kaskadę wstępną różnią się istotnie od własności pęku wywołanego przez
foton,  który  nie  uległ  konwersji.   Wielki  pęk inicjowany przez  kaskadę wstępną rozwija  się
znacznie  wcześniej,  niż  w  przypadku  braku  konwersji,  różnica  w  głębokości  Xmax może
przekraczać  nawet  200  g/cm2,  czyli  10-krotność  niepewności  pomiarowej  w  Obserwatorium
Pierre Auger. 

Innym ważnym przewidywaniem dotyczącym wyłącznie wysokoenergetycznych fotonów
inicjujących kaskadę wstępną jest wystąpienie zależności średniej głębokości Xmax od kierunku
przylotu  i  od  położenia  geograficznego  obserwatorium.  Zależność  ta  wynika  z  zależności
prawdopodobieństwa  wystąpienia  kaskady  wstępnej  od  energii  fotonu  pierwotnego  oraz  od
natężenia  składowej  pola  geomagnetycznego  B⊥  prostopadłej  do  kierunku  propagacji  tegoż
fotonu.  W związku z tym, jeżeli fotony stanowiłyby istotną składową obserwowanego strumienia
promieni  kosmicznych,  to,  dla  bardzo  wysokich  energii,  <Xmax> zmierzone  dla  kierunków
przylotu, wzdłuż których B⊥ jest niewielkie, powinno być większe niż w przypadku kierunków z
dużym B⊥. Podobnie w obserwatoriach, gdzie natężenie pola geomagnetycznego jest niewielkie,
średnie głębokości Xmax powinny być większe niż w przypadku obserwatoriów, gdzie natężenie
pola geomagnetycznego jest silne. 

Jak  widać,  uwzględnienie  zjawiska  kaskady  wstępnej  w  programach  służących  do
modelowania wielkich pęków jest sprawą wielkiej wagi. 

Wszystkie  analizy  zjawiska  kaskady  wstępnej  opublikowane  przed  rokiem 2003,  tzn.  zanim
zacząłem moje badania w tej  dziedzinie, oparte były o obliczenia wykonywane przy pomocy
programów prywatnych, niedostępnych publicznie. Brak powszechnej dostępności i otwartości
kodu uniemożliwiał włączenie tych programów do popularnych i ogólnodostępnych programów
do symulacji  wielkich  pęków atmosferycznych  takich  jak  np.  wspomniana  CORSIKA.  Brak
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dostępu do kodów istniejących programów uniemożliwiał również ich weryfikację i porównanie
wyników.  Zachodziła  potrzeba,  aby ta  niekomfortowa sytuacja  uległa  zmianie  i  tym właśnie
miałem  się  zająć  w  ramach  mojej  pracy  doktorskiej.  Celem  było  wykonanie  programu  do
symulacji kaskad wstępnych, który byłby dostępny publicznie na zasadzie „open source” i który
mógłby  zostać  włączony  jako  moduł  do  popularnego  i  dostępnego  publicznie  programu
CORSIKA.  Zadanie  okazało  się  wysoce  nietrywialne,  głównie  ze  względu  na  pułapki  w
publikacjach  stanowiących  podstawę  moich  poczynań.  Po  ukończeniu  programu  nazwanego
przeze  mnie  PRESHOWER  rozpocząłem  intensywne  testy  poprawności  jego  działania,
porównując  wyniki  z  nielicznymi publikacjami  opisującymi  rezultaty  uzyskane przy  pomocy
wspomnianych programów prywatnych. Przeprowadzone przeze mnie analizy nie pozwoliły na
jednoznaczne potwierdzenie zbieżności pomiędzy moimi wynikami, a rezultatami uzyskanymi z
pomocą programów prywatnych [16-18]. Trudności w porównaniach związane były głównie ze
wspomnianym  już  brakiem  informacji  o  programach  prywatnych,  np.  o  uwzględnionych
procesach fizycznych, o zastosowanych uproszczeniach, oraz na braku informacji o wszystkich
parametrach  wejściowych  w  przeprowadzonych  symulacjach  będących  podstawą
opublikowanych prac.   Dodatkowo w przypadkach, gdy odpowiednie informacje można było
znaleźć, okazywało się, że zastosowano niedoskonałe modele fizyczne. Głównie dotyczyło to
zbytnio  uproszczonych  modeli  pola  geomagnetycznego.  Niestety,  kontakty  z  autorami
„spornych”  wyników  nie  wniosły  wiele  do  mojej  pracy  -  nie  udało  się  wyjaśnić  przyczyn
rozbieżności wyników. 

Kontynuując  testy  programu  PRESHOWER,  odkryłem  sporą  nieścisłość  w  podstawowej
publikacji  dotyczącej  zjawiska  kaskady wstępnej,  autorstwa T.  Erbera  [14].  W publikacji  tej
występują błędnie wyliczone wartości tzw. funkcji magnetycznej produkcji par (ang.  magnetic
pair production function).  Funkcja ta zawiera zmodyfikowaną funkcję Bessela  rzędu 1/3 i  to
właśnie wartości tej  funkcji  zostały błędnie wyliczone przez Erbera.  W efekcie podane przez
niego w tabeli VI pracy [14] wartości funkcji magnetycznej produkcji par zostały zaniżone o
czynnik  2-3.  Większość  wspomnianych wyżej  programów prywatnych powstała  w oparciu  o
publikację Erbera, niestety żaden z autorów nie odnosi się do tego błędu, co sprawia, że bardzo
trudno zaufać przedstawionym wynikom. Informacja o odkrytej przeze mnie nieścisłości została
umieszczona  w  publikacji  [A65] oraz  przedstawiona  w  wystąpieniach  na  konferencjach
międzynarodowych. Kolejną poważną wątpliwością było wykorzystanie w kodach prywatnych
uproszczonej formuły z publikacji Erbera dla opisu emisji  promieniowania hamowania. Formuła
ta ma zastosowanie jedynie dla energii fotonów znacznie mniejszych od energii emitujących je
elektronów. Przyjęcie takiego przybliżenia wydaje się być nieuzasadnione. Dzięki zastosowaniu
pełniejszego opisu emisji promieniowania synchrotronowego ([19]) mogłem przekonać się, że
energie fotonów promieniowania hamowania dość często są bardzo duże, nawet porównywalne
do energii emitujących je elektronów i pozytonów. Dzieje się tak tym częściej,  im wyższe są
energie cząstek emitujących promieniowanie hamowania.  

Wszystkie napotkane trudności i nieścisłości w literaturze utwierdziły mnie w przekonaniu, że
ogólnodostępny i  dobrze  przetestowany program do symulacji  kaskad wstępnych jest  bardzo
potrzebny. Dodatkowo ważne jest, by dokładny opis działania tego programu, jego zastosowań
oraz testów, którym został poddany, był opublikowany w recenzowanym czasopiśmie. Tak się też
stało – publikacja dotycząca programu PRESHOWER została wydana w roku 2005 [A65] a sam
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program został umieszczony w publicznie dostępnej bibliotece programów czasopisma Computer
Physics  Communication.  Program  PRESHOWER  został  również  przedstawiony  na
konferencjach międzynarodowych (np. [A61]).

Dzięki otwartemu kodowi i wiarygodnym testom opisanym w recenzowanej publikacji program
PRESHOWER  został  włączony  do  pakietu  CORSIKA  oraz  do  programu  CONEX.  Obie
integracje zostały wykonane przez autorów wspomnianych programów. Moduł PRESHOWER
stał  się  w  ten  sposób  standardowym  i  nieodzownym  narzędziem  stosowanym  do  symulacji
wielkich pęków atmosferycznych inicjowanych przez wysokoenergetyczne fotony. Co niezwykle
ważne,  jest  to  narzędzie  dostępne  dla  całej  społeczności.  Przykłady  zastosowań  programu
PRESHOWER można znaleźć m.in. w publikacjach [20-23]. 

Poszukiwanie odpowiedzi

Dzięki olbrzymim rozmiarom Obserwatorium Pierre Auger oraz dzięki możliwości hybrydowej
detekcji wielkich pęków pojawiła się szansa na zbliżenie się do wyjaśnienia zagadki najbardziej
energetycznych  cząstek  we  Wszechświecie.  A  ja  chciałem  w  tym  uczestniczyć.  W  ciągu
kolejnych  lat  mojej  pracy  naukowej  przekonałem  się,  że  dziedzina  którą  wybrałem,  fizyka
promieni kosmicznych, jest bardziej interesująca niż to wyglądało na początku, i że warto było
poświęcić się jej bez reszty.

Czy oprócz jąder w strumieniu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii docierających do
Ziemi  znajdują  się  również  fotony?  Jak  wyjaśniono  powyżej,  odpowiedź  na  to  pytanie  ma
ogromne  znaczenie.  Dzieło  przedstawiane  w  niniejszym  wniosku  jest  krokiem  w  kierunku
uzyskania tej odpowiedzi. 

            4c2. Omówienie poszczególnych prac.

H1. M. Risse, P. Homola [40%], R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyńska,  
H. Wilczyński ,

            Upper Limit on the Photon Fraction in Highest-Energy Cosmic Rays from AGASA        
Data, 

            Phys. Rev. Lett. 95, 171102 (2005)

Moim pierwszym ważnym osiągnięciem naukowym po doktoracie było wykonanie pełnej analizy
najbardziej  energetycznych  przypadków  zarejestrowanych  przez  eksperyment  AGASA.
Prowadzone  przeze  mnie  badania,  rozpoczęte  jeszcze  przed  doktoratem,  pozwoliły  na
wyznaczenie  pierwszego  górnego  ograniczenia  na  odsetek  fotonów  w  promieniowaniu
kosmicznym o energiach powyżej 1020 eV. 

W eksperymencie AGASA wielkie pęki rejestrowano przy pomocy naziemnej sieci scyntylatorów
rozmieszczonych na powierzchni ok. 100 km2. Scyntylatory te rejestrowały gęstości mionów, a
jak wspomniano we wstępie, liczba lub gęstość mionów w pęku są, podobnie jak Xmax, dobrymi
sygnaturami cząstki pierwotnej. Z modelowania i z wielu analiz wielkich pęków wynika, że pęki
inicjowane  przez  fotony  powinny  zawierać  średnio  ok.  6-krotnie  mniej  mionów,  niż  pęki
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inicjowane przez protony lub cięższe jądra. Właśnie tę interesującą cechę pęków fotonowych
wykorzystałem w mojej  analizie  wysokoenergetycznych przypadków zaobserwowanych przez
eksperyment AGASA. Interesowały mnie przypadki o energiach powyżej 1020 eV o precyzyjnie
wyznaczonej gęstości mionów w odległości 1000 m od osi pęku. Takich przypadków było 6 [24].
Dla tych sześciu przypadków wykonałem symulacje  Monte Carlo pęków inicjowanych przez
fotony. Skorzystałem przy tym z programu CORSIKA wraz z modułem PRESHOWER. Jako
parametrów  wejściowych  użyłem  zrekonstruowanych  energii  oraz  kierunków  przylotów
pierwotnych  cząstek  promieniowania  kosmicznego.  Należy  podkreślić,  że  dla  tak  wysokich
energii symulacje Monte Carlo nie byłyby wystarczająco dokładne bez uwzględnienia zjawiska
kaskady wstępnej, gdyż prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest bliskie jedności dla
wszystkich  rozważanych przypadków.  Uzyskane  w ten  sposób oczekiwane  rozkłady  gęstości
mionów  porównałem  z  wielkościami  eksperymentalnymi.  Zakładając,  że  rozrzut  każdego  z
pomiarów można opisać przy pomocy rozkładu normalnego z niepewnością na poziomie 40%,
dla każdego z sześciu przypadków wyznaczyłem prawdopodobieństwo, że zmierzona gęstość
mionów jest  zgodna z rozkładem oczekiwanym w przypadku, gdyby cząstką inicjującą pęk był
foton. Następnie wyznaczyłem prawdopodobieństwa wystąpienia określonych frakcji fotonów w
badanej próbce, co pozwoliło na wyznaczenie górnego ograniczenia na występowanie fotonów w
promieniowaniu kosmicznym dla energii przekraczających 1020 eV. 

Następnie,  już  wraz  z  M.  Risse  oraz  pozostałymi  współautorami  pracy  [H1],
zastosowaliśmy  zaawansowaną  metodę  analityczną  w  celu  uwzględnienia  możliwej
reinterpretacji  skali  energii  wyznaczonej  w  eksperymencie  AGASA.  Jak  wspomniano  we
wstępie, aby zrekonstruować energię cząstki pierwotnej pęku zarejestrowanego przez naziemne
liczniki  cząstek,  należy  porównać  zmierzony  rozkład  poprzeczny  cząstek  z  rozkładem
teoretycznym wynikającym z modelowania wielkich pęków. W modelowaniu tym należy jednak
przyjąć założenie dotyczące typu cząstki pierwotnej. Autorzy eksperymentu AGASA dokonali
rekonstrukcji energii zakładając, że cząstkami pierwotnymi były protony. Jeżeli byłyby to fotony,
należałoby  przeskalować  zrekonstruowane  energie  o  ok.  25% w górę.  Takie  przeskalowanie
wpływa na sposób wyznaczenia i wartość górnego ograniczenia na odsetek fotonów o danych
energiach. Jak wspomniano powyżej, wyznaczenie tego odsetka wymaga m.in. przeprowadzenia
dokładnych  symulacji  Monte  Carlo  wielkich  pęków  o  określonych  kierunkach  przylotu,
energiach  i  typach  cząstek  pierwotnych.  A zatem  zmiana  założeń  dotyczących  skali  energii
wpływa  na  wyniki  symulacji  rozwoju  pęków.  Uwzględnienie  tego  wpływu  pozwoliło  na
wyznaczenie  pierwszego  górnego  ograniczenia  na  odsetek  fotonów  w  promieniowaniu
kosmicznym  o  energiach  powyżej  1.25×1020 eV na  poziomie 67%.  Ta  pierwsza  kompletna
analiza  dotycząca  fotonów  o  skrajnie  wysokich  energiach  miała  bardzo  duże  znaczenie  dla
weryfikacji scenariuszy „top-down”. Jak omówiono we wstępie, zgodnie z tymi scenariuszami
fotony  powinny  stanowić  istotną  składową  promieniowania  kosmicznego  o  najwyższych
energiach,  przy czym odsetek fotonów powinien wzrastać z energią.  Przykładowo, w modelu
SHDM (Super  Heavy  Dark  Matter)  [25]  przewidywany  odsetek  fotonów w promieniowaniu
kosmicznym  o  energiach  powyżej  4×1019eV  wynosi  ok  25%,  dla  energii  przekraczających
7×1019eV ok. 50% zaś  przy energiach większych niż  1.25×1020 eV już ok.  62%. W modelu
Z-burst, o którym była już mowa, przewiduje się, że fotony powinny stanowić 75% strumienia
promieni kosmicznych o energiach przekraczających 1.25×1020 eV. Wyznaczone przez nas górne
ograniczenie na poziomie 67% ogranicza zatem tę właśnie wersję scenariusza Z-burst oraz inne
modele o podobnych przewidywaniach dotyczących odsetka fotonów. 
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Nasza analiza pokazała po raz pierwszy, że scenariusze „top-down” mogą być weryfikowane
eksperymentalnie. Dzisiaj można już powiedzieć, że był to pierwszy krok na drodze do uzyskania
solidnego doświadczalnego wsparcia dla eliminacji scenariuszy „egzotycznych”. Coraz bardziej
restrykcyjne ograniczenia na obecność fotonów w promieniowaniu kosmicznym uzyskiwane w
kolejnych latach sprawiły, że obecnie rozważając modele powstawania promieni kosmicznych
ultra-wysokich energii właściwie nie bierze się już pod uwagę modeli „top-down”, podczas gdy
jeszcze  kilka  lat  temu obie  klasy  modeli,  „top-down”  oraz  „bottom-up”,  rozważane  były  na
równych prawach.
 
Metoda  analizy  danych  opracowana  w pracy  [H1] została  z  powodzeniem wykorzystana  do
interpretacji  danych  rejestrowanych  przez  Obserwatorium  Pierre  Auger.  Ten  największy  z
kiedykolwiek istniejących instrumentów do badań promieniowania kosmicznego najwyższych
energii rejestruje wielkie pęki atmosferyczne już od 10 lat i obecnie statystyka zebranych danych
przekracza znacznie ilości danych zebranych przez wszystkie inne eksperymenty razem wzięte.
Naturalnym  krokiem  była  więc  próba  identyfikacji  fotonów  wśród  cząstek  pierwotnych
inicjujących obserwowane pęki, ewentualnie w przypadku braku takiej identyfikacji wyznaczenie
górnych ograniczeń na odsetek lub strumień fotonów. Pierwsza z serii publikacji na ten temat,
[A57],  ukazała  się  w  roku  2007  i  dotyczyła  energii  przekraczających  1019  eV.  Przy  takich
energiach  niezbędne  jest  uwzględnienie  efektu  kaskady  wstępnej,  w  związku  z  tym  moje
doświadczenie nabyte podczas wcześniejszych studiów okazało się bardzo przydatne. 

Analiza danych z Obserwatorium Pierre Auger oraz z innych eksperymentów nie doprowadziła
jak  dotąd  do  identyfikacji  fotonów wśród cząstek  pierwotnych  promieniowania  kosmicznego
ultra-wysokich  energii,  wyznaczane  są  natomiast  coraz  bardziej  rygorystyczne  górne
ograniczenia na ich występowanie. Należy jednak pamiętać, że obecność fotonów w strumieniu
promieniowania  kosmicznego  przewidywana  jest  przez  wszystkie  klasy  scenariuszy,  również
przez  modele  „bottom-up”,  w których zakłada  się,  że  protony lub  cięższe  jądra  o  wysokich
energiach  przebywając  przestrzeń  kosmiczną  oddziałują  m.in.  z  fotonami  mikrofalowego
promieniowania  tła.  W wyniku tych  oddziaływań powinny powstawać m.in.  neutralne piony,
które bardzo szybko rozpadają się na fotony. Wobec tego  na Ziemi powinniśmy rejestrować
fotony o bardzo wysokich energiach,  o  ile  nasze założenia dotyczące oddziaływań cząstek o
skrajnie wysokich energiach są prawidłowe. To oznacza, że badając występowanie fotonów w
promieniowaniu kosmicznym faktycznie testujemy modele tych oddziaływań. Bardzo istotnym
przykładem  takich  testów  jest  wspomniana  wcześniej  analiza,  w  której  na  podstawie
eksperymentalnych  ograniczeń  na  występowanie  fotonów  uzyskanych  na  podstawie  danych
zebranych  przez  Obserwatorium  Pierre  Auger  wyznacza  się  górne  ograniczenia  na  łamanie
niezmienniczości  Lorentza  [10].  Jak  przewiduje  szereg  teorii  "nowej  fizyki",  między  innymi
teorie przestrzeni z hipotetycznymi dodatkowymi wymiarami przestrzennymi, niezmienniczość ta
mogłaby być łamana w przypadku cząstek o bardzo wysokich energiach. W takiej sytuacji np.
relacja  dyspersji  fotonów musiałaby zostać  zmodyfikowana,  co oznaczałoby m.in.  stłumienie
procesu konwersji fotonów na pary elektron-pozyton. W konsekwencji powinno docierać do nas
więcej fotonów, niż wynikałoby to z teorii standardowych, w których niezmienniczość Lorentza
jest zachowana. Ponieważ jednak jak dotąd, fotonów o wysokich energiach nie obserwuje się w
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ogóle, możliwe jest wyznaczenie na podstawie tego faktu doświadczalnego górnych ograniczeń
na współczynniki modyfikujące relacje dyspersji, tzn. wyznaczenie energii granicznej, do której
niezmienniczość Lorentza jest  zachowana.  Pokazuje to,  jak duże znaczenie ma poszukiwanie
fotonów w promieniowaniu  kosmicznym i  jak  szerokie  mogą  być  zastosowania  uzyskanych
wyników. Praca  [A57] i  kolejne,  następujące po niej  analizy danych z Obserwatorium Pierre
Auger  pozwoliły  na wyznaczenie  bardzo restrykcyjnych ograniczeń na   strumień fotonów w
promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii. Ograniczenia te wkraczają obecnie w
obszar przewidywań modeli „bottom-up”, a zatem jest wielce prawdopodobne że identyfikacja
fotonów wśród promieni kosmicznych to kwestia najbliższych lat. 

H2. P. Homola [60%], M. Risse, 
Method to Calibrate the Absolute Energy Scale of Air Showers with Ultrahigh 
Energy Photons, 

            Phys. Rev. Lett. 112, (2014) 151104

Kształt widma  promieniowania  kosmicznego  ultra-wysokich  energii  wyznaczony  w  różnych
eksperymentach jest  bardzo podobny, co oznacza,  że  względne wartości energii  zmierzone w
każdym  z  eksperymentów  są  określone  całkiem  dobrze.  Brakuje  jednakże  zgodności  co  do
absolutnych wartości energii: brak możliwości absolutnego wykalibrowania skali energii sprawia,
że  widma  z  poszczególnych  detektorów  są  przesunięte  względem  siebie  [6].  Niepewności
dotyczące skali  energii  deklarowane przez te  eksperymenty są dość znaczne,  mieszczą się  w
przedziale  14-32%  [26-29].  Tak  mała  dokładność  nie  pozwala  na  wystarczająco  precyzyjną
interpretację widma, a w szczególności na identyfikację efektu GZK. Zidentyfikowanie obcięcia
GZK  w  widmie  ma  fundamentalne  znaczenie  dla  zrozumienia  mechanizmów  fizycznych
prowadzących  do  emisji  cząstek  o  ultra-wysokich  energiach  oraz  procesów z  udziałem tych
cząstek przebiegających podczas ich propagacji w przestrzeni kosmicznej. 

Wobec powyższego możliwość kalibracji absolutnej skali energii jest bardzo potrzebna. Biorąc
pod uwagę perspektywy identyfikacji fotonów wśród promieni kosmicznych skrajnie wysokich
energii, w pracy  [H2] wraz z M. Risse przedstawiliśmy całkowicie nową metodę kalibrowania
absolutnej  skali  energii  dla  wielkich  pęków atmosferycznych  w oparciu  o  analizę  własności
pęków  inicjowanych  przez  fotony  o  skrajnie  wysokich  energiach.  Metoda  ta  zakłada
wykorzystanie niemalże progowej zależności wystąpienia zjawiska kaskady wstępnej od energii
fotonu  pierwotnego.  Zjawisko  kaskady  wstępnej  jest  przejawem  dobrze   znanych  procesów
elektrodynamicznych, a zatem energia fotonu pierwotnego, przy której taka kaskada powinna
wystąpić  może być  przewidziana  z  dużą  precyzją.  W związku  z  tym samo eksperymentalne
stwierdzenie  wystąpienia  lub  niewystąpienia  efektu  kaskady  wstępnej  dałoby  informację  o
energii  fotonu  pierwotnego.  Nawet  w  przypadku  obserwacji  jednego  tylko  pęku
zidentyfikowanego  jako  zainicjowany  przez  kaskadę  wstępną  pozwoliłaby  na  wyznaczenie
dolnego  ograniczenia  na  energię  fotonu  pierwotnego,  przy  czym  ograniczenie  to  byłoby
niezależne  od  wartości  energii  wyznaczonej  standardowymi  metodami  na  podstawie  sygnału
zarejestrowanego  przez  detektor.  Z  drugiej  strony  rejestracja  pojedynczego  pęku
sklasyfikowanego  jako  wzbudzony  przez  pojedynczy  foton,  to  znaczy  taki,  który  kaskady
wstępnej nie wywołał, umożliwiłaby wyznaczenie niezależnego górnego ograniczenia na energię
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fotonu  pierwotnego.  Jeżeli  udałoby  się  zaobserwować,  nawet  niekoniecznie  w  jednym
obserwatorium,  pęki  obu  wyżej  wymienionych  rodzajów  i  z  użyciem standardowych  metod
dokładnie  zmierzyć  różnice  energii  pomiędzy  poszczególnymi  przypadkami,  możliwa  byłaby
kalibracja  absolutnej  skali  energii.  Polegałaby  ona  na  spójnym  przeskalowaniu  energii
wszystkich  analizowanych  przypadków  w  taki  sposób,  aby  energie  te  były  zgodne  z
przewidywaniami dotyczącymi wystąpienia lub braku wystąpienia kaskady wstępnej dla każdego
z badanych kierunków przylotu. Kluczowa w proponowanej przez nas metodzie jest możliwość
odpowiednio precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy pękami inicjowanymi przez jądra a pękami
wzbudzonymi przez fotony a także pomiędzy obydwoma rodzajami pęków fotonowych. W pracy
[H2] pokazaliśmy,  że  takie  rozróżnienie  jest  możliwe  na  bazie  obecnie  dostępnych  technik
obserwacyjnych.

Stłumienie widma energii  promieni  kosmicznych przy najwyższych energiach opisywane jest
przy pomocy parametru zwanego "energią obcięcia" E1/2. W ten sposób określa się energię, dla
której strumień promieniowania kosmicznego jest dwukrotnie mniejszy niż można by oczekiwać
na podstawie ekstrapolacji zależności potęgowej przed załamaniem. Dokładne wyznaczenie E1/2

pomogłoby  zrozumieć  przyczynę,  dla  której  widmo  się  załamuje.  Z  teorii  opisującej
oddziaływania GZK wynika, że jeśli strumień promieni kosmicznych byłby zdominowany przez
protony  wysyłane  przez  źródła  rozmieszczone  we  Wszechświecie  równomiernie,  to  energia
załamania widma obserwowanego na Ziemi powinna wynosić 5.62 × 1019 eV, przy czym wartość
tę  uzyskuje  się  praktycznie  niezależnie  od  przyjętych  założeń  dotyczących  źródeł
promieniowania  kosmicznego,  tzn.  dla  szerokiej  gamy  scenariuszy  astrofizycznych
uwzględniających również różnice w możliwej ewolucji kosmologicznej źródeł [30]. Stłumienie
widma  energii  promieni  kosmicznych  w  zakresie  skrajnie  wysokich  energii  jest  obecnie
obserwowane przez każdy z liczących się eksperymentów, jednak wyznaczone wartości E1/2 są
różne. Z obserwacji eksperymentów HiRes i Telescope Array wynika, że widmo załamuje się
przy energii 5.4 ± 0.6 × 1019 eV [31, 32], co bardzo dobrze zgadza się z przewidywaniami GZK,
jest  zgodne  z  hipotezą  dominacji  protonów  wśród  promieni  kosmicznych  o  najwyższych
energiach oraz może wskazywać na równomierny rozkład ich źródeł. Natomiast w przypadku
danych z Obserwatorium Pierre Auger energia obcięcia wynosi 4.3 ± 0.2 × 1019 eV [33], co może
wskazywać, że za załamanie widma odpowiedzialne są mechanizmy alternatywne w stosunku do
GZK. Rozważane są np. przedstawione wcześniej scenariusze opisujące ograniczoną zdolność
źródeł  do  przyspieszania  cząstek.  W scenariuszach  tych  przewiduje  się,  że  wśród  promieni
kosmicznych najwyższych energii dominować powinny jądra z grupy żelaza. 

W  rozstrzygnięciu  powyższych  rozbieżności,  to  znaczy  w  dokładnym  wyznaczeniu  energii
obcięcia widma, mogłaby pomóc kalibracja absolutnej skali energii. W pracy [H2] pokazujemy,
że  możliwość  takiej  kalibracji  pojawi  się,  gdy  choćby  jeden  z  eksperymentów  zarejestruje
przynajmniej  kilka  przypadków  o  energiach  powyżej  4×1019 eV  z  dobrą  dokładnością
sklasyfikowanych  jako  pęki  inicjowane  przez  fotony.  Jak  pokazują   m.in.  nasze  symulacje,
odróżnienie pęków inicjowanych przez fotony od pęków wywołanych przez protony lub cięższe
jądra jest możliwie na podstawie pomiaru gęstości mionów. Jak już wspomniano, z modelowania
Monte Carlo wynika, że pęki fotonowe zawierają średnio ok. 6-krotnie mniej mionów niż pęki
inicjowane przez jądra, a tak duża różnica pozwoliłaby na jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy
tymi  dwoma  typami  pęków.  Dodatkowym  warunkiem  zastosowania  naszej  metody  jest  aby
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wśród wyodrębnionych pęków fotonowych znalazły się zarówno pęki inicjowane przez fotony,
które dotarły do atmosfery nie formując kaskady wstępnej, jak i pęki zainicjowane przez kaskady
wstępne powstałe w wyniku oddziaływania fotonu pierwotnego z polem geomagnetycznym. W
pracy [H4] pokazałem, że prawdopodobieństwo wystąpienia kaskady wstępnej zmienia się w w
przedziale o szerokości minimum 0.5 dla fotonów o energiach z przedziału 4×1019 - 2×1020 eV w
obserwatoriach  o  różnych  lokalizacjach.  A zatem  warunek  wystąpienia  pęków  fotonowych
obydwu wymienionych wyżej rodzajów jest realistyczny. Jednak samo wystąpienie takich pęków
nie  wystarczy,  muszą  one  być  rozróżnialne  z  wystarczającą  dokładnością.  Jak   wspomniano
wcześniej,  pęk  zainicjowany  przez  kaskadę  wstępną  osiągnie  maksimum rozwoju  o  ok.  200
g/cm2 wcześniej niż pęk wywołany przez foton, który nie uległ konwersji. Przy takiej różnicy,
aby nasza metoda mogła być skutecznie zastosowana, odsetek przypadków fotonowych z błędnie
określonym typem (kaskada wstępna lub foton nieulegający konwersji) nie powinien przekroczyć
10%. Biorąc pod uwagę obecne górne ograniczenia na występowanie fotonów, przewidywania
GZK  a  także  oczekiwania  dotyczące  akwizycji  danych  w  Obserwatorium  Pierre  Auger,
zarejestrowanie liczby fotonów wystarczającej do zastosowania naszej metody może być kwestią
najbliższych lat. 

Dokładność kalibracji absolutnej skali energii proponowaną przez nas metodą jest niezależna od
techniki  detekcji,  a  zatem możliwa jest  zbiorcza  analiza  przypadków zarejestrowanych przez
różne eksperymenty.  Należy  przy  tym podkreślić,  że  dokładność  ta  ograniczona jest  jedynie
statystyką  zebranych  danych,  a  zatem  w  miarę  dalszego  gromadzenia  liczby  przypadków
fotonowych  dokładność  wyznaczania  absolutnej  skali  energii  wielkich  pęków  będzie  rosła.
Przykładowo, przy dziesięciu zarejestrowanych przypadkach fotonowych dokładność kalibracji
wynosi  15%,  natomiast  jeżeli  pęków  fotonowych  byłoby  więcej,  kalibracja  absolutnej  skali
energii byłaby jeszcze dokładniejsza. Jest również godne podkreślenia, że kalibracja energii na
podstawie przypadków fotonowych pozwoli na dokładniejsze wyznaczenie energii wszystkich
cząstek pierwotnych promieniowania kosmicznego, nie tylko fotonów. Po wykalibrowaniu skali
energii  przy  użyciu  pęków  wywołanych  przez  fotony,  rekonstrukcja  energii  pęków
zainicjowanych  przez  jądra  będzie  wymagała  wzięcia  pod  uwagę  korekty  dotyczącej  tzw.
niewidzialnej energii. Chodzi tu o energię przenoszoną głównie przez miony, neutrina i hadrony,
której  nie  można  zarejestrować  przy  pomocy  techniki  fluorescencyjnej,  wykorzystywanej  do
kalibracji  sygnału  z  detektorów  naziemnych.  Ponieważ  w  pękach  inicjowanych  przez  jądra
powinno  być  więcej  mionów  niż  w  pękach  wywołanych  przez  fotony,  korekta  związana  z
niewidzialną energią będzie większa w przypadku tych pierwszych, przy czym różnicę można
oszacować  na  podstawie  wyników  symulacji.  Z  oszacowań  przygotowanych  na  podstawie
danych zebranych w Obserwatorium Pierre Auger wynika, że w przypadku pęków inicjowanych
przez  cząstki  o  energiach  rzędu 1020 eV korekta  mająca na  celu  uwzględnienie niewidzialnej
energii  wprowadza  dodatkową niepewność  systematyczną  na  poziomie  1.5% [26].  Tak  mała
dodatkowa niepewność związana z niewidzialną energią nie przeszkodzi w wykorzystaniu naszej
metody do dokładniejszego wyznaczania energii pęków inicjowanych również przez jądra.  

H3. M. Risse, P. Homola [10%], R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyńska, 
H. Wilczyński,

            Photon air showers at ultra-high energy and the photonuclear cross-section, 
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            Czech. J. Phys. A327, 56 (2006)
         
Ważnym elementem symulacji wielkich pęków inicjowanych przez fotony są założenia dotyczące
przekroju  czynnego  na  reakcje  fotojądrowe.  W  wyniku  tych  reakcji  powstaje  "składowa
hadronowa" pęku, przy czym najczęściej dzieje się to w stadiach rozwoju pęku późniejszych w
porównaniu z pękami inicjowanymi przez hadrony. Ze składową hadronową wiąże się obecność
mionów wśród cząstek wtórnych rejestrowanych na powierzchni Ziemi. Opóźnione powstanie
składowej  hadronowej  w  pękach  inicjowanych  przez  fotony  skutkuje  obniżoną  liczebnością
mionów  w  porównaniu  do  pęków  zapoczątkowanych  przez  protony  lub  cięższe  jądra.  Ta
obniżona liczebność mionów jest stosunkowo łatwo obserwowalną cechą pęku pozwalającą na
identyfikację fotonu jako cząstki pierwotnej. Jednak moment wytworzenia składowej hadronowej
i  tym  samym  liczba  mionów  na  powierzchni  Ziemi  zależą  od  przekroju  czynnego  na
oddziaływanie fotojądrowe, a przekrój ten dla najwyższych energii osiąganych przez promienie
kosmiczne  nie  jest  znany.  Aby  poprawnie  interpretować  dane  potrzebne  są  porównania  z
wynikami  modelowania  pęków,  a  w  modelowaniu  tym  potrzebne  jest  przyjęcie  założeń
dotyczących przekroju czynnego na oddziaływanie fotojądrowe. Ponieważ ziemskie akceleratory
dostarczają danych dla energii o kilka rzędów wielkości niższych niż najwyższe energie osiągane
przez  promienie  kosmiczne,  konieczna  jest  daleko  idąca  ekstrapolacja  wartości  przekroju
czynnego  na  oddziaływanie  fotojądrowe.  Oczywiście,  im  większy  ten  przekrój  czynny  tym
trudniej  odróżnić  pęk  fotonowy  od  protonowego.  W skrajnych,  choć  rzadkich,  przypadkach
reakcja fotojądrowa może być pierwszym oddziaływaniem w pęku. W takiej sytuacji tej różnicy
nie ma w ogóle. 

Jest więc sprawą dużej wagi rozważenie różnych możliwych ekstrapolacji przekrojów czynnych
na oddziaływanie fotojądrowe i przeanalizowanie konsekwencji obserwacyjnych. Analiza taka
została przedstawiona w pracy [H3].  Wykonaliśmy szereg symulacji Monte Carlo wykorzystując
program CORSIKA wraz  z  modułem PRESHOWER i  zakładając różne  przekroje  czynne na
reakcje fotojądrowe. Ekstrapolację przekroju czynnego z artykułu Particle Data Group [34], σPDG,
przyjęliśmy  jako  założenie  bazowe.  Wyniki  modelowania  doprowadziły  nas  do  wniosku,  że
nawet w przypadku skrajnie dużych przekrojów czynnych, o rząd wielkości większych niż σPDG,
odróżnienie  pierwotnych  fotonów  od  jąder  powinno  być  możliwe,  choć  dokładność  tego
rozróżnienia  byłaby  ograniczona.  Skrajnie  duże  przekroje  czynne  wydają  się  jednak  mało
prawdopodobne, największe "rozsądne" przekroje nie powinny różnić się  bardziej niż o czynnik
2 od σPDG. Sprawdziliśmy, że dla takiego odstępstwa standardowe cechy pęków pozwalające na
identyfikację  rodzaju  cząstki  pierwotnej  zmieniają  się  tylko  nieznacznie:  głębokość  Xmax
powinna być mniejsza o nie więcej niż 10 g/cm2 a liczba mionów większa o nie więcej niż 10%.
Również  odsetek  pęków,  w  których  reakcja  fotojądrowa  jest  pierwszym  oddziaływaniem
pozostaje na niskim poziomie - rzędu kliku procent. 

Zbadaliśmy  również  możliwość  uzyskania  ograniczeń  na  przekrój  czynny  reakcji
fotojądrowych na podstawie obserwacji wielkich pęków. Doszliśmy do jakościowego wniosku,
że  wyznaczenie  takiego  ograniczenia  byłoby  możliwe  już  przy  niewielkiej  statystyce
zarejestrowanych przypadków inicjowanych przez fotony. Należałoby na przykład oczekiwać, że
liczba pęków fotonowych rozpoczynających rozwój bardzo głęboko w atmosferze musiałaby być
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znacząco ograniczona w przypadku skrajnie wysokiego przekroju czynnego na oddziaływanie
fotojądrowe  w  porównaniu  do  przekroju  wynikającego  z  założeń  standardowych.  A zatem,
zliczenie  takich  przypadków  i  porównanie  z  przewidywaniami  dla  różnych  ekstrapolacji
przekroju czynnego na reakcję fotojądrową pozwoliłoby na wyznaczenie górnego ograniczenia
na ten przekrój. Byłoby to  informacją cenną nie tylko dla badaczy promieni kosmicznych ale
również  dla  fizyków  zajmujących  się  cząstkami  elementarnymi  w  eksperymentach
akceleratorowych.        

             
H4. P. Homola [70%], M. Risse, R. Engel, D. Góra, J. Pękala, B. Wilczyńska, H. Wilczyński,

Characteristics of geomagnetic cascading of ultra-high energy photons at the 
southern and northern sites of the Pierre Auger Observatory, 

            Astropart. Phys. 27 (2007) 174

W pracy  [H4] poszukiwanie  charakterystycznych  cech  wielkich  pęków  inicjowanych  przez
fotony poszerzyłem, wraz ze współautorami, o analizę zależności własności pęków od lokalizacji
geograficznej obserwatorium. Biorąc pod uwagę zależność efektu kaskady wstępnej od natężenia
i  kierunku  lokalnego  pola  geomagnetycznego,  należy  się  spodziewać  różnic  w  rozkładach
niektórych parametrów wielkich pęków w obserwatoriach o różnych lokalizacjach. Chodzi tu o
parametry  uzależnione  od  wystąpienia  efektu  kaskady  wstępnej,  głównie  Xmax.  Analizę
przeprowadziliśmy  dla  dwóch  przykładowych  lokalizacji:  w  Argentynie  (lokalizacja
Obserwatorium Pierre Auger) oraz w Colorado, USA (planowana wówczas lokalizacja północnej
części Obserwatorium Pierre Auger). Zarówno natężenie jak i kierunek pola geomagnetycznego
w tych dwóch miejscach różnią się od siebie istotnie. 

Pokazaliśmy,  że  wynika  stąd  znacząca  różnica  co  do  oczekiwań  dotyczących  rozkładów
zależności  głębokości  Xmax od  kierunków  przylotu  fotonów  pierwotnych  o  odpowiednio
wysokich  energiach.  Wymaganie  dotyczące  energii  związane  jest  z  progiem  na  wystąpienie
efektu kaskady wstępnej: dla fotonów o energiach poniżej tego progu zależność własności pęków
od położenia obserwatorium nie powinna być widoczna. Aby ułatwić ogólną orientację co do
wartości energii i kierunków przylotu, dla których można spodziewać się największych różnic,
sporządziłem  szereg  "map  nieba"  we  współrzędnych  horyzontalnych  obrazujących
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska kaskady wstępnej dla obu lokalizacji. Następnie, aby
zobrazować  możliwe  różnice  w  rozkładach  własności  wielkich  pęków,  przeprowadzono
symulacje dla pęków inicjowanych przez fotony o energiach 1020  eV  nadlatujące pod kątem
zenitalnym 45o  z  dwóch przykładowych kierunków:  z  północy i  z  południa,  oraz  dla  dwóch
wymienionych  lokalizacji.  Dla  pierwszego  z  wybranych  kierunków  prawdopodobieństwo
wystąpienia efektu kaskady wstępnej w Argentynie jest  bliskie zeru podczas gdy w Colorado
wręcz  przeciwnie,  bliskie  jedności.  Dla  drugiego  kierunku  odwrotnie:  w  Colorado  nie
spodziewamy  się  kaskad  wstępnych  a  w  Argentynie  prawdopodobieństwo  wystąpienia  tego
efektu  jest  bardzo  duże.  W  konsekwencji  bardzo  dobrze  widoczne  są  różnice  pomiędzy
rozkładami Xmax oczekiwanymi w tych dwóch miejscach i dla dwóch badanych kierunków. 

Przykład ten, przedstawiony na rysunku 5 w pracy [H4], dobrze obrazuje potencjał spoczywający
w badaniu sygnatur pęków inicjowanych przez fotony z wykorzystaniem danych z więcej niż
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jednego  obserwatorium.  W  uproszczeniu  można  powiedzieć,  że  jeżeli  fotony  o  wysokich
energiach stanowią istotną składową strumienia promieni kosmicznych docierających do Ziemi,
to  powinniśmy obserwować niejednorodność "map nieba"  w <Xmax>. Innymi słowy,  średnie
głębokości Xmax powinny zależeć od kierunku przylotu, czyli od wartości poprzecznej składowej
pola  geomagnetycznego.  Co  więcej,  rozkłady  <Xmax>  mapowane  we  współrzędnych
horyzontalnych powinny wyglądać inaczej w różnych obserwatoriach.

Przy odpowiedniej statystyce zarejestrowanych przypadków zjawisko to można by wykorzystać
do  bardziej  efektywnej  identyfikacji  fotonów oraz  do  uzyskania  informacji  o  rozkładzie  ich
źródeł.  W  pracy  [H4] zbadaliśmy  scenariusz,  w  którym  źródła  fotonów  rozmieszczone  są
równomiernie we Wszechświecie oraz scenariusz, w którym fotony emitowane są z jednego tylko
źródła.  Pokazaliśmy  również,  że  zjawisko  zależności  rozkładów  <Xmax> od  lokalizacji
obserwatorium może być pomocne również w przypadku braku rejestracji pęków inicjowanych
przez  fotony  –  wtedy  górne  ograniczenia  uzyskane  w  jednym  miejscu  mogłyby  być
weryfikowane przez dane z drugiego obserwatorium.

H5. M. Risse, P. Homola [40%], 
Search for ultra-high energy photons using air showers, 

            Mod. Phys. Lett. A 22 (2007) 749
    

Istotną  częścią  badań  naukowych  jest  systematyzowanie  zdobytej  wiedzy  w  artykułach
przeglądowych.  Taki  artykuł  dotyczący  fotonów  w  promieniowaniu  kosmicznym  wysokich
energii  powstał  w 2007 roku na zaproszenie wydawców  Modern Physics  Letters  A  [H5].  W
artykule  tym podsumowaliśmy motywacje,  dokonania  i  perspektywy badań w tej  dziedzinie.
Omówione  zostały  możliwe  mechanizmy  produkcji  oraz  propagacji  fotonów  w  przestrzeni
kosmicznej  oraz  związane  z  tymi  mechanizmami  oczekiwania  co  do  strumienia  fotonów
obserwowanego na Ziemi.  Następnie opisano procesy fizyczne ważne dla  zrozumienia fizyki
wielkich  pęków  atmosferycznych  inicjowanych  przez  fotony  o  bardzo  wysokich  energiach:
zjawisko kaskady wstępnej, efekt Landaua-Pomeranczuka-Migdała i oddziaływania fotojądrowe.
Przedstawiono  również  charakterystyczne  cechy  wielkich  pęków  inicjowanych  przez  fotony
pozwalające  na  odróżnienie  ich  od  pęków  inicjowanych  przez  jądra.  Do  najważniejszych
obserwowalnych cech tego rodzaju należą głębokość maksimum pęku Xmax oraz liczba mionów
docierających do powierzchni Ziemi. Omówiono możliwości detekcji tych cech i rozróżnienia na
ich podstawie pomiędzy pękami inicjowanymi przez fotony a tymi wzbudzonymi przez jądra. Na
koniec przedstawiono aktualne wyniki poszukiwań fotonów w promieniowaniu kosmicznym i
nakreślono  perspektywy na  kolejne  lata.  Artykuł  ten  jest  cytowany  do  dzisiaj  jako  jedna  ze
standardowych  referencji  dotyczących  fotonów  promieniowania  kosmicznego  najwyższych
energii.   

    
H6. P. Homola [90%], R. Engel, H. Wilczyński ,

Asymmetry of the angular distribution of Cherenkov photons of extensive air 
showers induced by the geomagnetic field, 

            Astropart. Phys. 60 (2015) 47, DOI: 0.1016/j.astropartphys.2014.05.008
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            oraz Corrigendum:
Astropart. Phys. 65 (2015) 111, DOI: 10.1016/j.astropartphys.2014.12.009

Kolejną ważną analizę dotyczącą własności wielkich pęków inicjowanych przez różnego rodzaju
cząstki pierwotne promieniowania kosmicznego przedstawiłem, wraz ze współautorami, w pracy
[H6].  Analiza  dotyczyła  wpływu  pola  geomagnetycznego  na  kątowe  rozkłady  światła
Czerenkowa  emitowanego  przez  elektrony  i  pozytony  w  wielkich  pękach  atmosferycznych.
Należy oczekiwać, że rozkłady te powinny być asymetryczne względem osi pęku, co wynika z
oddziaływania pola magnetycznego na cząstki naładowane. Asymetrii tej nie uwzględniano dotąd
w  istniejących  procedurach  rekonstrukcji  parametrów  wielkich  pęków  ze  względu  na  brak
wygodnej parametryzacji tego zjawiska. W stosowanych dotąd parametryzacjach zakłada się, że
rozkłady  fotonów  Czerenkowa  są  symetryczne  względem osi  pęku,  a  zatem uwzględnia  się
jedynie zależność natężenia światła od kąta od osi pęku. Uwzględnienie efektu asymetrii wymaga
wprowadzenia  zależności  również  od  kąta  azymutalnego  zdefiniowanego  w  płaszczyźnie
prostopadłej do tej osi. 

Funkcja parametryzująca asymetrię kątowych rozkładów światła Czerenkowa w wielkich pękach
o wysokich energiach została znaleziona dopiero w pracy [H6]. Skorzystaliśmy z wcześniejszego
opracowania  [35]  mówiącego  o  możliwości  wygodnego  opisania  zjawiska  asymetrii  przy
pomocy  jednego  parametru  łączącego  zależność  efektu  od  natężenia  pola  magnetycznego  i
gęstości ośrodka. W oparciu o inne publikacje, np. [36], założyliśmy również uniwersalny kształt
rozkładów kątowych elektronów i pozytonów w okolicach maksimów rozwoju wielkich pęków
inicjowanych przez  jądra  o  różnych masach i  energiach  z  szerokiego zakresu.  W przypadku
pęków inicjowanych przez fotony, oczekiwane rozkłady elektronów i pozytonów powinny różnić
się nieco od rozkładów w pękach inicjowanych przez jądra. Gdyby udało się pokazać, że różnice
te  są  mierzalne  w  warunkach  Obserwatorium  Pierre  Auger  lub  innych  działających
eksperymentów, oznaczałoby to znalezienie nowej sygnatury pęków inicjowanych przez fotony. 

Aby  sparametryzować  zjawisko  asymetrii  przeprowadziliśmy  symulacje  wielkich  pęków
inicjowanych  przez  protony  o  różnych  energiach,  nadlatujących  z  różnych  kierunków  i  w
różnych  warunkach  geomagnetycznych.  Do  symulacji  wykorzystaliśmy  program  CORSIKA
oraz zestaw funkcji COAST [37] umożliwiający dogodną analizę danych z programu CORSIKA.
Obecnie COAST stanowi już integralną część pakietu CORSIKA.

W  płaszczyznach  prostopadłych  do  osi  pęków  na  różnych  wysokościach  sporządziliśmy
histogramy  fotonów  Czerenkowa  dla  różnych  kątów  od  osi.  Wykonanie  tych  histogramów
wymagało wprowadzenia szeregu zmian w obu użytych przez nas programach. Zmiany te są w
trakcie wprowadzania do oficjalnej wersji programu CORSIKA oraz do modułu COAST [38].
Stwierdziliśmy, że zgodnie z oczekiwaniami maksima uzyskanych histogramów znajdowały się
w  pobliżu  kątów  90o i  270o względem  kierunku  wyznaczonego  przez  rzut  wektora  pola
geomagnetycznego  na  płaszczyznę  prostopadłą  do  osi  pęku.  Pierwsze  maksimum odpowiada
emisji związanej z propagacją elektronów zaś drugie związane jest z pozytonami. Stwierdziliśmy
również, że wysokości maksimów zależą od natężenia pola magnetycznego, gęstości powietrza
na  danej  wysokości  nad  poziomem  morza  oraz  od  kąta  od  osi.  Zależności  te  zostały
sparametryzowane, uzyskano postać funkcji łatwą do zastosowania. 
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Aby zweryfikować jakość uzyskanej parametryzacji i zakres jej stosowalności, przeprowadzono
symulacje  wielkich  pęków  inicjowanych  przez  fotony,  protony  i  jądra  żelaza  o  energiach  z
szerokiego zakresu i o losowych kierunkach przylotu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie
różnic  między  rozkładami  fotonów  Czerenkowa  w  pękach  inicjowanych  przez  fotony  a
rozkładami w pękach wzbudzonych przez jądra. Tłumaczyć to można występowaniem różnic w
kątowych  rozkładach  elektronów  i  pozytonów  jedynie  dla  wysokich  energii  tychże  cząstek.
Jednak trajektorie elektronów i pozytonów o wysokich energiach w mniejszym stopniu ulegają
odchyleniu w polu geomagnetycznym niż w przypadku mniejszych energii, a co za tym idzie -
asymetria rozkładów fotonów Czerenkowa wyemitowanych przez te elektrony i pozytony jest
słabo widoczna. Można oczekiwać, że znaleziona funkcja znajdzie zastosowanie we wszystkich
eksperymentach  rejestrujących  światło  Czerenkowa  w  wielkich  pękach  atmosferycznych
inicjowanych przez fotony lub jądra o energiach 1014 eV i większych. Obecnie funkcja ta została
już wprowadzona do oprogramowania służącego do rekonstrukcji własności wielkich pęków w
Obserwatorium Pierre Auger  [B10]. Z pierwszych analiz wynika, że nawet dla lokalizacji tego
Obserwatorium, gdzie natężenie pola geomagnetycznego jest stosunkowo słabe, uwzględnienie
efektu  asymetrii  kątowej  rozkładu  światła  Czerenkowa  ma  istotny  wpływ  na  rekonstrukcję
energii  cząstki  pierwotnej  i  głębokości  maksimum pęku  Xmax.  Dotyczy  to  przypadków,  dla
których  światło  Czerenkowa  stanowi  istotną  składową  całkowitego  strumienia  fotonów
rejestrowanego przez Detektor Fluorescencyjny. Poprzez poprawę rekonstrukcji  Xmax dla tych
przypadków, poprawiła się również dokładność rekonstrukcji typu cząstki pierwotnej. 

H7. P. Homola [90%], R. Engel, A. Pysz, H. Wilczyński,
Simulation of ultra-high energy photon propagation with PRESHOWER 2.0,

            Comput. Phys. Commun. 184 (2013) 1468

Wszystkie  opisane  wyżej  badania  i  analizy  wymagały  zaplecza  technicznego  w  postaci
odpowiednich programów do symulacji. Kluczowym narzędziem jest PRESHOWER, program
mojego autorstwa, który powstał w roku 2003. PRESHOWER od początku był pomyślany jako
program  "open  source"  pozwalający  na  dowolne  wykorzystanie  go  przez  wszystkich
zainteresowanych. Miało to pozwolić na ujednolicenie zestawu narzędzi badawczych w obszarze
wysokoenergetycznych fotonów promieniowania kosmicznego. Ujednolicenie to było konieczne
w obliczu nieścisłości i niejasności spotykanych we wcześniejszych publikacjach dotyczących tej
dziedziny  [A65].  Jak  już  wcześniej  wspomniano,  zanim  program  PRESHOWER  został
udostępniony  publicznie,  wyniki  analiz  dotyczących  wysokoenergetycznych  fotonów  były
uzyskiwane z pomocą  programów prywatnych niedostępnych dla szerszej grupy użytkowników.
Nie  było  możliwości  wglądu w kod źródłowy,  autorzy  nie  udostępniali  również  kluczowych
informacji technicznych niezbędnych do zweryfikowania poprawności działania ich programów i
tym samym do dokładnego porównania uzyskanych rezultatów z innymi wynikami. 

Obecnie,  dzięki  programowi  PRESHOWER,  który  stał  się  standardowym  narzędziem  do
symulacji  fotonów  o  ultra-wysokich  energiach,  podobnych  niejasności  nie  spotyka  się  w
publikacjach naukowych w tej dziedzinie. PRESHOWER stał się częścią najbardziej popularnego
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programu  do  symulacji  wielkich  pęków  CORSIKA,  został  również  włączony  do  programu
CONEX  używanego  do  szybkich  symulacji  pęków.  Program  CORSIKA wraz  z  modułem
PRESHOWER  został  zastosowany  nie  tylko  do  wyznaczenia  wspomnianych  wyżej  górnych
ograniczeń na odsetek fotonów wśród promieni kosmicznych najwyższych energii na podstawie
danych z eksperymentu AGASA i z Obserwatorium Pierre Auger, ale również do analizy danych
z eksperymentów Telescope Array  [20]  i  Jakuck [21]  oraz  łącznie  danych z  eksperymentów
AGASA  i  Jakuck  [22].  Można  powiedzieć,  że  wszystkie  obecnie  najważniejsze  górne
ograniczenia na odsetek fotonów w promieniowaniu kosmicznym najwyższych energii zostały
wyznaczone z użyciem programu PRESHOWER. Wykorzystuje się go również jako program
działający niezależnie.  Przykładowo w publikacji  [23] PRESHOWER został  wykorzystany w
symulacjach prowadzących do ograniczenia przestrzeni parametrów modeli SHDM (ang. Super
Heavy Dark Matter). 

Wykorzystywanie  programu  PRESHOWER  przez  wielu  użytkowników  do  istotnych  badań
naukowych wymaga poświęcenia  czasu  na  utrzymanie  i  rozwój tego narzędzia.  Wyniki  tych
działań  zostały  ostatnio  podsumowane  w  pracy  [H7],  w  której,  wraz  z  moją  magistrantką,
przedstawiliśmy nową,  ulepszoną wersję  programu.  Najważniejszą  zmianą  było zastosowanie
tzw. algorytmu VETO [39]. Algorytm ten umożliwia prowadzenie symulacji wzdłuż określonej
trajektorii  z  zastosowaniem zmiennego kroku.  Krok ten  jest  wybierany losowo na podstawie
znanej  skądinąd  średniej  drogi  swobodnej  cząstki,  której  oddziaływanie  jest  modelowane.
Pokazaliśmy, że zastosowanie nowego algorytmu znacznie skraca czas obliczeń bez widocznego
wpływu na  ostateczne  wyniki  symulacji.  Wprowadzona modyfikacja  pozwala  na  poszerzenie
zakresu zastosowań programu PRESHOWER o obliczenia w pobliżu obiektów astrofizycznych o
dużych  rozmiarach,  gdzie  badane  trajektorie  mogą  być  bardzo  długie.  Algorytm  stosowany
wcześniej utrudniał takie zastosowania ze względu na zbyt długi czas obliczeń. 

H8.  P. Homola [95%], M. Rygielski, 
Discrepancies in the Monte Carlo simulations of propagation of ultra-high energy 
cosmic-ray photons in the geomagnetic field, 
Astropart. Phys. 45 (2013) 28

Do  zadań  związanych  z  utrzymaniem  programu  PRESHOWER  zaliczyć  należy  również
monitoring  podobnych  programów  i  porównanie  wyników.  Zgodność  wyników  w  takich
porównaniach pozwala na zwiększenie poziomu zaufania do programu, a niezgodność motywuje
do poszukiwania i eliminowania błędów. Jeśli chodzi o symulacje zjawiska kaskady wstępnej,
oprócz  programu  PRESHOWER  używany  jest  również  program  MaGICS,  będący  częścią
pakietu AIRES [13] stanowiącego alternatywę dla programu CORSIKA. Wnikliwe porównanie
wyników uzyskiwanych przy pomocy programów PRESHOWER i MaGICS wykazało istotne
rozbieżności. Mimo podjętych prób nie udało się jednak nakłonić autorów programu MaGICS do
współpracy  przy  wyjaśnieniu  stwierdzonych  niezgodności.  Ponieważ  ponowne  dokładne
przetestowanie programu PRESHOWER nie ujawniło błędów, wraz ze studentem UJ Markiem
Rygielskim  -  moim  magistrantem  -  podjęliśmy  próbę  przeanalizowania  kodu  źródłowego
programu MaGICS. Program ten nie posiada dokumentacji nawet w formie elektronicznej, więc
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analiza  jego  działania  jest  utrudniona.  Nasze  testy  pozwoliły  jednak  na  znalezienie  błędu  w
programie MaGICS wyjaśniającego jedną z rozbieżności związaną z obliczeniami składowej pola
geomagnetycznego prostopadłej do trajektorii fotonu pierwotnego.  O błędzie poinformowaliśmy
autorów  MaGICS.  Niestety  pozostałych  rozbieżności  dotyczących  zarówno  obliczeń
prawdopodobieństwa  wystąpienia  kaskady  wstępnej  jak  i  charakterystyki  samej  kaskady  nie
udało się wyjaśnić. W tej sytuacji uznaliśmy za stosowne, aby wyniki naszych porównań i analiz
opublikować ([H8]), informując społeczność użytkowników o możliwych błędach. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych.

                   (Referencje odnoszą się do prac własnych oraz innych wskazanych punktów 
        “Wykazu” stanowiącego załącznik 4 do wniosku o przeprowadzenie postępowania 
         habilitacyjnego oraz do prac innych autorów wymienionych w p. 6 niniejszego 
         autoreferatu.)  

5a. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed doktoratem

Pierwszym wykonanym przeze  mnie  zadaniem naukowym istotnym dla  eksperymentu  Pierre
Auger  była analiza obrazu wielkiego pęku atmosferycznego w będącym wówczas  dopiero w
planach Detektorze Fluorescencyjnym Obserwatorium Pierre  Auger.  Analizę te wykonałem w
ramach mojej pracy magisterskiej. 

Światło fluorescencji wyemitowane w wyniku przemieszczania się wielkiego pęku w atmosferze
jest rejestrowane przez kamerę teleskopu fluorescencyjnego. Kamera taka składa się z kilkuset
pikseli, z których każdy obejmuje pole widzenia o średnicy 1.5o, zaś elementami światłoczułymi
są  fotopowielacze.  Sekwencja  obrazów  pęku  zarejestrowanych  przez  kamerę  w  kolejnych
przedziałach czasowych niesie w sobie informację o rozwoju pęku. W pierwszym przybliżeniu
można traktować każdy z obrazów jako źródło punktowe, tzn. źródło o rozciągłości kątowej nie
wykraczającej poza pole widzenia pojedynczego piksela. Takie przybliżenie stosowane było w
przypadku wszystkich pęków symulowanych w ramach analiz wewnątrz Współpracy Auger, było
jednak oczywiste, że stosowanie go nie jest uzasadnione w przypadku pęków rozwijających się w
pobliżu detektora. 

Wiadomo, że front wielkiego pęku jest rozciągły, a dokładniej mówiąc przypomina on
cienki dysk o średnicy kilku kilometrów. Jednak gęstość cząstek w tym dysku, a co za tym idzie
jego  jasność,  maleje  szybko  wraz  ze  wzrostem odległości  od  jego  osi.  W efekcie  Detektor
Fluorescencyjny  rejestruje  światło  pochodzące  od  cząstek  położonych  tylko  w  niewielkiej
odległości od osi wielkiego pęku. Przeciętna odległość pęku o energii rzędu 1019 eV od teleskopu
fluorescencyjnego w Obserwatorium Pierre Auger to ok. 10 km. W przypadku takiego przeciętnie
odległego pęku teleskop zarejestruje jedynie fotony wyemitowane z obszaru odległego od osi
pęku  o  nie  więcej  niż  100  m,  czyli  faktycznie  obraz  pęku  zmieści  się  w  polu  widzenia
pojedynczego piksela. Powstaje jednak pytanie dla jakich odległości frontu pęku od teleskopu
obraz pęku obejmie więcej niż jeden piksel. Dla takich bowiem przypadków można by pokusić
się  o  próbę  analizy  poprzecznego  rozkładu  cząstek  w  pęku.  Rozkład  ten,  mierzony  przede
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wszystkim przez  Detektor  Powierzchniowy,  ma  kluczowe znaczenie  dla  wyznaczania  energii
wielkich  pęków.  Wobec  tego  niezależny  pomiar  rozkładu  poprzecznego  cząstek  pęku  w
Detektorze Fluorescencyjnym byłby bardzo pożądanym testem kalibracyjnym.

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o rozmiar obrazu pęku na kamerze, wykorzystałem
program  do  symulacji  odpowiedzi  Detektora  Fluorescencyjnego  Hybrid_fadc używany
wówczas  przez  członków Współpracy  Auger.  W programie  tym,  jak  już  wspomniałem,  pęk
traktowany  był  jako  punktowe  źródło  światła.  Po  wprowadzeniu  realistycznego  rozkładu
przestrzennego cząstek tworzących wielki pęk do programu  Hybrid_fadc przeprowadziłem
symulacje  odpowiedzi  detektora na sygnał  pochodzący od pęków o różnych parametrach.  W
wyniku  analizy  okazało  się,  że  rozciągłość  przestrzenna  obrazu  pęku  będzie  widoczna  w
przypadku pęków lądujących w odległości nie większej niż 10 km od teleskopu. Wniosek ten
został przedstawiony na forum Współpracy w postaci noty technicznej [B23] i referatu. 

Kolejnym logicznym krokiem było sparametryzowanie obrazu wielkiego pęku wykonane przed
D. Górę oraz współautorów, głównie z IFJ PAN, z moim udziałem. W pracy tej przydała się moja
znajomość programu Hybrid_fadc. Parametryzacja obrazu pęku jest trwałym wkładem grupy
IFJ  PAN w metodykę analizy  i  rekonstrukcji  parametrów wielkich  pęków w Obserwatorium
Pierre  Auger.  Dzięki  naszej  analizie  poprawiła  się  dokładność  rekonstrukcji  energii  cząstki
pierwotnej inicjującej wielki pęk. W metodzie fluorescencji powietrza energię tę wyznacza się,
jak opisano we wstępie, na podstawie pomiaru natężenia światła fluorescencji zarejestrowanego
przez teleskop obserwujący kolejne etapy rozwoju pęku. Jednak aby światło fluorescencji zostało
zarejestrowane, jego natężenie w pikselu musi przekroczyć określony poziom, w przeciwnym
przypadku sygnał nie jest  zapisywany. Na obrzeżach frontu pęku gęstość cząstek jest  na tyle
mała,  że  natężenie  światła  fluorescencji  docierającego do teleskopu może nie  wystarczyć  do
przekroczenia tego progu. W takim przypadku zarejestrowany obraz pęku jest niepełny. Jednak
posiadając znajomość funkcji przybliżającej rozkład światła w obrazie pęku możemy oszacować
wielkość  sygnału  „podprogowego”  w  teleskopie  czyli  uwzględnić  w  rekonstrukcji  energii
również  obrzeża  pęku.   Bez  uwzględnienia  tych  obrzeży  nasze  oszacowanie  energii  byłoby
zaniżone.  Na  forum Współpracy  funkcja  parametryzująca  obraz  pęku  znana  jest  jako  "Góra
function"  co  obrazuje  oryginalność  i  wartość  naszej  pracy.  Uzyskane  przez  nas  wyniki  były
prezentowane począwszy od roku 2001 w pracach [B22, A71, A69] a całość została zwieńczona
publikacją [A60], która ukazała się w druku już po moim doktoracie.

Moim równoległym działaniem w kierunku dokładniejszej interpretacji wyników rejestrowanych
przez  Detektor  Fluorescencyjny  Obserwatorium  Pierre  Auger  była  analiza  składu  światła
docierającego  do  detektora.  Jak  wspomniano  we  wstępie,  oprócz  emitowanych  izotropowo
fotonów fluorescencji Detektor Fluorescencyjny rejestruje również bezpośrednie i rozproszone
światło Czerenkowa stanowiące tło dla światła fluorescencji. Rodzaje rejestrowanego światła są
nie  do  odróżnienia  przy  pomocy  dostępnych  urządzeń.  Aby  wyodrębnić  składową
fluorescencyjną należy oszacować i wyciąć tło tworzone przez fotony Czerenkowa. Wkładem do
prac nad tym zagadnieniem była wykonana przeze mnie analiza składu światła  emitowanego
przez wielkie pęki atmosferyczne o różnych konfiguracjach geometrycznych. Wnioskiem z tej
pracy  było  określenie  zakresu  kierunków  przylotu  wielkich  pęków  dla  których  dominującą
składową światła  docierającego do detektora  są  fotony fluorescencji  powietrza.  Stwierdziłem
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również,  że  przypadki  pęków  z  rejestrowaną  składową  fluorescencyjną  przekraczającą  90%
należą  do  rzadkości,  potwierdzając  tym samym wagę  studiów nad  tłem czerenkowskim.  Im
bowiem  dokładniej  oszacujemy  to  tło,  tym  dokładniej  zmierzymy  sygnał  i  tym  samym
precyzyjniej  zrekonstruujemy  własności  pęku.  Wyniki  zostały  przedstawione  w  wewnętrznej
nocie technicznej Współpracy Auger [B21]. 

Innym  ważnym  zagadnieniem  dotyczącym  tła  w  Detektorze  Fluorescencyjnym  jest  problem
wielokrotnie  rozpraszanego  światła  Czerenkowa.  W  standardowych  analizach  brało  się  pod
uwagę  jedynie  jednokrotnie  rozpraszane  fotony  Czerenkowa,  podczas  gdy  natężenie  światła
docierającego do detektora z kolejnych centrów rozpraszania traktowało się jako zaniedbywalnie
małe.  Grupa  uczonych  z  IFJ  PAN,  z  moim  udziałem,  opracowała  procedury  umożliwiające
poprawne uwzględnienie zjawiska wielokrotnego rozpraszania światła Czerenkowa w analizie
obrazu wielkiego pęku. Obecnie procedury te wykorzystywane są w badaniach prowadzonych
przez Współpracę Auger jako standard. Wyniki naszych prac były na bieżąco przedstawiane na
zebraniach  Współpracy  Auger,  na  konferencjach  międzynarodowych  oraz,  już  po  moim
doktoracie, w publikacji wewnętrznej [B11] i w czasopiśmie recenzowanym [A50]. 

Uczestniczyłem  również  w  ważnych  analizach  uwarunkowań  atmosferycznych  istotnych  dla
poprawnej interpretacji danych zbieranych przez Obserwatorium Auger. Grupa Auger z IFJ PAN
z  moim  udziałem  zajmowała  się  analizą  ogólnodostępnych  danych  dotyczących  ciśnienia  i
temperatury  powietrza  na  różnych  wysokościach  w  rejonie,  w  którym  usytuowane  jest
Obserwatorium  Pierre  Auger.  Dane  te  umożliwiają  odtworzenie  zależności  głębokości
atmosferycznej,  czyli  kolumnowej  gęstości  powietrza  mierzonej  w g/cm2,  od  wysokości  nad
poziomem  morza.  Znajomość  tej  zależności,  zwanej  pionowym  profilem  głębokości
atmosferycznej, ma kluczowe znaczenie w studiach dotyczących właściwości wielkich pęków.
Właściwości  te opisuje  się w wygodny sposób uzależniając je od głębokości atmosferycznej,
której jednak nie mierzymy bezpośrednio. Technika detekcji wielkich pęków pozwala na pomiar
ich  własności  jedynie  w  zależności  od  wysokości  nad  poziomem  morza.  Znając  jednak  tę
wysokość  możemy  wyznaczyć  głębokość  atmosferyczną,  pod  warunkiem,  że  dysponujemy
dokładnym modelem atmosfery. W naszej analizie pokazaliśmy, że stosowanie standardowego
modelu  atmosfery  bez  uwzględnienia  zmian  sezonowych  jest  zbyt  dużym  uproszczeniem.
Uproszczenie  to  zwiększa  niepewność  szacowania  głębokości  Xmax  wielkich  pęków.  Metoda
uwzględniania  średnich  miesięcznych  profili  atmosferycznych  uzyskiwanych  z
ogólnodostępnych  baz  danych  meteorologicznych opracowana  z  naszym udziałem weszła  do
zestawu standardowych procedur analizy danych z Obserwatorium Auger. Wyniki naszych prac
zostały przedstawione na zebraniach Współpracy Auger  na konferencjach międzynarodowych
oraz, już po moim doktoracie, w publikacji recenzowanej [A62].

Pierwszą  znaczącą  analizą  wykonaną  przy  pomocy  przedstawionego  we  wstępie  programu
PRESHOWER było powtórzenie rekonstrukcji własności cząstki pierwotnej, która zainicjowała
wielki pęk o rekordowo wysokiej energii. Pęk ten zarejestrowano w eksperymencie Fly's Eye a
zrekonstruowana energia cząstki pierwotnej wynosiła w tym przypadku 3.2×1020 eV [2]. W pracy
[40] F. Halzen wraz ze współautorami zbadał możliwość inicjacji zaobserwowanego pęku przez
foton. W tym celu oszacował głębokość Xmax, której należałoby oczekiwać w takim przypadku.
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Następnie porównał  oszacowaną wielkość z głębokością  Xmax zrekonstruowaną na podstawie
zarejestrowanego  sygnału.  Doprowadziło  go  to  do  wniosku,  że  hipoteza,  jakoby  cząstką
inicjującą wielki pęk miał być foton, powinna zostać odrzucona. Halzen oraz współautorzy wzięli
pod  uwagę  efekt  kaskady  wstępnej,  jednak  nie  przeprowadzili  dokładnych  symulacji  Monte
Carlo. Jak już wyjaśniono we wstępie,  Xmax jest jedną z najważniejszych cech wielkich pęków
wykorzystywanych do identyfikacji cząstki pierwotnej. Należy oczekiwać, że fotony, które nie
wytworzyły kaskady wstępnej ponad atmosferą, powinny wygenerować wielki pęk o głębokości
Xmax znacznie większej niż miałoby to miejsce w przypadku pęków inicjowanych przez protony
lub cięższe jądra. Jednak wystąpienie zjawiska kaskady wstępnej powoduje redukcję głębokości
Xmax co sprawia, że pęk „fotonowy” staje się bardziej podobny do „protonowego”. Z uwagi na
złożoność zjawiska kaskady wstępnej i następujących po nim oddziaływań w atmosferze bardzo
trudno jest   oszacować  głębokość  Xmax bez  wykonania  precyzyjnego  modelowania  wielkich
pęków. W konsekwencji trudniej też odróżnić pęk „fotonowy” od „protonowego”. Nie należy się
zatem dziwić, że oszacowanie wykonane przez Halzena i współautorów okazało się niedokładne.
Bardziej  precyzyjna  analiza  rekordowego  przypadku  stała  się  możliwa  dzięki  powstaniu
programu PRESHOWER. Analizę tę wykonałem wspólnie z M. Risse, z niewielkim udziałem
innych autorów.  Przeprowadziliśmy pełne symulacje pęków fotonowych o energii i kierunku
przylotu  rekordowego  przypadku  Fly's  Eye.  Wyniki  tych  symulacji  doprowadziły  do
zakwestionowania  wniosku  autorów  pracy  [40].  Pokazaliśmy,  że  średnia  głębokość  Xmax
oczekiwana w przypadku, gdyby cząstką inicjującą rekordowy pęk był foton jest o ok. 90 g/cm2

płytsza niż wynikało to z oszacowań Halzena i współautorów. Wyznaczone przez nas całkowite
prawdopodobieństwo, że cząstką pierwotną inicjująca rekordowy pęk był foton, wynosi 13%, co
odpowiada  1.5  odchylenia  standardowego.  Prawdopodobieństwo,  że  rekordowy  pęk  został
zainicjowany przez jądro okazało się większe,  jednak uzyskany przez nas rezultat  w żadnym
wypadku  nie  pozwala  na  wykluczenie  hipotezy,  że  cząstką  pierwotną  był  foton.  Wynik  ten
przedstawiliśmy, wraz pozostałymi współautorami, na konferencjach międzynarodowych ([A66,
A63]) oraz w publikacji recenzowanej [A68].

Program  PRESHOWER,  opisana  powyżej  analiza  rekordowego  przypadku  Fly's  Eye  oraz
wstępna analiza danych z eksperymentu AGASA, również wykonana z użyciem tego programu,
były przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej pt. „Identification of photons in ultra-high energy
cosmic rays” obronionej z wyróżnieniem w IFJ PAN w grudniu 2004 roku.

            5b. Pozostałe osiągnięcia.

W imieniu  Współpracy  Pierre  Auger  wygłosiłem referaty  na  dwóch  ważnych  konferencjach
międzynarodowych: 21st  European Cosmic Ray Symposium w roku 2008 oraz 31st International
Cosmic Ray Conference w roku 2009. Byłem i jestem uczestnikiem projektów finansowanych
przez Komitet  Badań Naukowych,  później  Ministerstwo Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego oraz
Narodowe Centrum Nauki, kilku projektów polsko-niemieckich oraz projektu polsko-czeskiego.
Wyniki  swoich  badań  referowałem  na  wielu  konferencjach  międzynarodowych.  Oprócz
wspomnianych  wcześniej  wystąpień  w imieniu  Współpracy  Auger  należy  również  wymienić
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referat  wygłoszony  na  zaproszenie  organizatorów  paryskiej  konferencji  „International
Conference on Future Prospects of Ultra-High Energy Cosmic Rays” oraz referat wygłoszony na
Uniwersytecie w Siegen (Niemcy) w ramach serii seminariów Center for Particle Physics Siegen.
Na Uniwersytecie tym wygłosiłem również wykład dt. zjawiska kaskady wstępnej dla studentów
i doktorantów. W roku 2014 wygłosiłem również wykład dotyczący symulacji fotonów o skrajnie
wysokich energiach na zaproszenie organizatorów CORSIKA School w Niemczech. W Polsce
poproszony zostałem o zreferowanie prac dotyczących fotonów m.in. na sympozjach Polskiego
Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.  Byłem promotorem trzech
prac magisterskich i jednej licencjackiej.  Obecnie prowadzę dwóch magistrantów z Bergische
Universität Wuppertal. 

            5c. Plany na przyszłość.

Pytanie  o występowanie fotonów w promieniowaniu  kosmicznym ultra-wysokich  energii  jest
pytaniem bardzo ważnym i wciąż otwartym. Dzieło przedstawione powyżej stanowi istotny krok
na  drodze  do  znalezienia  odpowiedzi.  Nie  jest  to  jednak  krok  ostatni.  Wprawdzie  górne
ograniczenia na odsetek lub strumień fotonów wyznaczone zgodnie z obecnym stanem wiedzy są
bardzo mocne, de facto eliminują scenariusze „top-down”, potrzebne są jednakże dalsze analizy.
Jak dotąd nie zbadano jeszcze np. możliwości wystąpienia zjawiska kaskady wstępnej na wyższej
niż się obecnie spodziewamy wysokości, np. przy przejściu wysokoenergetycznego fotonu przez
pasy radiacyjne na wysokości ok. 10000 km n.p.m. Wcześniejsze wystąpienie zjawiska kaskady
wstępnej zmieniłoby bardzo istotnie oczekiwania co do rozwoju wielkiego pęku atmosferycznego
inicjowanego  przez  tę  kaskadę.  Taki  pęk  mógłby  osiągać  maksimum  rozwoju  nawet  na
głębokościach  typowych dla cięższych jąder, przy czym fluktuacje  Xmax powinny być bardzo
małe z uwagi na dużą liczbę cząstek w kaskadzie wstępnej. Wstępna analiza tego zagadnienia
prowadzona jest już przez jednego z moich podopiecznych, magistranta A. Kääpä z Bergische
Universität Wuppertal. 

Niezależnie  od  wyników  najświeższych  analiz  dziedzina  promieni  kosmicznych  skrajnie
wysokich energii pozostanie w najbliższych latach w centrum moich zainteresowań naukowych.
Najbardziej frapujące pytania o pochodzenie, skład i widmo energii tych bardzo tajemniczych
cząstek  wciąż  czekają  na  odpowiedzi,  nawet  jeśli  wykluczyć  istotną  składową  fotonową.
Planowane udoskonalenia Obserwatorium Pierre Auger,  powstające obserwatorium kosmiczne
JEM-EUSO czy planowana budowa obserwatoriów nowej generacji pozwalają mieć nadzieję na
zebranie sporej ilości nowych danych o bardzo dobrej jakości.  Analiza tych danych powinna
przybliżyć nas bardzo istotnie do zrozumienia zagadki najbardziej energetycznych cząstek we
Wszechświecie. 

Jednocześnie  moje  najnowsze  badania  dotyczące  rozkładu  światła  Czerenkowa  w  wielkich
pękach atmosferycznych tworzą  naturalne połączenie  z  astrofizyką promieni  gamma,  co daje
szansę na poszerzenie obszaru mojej aktywności badawczej. W tym kontekście zasadny byłby
dalszy rozwój programu PRESHOWER, który sprawdził się doskonale jako publicznie dostępne,
dobrze opisane i darmowe narzędzie badawcze, jednak o wąskim zakresie stosowalności, tzn.
dające  się  wykorzystać  jedynie  dla  warunków  magnetycznych  panujących  w  najbliższym
sąsiedztwie Ziemi.  Zmiany wprowadzone w programie w ostatnim czasie,  a w szczególności
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wprowadzenie szybkiego algorytmu VETO, pozwalają na poszerzenie zakresu jego działania o
środowiska astrofizyczne charakteryzujące się dowolnymi właściwościami pola magnetycznego.
Cenne  mogłoby  się  okazać  również  symulowanie  w  programie  PRESHOWER  zjawisk
elektrodynamiki  kwantowej  innych  niż  symulowane  obecnie  konwersja  fotonu  na  parę
elektron-pozyton oraz promieniowanie bremsstrahlung. Jedną z interesujących możliwości jest
konwersja  fotonu  na  dwa  inne  fotony  (ang.  photon  splitting)  [41].  Jestem  przekonany,  że
systematycznie  udoskonalany  i  na  bieżąco  utrzymywany  program  PRESHOWER  będzie
użytecznym narzędziem dla szerokiej społeczności badaczy zajmujących się astrofizyką cząstek. 

Pierwszym  krokiem  w  kierunku  poszerzenia  możliwości  programu  PRESHOWER  była
wykonana pod moim kierunkiem praca licencjacka  P.  Rühla  z  Siegen Universität,  w ramach
której  przygotowano  procedurę  pozwalającą  na  obliczenie  w  uproszczony  sposób
prawdopodobieństwa konwersji  fotonu na dwa inne fotony. Efekt ten w pewnych warunkach
może  zachodzić  z  większym  prawdopodobieństwem  niż  konwersja  fotonu  na  parę
elektron-pozyton,  dzieje  się  tak  np.  w  pobliżu  gwiazd  neutronowych.   Praca  P.  Rühla
kontynuowana jest obecnie przez innego mojego studenta, wspomnianego A. Kääpä. Planujemy
wspólnie obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska photon splitting w warunkach nie
pozwalających na obliczenia przy użyciu metody uproszczonej zastosowanej wcześniej przez P.
Rühla. Jak dotąd nie sprawdzono, czy prawdopodobieństwo to jest zaniedbywalne dla energii
fotonów  rzędu  1020 eV i  natężeń  pola  geomagnetycznego.  Jeżeli  tak  nie  jest  to  możliwości
detekcji fotonów o ultra-wysokich energiach powinny zostać ponownie przeanalizowane. 

Na koniec chciałbym wyrazić nadzieję, że moje bardzo dobre i owocne kontakty ze studentami
jak  również  doświadczenie  zdobyte  podczas  pracy  zagranicą  w  bardzo  mocnych  grupach
niemieckich pomogą mi w utworzeniu i prowadzeniu grupy naukowej prowadzącej badania na
międzynarodowym poziomie i aktywnie uczestniczącej w rozwoju nauki we współpracy z innymi
liczącymi się ośrodkami. 

6. Referencje.

1. J. Linsley, Phys. Rev. Lett. 10 (1963) 146

2. D. J. Bird et al., ApJ 441 (1995) 144 

3. G. Sigl, hep-ph/0109202 (2001) 

4. K. Greisen, Phys. Rev. Lett. 16, 748 (1966); G. T. Zatsepin and V. A. Kuzmin, J. Exp. 
Theor. Phys. Lett. 4, 78 (1966)

5. D. Allard, N. G. Busca, G. Decerprit, A. V. Olinto, and E. Parizot, JCAP 0810, 033 
(2008), arXiv:0805.4779

6. B. R. Dawson et al., EPJ Web of Conferences 53, 01005 (2013)

7. H. Tokuno et al.,  Nucl. Instr. Meth. A676, 54 (2012); T. AbuZayyad et al., Nucl. Instr. 
Meth. A689,  87 (2012)

8. N. Chiba et al., Nucl. Instr. Meth. A311, 338 (1992); H. Ohoka et al., Nucl. Instr. Meth. 

30



A385, 268 (1997).

9. C. Bleve for the Pierre Auger Collaboration, Proc. of 34th Int. Cosmic Ray Conf., The 
Hague, The Netherlands (2015); arXiv:1509.03732, p. 61 

10. F. R. Klinkhamer and M. Risse, Phys. Rev. D77 (2008) 016002 and Phys. Rev. D77 
(2008) 117901; M. Galaverni, G. Sigl, Phys.Rev. D78 (2008) 063003; L. Maccione, S. 
Liberati, JCAP 0808:027 (2008); G. Rubtsov et al. arXiv:1312.4368 [astro-ph.HE] 
CERN-PH-TH-2013-308

11. D. Heck et al., Wissenschaftliche Berichte, Forschungszentrum Karlsruhe FZKA 6019 
(1998), https://web.ikp.kit.edu/corsika/ 

12. T. Bergmann et al., Astropart. Phys. 26, 420 (2007)

13. S.J. Sciutto, arXiv:astro-ph/9911331; www.fisica.unlp.edu.ar/auger/aires

14. T. Erber, Rev. Mod. Phys. 38, 626 (1966)

15. B. McBreen, C.J. Lambert, Phys. Rev. D 24 (1981) 2536

16. T. Stanev, H.P. Vankov, Phys. Rev. D 55 (1997) 1365

17. X. Bertou, P. Billoir, S. Dagoret-Campagne, Astropart. Phys. 14 (2000) 121 

18. W. Bednarek, New Astron. 7 (2002) 471

19. A.A. Sokolov, I.M. Ternov, Radiation from Relativistic Electrons, Springer-Verlag, 
Berlin, 1986

20. T. Abu-Zayyad et al. (Telescope Array Collaboration), Phys. Rev. D88, 112005 (2013)

21. A.V. Glushkov et al. JETPLett. 85 (2007) 131

22. G. I. Rubtsov et al., Phys. Rev. D73, 063009 (2006)

23. O. E. Kalashev, G. I. Rubtsov and Sergey V. Troitsky, Phys. Rev. D80 (2009) 103006

24. K. Shinozaki et al., Astrophys. J. 571 (2002) L117; K. Shinozaki et al., Proc. 28th Int. 
Cos-mic Ray Conf., Tsukuba, 1 (2003) 401 

25. R. Aloisio, V. Berezinsky, M. Kachelrieß, Phys. Rev. D69, 094023 (2004)

26. V. Verzi for the Pierre Auger Collaboration, Proc. of 33rd Int. Cosmic Ray Conf., Rio de 
Janeiro, Brasil (2013), paper 928, arXiv:1307.5059

27. D. Ikeda et al. (Telescope Array Collaboration), Proc. of 33rd Int. Cosmic Ray Conf., Rio 
de Janeiro, Brasil (2013), paper 358

28. R. U. Abbasi et al. (Hires Collaboration), Phys. Rev. Lett. 100, 101101 (2008)

29. A. A. Ivanov, S. P. Knurenko, and I. Ye. Sleptsov. J. Exp. Theor. Phys., 104:872, 2007; 
A. A. Ivanov, S. P. Knurenko, and I. Ye. Sleptsov. New J. Phys., 11:065008, 2009

30. V. S. Berezinsky and S. I. Grigoreva, Astron. Astrophys. 199, 1 (1988); V. Berezinsky, A. 
Z. Gazizov, and S. I. Grigorieva, Phys. Rev. D74, 043005 (2006) 

31. T. Abu-Zayyad et al. (Telescope Array Collaboration), Astrophys. J. Lett. 768, L1 (2013)

31



32. P. Sokolsky (Hires Collaboration), Nucl. Phys. B (Proc. Sup.) 196, 67 (2009)

33. A. Schulz for the Pierre Auger Collaboration, Proc. of 33rd Int. Cosmic Ray Conf., Rio de
Janeiro, Brasil (2013), paper 769, arXiv:1307.5059

34. S. Eidelmann et al., Particle Data Group, Phys. Lett. B592, 1 (2004); M. Strikman, 
komunikacja prywatna (2005)

35. J. W. Elbert, T. Stanev and S. Torii, Proc. of 18th Int. Cosmic Ray Conf., Bangalore 6 
(1983) 227

36. F. Nerling et al., Astropart. Phys. 24 (2006) 421

37. R. Ulrich, http://www-ik.fzk.de/ rulrich/coast/∼

38. D. Heck, komunikacja prywatna (2014)

39. T. Sjöstrand, et al., arXiv:hep-ph/0308153v1, 2003; T. Stanev, et al., Phys. Rev. D 62 
(2000) 093005 

40. F. Halzen, R.A. Vazquez, T. Stanev, and H. P. Vankov, Astropart. Phys. 3 (1995) 151

41. R. J. Stoneham, J. Phys. A: Math. Gen. 12, 2187 (1979) 

32


