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4c. Om6wienie celu naukowego ww. prac i osi4gnigtych wynik6w wraz z om6wieniem ich
ewentualnego wykorzystania.

4c1. Motywacje naukowe

Wszechobecne wystgpowanie we Wszechdwiecie wysokoenergetycznych naladowanych czy-
stek - promieni kosmicznych Swiadczy o istnieniu potgznych kosmicznych akcelerator6w.
W Galaktvce akceleratory te od dawna identyfikuje sig z nierelatywistycznymi falami ude-
rzeniowymi mlodych pozostalodci po supernowych, kt6re ef'ektywnie przyspieszaj4 cz4stki
i generuj4 turbulentne pola elektromagnetyczne. Podobne procesy prawdopodobnie zachodz4
takze w 2r6dlach, w kt6rych obserwuje sig relatywistyczne wyplywy plazmy, takich jak dze-
ty aktywnych j4der galaktyk czy blyski gamma. Wszystkie te obiekty stanowiq Zr6dla silnej
nietermicznej emisji wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
rentgenowskim i gamma.

Najczg6ciej rozwazanym mechanizmem akceleracji promieniowania kosmicznego w szoka,ch
pozostalo6ci po supernowych jest proces Fermiego I rzgdtt. Wymaga on utrzymywania ener-
getycznych cz4stek w pobli2u frontu fali, co dzieje sig na skutek elastycznego rozpraszania
promieni kosmicznych na niejednorodnodciach pola magnetycznego z przodtt i z tylu fali.
Amplituda zabtrzert pola decyduje o czgsto6ci rozpraszania, a wigc takze o skali czasowej ak-
celeracji na szoku, co jest bezpoSrednio powiqzane z maksymalnE mozliwq energiq, do kt6rej
mogq zostad przyspieszone promienie kosmiczne. Aby umo2liwi6 akceleracjg czqstek do energii
obserwowanych dla galaktycznych promieni kosmicznych (do okolo 1015 eV) w szokach po-
zostalodci po supernowych, amplituda turbulencji musi znacznie przewy2sza6 poziom zadany
przez kompresjg w szoku pola magnetycznego o6rodka migdzygwiazdowego, w kt6rym rozcho-
dz4 sig fale uderzeniowe. Turbulencja magnetyczna musi by(, zatem generowana w s4siedztwie
Iali przez same przyspieszane cz4stki. Zar6wno teoretyczne nieliniowe modele mechanizmu
Fermiego I rzgdu, jak i wsp6lczesne obserwacje astronomiczne zdaj1 sig potwierdza6 wystgpo-
wanie proces6w amplifikacji pola magnetycznego w przednich szokach (ang. forward shocks)
mlodych pozostalodci po supernowych. Zaklada sig przy tym, ze wydajno66 produkcji wysoko-
energetycznych czqstek w tych obiektachjest wysoka. Interpretacja danych obserwacyjnych nie
jest jednak jednoznaczna. W szczeg6lnolci istniej4 scenariusze, kt6re potrafi4 wyja6ni6 obser-
wacje i nie wymagaj4bardzo wysokiej wydajno6ci proces6w przyspieszania cz4stek i generacji
pola magnetycznego. Na korzydi tych modeli przemawia m.in. fakt, ze dot4d nie znalezio-
no bezpodredniego dowodu obserwacyjnego na przewidywane przez modele nieliniowe efekty
modyfikacji procesu przyspieszania przez promienie kosmiczne w postaci wklgslego (niepotg-
gowego w szerokim zakresie energii) widma cz4stek i istnienia prekursora do fali uderzeniowej.
Dodatkowq komplikacjg stanowi niemoZno66 jednoznacznego rozstrzygnigcia pomigdzy lepto-
nowym (zwi4zanym z odwrotnym efektem Comptona na mikrofalowym promieniowaniu tla)
i hadronowym (zwi1zanym z rozpadem neutralnych pion6w, produkowanych w nieelastycz-
nychzderzeniach promieni kosmicznych z jonami o6rodka) charakterem emisji promieniowania
gamma wysokich energii. St4d o akceleracji proton6w (promieni kosmicznych) w szokach po-
zostalodci po supernowych mozna tylko po6rednio wnioskowa6 zakladaj4c, ze sA one r6wnie
ef'ektywnie przyspieszane jak elektrony, odpowiedzialne za obserwowanq synchrotronow4 emi-
sjg rozciqgajqc4 sig od zakresu radiowego do rentgenowskiego.

Zatem, aby ztaleh(, bezpo6redni dow6d na pochodzenie promieni kosmicznych z pozostalo-
6ci po supernowych, niezbgdne jest pelne zrozumienie wlasnodci turbulencji pola magnetycz-
nego oraz szczeg6l6w proces6w, kt6re prowadz4 do jej generacji w pobli2u nierelatywistycznej
fali uderzeniowej, a zwlaszcza w obszarze prekursora. Plazma astrofizyczna, w kt6rej tworz4
sig fronty uderzeniowe, jest niemal zawsze bezzderzeniowa (ang. colli,si,onless). Oznacza to,



ze za rozpraszanie czqstek plazmy i dyssypacjq energii w warstwie przejdciowej szoku odpo-
wiedzialne s4 turbulentne pola elektromagnetyczne. Turbulencja elektromagnetyczna, plazma
oraz wysokoenergetyczne cz4stki tworz4 wigc w fali uderzeniowej siinie nieliniowo sprzglony
uklad, kt6rego calo6ciowy obraz moze byi nakre6lony tylko w ramach w pelni samouzgod-
nionego modelu. Musi on jednocze6nie traktowai m.in. przyspieszanie czqstek, generacjg pola
magnetycznego, nieliniow4 strukturg szoku oraz procesy )lwrzlcarria" (preakceleracji) cz4-
stek termicznej plazmy do proces6w przyspieszania. Taki model oferuje metoda symulacji
kinetycznych parti,cle-i,n-cell (PIC, cz4stka w kom6rce). Wyniki badafr nierelatywistvcznych
bezzderzeniowych fal uderzeniowych mlodych pozostalodci po supernowych za pomoce symu-
lacji PIC skladaj4 sig na jednotematycztry cykl publikacji, stanowiqcy osiqgnigcie naukowe
zglaszane do mojego postgpowania habilitacyjnego.

Doglgbne zrozumienie nieliniowych proces6w zachodz4cych w f'alach uderzeniowych, po-
winno doprowadzi(, w przyszlo6ci do rozwiqzania zagadki pochodzenia promieniowania ko-
smicznego. Jest ono rownie? niezbgdne do szczegolowego poznania mechanizm6w dzialania
i produkcji emisji elektromagnetycznej takich 1rodeljak pozostaloSci po supernowych. wybu-
chy sioneczne, wiatry gwiazdowe i galaktvczne, mglawice puisarowe oraz relatywistyczne d2ety
aktywnych galaktyk i 2r6del blysk6w gamma. Zrontm\enie mikrofizyki fal uderzeniowych ma
takze niebagatelne znaczenie dla rozwiqzania innych waznych problem6w naukowych. W6r6d
nich nalezy wymienid zagadkg pochodzenia pierwotnych p61 magnetvcznych we Wszech6wie-
cie i pytania dotycz4ce wlasnodci turbulencji wzbudzanej w ukladach plazmowych z dala od
stanu r6wnowagi. Problemy te, wraz z zagadk4 pochodzenia promieni kosmicznych, stanowi4
jedne z gl6wnych nierozwi4zanych fundamentalnych zagadnieh wsp6lczesnej astrofizyki.

4c2. Metoda symulacji kinetycznych parti,cle- in- cell

Najpelniejszy opis dynamiki plazmy bezzderzeniowej oferuje kinetyczna teoria oparta na
r6wnaniu Wlasowa oraz r6wnaniach Maxwella. R6wnanie Wlasowa opisuje czasowA ewolu-
cjg funkcji rozkladu cz4stek w obecnodci kolektywnego pola elektromagnetycznego, bgdEce-
go wynikiem dlugozasiggowych oddzialywafi pomigdzy cz4stkami plazmy. Scisle analityczne
tozwiarzanie tej teorii nie jest moZliwe dla dowolnej funkcji rozkladu, istnieje wigc potrze-
ba stosowania przyblizonych metod. Kinetyczne symulacje plazmowe part'icle-tn-cell stanowi4
metodg numerycznego rozwi1zywania r6wnai Wlasowa-Maxwella, r6wnowazn4 metodzie cha-
rakterystyk. Symulacje te pozwalaj4 na jednoczesne calkowanie kompletnego ukladu r6wnafi
Maxwella oraz relatywistycznych r6wnaf ruchu cz1stek w spos6b w pelni samouzgodniony
na siatce numerycznej. Model plazmy bezzderzeniowej oferowaly przez metodg PIC pozwala
na dokladny opis kolektywnych oddzialywai w plazmie obserwowanej w warunkach labora-
toryjnych oraz w przestrzeni kosmicznej. Model ten okazai sig niezwykie cenny w badaniach
uklad6w fizycznych, w kt6rych rozklady czqstek odbiegaj4 od rozkladu Maxwella, a takze
do opisu nieliniowej ewolucji niestabilnodci plazmowych, poziomu ich saturacji czy tez re-
akcji zwrotnej turbulencji elektromagnetycznej na wysokoenergetyczne cz4stki. Badanie tych
zagadniefl wykracza poza mozliwo6ci analitycznychprzybTizen liniowych czy plynowych symu-
lacji magnetohydrodynamicznych (MHD). Niebywaly postqp w rozwoju algorytm6w PIC oraz
sprzgtu obliczeniowego, jaki dokonal sig w ostatnim czasie, pozwala dzisiaj na przeprowadza-
nie w pelni tr6jwymiarowych symulacji z uzyciem miliard6w czarstek i siatek numerycznych na
tyle du2ych, ze mozliwe jest wyraZne odseparowanie skal fizycznych badanego ukladu. Nieza-
st4pione w tym wzglgdzie okazalo sig zastosowanie technik obliczeri r6wnoleglych. Symulacjom
PIC nadaje sig dzi6 czgsto miano eksperyment6w numerycznych.

Bezzderzeniowo6d plazmy w modelu PIC osi4gana jest poprzez zast4pienie punktowych
cz4stek quasi-cz4stkami (makrocz4stkami), kt6rych rozmiar jest por6wnywalny lub wigkszy



od rozmiaru pojedynczej kom6rki (cell) siatki numerycznej. Kazda quasi-cz4stka reprezen-
tuje maly element objgtodci przestrzeni fazowej, a wigc wiele rzeczywistych czqstek plazmy.
Ladunek i masa makroczqstki nie s4 takie same jak rzeczywistego elektronr czy protonu,
lecz stosunek ladunku do masy quasi-cz4stki jest rzeczywisty, a wigc oddzialuje ona z polem
elektromagnetycznym tak jak prawdziwe czqstki plazmy. UZycie siatki numerycznej, na kt6rej
reprezentowane jest pole elektromagnetyczne j znacznie Ltpraszcza obliczenia, cho6 oznacza, ze
skale przestrzenne mniejsze od rozmiaru kom6rki nie mogq by6 poprawnie opisane. Niemniej
jednak to dlugozasiggowe kolektywne oddzialywania w plazmie bezzderzeniowej sq interesu-
j4ce w wigkszodci zastosowai astrofizycznych, a metoda PIC of'eruje znakomity ich opis.

Posiadam obecnie niemal siedmioletnie do6wiadczenie w stosowaniu symulacji kinetycz-
nych PIC do badai uklad6w astrofizycznych. Nasz kod numeryczny stanowi zmodyfikowanA)
wsp6lbie2n4 wersjg relatywistycznego kodu TRISTAN (ThRee-dlmens'ional STAI'{ford code),
kt6ra zostala opracowana w wersji dwu- i tr6jwymiarowej wysilkiem naszej grupy badaw-
czej. Wersja programu do przetwarzania r6wnoleglego korzysta z przenolnego 6rodowiska do
przesylania komunikat6w MPI (Message-Passzng-InterJace). TRISTAN wykorzystuje karte-
zjafisk4 sie6 numerycznq, kt6ra podzielona jest na domeny przypisane oddzielnym rdzeniom
procesora. S4siednie domeny komunikuj4 sig migdzy sobq, co zapewnia spelnienie warunk6w
zszycia i warunk6w brzegowych. Modyfikacje wprowadzone do programu obejmujq min. za-
stosowanie nowych algorytm6w wyLszego rzgdu do metody depozycji prqd6w elektrycznych
na punkty siatki i interpolacji sil elektromagnetycznych do polozenia cz4stek, co znacznie
obniza poziom szumu numerycznego. Ponadto zaimplementowano r62ne metody filtrowania
numerycznego promieniowania Czerenkowa, generowanego na malych skalach przez cz4stki,
kt6rych prgdkodi na siatce numerycznej przewyzsza prgdkodi tazow4 fali elektromagnetycznej.
Ten niefizyczny efekt jest skutkiem stosowania metody r62nicowej do rozwi4zywania r6wnaf,
Maxwella, kt6ra zmienia relacjg dyspersji dla fal elektromagnetycznych na skalach por6wny-
walnych z rozmiarem kom6rki. Program zostal takze zoptymalizowany ze wzglgdu na szybko66
wykonywania obliczefi.

Eksperymenty PIC wymagaj4 stosowania bardzo duzych siatek numerycznych w ceiu uzy-
skania rozpigto6ci skal dynamicznych ukladu, kt6ra obejmuje wszystkie istotne skale prze-
strzenne badanych proces6w ftzycznych. Zeby vyskai poZqdany niski poziom szum6w, ilodi
makroczqstek w symulacjach musi wigc by6 bardzo duza. Symulacje musz4 tez by6. prowa-
dzone wvstarczaj4co dlugo, aby wychwycii nieliniowe etapv ewolucji uklad6w. Oznacza to,
ze eksperymenty PiC, nawet te przeprowadzane w dw6ch wymiarach i, jak zazwyczaj ma to
miejsce, dla zredukowanego stosunku masy protonu i elektronu mrf m, << 1836, wymagajq
ogromnych mocy obliczeniowych, a takze przestrzeni dyskowych rzgdu dziesiqtek terabajt6w
(TB) do skladowania danych. Muszq wigc one byi prowadzone zdalnie przy uzyciu superkom-
puter6w wsp6lbieznych iub na platformach obliczei rozproszonych (klastrach). Wszystkie te
cechy stanowiE o szczeg6lnej specyfice badafi stosuj4cych metodg PIC. Przede wszystkim
projekty numeryczne s4 bardzo czasochlonne. Na powyzsze, obok czasttpotrzebnego naprze-
prowadzenie wla6ciwych eksperyment6w, sklada sig czas niezbgdny do dostosowania kodu
numerycznego do zdefiniowanego problemu badawczego, wykonania wszechstronnych symu-
Iacji testowych oraz polniejszej analizy danych, kt6rych rozmiar najczgdciej przekracza kiika
TB na pojedyncz4 symulacjg. Te ograniczenia nie zawsze dajq sig pokona6 przez podziele-
nie zadaf migdzy czlonk6w grupy badawczej. W szczeg6lnodci, na dostgpnych naszej grupie
zasobach o6rodk6w superkomputerowych IIASA i amerykafiskiej infrastruktury gridowej XSE-
Dtr, wzglgdy bezpieczehstwa uniemozliwiaj4 wsp6ldzielenie danych. Wsp6lna analiza wynik6w
wymagalaby wigc transferu ogromnej ilo6ci danych na lokalne komputery. Dodatkowo specy-
fika symulacji PIC wymaga dopasowania zakresu zamierzonych badaf do dostgpnych mocy



obliczeniowych, kt6re zawsze sq ograniczone, gdy symulacje sq wykonywane w publicznych
centrach superkomputerowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w p. 5b.

4c3. Om6wienie poszczeg6lnych prac

(Referencje odnoszg si,g do prac ulasnych oraz 'innych wskazanych punkt6w ,,Wykazu", stanow'igcego
zalgczn'ilt f do ,,Wn'iosku o przeprowadzenie postgpowan'ia habi,li,tacyjnego").

Jak wspomnialem, metoda symulacji kinetycznych PiC pozwala w zasadzie na kompletny
samouzgodniony opis bezzderzeniowych f'ai uderzeniowych z jednoczesnym uwzglgdnieniem
wielkoskalowej stmktury przeplywu plazmy, energetycznych cz4stek, efekt6w nieliniowvch,
w tym generacji pola magnetycznego, oraz nawet proces6w radiacyjnych. Procesy akcele-
racji cz4stek w szokach dotyczy jednak2e szerokiego zakresu skal dynamicznych turbulencji
magnetycznej, a produkowane widma promieni kosmicznych rozci4gaj4 sig na kilka rzgd6w
wielko6ci w pgdach czqstek. Stwarza to powazne trudnoSci dla bezpo6redniego. tak rozumia-
nego, globalnego modelowania fal uderzeniowych za pomoc4 symulacji PIC. Doglgbna analiza
t rozwi4zanie wynikaj4cych w takim podej6ciu problem6w pozostaje wigc diugoterminowym
celem moich badah. Przedstawione we wniosku osi4gnigcie naukowe, w lbrmie jednotematycz-
nego cyklu publikacji [H1-H4], kt6rego istotnym uzupelnieniem sq prace [A1] i [A5], sklada
sig na kolejne etapy zamierzef badawczych prowadz4cych do realizacji tak postawionego celu.

Jednotematyczny cykl publikacji lHl-H l dotyczy proces6w amplifikacji pola magnetycz-
nego bgd4cych wynikiem niestabilno6ci wzbudzanych przez promienie kosmiczne w obszarze
prekursora do nierelatywistycznej fali uderzeniowej [H2-H4] (a takze [A5]) oraz zjawisk za-
chodz4cych w procesie formowania sig samego frontu uderzeniowego, w tym generacji turbu-
lencji elektromagnetycznej oraz preakceleracji czqstek [H1] (oraz [A1]) Rozwazane uk]ady
fizyczne reprezentujq- poza przypadkiem plazmy nienamagnetyzowanej (swobodnej), bada-
nym w lHl] - warunki wystgpuj4ce w tzw. r6wnoleglych falach uderzeniowych, w kt6rych jed-
norodna skladowa pola magnetycznego jest skierowana wzdhn kierunku rozchodzenia sig fali.
Wyniki tych prac majq zastosowanie przede wszystkim do przednich szok6w mlodych pozosta-
lodci po wybuchach supernowych typu powlokowego (ang. shell),lecz niekt6re wnioski mog4
dotycz5rd r6wniez obiekt6w, w kt6rych wystgpuiq relatywistyczne fale uderzeniowe. Pruez mlo-
de pozostalodci po supernowych rozumie sig tutaj obiekty w fazie swobodnej ekspansji lub na
wczesnych etapach fazy Sedova-Taylora, w kt6rych obserwowane prgdko6ci propagacji szok6w
wynoszA drednio okolo 104 km/s, lecz przypttszczalnie mogQ nawet siggai granicy 6redniore-
latywistycznej. Prace [A1] i lA5] wia2q sig bezpo6rednio z tematyk4 osi4gnigcia naukowego
i sq r6wnie? szerzej opisane poniZej. Nie zostaly one wlqczone do jednotematycznego cyklu
publikacji ze wzglgdu na m6j mniejszy niz 25% udzial w ich powstaniu oraz r6wniez z uwagi
na inn4 metodg badawcz4 (symulacje hybrydowe) tLyty w [A5].

Poni2ej znajduje sig kr6tkie om6wienie poszczeg6lnych prac i ich najwaZniejszych wynik6w.

fH ] Jak wynika z dyskusji w p. 4c1, generacja turbulencji magnetycznej w s4siedztwie fali
uderzeniowej przez przyspieszane w szoku cz4stki jest niezbgdnym skladnikiem procesu akce-
Ieracji promieni kosmicznych do wysokich energii. Praca lH4) dotvczy problemu amplifikacji
turbulentnego pola magnetycznego w malo zbadanym obszarze prekursora nierelatywistycz-
nej fali uderzeniowej, w kt6rej zachodzq efektywne procesy przyspieszania cz4stek. W ba-
danym modelu wysokoenergetyczne protony przyspieszone na fali uderzeniowej w procesie
Fermiego I rzgdu stanowiq niemal izotropowq popuiacjg cz1stek, kt6ra w ukladzie odniesie-
nia zwi1zanym z plazm4 przed szokiem dryfuje z nierelatywistyczn4 prgdko6ci4 szoku wzdluz
jednorodnego pola magnetycznego. Sytuacja ta dotyczy warunk6w z dala od frontu zderze-
niowego, gdzie jony stanowi4 jedynq populacjg wysokoenergetycznych cz4stek ze wzglgdu



na straty promieniste? przyspieszane eiektrony pozostajq w bliskim sqsiedztwie szoku. Pro-
mienie kosmiczne nios4 wigc w plazmie pr4d elektryczny, kt6ry jest r6wnowazony przez pr4d
powrotu czqstek termicznej plazmy, gi6wnie eiektron6w. Oddzialywanie prqdu powrotu z nie-
jednorodno6ciami pola magnetycznego przed szokiem prowadzi do wyst4pienia niestabilno6ci.
Przeprowadzona przez Bella (2004. MNRAS 353. 550) weryfikacja teorii Iiniowej powy2szego
procesu z zastosowaniem parametr6w ftzycznych opisuj4cych warunki spotykane w mlodych
pozostalo6ciach po supernowych pokazala, 2e natura generowanej turbulencji ma odmienny
niZ dotychczas przyjmowany charakter. Wedlug niego, nierezonansowe o dlugodci fali znacz-
nie mniejszej fiz promief Larmora promieni kosmicznych kolowo spolaryzowane i niemal
nieoscylacyjne (aperiodyczne) poprzeczne mody f'alowe s4znacznie efektywniej wzbudzaneni?
rezonansowe fale Alfv6na, uwazane dotqd za podstawowy budulec turbulencji w prekursorze.
Przeprowadzone przez Beila symulacje MHD pokazaly,2e amplituda generowanej turbulencji
moze o rzgdy wielko6ci przewyhszy6 natqzenie jednorodnego pola magnetycznego. Zostalo to
potwierdzone takze przez wyniki symulacji MHD innych autor6w.

Ceiem podjgtych przez nas w pracy IH ] badaf za pomocq symulacji PIC bylo zweryfiko-
wanie obliczef, analitycznych oraz modelowaf, MHD w obecnodci ef'ekt6w kinetycznych, kt6-
rych nie mozna poprawnie uwzglgdni6 za pomoc4 wspomnianych metod, zwlaszcza w rezimie
nieliniowej ewolucji ukladu. Badania opieraly sig o tr6jwymiarowe eksperymenty PIC, kt6re
z uwagi na dostgpne dla nas ograniczone zasoby obliczeniowe zaklada1 musialy uproszczony
zestaw parametr6w.W szczeg6lno6ci warunek na maksymalne tempo wzrostu Imc,.,:7rrr.*
niestabilnodci, 7-.* 41 Oz, gdzie Q1 ozuacza czgsto1(, cyklotronow4 jon6w plazmy, nalozo-
ny w teorii liniowej, nie m6gl zosta| restrykcyjnie spelniony. Eksperymenty 3D, jak r6wniez
dodatkowe testowe symulacje dwuwymiarowe, zostaly wykonane przeze mnie. Zastosowano
przy tym periodyczne warunki brzegowe na siatce numerycznej, podobnie jak w przypadku
wspomnianych symulacji MHD. Badane uklady reprezentujq wigc niewielki obszar prekursora
do fali uderzeniowej. Nasze symulacje kinetyczne potwierdzily wzbrdzanie niealfvenowskich
mod6w falowych w ukladzie, Iecz pokazaly, ze tempo narastania fluktuacji pola magnetycz-
nego jest znacznie wolniejsze od tempa przewidywanego przez teorig liniow4. Dodatkowo,
dominujqce w fazie liniowej ewolucji mody falowe sq sko6ne, nie odtwarzaj4 wigc dokladnie
przewidywai teorii analitycznej, wedlug kt6rej maksymalne tempo wzrostu niestabilno6ci od-
powiada zaburzeniom o wektorach falowych skierowanych r6wnolegle do kierunku Sredniego
pola. Amplituda zaburzonego pola magnetycznego nigdy nie osiqga wysokich wartoSci ocenia-
nych niekiedy z obserwacji astronomicznych, jak r6wniez tych obserwowanych w symulacjach
MHD, lecz wysyca sig na poziomie por6wnywalnym z natgzeniem Sredniej skiadowej pola.
Dzieje sig tak wskutek oddzialywania wygenerowanej turbulencji na cz4stki ukladu, w wyni-
ku kt6rego zanika stopniowo wzglgdny dryf promieni kosmicznych i plazmy termicznej, znika
wigc takZe Lr6dlo niestabilno6ci. Warto zarwazy(,,2e efekt6w reakcji zwrotnej pola magne-
tycznego na trajektorie cz4stek nie da sig uwzglgdnii w modelowaniu MHD, kt6re reprezentuje
promienie kosmiczne jako przestrzennie jednorodny i niezmienny pr4d zewngtrzny. To ogra-
niczenie przybliZenia MHD tlumaczy rozbiezno(:ci w wynikach dotycz4cych poziomu saturac.ji
turbulencji magnetycznej uzyskanych t4 metod4 i za pomocq naszych symulacji PIC.

Kontrowersyjne wyniki naszej pionierskiej pracy [H4] spotkaly sig z szerokim zaintereso-
waniem astrofizyk6w i byly inspiracj4 do dalszych badaf analizowanego procesu. Poniewaz
warunek magnetyzacji plazmy 7-a" ( f); nie byl restrykcyjnie spelniony, natura poczqtkowo
dominuj4cego w naszych symulacjach modu falowego ulegla modyfikacji wzglgdem przewidy-
wafr teorii liniowej. Dlatego tez postanowili6my ponownie zbada(, niestabilnoS6 nierezonansowe
(obecnie czgsto nazywanA niestabilnodci4 Bella) dla parametr6w duzo bardziej realistycznych
niz te wybrane wcze6niej do eksperyment6w tr6jwymiarowych.



iH3] Dla wypracowanego przeze mnie nowego zestawu parametr6w Thomas Stroman przepro-
wadzil symulacje PIC o wysokiej rozdzielczolci, kt6rych wyniki stanowily czg1(. jego rozprawy
doktorskiej. Eksperymenty zostaly wykonane z uhyciem dwuwymiarowych siatek numerycz-
nych (tzw. model 2D3V (2.5D), w kt6rym cz4stki mogq mied skladowe prgdkodci poprzecztre
do plaszczyzny siatki). Do tego ceiu, przy mojej asy6cie, Thomas Stroman zaadaptowal kod
numeryczny 3D uzywany w pracy IH ] do w pelni dwuwymiarowej wersji (svmulacje 2D
wykonvwane byly w IH ] przy uzyciu siatek 3D maj4cych jedynie 3 kom6rki w kierunku
prostopadlym do wybranej plaszczyztty symulacji). Nowe symulacje, opublikowane w pracy

fH3], znakomicie odtwarzaj1analityczne przewidywania teorii liniowej, w tym pojawienie sig,
dlugodi f'ali oraz tempo wzrostu r6wnoleglego modu turbulencji pola magnetycznego. Pomimo
r6znicy wlasno6ci dominuj4cych w fazie liniowej mod6w turbulencji, obserwowanych w nowych
i poprzednich symulacjach, nieiiniowa ewolucja ukladu przebiega podobnie dla wszystkich ba-
danych zestaw6w parametr6w, w szczeg6lno6ci mechanizm wysycenia ampiitudy turbulencji
jest ten sam. Sugeruje to, 2e pocz1lkowo dominuj4ce mody niestabilne obserwowane w obu
przypadkachleiq na tej samej galgzi reiacji dyspersji (por. roz. 3.2.4'w [H1]). Pole magne-
tyczne. zostaje wzmocnione o czynnik 10-20, nadal znacznie poniZej wartodci otrzymywanych
w symulacjach MHD, Iecz w zgodno6ci z oszacowaniami analitycznymi Luo i Melrose'a (2009,
MNRAS 397, 1402), kt6rzy wykazali, ze zanik wzglgdnego dryfu wysokoenergetycznych czq-
stek i plazmy jest zwi4zany z rezonansowym rozpraszaniem czgdci populacji promieni ko-
smicznych na nierezonansowej turbulencji. Efekt ten zostal zaobserwowany takze w naszych
s5rmuiacjach. Symulacje ponadto pokazaly, ze w nieliniowej fazie ewolucji ukladu nierezonan-
sowej turbulencji magnetycznej towarzysz4 silne zaburzenia ggsto6ci o6rodka. Pojawiajq sig
przy tym pustki w plazmie otoczone obszarami o zwigkszonej ggstodci, kt6rych struktura jest
skorelowana ze strukturq turbulentnego pola magnetycznego. Oddzialywanie o6rodka z za-
burzeniami pola magnetycznego prowadzi do pojawienia sig turbulentnych ruch6w plazmy,
sqsiednie obszary zderzaj4 sig ze sobq, powoduj4c dalszq kompresjg o6rodka i amplifikacjg
turbulentnego pola magnetycznego. Analogiczne efekty obserwowano takze w naszych po-
przednich symulacjach [H4], r6wniez w tr6jwymiarowej geometrii. Na skutek turbulentnych
ruch6w plazmy jej temperatura wzrasta, pojawia sig anizotropia rozkladu promieni kosmicz-
nych, a poia elektryczne zwi4zane z transportem p6l magnetycznych w plazmie mogq pro-
wadzi(, do stochastycznego (proces Fermiego II rzgdu) przyspieszania czqstek w prekursorze.
Jak przedyskutowano w pracy, wszystkie te efekty majq niebagatelny, cho6 obecnie trudny
do ilodciowego oszacowania, wplyw na strukturq calego szoku, procesy preakceleracji cz4stek
oraz wlasno6ci emisji promieniowania w obszarze za szokiem. W szczeg6Inodci, niejednorod-
no6ci ggstodci plazmy w prekursorze bgd4ce skutkiem niestabilnodci nierezonansowej mogE
prowadzid do generacji silnej turbulencji z tyl:u fali uderzeniowej w procesie turbulentnego
dynama magnetycznego, jak rozwaLano np. w pracy [A ] (por. p. 5b).

Wyniki dotycz4ce niestabilno6ci nierezonansowej uzyskane w modelowaniu PIC zostaly
przez nas niemal jednocze6nie potwierdzone poprzez symulacje hybrydowe w pracy lA5]. By-
lem pomyslodawc4 tego projektu. Modelowanie zostalo wykonane wedlug moich wskaz6wek
przez Luisa Gargate (w ramach wsp6lpracy z grup4 prof. Luisa Silvy z Lizbony) i stano-
wilo czg36 jego pracy doktorskiej. Symulacje hybrydowe traktuj4 elektrony jako plvn MHD,
natomiast ruch proton6w opisany jest kinetycznie (PIC), co pozwala na dtfi4 swobodg do-
boru realistycznych parametr6w piazmy. Badania wskazaly na znaczne r62nice otrzymanej
amplitudy wzmacnianego pola magnetycznego w zalezno1ci od tego, czy wplyw turbulencii
na promienie kosmiczne jest wzigty pod uwage, czy tez nie. Przy uwzglgdnieniu tego wplywu
natgzenie pola magnetycznego moze przewyzszy(, poziom dredniego pola o czynnik wiekszv ni2
1.0, za{ mechanizm wysycania procesu ampiifikacji jest analogiczny do obserwowanego w sy-



mulacjach PIC. Turbulencji magnetycznej w fazie nieliniowej, r6wnie2 w obrazie hybrydowym,
towarzysz4 silne zaburzenia ggstoSci i prgdko6ci ruch6w plazmy.

[H2] Jak pokazano w pracy Reviile et al. (2006, Plasma Phys. Control Fusion 48,7747), niesta-
bilno66 nierezonansowa moze prowadzi6 do generacji turbulencji magnetycznej takze w ukla-
dzie, w kt6rvm zimna wiqzka relatywistycznych proton6w propaguje sig w zimnej plazmie
wzdhnjednorodnego pola magnetycznego. Uklad taki odpowiada najbardziej energetycznym
cz4stkom promieniowania kosmicznego dryfuj4cym daleko poza granica ucieczki swobodnej
z obszaru przyspieszania przed przed szokiem pozostalo6ci po supernowych. Reprezentuje
takze warunki fizyczne wystgpujqce w prekursorze r6wnoleglych relatywistycznych fbl uderze-
niowych. Celem badafi podjgtych w pracy [H2] byla analiza powyzszego ukladu dla strumieni
cz4stek propaguj4cych sig z czynnikiem Lorentza o skofczonej warto6ci i konfrontacja otrzy-
manych rezultat6w z wynikami nierealistycznych modelowai PIC i MHD, kt6re przedstawiaj4
promienie kosmiczne w postaci zewngtrznego prqdu, zatem efektywnie zakiadaj4c ̂ /cR: x.
Analiza zostala przeprowadzona dla zestawu parametr6w odpowiadajqcych watunkom, w kt6-
rych powinny sig pojawi6 nierezonansowe mody turbulencji magnetycznej, analogiczne do tych
opisanych dla nierelatywistycznych prgdkoSci dryfu promieni kosmicznych w [H3-H ] i [A5].
Symulacje PIC zostaly przeprowadzone przeze mnie przy uzyciu 2.5-wymiarowych siatek nu-
merycznych o wysokiej rozdzielczo1ci. Dla wybranych konfiguracji prof. Antoine Bret wykonal
r6wniez analizg relacji dyspersji dla liniowychzaburzeh o dowolnej orientacji wektora falowe-
go. Nasze badania wykazaly, ze kiedy wi4zka proton6w reprezentowana jest poprzez prze-
strzennie i czasowo niezmienny zewngtrzny pr4d, tzn. nie uwzglgdnia sig wplywu turbulencji
magnetycznej na trajektorie relatywistycznych cz4stek, obserwujemy mody nierezonansowe
o wlasno6ciach odpowiadaj4cych przewidywaniom analityczrtym. Pole magnetyczne zostaje
wzmocnione do wartolci znacznie przewyzszajqcych natgzenie Sredniego pola, w zgodno6ci
z symulacjami MHD. Jednakze uwzglgdnienie oddzialywania pola magnetycznego na stru-
mief, promieni kosmicznych, tj. analiza ukladu dla skofczonych wartoSci czynnika Lorentza
wi1zki, prowadzi do pojawienia sig w ukladzie dodatkowych mod6w turbulentnych, kt6re mo-
gq narasta6 znacznie szybciej niz mody nierezonansowe. Te dodatkowe mody zwi4zane s4
z elektrostatyczn1 niestabilno6ciq Bunemana pomigdzy jonami wiqzki a elektronami odrodka
oraz relatywistycznq niestabilnodciE dwustrumieniowq (filamentation), dla kt6rej maksymalne
tempo wzrostu odpowiada wektorom falowym zorientowanym prostopadle do kierunku propa-
gacji strumienia proton6w. Niestabilnodd dwustrumieniowa prowadzi do fragmentacji wiqzki
oraz plazmy o6rodka, co w przypadku wiqzek dredniorelatywistycznych znaczyco zmienia wla-
snoSci mod6w nierezonansowych odpowiedzialnych za efektywnq amplifikacjg pola magnetycz-
nego i modyfiku.je nieliniow4 strukturg turbulencji elektromagnetycznej. Zar6wno dla wi4zek
Sredniorelatywistycznych, jak i dla strumieni ultrarelatywistycznych amplituda generowanej
turbulencji wysyca sig na poziomie tylko kilkakrotnie przewyzszajacym natgZenie jednorodne-
go pola magnetycznego, podobnie jak dla uklad6w z nierelatywistycznym dryfem. Mechanizm
saturacji i w tych przypadkach wi4ze sig z transferem energii relatywistycznej wiqzki do pola
magnetycznego i jon6w plazmy o6rodka, w analogii z teori4 quasi-liniow4 oraz symulacjami
hybrydowymi dla wiyzek nierelatywistycznych (Winske & Leroy 1984, JGR 89,2673). Jeheli
wigc natgzenia, jakie nalezy zalohy(,, aby wyja6ni6 obserwacje) sq zrracztTie wyzsze, potrzeba
dodatkowej generacji pola magnetycznego w samym szoku lub tu2 zafal4uderzeniow4. Jak wy-
kazali6my jednak w symulacjach, kr6tkofalowa turbulencja o nawet umiarkowanej amplitudzie
moze prowadzi(, do efektywnego rozpraszania (izotropizacji rozkladu) promieni kosmicznych,
ze 6redni4 drogq swobodnq, zgodn4 z dyfuzj1 Bohma. Jest to bardzo wazny wynik, kt6ry
moze postawi6 w innym dwietle nasze wcze6niejsze pesymistyczne oszacowania ef'ektywno6ci



procesu Fermiego I rzgdu na relatywistycznych falach uderzeniowych (np. [A8]).
Podsumowujqc, wyniki badah przedstawion}'ch w pracach [H2-H4] i lA5] sugerujq, 2e niesta-
bilnoSi nierezonansowa moze odgrywa6 zuaczqcq rolg w prekursorze fal uderzeniowych mio-
dych pozostalodci po wybuchach supernowych. Ograniczenia wynikaj4ce z przyjgtych w sy-
mulacjach periodycznych warunk6w brzegowych, narzuco\e przez dostgpne w6wczas moce
obliczeniowe i wielkie rozmiaty oraz zlozono66 ukladu fizycznego,jaki pr6buje sig badai, nie
pozwoiily na tym etapie wiarygodnie okredlid, czy efektywno66 generacji turbulencji magne-
Lycznej w badanych procesach jest wystarczaj4ca, aby wyjadnic duze natgzenia p61 obser-
wowane w tych obiektach. Zagadnienie to wciqz pozostaje bez definitywnego rozwi4zania.
Poniewaz, jak wyja6niono w p.4c7, amplituda turbulencji pola magnetycznego przeklada sig
na wysoko6d maksymalnej energii cz4stek przyspieszanych na falach uderzeniowych, nasze wy-
niki pozostawiaj4 otwarte pytanie o mozliwo66 pochodzenia Galaktycznej popuiacji promieni
kosmicznych wyl4cznie z pozostalodci po supernowych.

Celem badai przedstawionych w pracy lHll, ostatniej z jednotematycznego cyklu publi-
kacji, oraz w pracy lA1] bylo szersze) calo6ciowe spojrzenie na procesy generacji turbulencji
elektromagnetycznej w samej fali uderzeniowej. Dotychczasowe badania sugerujq, 2e w za-
Ie2no6ci od warunk6w fizycznych w szoku mogE byi wzbudzane r62nego rodzaju niestabilno-
6ci pla,zmowe prowadzqce do produkcji turbulencji. Nieliniowa dlugoczasowa ewolucja tych
niestabilno6ci, procesy odpowiedzialne za wyhamowanie tempa ich narastania, struktura for-
mowanych front6w uderzeniowych oraz towarzyszqce tworzeniu sig fali uderzeniowej procesy
akceleracji czqstek stanowily gl6wny przedmiot podjgtych badaf. Warto zaznaczy(., 2e ana-
liza charakterystyk nieliniowej ewolucji uklad6w jest najbardziej interesuj4ca dla astrofizyki.
Pozwala ona bowiem odnie66 wyniki modeiowania bezpodrednio do stanu, w jakim obserwuje
sig lr6dla astrofizyczne.

Poniewaz amplifikacja pola magnetycznego obserwowana jest w mlodych pozostalo6ciach
po supernowych, w kt6rych procesy przyspieszania wysokoenergetycznych cz4stek powinny
byi bardzo wydajne, py'tanie, kt6re najpierw podjglidmy, dotyczylo roli, jakq promienie ko-
smiczne odgrywajq we wzbudzaniu i rozwoju turbulencji magnetycznej oraz w ksztaltowaniu
samej struktury fali uderzeniowej. By odpowiedzied na to pytanie, w pracy [A1] badali3my
dynamikg dw6ch nawzajem przenikajqcych sig wi4zek plazmy elektronowo-protonowej, kt6-
re poruszaj4 sig wzglgdem siebie z nierelatywistyczn4 prgdko6ciq. Jest to najprostszy model
obszaru kolizji warstwy przej6ciowej szoku (ang. shock transztzon layer, subshock), kt6ra
traktou''ana jest jako powierzchnia nieci4glodci w przybliZeniu MHD. Uklad jest pocz4tkowo
neutralny ladunkowo i pr4dowo, Sredni pgd czqstek wynosi zerol a w symulacjach PIC zakla-
da sig periodyczne warunki na brzegach siatki numerycznej. Model ten zastosowali6my dla
wi1zek o r6znych wzajemnych kontrastach ggsto6ci propagujqcych sig wzdhn Sredniego pola
nlagnetycznego o r6znym natgzeniu. W celu badania wplywu wysokoenergetycznych cz4stek
na dynamikg takich uklad6w dodano do nich izotropow4, niedryfuj4c4 w ukladzie spoczyn-
kowym szoku populacjg promieni kosmicznych (proton6w i elektron6w) nios4cq okredlony
ulamek calkowitej ggstoSci energii ukladu, kt6ry takze byl parametrem modelu. Ze wzglgdu
na ogromne skale czasowe i przestrzenne ukladu z nierelatywistycznymi falami uderzeniowymi
wytworzenie takiej populacji czqstek w eksperymencie PIC wykracza poza mozliwodci obli-
czeniowe wsp6lczesnych komputer6w. Dodanie promieni kosmicznych w proponowany tutaj
spos6b umoZliwia badanie wplywu tych czqstek na niestabilno6ci plazmowe i procesy fbrmo-
wania sig fal uderzeniowych bez uciekania sig do tpraszczaj4cych zalozef metod analitycznych
czy symulacji Monte Carlo. Obserwowana w symulacjach numerycznych PIC natura oraz cha-
rakterystyki niestabilno6ci plazmowych wzbudzanych w badanych ukladach sq zgodne z ana-
litycznvmi przewidywaniami teorii liniowej wyznaczonymibez udzialu promieni kosmicznych.



Dla badanego zakresu parametr6w uklad6w nie zaobserwowali6my iednakze znacz4cych efek-
t6w zwi4zanych z obecnodciq wysokoenergetycznych cz4stek w ukiadzie. Chocia? promienie
kosmiczne efektywnie produkujq turbuiencjg elektromagnetyczt4w prekursorze szokt, czqstki
te nie sprzggaj4 sig z dynamikq termicznych elektron6w i jon6w w samej fali uderzeniowej.

[H1] Tematem badai przedstawionych w pracy [H1] byly procesy mikrohzyczne towarzy-
sz4ce fbrmowaniu siq nierelatywistycznych fal uderzeniowych w plazmie nienamagnetyzowa-
nej oraz w obecno6ci jednorodnego pola o malym natgZeniu i konfiguracji r6wnoleglej do
kierunku propagacji szok6w. Obserwacje w przestrzeni okoloslonecznej strumieni energetvcz-
nych jon6w propaguj4cych sig wzdhi Sredniego pola magnetycznego i towarzyszqcych im
silnych fluktuacji magnetycznych o niskiej czgstodci (zbliionej do czgstodci cyklotronowej jo-

n6w) od dawna inspirowaly zainteresowanie elektromagnetycznymi niestabilno6ciami wzbu-
dzanymi przez strumienie jon6w jako procesami odpowiedzialnymi za fbrmowanie sig szok6w
quasi-r6wnoleglych. W konsekwencji struktura tych fal badana byla gl6wnie za pomoc4 jedno-

wymiarowych symulacji hybrydowych, kt6re nie opisuj4 poprawnie skal elektronowych i kr6t-
kich skal przestrzenno-czasowych zwi4zanvch z jonami plazmy. Niedawno pokazano jednak, ze
nierelatywistvczne fale uderzeniowe mogq sig tworzy6 takze w nienamagnetyzowanym o6rodku
na skutek niestabilnoSci podobnych do elektromagnetycznej niestabilno6ci dwustrumieniowej
Weibela (Jilamentati,on) wzbrdzanej dla przepiyw6w relatywistycznych (Kato & Takabe 2008,
ApJ 681, L93). Podobne niestabilnodci obserwowalidmy takze w ekspervmentach PIC opisa-
nych rn'pracy lA1]. W celu zbadania roli magnetyzacji o6rodka w procesie formowania sig
f'al uderzeniowych, w kt6rych mechanizm dyssypacji energii zwi4zany jest z wystgpowaniem
elektromagnetycznych niestabilnoSci dwustrumieniowych, nieliniowej struktury szok6w oraz
efektywno6ci proces6w termalizacji i preakceleracji czqstek, przeprowadzilidmy wielkoskalowe
2.5-wvmiarowe eksperymenty PIC o wysokiej rozdzielczo\ci, kt6re pozwolily Sledzil ewolucjg
uklad6w na skalach czasowych rzgdu kilku tysigcy okres6w jonowych oscylacji plazmowych.
Symulacje te wykonane zostaly dla parametr6w odpowiadajqcych warunkom w szokach mlo-
dych pozostalodci po supernowych.

W zastosowanej metodzie symulacji dwa strumienie zimnej plazmy elektronowo-protonowej
zderzaj4 sig ze sob4 w ukladzie spoczynkowym Srodka masy, kt6ry pocz4tkowo odpowiada
ukladowi spoczynkowemu nieciqglodci kontaktowej. Nieciqglol(, ta rozdzieia przedni (ang.

Jorward) i tylny (ang. reuerse) szok powstale wskutek kolizji wi4zek plazmy. Jest to metoda,
inicjacji f'ali uderzeniowej na siatce numerycznej alternatywna i frzycznie bardziej poprawna
w por6wnaniu do powszechnie uzywanej metody z odbiciem strumienia plazmy od przewo-
dzqcej Scianki na brzegu siatki numerycznej. Wymaga ona wigkszych mocy obliczeniowych,
ale pozwala na swobodg doboru kontrastu ggsto6ci zderzaj4cych sig wi4zek. Jest to niezwy-
kle istotna wlasno66 metodv, poniewaz charakter najefektywniej wzbudzanych niestabilno-
6ci, kt6re prowadzq nastgpnie do dyssypacji energii w postaci fali uderzeniowej, silnie zalezy
m.in. od tego parametru ukladu. Przeprowadzone przeze mnie 2.5-wymiarowe eksperymen-
ty PIC zostaly poprzedzone wszechstronnymi testami wielorakich schemat6w numerycznych,
pozwalajqcych na uzyskanie zimnej wi4zki plazmy, kt6ra bylaby stabilna w dlugich skalach
czasowych na siatce numerycznej Aby umo2liwi6 badanie dlugoczasowej ewolucji uklad6w
na siatkach o wysokiej rozdzielczo1ci, opracowalem takze efektywnq metodg wykonywania
symulacji, kt6ra oszczgdnie gospodaruje dostgpnymi zasobami obliczeniowymi.

Nasze badania zostaly przeprowadzone dla zderzaj4cych sig strumieni cz4stek o nier6wnej
ggstodci, co odpowiada1 mohe kolizji materii odrzuconej w wybuchu supernowej z rozrzedzon4
plazmq odrodka migdzygwiazdowego. W takim przypadku przedni i tylny szok maj4 r6zne
wiasno6ci. Badania pokazaly, ze nierelatywistyczne fale uderzeniowe mlodych pozostalo6ci po
supernowych mogq sig tworzy6 na skutek wystgpowania elektromagnetycznych niestabilnodci
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dwustrumieniowych zar6wno w plazmie nienamagnetyzowanej, jak i w obecnodci Sredniego
pola o slabym natgzeniu. Jednak w tym drugim przypadku efektywno66 proces6w prowadzq-
cych do fbrmowania sig fal jest wigksza, a amplituda generowanej turbulencji magnetycznej
o ru4d wielko6ci przewyzsza poziom obserwowany w plazmie swobodnej. Formowana struktura
dw6ch fal uderzeniowych rozdzielonych nieciqglo6ci4 kontaktowq odpowiada przewidywaniom
modelu hydrodynamicznego, chociaz proces tworzenia sig szok6w nie osi4gn4l jeszcze w pei-
ni stabilnego stanu w zakresie czasowym objgtym eksperymentami numerycznymi. Dla obu
badanych przypadk6w nieci4glo6i kontaktowa szybko oddziela zderzaj4ce sig populacje eiek-
tron6w, prowadz4c do ich termalizacji. Efektywno66 podobnej separacji strumieni jon6w.jest
jednak duZo mniejsza w plazmie bez pola magnetycznego. Zatem do podtrzymania propa-
gacji przedniego i tylnego szoku, obok populacji strumienia jon6w odbitych od czola tych
fal, potrzeba w przypadku plazmy nienamagnetyzowanej tak2e znacznej ilo6ci cz4stek prze-
chodz4cych z obszaru po przeciwleglej stronie nieci4glo6ci kontaktowej. W obu przypadkach
dynamika elektron6w jest istotna dla nieliniowej ewolucji uklad6w, co oznacza) ze symulacje
hybrydowe sq niewystarczaj4ce, cho6 mogq obj46. znacznie dluzsze skale czasowe. Turbulencja
produkowana jest w niestabilno6ciach pojawiaj4cych siq wskutek wzajemnego przenikania sig
strumieni przeciwbieznych jon6w lub elektron6w. W przewazaj1cej mierze ma ona charakter
magnetlrczny. Wlasnodci niestabilno6ci plazmowych w prekursorze zmieniaiq siq.iednak wraz
z odleglo6ciq od frontu zderzeniowego i w og6lno6ci sA one takze rozne dla obszaru przedniego
i tylnego szoku. W przypadku plazmy z polem magnetycznym niestabilno6ci prowadz4ce do
formowania tylnego szoku przypominajE omawiane powyzej niestabilno6ci nierezonansowe.
Niezaleznie od magnetyzacji plazmy, turbulencja magnetyczna generowana jest efektywniej
z tylu przednich fal uderzeniowych, skqd naleZy sig spodziewa6 siiniejszej emisji synchrotro-
nowej, w zgodzie z obserwacjami pozostalo6ci po supernowych.

W procesie fbrmowania sig podw6jnej struktury szok6w nastgpuje stopniowa termalizacja
strumieni plazmy. Z wyjqtkiem obszaru tylnego szoku w plazmie bez pola magnetycznego,
rozklady elektron6w z tylu fal uderzeniowych sq zasadniczo izoLropowe i zgodne z relatywi-
stycznym rozkladem Maxwella. Elektrony osi4gngly wigc stan r6wnowagi statystycznej i nios4
w przybli2eniu tyle samo energii kinetycznej co jony. Jony pozosLaja, z dala od r6wnowagi,
co przejawia sig anizotropi4 ich rozklad6w. Anizotropia ta wi4ze sig z niekompletnym wyha-
mowaniem strumieni jon6w (w przypadku plazmy nienamagnetyzowanej) oraz z obecnodciq
populacji cz4stek powracajqcych do obszaru prekursora (w obu badanych przypadkach), kt6re
nawet na p6inym etapie ewoiucji czasowej dostgpnym naszym symulacjom odbijane s4 w nie-
mal calym obszarze kolizji wok6i nieci4glo6ci kontaktowej. W Zadnym z badanych uklad6w nie
zaobserwowano nietermicznych rozklad6w cz1stek, kt6re Swiadczylyby o wystgpowaniu efek-
tywnych proces6w preakcelaracji elektron6w czy teZ jon6w. Ilodciowe okre6lenie ef'ektywno6ci
wrzucania cz4stek do procesu Fermiego I rzgdu wymaga wigc eksperyment6w numerycznych
zakredlonych na jeszcze wigksz4 skalg.

4c4. Uwasi koircowe

Wyniki przedstawionych badari potwierdzaj4 celowo6i stosowania w pelni konsystentnego
opisu kinetycznego zlo2onych i silnie nieliniowych proces6w zachodz4cych w obszarach bez-
zderzeniowej plazmy nierelatywistycznych fal uderzeniowych. Uwidacznia j4 takze potrzebg
calo6ciowego wielkoskalowego spojrzenia na mechanizmy formowania szok6w, przyspieszania
czqstek i generacji turbulencji elektromagnetycznej. Wydaje sig, ze tylko takie podej6cie po-
zwoli w przyszlo1ci rozwia(, kontrowersj e zwi4zane z interpretacjq danych obserwacyjnych.

W mojej opinii metoda symulacji kinetycznych PIC jest narzgdziem umozliwiajqcvm do-
konanie realnego postgpu w badaniach nietermicznych proces6w zachodz4cvch w obiektach
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astrofrzycznych. W zastosowaniach astrofizyki wysokich energii jest to technika uzywana od
niedawna, i wiele problem6w pozostaje wciqZ do rozwi7zania. W miarg rosnqcej dostgpno-
6ci wielkich mocy obliczeniowych dalszy postgp badaf metod4 PIC powinien doprowadzi6
do nakre6lenia realistycznego obrazu wielkoskalowej struktury nierelatywistycznych (a takze
relatywistycznych) fal uderzeniowych, w tym struktury przestrzennej turbulentnego pola ma-
gnetycznego, jak r6wniez dostarczy6 wiedzy na temat efektywnodci proces6w preakceleracji
czqstek oraz wlasno6ci rozklad6w i transportu energetycznych czqstek w sqsiedztwie tych fal.
UmoZliwi to z kolei podjgcie realistycznych badai proces6w przyspieszania promieni kosmicz-
nych do wysokich energii przy uLyciu znacznie szybszych i mniej ograniczonych sprzgtowo
metod typu Monte Carlo. Obok zastosowania otrzymanych wynik6w do pozostalodci po wy-
buchach supernowych badania te bqdq mialy takZe podstawowe znaczenie dla opracowania
realistycznych modeli takich zjawisk/obiekt6w, jak fale uderzeniowe w magnetosferze Ziemi
i w heliosf'erze, relatywistyczne wiatry i dzety z okolic gwiazd neutronowych i czarnych dziur,
Lrodla blysk6w promieniowania gamma i zasadniczo wszystkie obiekty w kosmosie, z kt6rych
obserwuje siq nietermiczne promieniowanie elektromagnetyczne (w tym fotony gamma) oraz
wysokoenergetyczne neutrina.
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5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo-badawczych

Ni,nr,ejszy rozdz'ial stanowt, ni,ezale2nq caloii 'i zawi,era r6wn'ie2 dodatkowe 'inforrnacje dotyczgce prac
op'isanych w p. lc9.

W 1993 roku rozpocz4lem studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiel-
lofskiego w Krakowie, na kierunku fizyka. Na trzecim roku studi6w nawi4zalem wsp6lprac9
naukow4 z prof . dr. hab. Markiem Kutscherq z ZakLadu Teorii Wzglgdnodci i Astrofizyki.
Po obraniu specjalnodci astrofizyka teoretyczna wykonalem pod kierunkiem prof. Kutschery
pracg magistersk4 zatytulowan4 Materta kwarkowa w gwi.azdach neutronowych,kt6rq obroni-
lem z wyr6znieniem 27 maja 1998 roku. Praca dotyczyla wlasnoSci fazy mieszanej kwarkowo-
nukleonowej we wngtrzu gwiazd neutronowych dla roznych modeii oddzialywafi pomigdzy
hadronami w materii jqdrowej. W szczeg6lno6ci badano, w jaki spos6b cechy I'azy mieszanej
zalezy od postaci energii symetrii r jak znalezione r62nice otrzymanych r6wnaf stanu materii
wplywaj4 na wlasnodci i strukturg wewngtrznq gwiazd neutronowych.

Po obronie pracy magisterskiej, w paldzierniku 1998 roku rozpocz4lem roczly staz w Za-
kladzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki J4drowej w Krakowie, a nastgpnie w 1999 roku
podjqlem studia doktoranckie w ramach Migdzynarodowego Studium Doktoranckiego przy
IFJ. Podczas stazu kontynuowalem badania wlasno6ci materii j4drowej we wngtrzu gwiazd
neutronowych, m.in. uzupelniaj4c rozwaiane w pracy magisterskiej modele fazy mieszanej
o efekty powierzchniowe i kulombowskie. trf'ekty te decydujq o strukturze przestrzennej fa-
zy mieszanej, jak r6wniez o tym, czy materia kwarkowo-nukleonowa stanowi stan o najniz-
szej energii. Badania pokazaly, ze dopuszczalny zakres wielko6ci napigcia powierzchniowego
na granicy faz, kt6ry faworyzuje fazg mieszan4 pod wzglgdem energetycznym, silnie zalezy
od jqdrowej energii symetrii. Wyniki te wraz z wynikami mojej pracy magisterskiej zostaly
opublikowane w pracy lA15] oraz jako recenzowane materialy pokonferencyjne w publikacji

lA16l .

5a. Osiagniecia w pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora

Jtz na pocz4tku studi6w doktoranckich zainteresowalem sig problemem pochodzenia pro-
mieniowania kosmicznego wysokich energii i zostalem formalnie czlonkiem grupy w IFJ przy-
gotowujqcej eksperyment AUGER w ramach grantu KBN (pozycja74, p. II F). Celem tego
projektu byla budowa obserwatorium do detekcji pgk6w atmosferycznych inicjowanych przez
cz4stki o skrajnie wysokich energiach, przewyzszaj4cych 101e eV. Jako wykonawca projek-
tu badawczego zostalem wsp6lautorem publikacji lAL4] oraz [825], osobiScie angazujqc sig
w badania teoretyczne potencjalnych mechanizm6w produkcji promieni kosmicznych wysokich
energii w s4siedztwie pulsar6w oraz tzw. magnetar6w , czyli gwiazd neutronowych obdarzonych
bardzo silnym polem magnetycznyil, o natgzeniu rzgdu 1014 G. Magnetary przyprLszczalnie
obserwuje sig jako powtarzalne Lr6dla migkkich promieni gamma (ang. Soft Gamma Repeaters,
SGRs) lub anomalne pulsary rentgenowskie (ang. Anomalous X-ray Pulsars). Motywacj4 do
podjgcia tych badah byla sugestia, ze cz4stkami o skrajnie wysokich energiach mog4 by6 jony
zelaza przyspieszane w sqsiedztwie mlodych magnetar6w, wskazuj4ca wigc na galaktvczne po-
chodzenie tych czqstek. Po glgbszej analizie krytycznej tych i innych proponowanych modeli,
w tym r6wniez pracy [A13], kt6rej jestem wsp6]autorem, doszedlem jednak do wniosku, 2e
z uwagi nazlo2ono6(, oraz brak dostatecznych ograniczeir obserwacyjnychrozwalanych zjawisk
ftzycznych charakter tych modeli musi pozostai dalece spekulatywny, za{ same scenariusze nie
s4 w stanie zLacz4co posun4i naszej wiedzy na temat badanych proces6w. Dlatego te2 posta-
nowilem skierowa6 swoje wysilki badawcze na bardziej podstawowe mechanizmy, stanowi4ce
wybrane szczeg6low'e aspekty og6lnych rnodeli zjawisk astrofizycznych.
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W roku 2001 nawiqzalem wsp6lprac9 naukowq zprof. dr. hab. Michalem Ostrowskim z Ob-
serwatorium Astronomicznego UJ, kt6rej celem bylo badanie proces6w przyspieszania cz4stek
promieniowania kosmicznego na relatywistycznych lalach uderzeniowych. Szczeg6lowej ana-
lizie metodq symulacji numerycznych Monte Carlo poddalidmy proces Fermiego I rzgdu na
Sredniorelatywistycznych szokach, w ramach przyblizenia czqstek pr6bnych. W odr6znieniu
od wcze6niejszych prac na ten temat, zastosowali6my bardziej realistyczny model turbulencji
magnetycznej w sqsiedztwie fali uderzeniowej. W obszarze przed szokiem nasz model zakla-
dal istnienie zabrrzef pola magnetycznego o skohczonej amplitudzie oraz potggowym widmie
mocy okredlonym w szerokim zakresie wektor6w falowych. Zaburzenia te nalozone byly na
jednorodn4 skladowq pola magnetycznego, nachylon4 pod zadanym kqtem do fali uderzenio-
wej. Pole magnetyczne za szokiem wyzlaczano z hydrodynamicznych warunk6w skoku dla
fal uderzeniowych poruszajqcych sig w zimnej plazmie protonowo-elektronowej, zapewniajqc
w ten spos6b ciqglo66 linii pola magnetycznego w szoku, wazn4 ze wzglgdu na moZliwe ko-
relacje ruchu pojedynczych czqstek po obu stronach fali uderzeniowej. W tak okreSlonym
polu magnetycznym obliczano trajektorie czqstek poprzez calkowanie r6wnai ruchu, stosuj4c
w tym celu nowq, opracowanA przeze mnie, metodg hybrydowq. rJzycie tej metody pozwolilo
na uwzglgdnienie w symulacjach Monte Carlo wszystkich parametr6w ruchu czqstek istotnych
dla rozwa2anego dyfuzyjnego przyspieszania czqstek.

Wvniki powyzszych badafr stanowi4 podstawg mojej rozprawy doktorskiej pt. Zr6dla pro-
m'ieniowani,a kosm'icznego wysoki,ch energi,'i, kt6rej promotorem byl prof. Marek Kutschera. Na
prowadzenie prac badawczych zwi1zanych z doktoratem uzyskalem grant promotorski KBN
(pozycja 13, p. II F). Obrona pracy doktorskiej odbyla sig w IFJ PAN 22 grudnia 2003 roku,
natomiast stopieh doktora naukfrzycznych zostal fbrmalnie nadany przezPuadg l{aukow4IFJ
PAN 23 lutego 2004 roku.

Wyniki mojej pracy doktorskiej potwierdzily otrzymany wcze6niej og6lny rezultat wskazu-
j4cy na zasadnicze znaczenie warunk6w w fali uderzeniowej dla widm przyspieszanych czqstek,
w tym na decyduj4c4 rolg, jak4 w tym wzglgdzie odgrywa struktura turbulentnego pola ma-
gnetycznego w s4siedztwie szoku. W pracy wykazano ponadto m.in., 2e widma czqstek nie sq
potggowe w pelnym przedziale energii, zaS wykladniki widmowe czgdci potggowych zaIeLa, od
amplitudy oraz indeksu widma mocy turbulencji pola, a takze od konfiguracji jednorodnej

skladowej pola magnetycznego. Wyjadniono takze rolg zaburzert dlugof'alowych o skoirczonej
amplitudzie w przyspieszaniu promieni kosmicznych do wysokich energii, jednoczednie wska-
zuj4c na zasadnicze trudnodci w akceleracji czqstek do takich energii w tzw. naddwietlnych
falach uderzeniowych, kt6re stanowi4 najbardziej prawdopodobnq konfiguracjq dla szok6w
o duZych czynnikach Lorentza. W 6wietle uzyskanych wynik6w niemozliwe okazalo siq wiary-
godne modelowanie astrofizycznych Lr6del promieniowania kosmicznego) takich jak ,,gor4ce
plamy" radioZr6del , dLety blazar6w czy hr6dla blysk6w gamma) kt6rych aktywno66 prawdo-
podobnie wi42e sig z obecnodciq relatywistycznych fal uderzeniowych.

Powyzsze wyniki zostaiy opublikowane w pracy lA12]. Byly r6wnie|prezentowane na kon-
ferencjach i spotkaniach naukowych. Poslu2yly takze do krytycznej analizy proponowanych
w tamtym czasie astrofizycznych scenariuszy, prowadz4cych do produkcji promieni kosmicz-
nych o skrajnie wysokich energiach (Ultra-Hi,gh Energy Cosmi.c Rays,IJHECRs) w fu6dlach
z reiatywistycznymi szokami. Analizg tak4 przeprowadzilem w artykule przegl4dowym lA11]
na temat 6wczesnego statusu teorii przyspieszania czqstek na relatywistycznych falach ude-
rzeniowych, kt6rego podstaw4 byl ref'erat proszony wygloszony na konferencji w Vulcano,
w maju 2004 roku we Wloszech.

W czasie studi6w doktoranckich po raz pierwszy zetkn4lem sig z astronomi4 gamma naj-
wyzszych energii podczas stazu naukowego, w ramach programu trRASMUS, w University of
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Durham w Wielkiej Brltanii. Stai ten odbylem w 2000 roku, wsp6lpracujqc z gtlrp1 astro-
ftzyk6w prowadz4cych obserwacje w zakresie TeV-owego promieniowania gamma za pomoc4
teleskopu Mark 6 w Australii. Zadaniem, jakie wykonalem w czasie pobytu w Durham, by-
lo wskazanie, na podstawie istniejqcych modeli teoretycznych, nowych potencjalnych Lrodel
gamma spo6r6d masywnych podw6jnych uklad6w rentgenowskich.

5b. Osiagniecia w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora

Na pocz4tkt 2004 roku rozpoczylem prace na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki
J4drowej PAN w Zakladzie Astrofizyki Teoretycznej (obecnie Zaklad Fizyki Matematycznej
i Astrofizyki Teoretycznej). Od sierpnia 2004 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Po uzyskaniu stopnia doktora ponownie skierowalem swoje zainteresowania naukowe na
magnetary. Chc4c wykorzystad wiedzg o tych obiektach, zdobyt4 na pocz4tku studi6w dokto-
ranckich, oraz umiejgtno6ci w prowadzeniu symulacji numerycznych, przyj4lem ofertg wsp6i-
pracy z prof. dr. hab. Tomaszem Bulikiem z Centrum Astronomicznego im. Mikolaja Ko-
pernika PAN w Warszawie w celu wykonania modelowania Monte Carlo procesu transferu
promieniowania w atmosferze SGR-a przechodz4cego aktywno66 blyskowA. W takich warun-
kach gl6wnym Lr6dlem nieprzehroczysto6ci jest rozpraszanie na elektronach i protonach oraz
absorpcja swobodno-swobodna. W bardzo silnym polu magnetycznym niebagatelne znaczenie
maj4 r6wnieL efekty polaryzacji pr6zni, kt6re mog4 prowadzi6 do pojawienia sig w obserwowa-
nych u,'zakresie rentgenowskim widmacli magnetar6w szerokiej cechy absorpcyjnej. Powodem
wystgpowania tej cechy jest silna zalezno66 energii rezonansu pr62niowego od ggsto6ci, kt6ra
wykazuje silny gradient w atmosferze gwiazdy neutronowej. Celem projektu naukowego by-
lo badanie wplywu efekt6w polaryzacji pr62ni na ksztalt linii absorpcyjnej, odpowiadajqcej
protonowemu rezonansowi cyklotronowemu w przekroju czynnym na rozpraszanie oraz na
polaryzacjg wychodz4cego promieniowania. Efekty te nie byly przedtem badane dla gorqcych
atmosfer SGR-6w, jedynie dla obiekt6w w spokojnej fazie aktywnodci, w kt6rej cecha ab-
sorpcyjna wywolana polaryzacj4 pr6zni moze manifestowa6 sw4 obecno3i tylko jako szeroka
depresja na eksponencjainie opadajqcym wysokoenergetycznym kraicu widma. Obliczenia zo-
staly wykonane dla modeli atmosfer r6zni4cych sig skal4 wysokodci w eksponencialnym profilu
ggsto6ci oraz natgzeniem i konfiguracjq pola magnetycznego wzglgdem powierzchni gwiazdy
neutronowej. Opracowana przeze mnie ulepszona metoda Monte Carlo, obok innych wlasno-
Sci, wzgigdem kt6rych ta technika ma przewagg nad powszechnie stosowan4 metodq r6znic
skofczonych do rozwiyzania r6wnania transferu promieniowania, nadaje sig w szczeg6lnodci
do badania zmiennych konfiguracji poia. Statystyka przeprowadzonych symulacji numerycz-
nych przewyzszala o pig6 rzgd6w wielko6ci tg osiqgnigt4 wczedniej z tzyciem metody Monte
Carlo. Nasze badania, opublikowane w pracy lA10], wykazaiy, ze wystgpowanie szerokiej ce-
chy absorpcyjnej wywolanej efektami polaryzacji pr62ni powinno stanowii charakterystvczn4
wlasno36 widm powtarzalnych ir6del migkkich promieni gamma aktywnych blyskowo, je6ii
tylko uwolnienie energii promienistej zachodzi w dostatecznie ggstych warstwach atmosfery,
a skala wysoko6ci profilu ggstodci jest odpowiednio duza. Ten drugi warunek moZe by6 spel-
niony wla6nie w fazie blysku, podczas kt6rego atmosfera gwiazdy zostaje prawdopodobnie
rozdmuchara przez ciSnienie promieniowania. Ponadto pokazano, ze typowe widma SGR-6w
nie zalez4 silnie od konfiguracji pola magnetycznego, a badane efekty rezonansowe nie zmienia-
j4 znaczqco liniowego charakteru polaryzacji promieniowania. W pracy odniesiono sig takZe
do danych obserwacyjnych, sugeruj qc, 2e charakterystyki widoczne w widmach niekt6rych
obiekt6w mogQ reprezentowad pr 62niow4 cechg absorpcyj ne.

Juz w trakcie prowadzenia powyhszego projektu, we wrzedniu 2004 roku rozpocz4lem
staz podoktorski w Iowa State University w Ames, Iowa, USA, w grupie asftofizycznej prof.
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Martina Pohla. Na stazu przebywalem trzy lata, do lipca 2007 roku.
Na stazu podoktorskim poczqtkowo kontynuowalem projekty zwi4zane z badaniem pro-

ces6w przyspieszania Fermiego I rzgdu na falach uderzeniowych za pomoce metody Monte
Carlo. Jak wspomniano, wyniki mojej pracy doktorskiej sugerowaly mal4 efektywno66 akce-
leracji na falach o duzych czynnikach Lorentza, 1 >> I,lecz analizowany przypadek ,,ultrare-
iatywistycznego" szoku z ^l - 5 byl na granicy stosowaino6ci uZytej metody symulacji. Z tego
wzglgdu wraz z prof. Ostrowskim postanowili6my dokladniej zbadai proces Fermiego I rzgdu
w granicy ultrarelatywistycznej prgdko6ci propagacji f'al uderzeniowych. W tym ceILL rozsze-
rzylem i zmodyfikowalem opracowanA wcze6niej metodg calkowania numerycznego r6wnair
ruchu cz1stek w turbulentnym o6rodku MHD z szerokim zakresem skal turbulencji. Zmody-
fikowana metoda m.in. nie wykorzystywala juz przyblizenia hybrydowego, kt6re polegalo na
wprowadzeniu czlonu rozpraszaj4cego o male kqty w celu imitowania wplywu zaburzeir drob-
noskalowych na trajektorie cz4stek. Wyniki badair, przedstawione w pracy [A9], pokazuj4,
ze dla fal uderzeniowych o czynnikach Lorentza 1 - 5 - 30 generowane widma czqstek silnie
zaleL4 od struktury zaburzonego pola magnetycznego w s4siedztwie szoku, zaprzeczaj4c tym
samym wczedniejszym wynikom innych autor6w. Nasze wyniki w pierwszej mierze potwier-
dzaja, zasadnicze trudno6ci w akceleracji czqstek do wysokich energii w nad6wietlnych falach
uderzeniowych. W szokach nad6wietlnych cz4stki zyskujq energie gl6wnie w procesie kompresji
w fali uderzeniowej. Widma mog4rozci4ga6 sig do wysokich energii tylko w obecno6ci dlugofa-
iowych zaburzeit pola magnetycznego o duiej amplitudzie. Obcigcia w widmach pojawiajq sig

iednak znacznie poniZej maksymalnej skali energetycznej odpowiadaj4cej warunkowi rezonan-
sowego rozpraszania cz4stek na zabtrzetiach pola o najwigkszej dlugo6ci fali przed szokiem.
Dla takich samych warunk6w flzycznych przed szokiem fale o zwigkszaj4cym sig czynniku
Lorentza produkujq jako6ciowo r6zne widma, kt6re dla wigkszych 7 staj4 sig bardziej strome,
z obcigciem przy nizszych energiach. Te cechy widmowe wynikajq z wysoce anizotropowych
wlasnodci transportu czqstek za fa14 uderzeniow4, gdzie kompresja pola magnetycznego pro-
wadzi do efektywnie dwuwymiarowej turbulencji. Efekty kompresji pola magnetycznego staj4
sig takze widoczne w widmach otrzymanych dla r6wnoleglych f'al uderzeniowych w obecnodci
zabtrzei pola o du2ej amplitudzie. Dla slabej turbulencji pola magnetycznego widma for-
mowane sq w szerokim zakresie energii, obecno66 dlugofalowych zabrrze6, modyfikuje jednak
proces przyspieszania, tak 2e indeksy widmowe produkowanych potggowych rozklad6w cz4stek
nie s4 zbiezne do tzw. uniwersalnej wartodci wykladnika, eu N 4.2. Istnienie takiej warto6ci
w granicy ? ---+ oo jest przewidziane w ramach wieh znacznie uproszczonych modeli przyspie-
szania Fermiego I rzgdu, kt6re w og6lno6ci wymagaj4 spelnienia konkretnych warunk6w silnej
turbulencji w s4siedztwie szoku.

Przyjgty w pracach [Af-2] i [A9] model zabtrzonego pola magnetycznego w sqsiedztwie
szoku zaniedbuje dodatkowe mozliwe 2r6dlo turbulencji magnetycznej, jakim moze by6 sama
f'ala uderzeniowa. Czas powstania tych publikacji datuje sig na okres, w kt6rym pojawily sig
pierwsze prace analityczne)jak r6wnie2 stosuj4ce symulacje numeryczne typu PIC, kt6re doty-
czyly generacji drobnoskalowych fluktuacji pola magnetycznego o duZej amplitudzie wskutek
relatywistycznej niestabilnodci dwustrumieniowej Weibela, kt6ra moze zachodzi(, w procesie
formowania sig szoku. Nastgpnym wigc krokiem w badaniu akceleracji Fermiego I rzgdu byla
pr6ba przyblizonego ujgcia tych ef'ekt6w w modelowaniu Monte Carlo. Pr6b9 tak4 podjgli6my
w pracy [A8], w kt6rej model zaburzonego pola magnetycznego uZyty w [A9] rozszerzotro
o kr6tkofalow4 turbulencjg o duzej amplitudzie, wystgpuj4c4 w obszarzezafal4uderzeniowq.
Wplyw tych dodatkowych fluktuacji pola na trajektorie czqstek ujgto w metodzie hybrydowej,
analogicznej do tej uZytej w pracy [A12]. Dla szerokiego zakresu rozpatrywanych wlasnodci
turbulencji magnetycznej w s4siedztwie fal ultrarelatywistycznych zaobserwowano szereg cha-
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rakterystyk produkowanych widm czastek. W szczeg6lno6ci pokazano) ze wraz ze wzrostem
energii promieni kosmicznych rola zaburzei drobnoskalowych maleje i widma cz4stek przy
wysokich energiach determinowane se poprzez konfiguracjg 6redniego pola magnetycznego
oraz zaburzenia dlugofalowe. Tak wigc dla nad6wietlnych fal uderzeniowych wypukle widma
czqstek sA generowane nawet w warunkach, w kt6rych amplituda zab:urzeir kr6tkofalowych
znacznie przewyLsza natgzenie Sredniego polaz tylu szoku. Rozciqgle potqgowe rozklady cz4-
stek, jakie inni autorzy otrzymali w wl.niku zastosowania uproszczonych modeli, w naszym
obrazie mog4 by6 fbrmowane jedynie w falach r6wnoleglych, propagujqcych sig w odrodku
ze slabo zabrrzonym polem magnetycznym. Otrzymane warto6ci wykladnik6w widmowych
s4 jednak wyzsze od wartodci indeksu uniwersalnego. Jedyne widmo z indeksem uniwersa]-
nym au, uzyskano, zakladaj4c niefizyczne warunki rozpraszania cz4stek w obszarze przed fala
uderzeniowq.

Wyniki cyklu prac 1A8,A9,A12], a wigc takZe mojej rozprawy doktorskiej, niosq powazne
konsekwencje dla astrofizyki. Przede wszystkim pokazuj4 oner ze rozklady widmowe cz4stek
uzyskane w modelowaniach Monte Carlo zasadticzo r62ni4 sig od widm relatywistycznych
elektron6w otrzymanych z obserwacji Lrodel astrofizycznych (rozklady potggowe z indeksem
zblilonvm do a.,), zakt6rych aktywnodi prawdopodobnie odpowiedzialne s4 relatvwisl,vczne
fale uderzeniowe. Wyniki te dostarczaj4 wigc powaznego argumentu przeciwko rozwazaniu
procesu Fermiego I rzgdu jako gl6wnego mechanizmu produkcji obserwowanych widm. Co
wigcej, poniewaz najbardziej prawdopodobn4 konfiguracj4 dla szok6w relatywistycznych jest
nadSwietlna f'ala uderzeniowa, w kt6rej proces Fermiego I rzgdu jest nieefektywny, otrzymane
przez nas wyniki wskazuj4, ze relatywistyczne fale uderzeniowe nie s4 dobrymi kandydatami
na Lr6cfla promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii.

Wynikaj4ca z symulacji Monte Carlo silna zalezno1l. widm cz4stek formowanych w pro-
cesie F'ermiego I rzgdu na relatywistycznych falach uderzeniowych od warunk6w fizycznych
panujqcych w pobliZu szok6w, kt6re to warunki sq slabo okredlone przez obserwacje astrono-
miczne i dodatkowo znacznie r6zniq sig pomigdzy poszczeg6lnymi obiektami, nie pozwala na
wiarygodne modelowanie hr6del astrofi,zycznych. Co wigcej, proces Fermiego I rzgdu w obra-
zie cz4stek pr6bnych dotyczy jedynie wysokoenergetycznych promieni kosmicznych, kt6rych
promienie Larmora w polu magnetycznym s4 znacznie wigksze od promieni termicznych jo-
n6w okre3lajqcych szeroko6i warstwy przejdciowej, tj. samego szoku. Poni2ej tych energii za
przyspieszanie czEstek odpowiedzialne muszq zatem by6 inne procesy) kt6re nie mog4 jednak
pozostawad zupelnie niezalezne od mechanizm6w akceleracji czqstek o wyLszej energii. W isto-
cie nietermiczne promieniowanie plazmy astrofizycznej powstaje wskutek oddzialywania na-
ladowanych, wysokoenergetycznych czqstek promieni kosmicznych - z materiq o6rodka, tj.
promieniowaniem elektromagnetycznym, cz4stkami plazmy i polem magnetycznym. Z drugiej
strony, promienie kosmiczne mozna tylko do pewnego stopnia traktowad jako czqstki pr6b-
ne, poniewaz one takze stanowi4 bezzderzeniow4 plazmg, kt6ra wi4ze sig z plazm4 oSrodka
poprzez mikroturbulencjg elektromagnetyczn4. Mikroturbulencja ta powstaje wskutek niesta-
bilnodci plazmowych inicjowanych w oddzialywaniu z promieniami kosmicznymi, jest jednak
niesiona przez plazmg i w niej dyssypowana. Procesy dyssypacji, w polqczeniu z nieliniowym
oddzialywaniem pomigdzy falami w plazmie, wplywaj4 na ostateczne widmo mocy turbulencji
elektromagnetycznej, a wigc takze podrednio na procesy przyspieszania cz4stek do wysokich
energii. Zatem przyspieszanie promieniowania kosmicznego) procesy radiacyjne i generacja
turbulentnego pola magnetycznego sQ ze sob4 silnie nieliniowo powi4zane. Powinny by6 wigc
badane jednocze6nie, w ramach samouzgodnionego modelu.

Model taki oferuje metoda symulacji kinetycznych parti,cle-i,n-cell. Jest to metoda typu
ab-i,nztzo dla plazmy bezzderueniowej, polegaj4ca na bezpodrednim rozwi4zywaniu r6wnai
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Maxwella oraz relatywistycznych r6wnaf ruchu cz4stek plazmy i wystgpuj4cych w niej p6i
elektromagnetycznych. Jak wspomniano, w okresie, w kt6rym powstawaly nasze prace wyko-
nane metod4 Monte Carlo, technika symulacji PIC zaczgla by6 intensywnie rozwijana w zasto-
sowaniu do problem6w astrofizyki wysokich energii. W mojej opinii wykorzystanie tej metody
badah umozliwialo dokonanie realnego postgpu teoretycznego w tej dziedzinie astrofizvki.
Dlatego tez od tamtej pory symulacje numeryczne PIC staly sig moim gl6wnym narzgdziem
badawczym.

Z metodykq symulacji PIC zaznajomilem sig w trakcie mojego staZu podoktorskiego
w USA. Nawi4zali6my wtedy wsp6lprac9 naukow4 z prof. Kenem-Ichi Nishikawq z Natio-
nal Space Science and Technology Center w Huntsville, AL, w USA, kt6ry udostgpnil nam
jednoprocesorowy kod numeryczny PIC o nazwie TRiSTAN (ThRee-dlmensional STAIVford
code), a p6Lniej takZe jego pierwszq wsp6lbieznq wersjg, kt6ra jednak pozwalala na komunika-
cjg migdzyprocesorowe tylko w jednym kierunku. Podejmowane 6wcze6nie problemy badaw-
cze za pomocQ modelowania PiC wymagaly ju2 jednak uzycia duZych siatek numerycznych.
Niezbgdne wigc bylo posiadanie w pelni r6wnoleglej wersji kodu, umozliwiaj4cej komunika-
cjg ka2dej domeny siatki numerycztej, przypisanej pojedynczemu procesorowi, z wszystkimi
najbli2szymi s4siadami w trzech kierunkach przestrzennych. Napisanie oraz przetestowanie ta-
kiego kodu z :uzyciem interfejsu MPI (Message-Passi.ng-Interface), powszechnie stosowanego
na platfbrmach superkomputerowych, stalo sig moim pierwszym zadaniem. Kod zostal przeze
mnie takze dodatkowo zmodyfikowany dia potrzeb planowanychprzez nas eksperyment6w nu-
merycznych. Od tamtego czasu nasz kod numeryczny podlegal wielokrotnym optymalizacjom,
jest te2 nadal rozwijany, przy moim pierwszoplanowym udziale.

Jednym z wniosk6w artykulowanych w naszych pracach [A8-A9,A11-A12], byla potrzeba
dokladnej analizy problemu generacji turbulentego pola magnetycznego w falach uderzenio-
wych. Rozwiqzanie tego problemu pozwoliloby odpowiedzie6 na pytanie o wlasno6ci wiel-
koskalowej struktury pola magnetycznego i samego frontu uderzeniowego, naturg proces6w
plazmowych prowadz4cych do wzrostu i rozpadu turbuiencji, ocenid efektywno6( towarzysz4-
cych tym procesom mechanizm6w wrzucania elektron6w i proton6w termicznej plazmy do
proces6w przyspieszania oraz okre6li6 wlasnodci rozklad6w i transportu energetycznych cz4-
stek w sqsiedztwie szok6w. Ze wzglgdrt na zlo2ono36 i niedostatecznq wiedzg na temat tvch
uklad6w, a takze ograniczenia dostgpnych mocy obliczeniowych, uzyskanie takiego globalnego
obrazu musialo wtedy jednak pozostad diugoterminowym celem podjgtych przez rras badah.
Zamiast tego postanowiliSmy pocz4tkowo skoncentrowa6 sig na wykorzystaniu metodv PIC
do badania wybranych lokalnych aspekt6w rozwazanych proces6w nieliniowych.

Pierwszy podjgty projekt dolyczyl problemu generacji turbulentnego pola magnetyczne-
go w malo zbadanym obszarze przed frontem nierelatywistycznej fali uderzeniowej, w kt6-
rej zachodz4 ef'ektywne procesy przyspieszania cz4stek. Fale takie obserwuje sig w mlodych
pozostalodciach po supernowych typu powlokowego. Obserwacje tych obiekt6w w zakresach
rentgenowskim oraz gamma wskazuj4 na efektywn4 produkcjq wysokoenergetycznych cz4slek
oraz wystgpowanie silnej turbulencji magnetycznej. Badanie tych i:r6del ma dodatkowo tg
zaletg, ze ich geometria i parametry fizyczne sq lepiej poznane niz w przypadku obiekt6w
z relatywistycznymi f'alami uderzeniowymi. Poniewaz plazma wraz z turbulentnym polem jest
unoszona w kierunku szoku, struktura pola magnetycznego za fiontem fali jest w znacznym
stopniu determinowana przez procesy plazmowe przed szokieml co ozttacza) ze takze wszyst-
kie aspekty proces6w przyspieszania s4 okre6lone w duzej mierze przez procesy plazmowe
w prekursorze. Z mojej inicjatywy szczeg6lowym badaniom poddali6my proces generacji tur-
bulencji magnetycznej w prekursorze wskutek tzw. niestabilnodci nierezonansowej, bgdqcej
ef'ektem przepiywu strumienia wysokoenergetycznych proton6w promieniowania kosmicznego
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w termicznej plazmie elektronowo-protonowej z jednorodnym polem magnetycznym. W tozwa-
zanym modelu strumief proton6w stanowila izotropowa populacja cz4stek, kt6ra w ukladzie
odniesienia zwiyzanym z pIazm4 przed szokiem dryfuje z nierelatywistycznq prgdko6ciq fali
uderzeniowej wzdluz jednorodnego pola magnetycznego. Wyniki badair zostaly opublikowa-
ne w pracy [H4], kt6ra by]a pierwszq publikacj4 na ten temat stosuj4c4 modei symulacji
kinetycznych (wstgpne wyniki zostaly r6wniei przedstawione wcze6niej w pracy lB18]). Pra-
ca ta spotkala sig z bardzo szerokim zainteresowaniem spoieczno6ci naukowej astrofizyk6w.
Prezentowala ona kontrowersyjny wynik, wskazuj4cy na znacznie mniejsz4 efektywno66 gene-
racji pola magnetycznego niz otrzymywanE z modelowair MHD rozwazanego procesu. Nasza
publikacja spowodowala wigc pojawienie sig licznych prac na ten temat, tak analitycznych,
jak i prezentuj4cych wyniki symulacji PIC i N{HD. Tg tematykg badawczq kontynuowali6my
w pracach fH3] i lH2], przy czym konfiguracja strumienia promieni kosmicznych badana
w [H2] reprezentuje tym razem wi4zkg relatywistycznych jon6w przeplywaj4cq w plazmie
w kierunku 6redniego pola magnetycznego. Tym samym wnioski z tej pracy maj4 takle za-
stosowanie do uklad6w, w kt6rych wystgpujq relatywistyczne fale uderzeniowe. Wvniki dla
niestabiino6ci nierezonansowej uzyskane w modelowaniu PIC zostaly takze polniej przez nas
potwierdzone w ramach symulacji hybrydowych lA5], wykonanych z mojej inicjatywy w ra-
mach wsp6lpracy nawi4zanej z portugalsko-amerykafsk4 grup4 prof. Luisa Silvy z Instituto
de Plasmas e Fusao Nuclear w Lizbonie.

Celem kolejnych projekt6w badawczych metod4 PIC, dotyczqcych nierelatywistycznych f'al
uderzeniowych, bylo szerszel globalne spojrzenie na procesy generacji turbulencji magnetycz-
nej w szokach. W zalehnolci od warunk6w hzycznych w faii uderzeniowej mog4 byi generowane
r62nego rodzaju niestabilno6ci plazmowe prowadz4ce do dyssypacji energii i produkcji turbu-
lencji elektromagnetycznej. W pracy [A1] analizowalidmy rolg, jak4 promienie kosmiczne mog4
pelni6 w tych procesach oraz w ksztaltowaniu struktury samej fali uderzeniowej. Procesy for-
mowania sig i dlugoczasowej ewolucji bezzderzeniowych r6wnoleglych nierelatywistycznych fal
uderzeniowych zostaly takze przez nas niedawno badane za pomoce wielkoskalowych symula-
cji PIC, przeprowadzonych dla parametr6w odpowiadaj4cych warunkom hzycznym w szokach
mlodych pozostalodci po supernowych. Wyniki tych eksperyment6w numerycznych opisano
w pracy [H1].

Prace lH1-H4] stanowiq jednotematyczry cykl publikacji pt. Symulacje ki,netyczne n'iere-
latywistycznych fal uderzen'iowych mlodych pozostaloSci, po supernowAch - formowan'ie struk-
tury z generacja turbulencjr, elektromagnetycznej, wskazany jako moje osi4gnigcie naukowe
zglaszane do postgpowania habilitacyjnego. Szersze om6wienie celu naukowego tych prac
i osiqgnigtych wynik6w znajduje sig w p. 4c3 niniejszego autoreferatu. W czg\ci tej bar-
dziej szczeg6lowo om6wiono r6wniez rezultaty wspomnianych wyZej prac [A1] i [A5], kt6re
6ci6le wiqzq sig z tematyk4 wskazanego osiqgnigcia naukowego. Prace te nie sq wl4czone do
jednotematycznego cyklu publikacji ze wzglgdu m.in. na m6j mniejszy niz 25Vo tdzial w ich
powstaniu.

Badania przedstawione w publikacjach [Hl-H4] omz l,4.L,A3-A7] zostaly rkonczonef roz-
poczgtejuz po moim powrocie do kraju ze stant podoktorskiego. Wsp6lpraca naukowa z prof.
Martinem Pohlem oraz prof. Kenem-Ichi Nishikawq, zapocz4tkowana w czasie mojego poby-
tu w USA, jest kontynuowana takze obecnie, niekiedy ujgta formalnie w postaci wsp6lnych
wystqpief, grantowych (p. II F). Nawiq,zalem r6wniez bliskq wsp6lprac9 z innvmi astrofizy-
kami, w tym z prof. Antoinem Bretem z Universidad de Castilla-La Mancha w Ciudad Real
w Hiszpanii, kt6rego gl6wny wklad do naszych wsp6lnych prac polega na analizie liniowej nie-
stabilno6ci plazmowych wystgpujqcych w badanych przez nas ukladach. Pozostala wsp6lpraca
naukowa jest om6wiona ponizej.
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Moje badania w dziedzinie astrofizyki teoretycznej sq wspierane przez granty badawcze.
Po powrocie ze stazu podoktorskiego zostalem laureatem programu POWROTY Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej (pozycja B, p. II F). Realizacja proponowanego w ramach tego programu
projektu zostala po dw6ch latach przedfuzona w drodze konkursu o kolejny rok. Na prowa-
dzenie badah uzyskalem takze w 2008 roku grant z MNiSW (pozycja 6, p. II F). Projekty
naukowe oparte o symulacje PIC s4 r6wniez obecnie finansowane przez Narodowe Centrum
Nauki w ramach grantu badawczego, kt6rego jestem jedynym wykonawc4 (pozycja 1, p. II F).

Eksperymenty numeryczne metodq PIC wymagaj4 ogromnych mocy obliczeniowych oraz
przestrzeni dyskowych do skladowania danych. Musz4 wigc by6 one przeprowadzone w zrracz-
nej mierze w zagranicznych odrodkach superkomputerowych, chociaz powoli moZliwe staje sig
wykonywanie symulacji PIC takze w Polsce. Do prowadzonych badair wykorzystywano zasoby
komputerowe dw6ch czolowych o6rodk6w amerykairskich: NASA Advanced Supercomputing
oraz NSF National Center for Supercomputing Applications, kt6ry jest czg6ci4 amerykairskiej
infiastruktury gridowej XSEDtr (poprzednio TeraGrid). Granty obliczeniowe w tych centrach
zostaly ptzyznane naszym grupom w drodze otwartego konkursu w 2006 i 2007 roku i s4 od
tego czasu corocznie odnawiane (pozycje 15-16 p. II F).

Metoda nowatorskich symulacji kinetycznych PIC nie byla stosowana przez polskich astro-
fizvk6w przed moim powrotem do kraju. Wedlug mojej wiedzy, r6wniez obecnie technika ta
jest wykorzystywana w astrofizyce wysokich energii tylko przeze mnie. Istnieje obecnie szansa
na budowg pierwszej polskiej grupy naukowej zajmuj1cej sig modelowaniem PIC, skupionej
wok6l mnie i opartej o wsp6lprac9 ze studentami i doktorantami (p. iII F).

Opr6cz badafi opisanych powyzej bralem takle udzial w innych projektach teoretycz-
nych. W pracy lATl za pomoc? symulacji tr6jwymiarowych i przy thyciu duzej siatki nu-
merycznej przeprowadzilidmy badania proces6w przyspieszania czEstek oraz formowania sig
struktury szok6w zwi4zanych z propagacj4 relatywistycznego (f, : 15) dZetu elektronowo-
pozytronowego w nienamagnetyzowanej plazmie elektronowo-pozytronowej. Opr6cz uczest-
nictwa w dyskusji wynik6w i redakcji manuskryptu m6j zLaczEcy wklad do tej pracy polegal
na opracowaniu kodu numerycznego. Poniewa2 dlugo6i siatki numerycznej vyhej w tym pro-
jekcie byla sze6ciokrotnie wigksza od dlugo6ci siatek we wcze6niejszych symulacjach K.-i.
Nishikawy wykonanych dla podobnych warunk6w poczqtkowych, w symulacji ujawnily sig
niestabilno6ci numeryczne, kt6re drastycznie wplywaly na wyniki eksperymentu. Niestabil-
no6ci te byly zwiyzane z niefizycznym efektem numerycznego promieniowania Czerenkowa.
W celu wyeliminowania tego efektu zaimplementowalem dla badanego ukladu tr6jwymiaro-
wego wypracowany wczedniej dla kodu 2.5D algorytm czwartego rzgdu do calkowania r6wnah
Maxwella i wykonalem symulacje testowe. Eksperyment numeryczny wraz z opracowaniem
danych zostal nastgpnie przeprowadzony przez K.-I. Nishikawg. Wyniki tego eksperymen-
tu po raz pierwszy ukazaly strukturg relatywistycznej fali uderzeniowej, kt6ra, cho( jeszcze

nie w pelni rozwinigta, mogla zostat por6wnana z przewidywaniami hydrodynamicznymi,
zakladaj4cymi istnienie przedniego i tylnego szoku, kt6re s4 rozdzielone przez nieci4glo6i
kontaktowq. Silne pola magnetyczne zwiqzane z niestabilno6ciq dwustrumieniowq Weibela
se generowane w tylnym szoku, w kt6rym materia dZetu jest spowalniana i termalizowana.
W kontek6cie fizyki aktywnych j4der galaktyk tylny szok odpowiada fali uderzeniowej zwiq-
zanej z ,,gorecQ plamq" w strukturze szok6w na czole relatywistycznych dzet6w. Tylny szok
mozna takZe identyfikowa6 z fal4 podmuchu (ang. blast waue) napqdzan4 przez relatywistycz-
ne wyrzuty materii. Silne pole elektromagnetyczne, jakie towarzyszy tylnej f'ali uderzeniowej,
wyznacza obszar emisji synchrotronowej uklad6w. W przypadku dzet6w aktywnych j4der ga-
Iaktyk przewalaj1ca czgS(, emisji promieniowania pochodzi(, wigc bgdzie z obszaru ,,gor4cych
plam", natomiast obszar slabo namagnetyzowanego przedniego szoku (atg. bow shock) bgdzie
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malo efektywny radiacyjnie, co jest zgodne z danymi obserwacyjnymi. W przypadku blysk6w
gamma fala podmuchu generuje emisjg podwiat blysk6w. Znacznie wolniejszy i slabiej nama-
gnetyzowany szok propagujAcy sig w materii wyrzuconej podczas wybuchu (tylny szok) nie
bgdzie hr6dlem silnej emisji synchrotronowej.

Powyhszy projekt jest 6ci6le powi4zany z badaniami proces6w radiacyjnych w obiektach
astroflzvcznych z relatywistycznymi dZetami i szokami w ramach w pelni samouzgodnione-
go modelu numerycznego PIC. Badania te prowadzg we wsp6lpracy m.in. z prof. Nishikaw4,
prof. Nlichailem Nledvedevem z University of Kansas, prof. Bingiem Zhangiem z University
of Nevada w Las Vegas otaz z prof. Ake Nordlundem, dr. Troelsem Haugboellem i dr. Ja-
cobem Frederiksenem z Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze. Jak zatwazyl kilka lat temu
M. Medvedev, poniewa2 widmo mocy turbulencji magnetycznej, generowanej w f'ali uderzenio-
wej poprzez relatywistycznq niestabilnod6 Weibela, koncentruje sig na skalach znacznie mniej-
szychniz promienie orbity przyspieszanych czqstek, natura proces6w promienistych w szokach
jest prawdopodobnie odmienna od standardowo zakladanej emisji synchrotronowej. Bardziej
realistycznym mechanizmem promieniowania cz4stek w takim polu magnetycznym wydaje
sig byi proces ,,potrzqsania" (ang. ji,tter), za pomocA kt6rego mozna wyjadnii np. niekt6re
obserwowane wlasnodci blysk6w gamma. Zasadne jest wigc obliczanie widm promieniowa-
nia bezpoSrednio od elektron6w czy pozytron6w poruszaj4cych sig na orbitach w turbulent-
nym poiu magnetycznym w pelni konsystentnie wyznaczonym w symulacjach PIC. Metoda
obliczania widm promieniowania w symulacjach PIC zostala opracowana przez grupg ko-
penhask4 i niedawno z powodzeniem uzyta do relatywistycznych fal uderzeniowych. Wyni-
ki badaf naszej grupy zostaly dotEd opublikowane jako materialy konferencyjne iA3,A6]
oraz lB2-84,86,88,810,811,81-3,814]. Poprawno6i metody numerycznej przetestowano
poprzez obliczenie widma promieniowania od pojedynczej czqstki i zbioru kilku czqstek w jed-
norodnym polu magnetycznym. Nastgpnie metoda ta zostala zastosowana do wyznaczenia
widma. jakie jest generowane przez elektrony przyspieszane w strukturze szok6w obserwowa-
nei w eksperymentach 3D podobnych do tych opisanych w lA7]. Uzywane w tych symulacjach
siatki numeryczne s4 jednak znacznie mniejsze, przez co obserwowana kof,cowa struktura fal
uderzeniowych nie reprezentuje jeszcze (quasi-)stabiinego rozwi4zania. W rezultacie otrzy-
mane widma sq konsystentne z widmem elektron6w poruszaj4cych siq w turbulentnym polu
magnetycznym o charakterystyce czerwonego szumu, kt6re jest generowane we wczesnej fa-
zie nieliniowego rozwoju relatywistycznej niestabilnodci dwustrumieniowej Weibela. Aby wigc
w symulacjach zaobserwowa6 widma typu jitter czy tez synchrotronowe, nalezy przeprowa-
dzii symulacje z uzyciem znacznie wigkszych siatek numerycznych. tak aby otrzymai w pelni
rozwinigt4 strukturg szok6w. Prace takie s4 obecnie prowadzone. Warto tttta.l zaznaczv(, ze
model stosowany w naszych symulacjach, w kt6rym relatywistycznawi4zka plazmy propaguje
sig w spoczywaj4cym o6rodku, jest fizycznie bardziej realistyczny niz powszechnie uzywana
metoda z odbiciem wi4zki plazmy od przewodz4cej dcianki na brzegu siatki numerycznej. Nasz
model odpowiada ukladowi odniesienia zwi4zanemu z obserwatorem, dzigki temu pozwaia na
bezpoSrednie por6wnanie wynik6w z obserwowanymi widmami LrodeL, co nie jest moZliwe dla
wspomnianych innych modeli numerycznych.

M6j znacz4cy wklad do powyzszych projekt6w wyznaczania widm promieniowania polega
na stworzeniu i aktualizacji w pelni wsp6ibieZnej wersji MPI kodu numerycznego, kt6ry jest
wykorzystywany do prowadzenia symulacji przezK.-I. Nishikawg. Warto nadmienid, 2ewyzna-
czanie widm wymaga znacznie wigkszych mocy obliczeniowych niz te potrzebne do wykonania
symulacji formowania sig struktury fal uderzeniowych. Pomimo posiadanych grant6w obiicze-
niowych wymagane moce nie zawsze s4 dla nas dostgpne, takze ze wzglgdu na konieczno66
wsp6ldzielenia zasob6w pomigdzy kilka jednoczednie prowadzonych projekt6w badawczych.
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Kolejn4 tematyk4 badawczq, w jak4 bylem zaanga2owany, sQ procesy amplifikacji po-
la magnetycznego za fiontem relatywistycznej fali uderzeniowej propaguj4cej sig w odrodku
o niejednorodnej ggstodci plazmy. Obserwacje 6r6del z falami uderzeniowymi, jak tez rozwa-
zania teoretyczne sugeruj4, 2e obszar przed szokiem moze by6 silnie turbulentny. Struktura
f'ali uderzeniowej rozchodz4cej sig w takim odrodku zostanie wigc zabtrzona? w wyniku czego
z tylr fali pojawiaj4 sig wirowe ruchy plazmy, kt6re deformuj4 linie pola magnetycznego, skut-
kujqc jego amplifikacjq. Jest to proces MHD, znany jako turbulentne dynamo magnetyczne
(lub teZ drobnoskalowe czy szybkie dynamo). Pomysl podjgcia tego problemu wyszedl ode
mnie. Bezpodredni4 motywacj4 byly wyniki naszych symulacji PIC lH2-H41, wskazujAce na
mal4 efektvwno66 produkcji pola magnetycznego w prekursorze fal uderzeniowych. Genera-
cja dodatkowej turbulencji w procesie dynamo za fal4 uderzeniow4 moglaby wyjadni6 dane
obserwacyjne zar6wno dla pozostalodci po supernowych, jak i blysk6w gamma. Proces turbu-
Ientnego dynamo badany byl wcze6niej dla nierelatywistycznych fai uderzeniowych (Giacaione
& Jokipii 2007, ApJ 663, L41). Badania wigc przeprowadzilidmy dla szok6w Srediorelatywi-
stycznych. Zostaly one opublikowane w pracy lA4].

Relatywistyczne symulacje MHD w 2D wykonal dr Yosuke Mizuno z NSSTC w Huntsville
w USA. Wykazaly one, ze w wyniku badanych proces6w obszar za fal4 uderzeniowq staje sig
turbulentny, a pole magnetyczne zostaje silnie wzmocnione. Struktura pola magnetycznego
jest silnie anizotropowa i ma topologig wloknistq (ang. filamentary). Widmo energii pola
za szokiem jest twardsze od widma Kolmogorowa, kt6re zalozono w naszym modelu dla
obszaru przed tal4 uderzeniowq. Jest to typowa wlasno66 procesu drobnoskalowego dynamo
magnetycznego. Wydajno66 procesu wzmacniania pola magnetycznego zalezy od konfiguracji
Sredniego pola przed szokiem, skala czasowa narastania turbulencji zmienia sig przy tym takze
z prgdko6ciq fali uderzeniowej.

Warto zaznaczy(,, ze powyhsze badania sq obecnie przez rras kontynuowane i w niedalekiej
przyszloSci nalehy sig spodziewai dalszych interesujqcych wynik6w. Nowe badania szukaj4
odpowiedzi na pytania dotycz4ce natury proces6w saturacji narastania turbulencji magne-
tycznej i ef'ektywnodci amplifikacji dla r6znego poziomu magnetyzacji o6rodka. Zamierzamy
r6wniez sprawdzi6, jaki wplyw turbulentne pola magnetyczne za fa14 uderzeniowq maj4 na
widma i wlasno6ci transportu wysokoenergetycznych czqstek. Te ostatnie zagadnienia bgdq
badane metodq Monte Carlo przy moim bezpodrednim udziale.

Opisane badania naukowe z dziedziny teoretycznej astrofizyki wysokich energii sq kom-
plementarne do mojego zaangazowania w obserwacyjn4 astronomig promieniowania gamma
najwyzszych energii, w tzw. zakresie VHE, pomigdzy 100 GeV a 100 TeV. Jest to obecnie
dynamicznie rozwijaj4ca sig dziedzina nauki, dostarczaj4ca cennych wynik6w nie tylko dla
astrofizyki, ale takze kosmologii ihzyki fundamentalnej. Obserwacje promieniowania gamma
pozwalajq wyztaczy1 ilo6ciowe ograniczenia warunk6w hzycznych panujqcych w obszarach
emisji, co znaczyco poglgbia teoretyczne zrozumienie nietermicznych mechanizm6w dziala-
nia i,r6del, w kt6rych zachodz4 procesy akceleracji cz4stek. Ulepszone modele teoretyczne s4
z kolei istotne dla poprawnej interpretacji danych obserwacyjnych.

Jak juZ wspomnialem, z astronomiq gamma po raz pierwszy zetkn4lem sig podczas stazu
w Durham. Przebywaj4c na stazu podoktorskim w USA, zostalem czlonkiem stowarzyszonym
amerykafiskiej wsp6lpracy VtrRITAS, w kt6rej grupa z Iowa State University pelni wiod4-
cq rolg. Po powrocie do kraju stalem sig pelnym czlonkiem wsp6lpracy H.tr.S.S. w ramach
og6lnopolskiego zespolu badawczego tworzqcego Poiskie Konsorcjum Eksperymentu H.E.S.S.
Konsorcjum to, obok IFJ PAN, obejmuje grupy badawcze z Centrum Astronomicznego im.
M. Kopernika PAN (koordynator), Uniwersl'tetu Jagiellofiskiego, Uniwersytetu Mikolaja Ko-
pernika oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem czlonkiem Rady Zarz4dzajqcej Konsorcjum
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oraz kierownikiem zespolu obserwatorium H.E.S.S. w IFJ PAN. Z uwagi na tg rolg, a takze
na moje zaangazowanie w projekcie CTA (informacja ponizej) jestem takze kierownikiem za-
dania Badani,a w zakres'ie astronomi,i, gamTnaj wyszczeg6lnionego w planie zadaniowym IFJ
PAN na rok 2009 i nastgpne.

Obserwatoria H.E.S.S. i VERITAS to obecnie, razem z eksperymentem MAGIC, najlepsze
na 6wiecie projekty badawcze naziemnej astronomii gamma. Obserwatoria te wykorzystuj4 do
detekc"ji promieniowania gamma technikg rekonstrukcji obraz6w wielkich p9k6w atmosf'erycz-
nych, kt6re powstajq w wyniku oddziaiywania fbton6w gamma z atmosfer4 Ziemi, podobnie
jak pgki inicjowane ptzez cz4stki promieniowania kosmicznego. Relatywistyczne cz4stki two-
rz4ce wielki pgk atmosferyczny, propaguj4c sig w atmosferze, emitujq promieniowanie Cze-
renkowa, kt6re jest rejestrowane przez kamerg teleskopu. Analiza uzyskanego obrazu pgku
umozliwia odtworzenie energii i kierunku przyj6cia pierwotnego fotonu gamma. Teleskopy wy-
korzystuj4ce tg technikg detekcji nazywane s4 Obrazujqcymi Atmosferycznymi Teleskopami
Czerenkowa (ang. Imagi,ng Atmospheri,c Cherenkou Telescope,IACT). Wymienione wiod4ce
obserwatoria gamma VHE stosuj4tzw. technikg stereoskopowe, w kt6rej pojedynczy pgk reje-
strowanv jest przez wigcej niL jeden teleskop. Pozwala to na lepszq rekonstrukcjg parametr6w
pgku, a co za tym idzie zwigkszenie k4towej i energetycznej zdolnodci rozdzielczej. W obser-
watorium H.E.S.S., znajduj4cym sig w Namibii, obecny system sklada sig z pigciu teleskop6w
IACT. Cztery z nich maj4 Srednicg powierzchni zwierciadlanej wynosz4cQ 12 m i ustawione s4
wierzcholkach kwadratu o bokach 120 m. Piqty, centralny teleskop (H.E.S.S. iI), kt6rv kilka
tygodni temu, we wrzednit 2072 roku, zapoczqtkowal swojq dzialalno66, ma rozmiar czaszy
wynoszQcy 28 m i jest obecnie najwigkszym w dwiecie tego typu instrumentem. Dzigki cen-
tralnemu teleskopowi powigkszyla sig czulo66 obserwatorium H.E.S.S. oraz zrtacznie obni2yl
siq dolny pr6g energeLyczny dla rejeslrowanego promieniowania gamma.

Od momentr rozpoczgcia dzialalno6ci naukowej obserwatorium H.E.S.S. w 2004 roku do-
konal sig niezwykiy postgp jako6ciowy w astronomii gamma. Postgp ten jest zwi4zany z mol-
liwo6ci4 dokladnego pomiaru widm i zmienno6ci czasowej Lr6del, jak r6wniez z niedostgpnym
przedtem obrazowaniem obiekt6w rozciEglych. W6r6d najwaZnieiszych otrzymanych wyni-
k6w mozna wymienii: odkrycie kilkudziesigciu nowych galaktycznych i pozagalaktycznych
i,r6del promieniowania gamma (w tym pozostalodci po supernowych, pulsar6w i mglawic
pulsarowych, uklad6w podw6jnych, 1A18,A22,A29,A30,A35,A42,4.48,4'601), narzucenie
silnych ograniczef na kosmologiczne tlo promieniowania podczerwonego dzigki obserwacjom
odleglych blazar6w, odkrycie emisji promieniowania gamma z oblok6w molekularnych i ba-
danie zwi4zk6w emisji z tych oblok6w z istnieniem pobliskich pozostaloSci po supernowych,
narzucenie silnych ograniczei. na przekroje czynne na anihiiacje czqstek "ciemnej materii"

1A23,A34*4.37,,4.63,,4.65], narzucenie siinych wigz6w na spodziewane efekty kwantowej gra-
witacji 1A36,A67] , szczeg6lowe badania ir6dla promieniowania gamma w centrum naszej
Galaktyki [A44,,4.50,,4.66], badanie widma elektron6w promieniowania kosmicznego w za-
kresie TeV iA47, A64], badania zmienno6ci emisji promieniowania gamma z radiogalaktyki
M87 1A26,,4'53], oraz odkrycie emisji promieniowania gamma z aktywnej galaktyki Centau-
rus A fA59] oraz z galaktyki zbtrz4 formacji gwiazdowej NGC 253 1417,4.491.

Powylsze wyniki stanowiq kr6tkie podsumowanie osiqgnig6 projektu H.E.S.S" od pocz4tku
jego dzialalno6ci. Jestem wsp6lautorem 49 prac naukowych H.E.S.S.-a lA17-456,,4'59-,4.67],
w kt6rych ogloszono niekt6re ztych wynik6w, jak wskazano powyzej. Obok wspomnianej pra-
cy organizacyjnej oraz tczestnictwa w dyskusjach nad opracowaniem i interpretacjq wynik6w
obserwacyjnych przygotowywanych do publikacji, w tym takze poprzez tdzial w grupach te-
matycznych, moja dzialalno66 w projekcie H.tr.S.S. polega teL na wykonywaniu obserwacji
w Namibii (kolejny wyjazd w listopadzie 2012). W czasie mojego pobytu w USA obserwa-
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torium VERITAS bylo w fazie budowy. Stqd wigkszoSi czasu obserwacyjnego podwigcona
byla na testy techniczne i kalibracjg systemu teleskop6w, w kt6rych takZe bralem udzial
podczas wyjazd6w do obserwatorium Freda Lawrence'a Whipple w Arizonie. Przed rozpocze-
ciem w 2006 roku budowy systemu VERITAS prowadzilem takze obserwacje na teleskopie
Whipple, kt6ry jest instrumentem starszej generacji. W ramach projektu VERITAS jestem

wsp6lautorem prac [A57,A58,,4'68,4'69].
O najwyzszej randze naukowej projektu H.E.S.S. moze Swiadczy1 fakt, ze wiele doko-

nanych odkry6 prezentowanych bylo na lamach prestizowych czasopism naukowych Science
i Nature (np. [A 9] i lA53]). Za wybitne osiqgnigcia naukowe wsp6lpraca H.E.S.S. zostala
uhonorowana prestiZowq nagrodq Kartezjusza przyznan4 przez Komisjg truropejsk4 w 2007
roku, a takze nagrod4 "Rossi Prize" Amerykariskiego Towarzystwa Astronomicznego w roku
2011. Jako czlonek wsp6lpracy H.tr.S.S. jestem takze laureatem tych nagr6d (p. II G).

Obok udzialu w eksperymencie H.tr.S.S. jestem r6wniez zaangalowany w projekt nowej
generacji astronomii gamma Cherenkou Telescope Array (CTA). CTA bgdzie pierwszym otwar-
tym obserwatorium astronomii gamma najwylszych energii, kt6rego cztlo36, detekcji, zakres
obserwowanych energii, jak i inne parametry i cechy rejestracji promieniowania bgdq wybitnie
zwigkszone w por6wnaniu z obecnie dziaiajqcymi instrumentami. W projekcie bierze tdzial
27 panstw i ponad 170 instytut6w badawczych. Waga tego przedsigwzigcia jest szeroko uzna-
na zar6wno przez drodowisko naukowe astronom6w i fizyk6w, jak i przez agencje finansuj4ce
badania, o czym 6wiadczy umieszczenie projektu CTA na gl6wnych Swiatowych ,,mapach dro-
gowych" astrofizyki czqstek i astronomii: ESFRI, ASPERA, AstroNet w Europie (takze na
listg CtrRN Recognized Experiments) i Decadal Survey w USA. Projekt zostal takze wlqczony
przez MNiSW na polsk4 ,,il&pg drogowq" wielkich infrastruktur badawczych.

Obecnie trwajE prace fazy przygotowawczej CTA. Podstawowe zadania postawione kon-
strukcji przyszlego obserwatorium (kt6re bgdzie mialo dwie czgdci na p6lkuii p6lnocnej
i poludniowej) obejmujq m.in. zwigkszenie czulo6ci w zakresie TeY przez budowg wigkszej
ilo6ci teleskop6w Srednich, o rozmiarach podobnych do systemu H.E.S.S. czy VERITAS, lecz
o udoskonalonych parametrach rejestracji, w tym zwigkszonej zdolno6ci rozdzielczej. Zamierza
sig takZe zwtgkszy(, cnilo\(, systemu w zakresie nizszych energii, rzgdu kilkudziesigciu GeV,
poprzez budowg sieci kilku wielkich teleskop6w, takich jak H.E.S.S .II czy MAGIC. Poza tym
poludniowa sie6 CTA ma zawiera(. ilnar liczbg malych teleskop6w (ang. Small-Size Telescope,
SST) rozmieszczonych na powierzchni kilku kilometr6w kwadratowych, do rejestracji nielicz-
nych foton6w gamma w zakresie energii siggajqcym powyZej 100 TeV. Efektywnie wigc w
jednym obserwatorium zbudowanych bgdzie okolo 100 teleskop6w czerenkowowskich (IACT)
o trzechr6znych rozmiarach (zob. [A2]).

Polski tdzial w projekcie CTA jest realizowany w ramach Polskiego Konsorcjum Projektu
"Cherenkov Telescope Array", w sklad kt6rego wchodzi 9 instytucji naukowych, w tym grupy
H.E.S.S. Koordynatorem jest Uniwersytet Jagielloiski. Jestem czlonkiem Rady Zarzqdzajqcej
Polskiego Konsorcjum CTA (r6wniez migdzynarodowego CTA Consorti.um) oraz kierownikiem
i koordynatorem zespolu w IFJ PAN. Obok zaangazowania astrofizyk6w, w tym r6wniez moim,
w opracowanie cei6w naukowych, programu badarl izwi4zanych z tym wymagai dla przyszlego
obserwatorium CTA, polskie grupy wl1czyly sig w realizacjg technicznych prac innowacyjnych
i rozwojowych na potrzeby projektu. W IFJ PAN grupa in2ynier6w i technik6w zDzialu Budo-
wy Aparatury i Infrastruktury Naukowej zajmuje sig opracowaniem nowatorskiej technologii
budowy zwierciadel kompozytowych oraz prowadzi prace nad budow4 prototypu konstrukcji
mechanicznej malego teleskopu (SST) klasycznego typu Daviesa-Cottona o Srednicy czaszy
ok. 4 m ( m DC-SST). Uczestniczy r6wniez w opracowaniu konstrukcji nowatorskiego, niesto-
sowanego dotqd w astronomii gamma teleskopu typu Schwarzchilda-Coudera, kt6rego budowa
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realizowana jest gl6wnie przez amerykaiskie grupy CTA, wywodz4ce sig z projektu VERITAS.
Moja rola jako fizyka w pracy tej grupy polega m.in. na opracowywaniu i tlumaczeniu na jgzyk

inzynierii specyfikacji fizycznych dla wykonywanych element6w teleskopu. Wykonanie takiego
przedsigwzigcia wiqze sig tak2e z potrzeba, znaczrrego wysilku organizacyjnego) w tym koor-

dynacji dzial;;rt grupy IFJ PAN w ramach odpowiednich migdzynarodowych grup roboczych

CTA, reprezentowania zespolu na spotkaniach CTA (wl4czaj4c prezentowanie osi4gnigi, po-

zycje 35-52 p. II H) oraz we wnioskach o finansowanie naszych prac. Te zadania przypadajq

w gl6wnej mierze mojej osobie. Jestem r6wniez odpowiedzialny za caloSciowq koordynacjg
pakietu DC-MtrCH, dotyczycego struktury mechanicznej - w tym napgdu - malego telesko-
pu, w ramach podprojektu 4m DC-SST, realizowanego wsp6lnie z zespolami ze Szwajcarii
i Niemiec.

Na wymienione tu prace aparaturowe i przygotowawcze IFJ PAN wraz z Polskim Konsor-

cjum CTA uzyskaly pelne finansowanie w postaci grantu sieciowego, duZej inwestycji apara-
turowej z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, grantu w konkursie europejskim ERA-NET
ASPtrRA oraz grantu Narodowego Centrum Nauki (pozycje, odpowiednio, 10, 3, a i 2 p. II F).

5c. Plany na przyszlo6i

Obok plan6w dalszego zaangazowania w projekty astronomii gamma H.E.S.S. i CTA, kt6-

re to zaangazowanie w wypadku projektu CTA ma w najbliZszym czasie doprowadzi6 do

konstrukcji w IFJ PAN prototypu malego teleskopu oraz zwierciadel do Sredniego teleskopu,

a w dalszej przyszlolci pozwoli6 naszej grupie wzi4(, czynny udzial w budowie obserwatorium
CTA, moje plany naukowe na przyszloS(, wi4z4 siq z kontynuowaniem prac teoretycznych
z zakrest astrofizyki wysokich energii. Dotyczyd one bgd4 przede wszystkim proces6w za-

chodz4cych w obszarachbezzderzeniowej plazmy reiatywistycznych i nierelatywistycznych f'a1

uderzeniowych, tj. mikrofizyki formowania fal uderzeniowych, proces6w akceleracji cz4stek,
generacji turbulencji elektromagnetycznej, oraz emisji promieniowania. Badania te bgd4 wy-

konywane z znacznej mierze z uzyciem metody symuiacji kinetycznych PIC i we wsp6lpracy
z partnerami z zagranicy. Jak wspomnialeml rozpoczqlem juz takZe wsp6iprac9 ze studentami

z Polski, co w niedalekiej przyszlodci powinno pozwoli6 na stworzenie pierwszej polskiej grupy

badawczej zajmujqcej sig symulacjami PIC. Moje badania teoretyczne, do kof,ca 2014 roku,

s4 wspierane poptzez grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.
Opr6cz powyzszych projekt6w zamierzam r6wniez kontynuowai wsp6lprac9 w zakresie

opisanych w p. 5b badaf zwi4zanych z analizq efekt6w turbuientnego dynama magnetycznego
za frontem fal uderzeniowych w obrazie MHD. Niedawno tez rozpocz4lem projekt badawczy

PIC dotyczqcy zjawisk zwr1zanych z oddzialywaniem proton6w wiatru slonecznego z atomami

neutralnego wodoru zachodzycych w heliosferze, w ramach nowej wsp6lpracv z prof. Gary

Zankiem i prof. Vladimirem Florinskim z NSSTC w USA.
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