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motor: prof. dr hab. Henryk Wilczyński; rozprawa doktorska (z wy-
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PAN, Kraków
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c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omó-

wieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Pochodzenie promieni kosmicznych najwyższych energii jest jedną z najwięk-

szych nierozwiązanych zagadek astrofizyki. Obserwacje cząstek docierających

do Ziemi z głębi kosmosu, prowadzone już od ponad stu lat, ujawniły obecność

słabego strumienia cząstek o bardzo wysokich energiach, o widmie sięgającym

ponad 1020 elektronowoltów. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat wykonane

zostały liczne eksperymenty, mające na celu jak najdokładniejsze określenie wła-

sności promieni kosmicznych przy tych najwyższych energiach: kształt widma,

skład cząstek pierwotnych, kierunki przylotu. Opracowywane były doskonalsze

techniki obserwacji, pozwalające coraz dokładniej mierzyć własności promieni

kosmicznych. Równocześnie prowadzone są także prace teoretyczne, mające na

celu znalezienie wyjaśnień w jaki sposób mogą powstawać cząstki obdarzone tak

wielkimi energiami. W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczynione zostały duże po-

stępy w badaniach promieni kosmicznych najwyższych energii, zwłaszcza dzięki

wynikom uzyskanym w największym z dotychczasowych eksperymentów – Ob-

serwatorium Pierre Auger. Badań tych jednak nie można uznać za zakończone –

dla wyjaśnienia pochodzenia tych cząstek potrzebne są dalsze prace, które umoż-

liwią zebranie jeszcze większej ilości jak najdokładniejszych danych.

Dużą przeszkodą przy obserwacjach promieni kosmicznych ultra-wysokich

energii jest bardzo mały strumień cząstek: powyżej 1018 eV wynosi on około

jednej cząstki na km2 na rok, i maleje jeszcze bardziej ze wzrostem energii. Ko-

nieczne jest więc prowadzenie długotrwałych obserwacji, obejmujących duże ob-

szary. Niewykonalna jest zatem detekcja cząstek pierwotnych przybywających

do Ziemi przy użyciu detektorów wynoszonych ponad atmosferę. Zamiast tego

obserwowane są kaskady cząstek wtórnych powstające w ziemskiej atmosferze,

czyli wielkie pęki atmosferyczne. W wyniku serii oddziaływań z cząsteczkami

powietrza powstaje kaskada cząstek energetycznych (najliczniejsze wśród nich

są elektrony/pozytony, fotony, miony), poruszająca się w atmosferze z prędko-

ścią bliską prędkości światła. Wielkie pęki wywołane przez cząstki pierwotne

o najwyższych energiach mogą w maksimum rozwoju osiągać wiele miliardów

cząstek wtórnych. Po przejściu całej grubości atmosfery cząstki te padają na po-

wierzchnię, gdzie mogą być rejestrowane przy użyciu sieci detektorów. Zebrane

informacje o gęstości cząstek na powierzchni ziemi, kształcie ich rozkładu i czasie

przyjścia umożliwiają określenie własności cząstki pierwotnej.

Cząstki wielkiego pęku na swojej drodze przez atmosferę wzbudzają czą-

steczki powietrza, co prowadzi do emisji światła fluorescencyjnego w bliskim ul-

trafiolecie. Światło to może być rejestrowane przy użyciu detektorów optycznych.

Ilość emitowanego światła jest lokalnie proporcjonalna do rozmiarów wielkiego
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pęku, co pozwala zmierzyć profil jego rozwoju wzdłuż znacznego odcinka trasy w

atmosferze. Znany jest kształt profilu rozwoju podłużnego wielkiego pęku (profil

Gaissera-Hillasa), można zatem uzupełnić wyniki pomiarów o części nie objęte

obserwacją, co ostatecznie umożliwia bardzo precyzyjne obliczenie całkowitej

energii wielkiego pęku. Światło fluorescencyjne wywołane przejściem wielkiego

pęku jest słabe, a więc obserwacje te są możliwe tylko podczas ciemnych, bez-

księżycowych nocy.

Obserwacja światła ze źródła porównywalnego do niewielkiej żarówki, poru-

szającego się z prędkością światła w odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów,

wymaga użycia bardzo czułych detektorów. Również analiza zebranych danych

obserwacyjnych musi być bardzo staranna. Do poprawnego obliczenia natęże-

nia światła u źródła na podstawie zmierzonego sygnału konieczne jest dokładne

uwzględnienie zarówno własności i chwilowego stanu detektorów, jak też warun-

ków atmosferycznych panujących podczas obserwacji. Konieczna jest również

szczegółowa analiza wszystkich zjawisk mogących mieć wpływ na propagację

światła w atmosferze – jakiekolwiek zaniedbanie przełoży się na systematyczną

niedokładność końcowych wyników eksperymentu.

Wielokrotne rozpraszanie światła w obserwacjach wielkich pęków.

Głównym tematem mojej pracy naukowej było badanie zjawiska wielokrot-

nego rozpraszania światła w atmosferze i jego wpływ na wyniki obserwacji wiel-

kich pęków. Światło na swojej drodze przez atmosferę ulega rozproszeniom, na

cząsteczkach lub aerozolach. Stosownie do odległości i gęstości przebywanych

warstw atmosfery, światło ulega osłabieniu na drodze do detektorów – czynnik

ten był oczywiście zawsze uwzględniany w analizie obserwacji wielkich pęków

metodą fluorescencyjną. Zaniedbywane natomiast były efekty związane z wielo-

krotnym rozpraszaniem światła, które mogą prowadzić do zwiększenia rejestro-

wanego sygnału.

W analizie danych obserwacyjnych największe znaczenie ma faktycznie świa-

tło biegnące w linii prostej od wielkiego pęku do detektora – należy jednak pa-

miętać, że jest to tylko drobny ułamek wszystkich emitowanych fotonów. Świa-

tło fluorescencyjne produkowane przy przejściu wielkiego pęku rozchodzi się we

wszystkich kierunkach w atmosferze, a na swojej drodze ulega rozproszeniom. W

wyniku tych rozproszeń kierunki propagacji fotonów ulegają losowym zmianom,

co oznacza że niewielka część z nich zostanie odchylona w kierunku do detektora.

Fotony mogą również ulegać rozproszeniom wielokrotnie, co także może dopro-

wadzić do zarejestrowania ich w detektorze. Okazuje się zatem, że rozpraszanie

w atmosferze prowadzi nie tylko do osłabienia wiązki światła bezpośredniego, ale

również do pewnego wzmocnienia sygnału mierzonego w detektorach fluorescen-

cyjnych. Zaniedbanie tego wkładu przy rekonstrukcji własności obserwowanych
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wielkich pęków spowoduje przeszacowanie wielkości sygnału pochodzącego od

innych przyczynków, co pociągnie za sobą systematyczne zawyżenie obliczonej

energii całkowitej wielkiego pęku, a także zmieni nieco kształt profilu podłużnego

wielkiego pęku.

Jedynym przyczynkiem do rejestrowanego sygnału pochodzącym od rozpra-

szania światła w atmosferze, który do niedawna był uwzględniany w analizie ob-

serwacji wielkich pęków, był wkład pochodzący od jednokrotnego rozpraszania

fotonów czerenkowskich. Emisja czerenkowska jest silnie skupiona wokół osi, co

prowadzi do narastania wiązki światła towarzyszącej wielkiemu pękowi. Rozpra-

szanie fotonów tej wiązki jest źródłem znaczącego wkładu do obserwowanego sy-

gnału. Skupienie emisji oraz zbliżone prędkości fotonów i wielkiego pęku powo-

dują, że to światło rozproszone będzie obserwowane z tego samego obszaru nieba

co bezpośrednie światło fluorescencyjne, ułatwiają również uwzględnienie tego

przyczynku w analizach danych obserwacyjnych. Określenie wielkości wkładu

od rozproszonego światła fluorescencyjnego, jak również od wielokrotnie rozpro-

szonego światła czerenkowskiego, jest trudniejsze i wymaga bardziej złożonych

analiz.

Zjawisko wielokrotnego rozpraszania światła i jego wpływ na wyniki obser-

wacji detektorów fluorescencyjnych było tematem mojej pracy doktorskiej, jak

również przedmiotem późniejszych analiz, mających na celu jak najdokładniejsze

zbadanie tego zjawiska przy obserwacjach różnych rodzajów.

Wielokrotne rozpraszanie światła badałem za pomocą symulacji Monte Carlo.

Za punkt wyjścia dla tych prac posłużył program Hybrid_fadc, opracowany na

potrzeby eksperymentów Fly’s Eye i HiRes, służący do wykonywania symulacji

rozwoju i obserwacji wielkich pęków atmosferycznych (B. Dawson et al., Astro-

part. Phys., 5 (1996) 239). W oryginalnej wersji programu obliczana jest wielkość

emisji fluorescencyjnej i czerenkowskiej w kolejnych chwilach rozwoju wielkiego

pęku. Na tej podstawie obliczany jest sygnał rejestrowany w detektorze, pocho-

dzący od światła bezpośredniego, a także od jednokrotnie rozproszonego światła

czerenkowskiego. W ramach tego programu opracowałem nowy algorytm, po-

zwalający wykonywać symulacje wielokrotnego rozpraszania światła w atmosfe-

rze i obliczać wielkość dodatkowego sygnału rejestrowanego w detektorze.

Z uwagi na wielką liczbę fotonów emitowanych podczas przejścia wielkiego

pęku przez atmosferę, niewykonalna jest w rozsądnym czasie symulacja, w której

są osobno śledzone trasy wszystkich fotonów. Dlatego światło, fluorescencyjne i

czerenkowskie, emitowane w poszczególnych punktach jest dzielone na paczki –

ich liczbę można dowolnie zmieniać, tak aby uzyskać zadowalającą dokładność

końcowych wyników przy akceptowalnym czasie trwania symulacji. Dla każdej

paczki losowany jest kierunek emisji, a następnie droga jaką przebywa zanim ule-

gnie rozproszeniu. Przy obliczaniu punktu rozproszenia brana jest pod uwagę

gęstość pokonywanych warstw atmosfery. Po ustaleniu punktu rozpraszania moż-
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liwe jest obliczenie jaka część paczki fotonów zostanie w wyniku rozpraszania

skierowana do detektora. Zgodnie z przebytą trasą obliczany jest czas przyjścia

impulsu od światła rozproszonego do detektora, a także jego położenie na nie-

bie – sygnały te są opóźnione względem światła bezpośredniego, mogą też być

odległe od obserwowanego położenia wielkiego pęku. Kolejnym krokiem jest za-

łożenie, że fotony paczki, poza fragmentem skierowanym do detektora, zostają

rozproszone razem, w jednym kierunku. Dzięki temu możliwe jest iteracyjne ob-

liczanie kolejnych odcinków drogi światła w atmosferze i określanie wielkości

obserwowanych przyczynków od wielokrotnego rozpraszania światła.

W wyniku pełnego przebiegu symulacji uzyskiwana jest informacja o wszyst-

kich impulsach światła rozproszonego docierających do detektora: ich wielkość,

czas przyjścia, kierunek na niebie. Aby uniknąć generowania bardzo dużych pli-

ków z danymi, już w trakcie wykonywania programu prowadzona jest wstępna

obróbka wyników – obliczane są rozkłady natężenia światła rozproszonego na

niebie w kolejnych chwilach prowadzenia obserwacji, a pełna informacja o re-

jestrowanych impulsach jest zapisywana tylko dla wybranych, krótkich okresów

rozwoju wielkiego pęku. Dane te służą do dalszych analiz znaczenia wielokrot-

nego rozpraszania.

Moje procedury do symulacji wielokrotnego rozpraszania światła zostały

opracowane tak, aby umożliwić badanie tego efektu w warunkach jak najwierniej

odpowiadających rzeczywistym obserwacjom wielkich pęków. Uwzględnione

zostało widmo światła, rozkłady kątowe emisji i rozpraszania światła, atmosfe-

ryczne rozkłady molekularne i aerozoli. Symulacje mogą być wykonywane przy

założeniu średnich oczekiwanych warunków, możliwe jest także użycie różnych

modeli stanu atmosfery dla zbadania wpływu zmienności warunków występują-

cych podczas obserwacji. Program umożliwia także symulacje wielkich pęków o

różnych nachyleniach i odległościach od detektora, co pozwala określić wielkość

sygnału od światła rozproszonego w różnych warunkach.

Pierwszym zastosowaniem dla tego programu była analiza znaczenia efektu

wielokrotnego rozpraszania przy obserwacjach wielkich pęków atmosferycznych.

W takiej sytuacji największe znaczenie ma światło ze stosunkowo niewielkiego

obszaru nieba w pobliżu obserwowanych chwilowych położeń wielkiego pęku,

docierające do detektora równocześnie ze światłem bezpośrednim, które stanowi

zasadniczą część rejestrowanego sygnału. W takim kontekście zostały przeana-

lizowane wyniki symulacji. Światło rozproszone przychodzące do detektora ma

bardzo szeroki rozkład, pokrywający dużą część nieba, jednak impulsy rejestro-

wane przez piksele odległe od położenia wielkiego pęku nie wpływają na wyniki

obserwacji. Różnice rozkładów światła bezpośredniego i rozproszonego ozna-

czają, że wielkość wkładu od tego ostatniego zależy od wielkości obszaru nieba,

z którego zbierany jest sygnał.

Dla określenia wielkości sygnału pochodzącego od światła rozproszonego wy-
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konałem zestaw symulacji obejmujący szeroki zakres różnych warunków obser-

wacji: różne energie wielkich pęków, ich nachylenia i odległości od detektora,

różne modele atmosfery molekularnej, różne koncentracje i rozkłady aerozoli.

Przetestowane zostały różne modele rozkładu emisji czerenkowskiej i położenia

detektora nad poziomem morza. Przy określaniu wkładu światła rozproszonego

użyteczne okazało się obliczanie jego wielkości w odniesieniu do sygnału bez-

pośredniego – względna wielkość tego wkładu okazała się nie zależeć od energii

wielkiego pęku. Analiza wyników symulacji pozwoliła stwierdzić, że wielkość

sygnału światła rozproszonego zależy od kilku zmiennych, charakteryzujących

warunki obserwacji. Porównanie ilości światła przychodzącego z kolistych ob-

szarów wokół położenia wielkiego pęku o różnych rozmiarach pokazało, że do-

datkowy wkład jest proporcjonalny do promienia tego obszaru. Przy ustalonej

wielkości obszaru nieba, z którego sygnał jest zbierany, dodatkowy przyczynek

od światła rozproszonego rośnie z odległością między wielkim pękiem a detekto-

rem, maleje zaś z wysokością obserwowanego punktu. Istotna jest także przejrzy-

stość powietrza – jeśli w atmosferze obecne są znaczące ilości aerozoli, należy się

spodziewać większego wkładu od światła rozproszonego niż przy czystej atmos-

ferze molekularnej. Wyrażenie odległości od obserwowanego punktu w bezwy-

miarowych jednostkach grubości optycznej pozwala w prosty sposób uwzględnić

wpływ zmiennej przejrzystości powietrza na wielkość rejestrowanego sygnału od

światła rozproszonego. Inne zmienne, takie jak wiek wielkiego pęku lub położe-

nie detektora, okazały się nie mieć znaczącego wpływu na wyniki symulacji.

Zasadniczym celem tej pracy było określenie wielkości wkładu od światła

rozpraszanego do mierzonego sygnału w taki sposób, aby umożliwić uwzględ-

nianie tego efektu w analizach obserwacji wielkich pęków. Wykonywanie cza-

sochłonnych symulacji nie jest wykonalne przy obróbce dużych zestawów da-

nych obserwacyjnych, potrzebna jest więc parametryzacja wyników symulacji,

umożliwiająca szybkie obliczenie poprawki na światło wielokrotnie rozproszone.

Przeprowadziłem zatem analizę wyników uzyskanych dzięki wykonaniu zestawu

symulacji, pokrywających zakres warunków występujących podczas rzeczywi-

stych obserwacji wielkich pęków. Znalezione prawidłowości pozwoliły skonstru-

ować parametryzację względnego wkładu światła rozproszonego w postaci funk-

cji podstawowych wielkości opisujących warunki obserwacji: wysokość wiel-

kiego pęku nad powierzchnią w chwili obserwacji, grubość optyczna na drodze

od tego punktu do detektora, wielkość obszaru zbierania sygnału.

Poza wykonaną przeze mnie analizą wkładu światła rozproszonego do obser-

wowanego sygnału wielkich pęków atmosferycznych, dostępne są również wy-

niki prac innych autorów (M.D. Roberts, J. Phys. G, 31 (2005) 1291; M. Gil-
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ler, A. Śmiałkowski, Astropart. Phys., 36 (2012) 166). Prace te były wyko-

nywane przy założeniu pewnych uproszczeń (ograniczenia geometrii obserwacji,

nieuwzględnianie wielokrotnego rozpraszania światła czerenkowskiego), dają one

jednak możliwość weryfikacji wyników. Po wybraniu tych części uzyskanych

przeze mnie wyników, które najlepiej odpowiadają poczynionym w tych pracach

założeniom, możliwe jest porównanie rezultatów otrzymanych niezależnie, przy

wykorzystaniu różnych metod. Wyniki te okazują się zadowalająco pokrywać ze

sobą, co zwiększa zaufanie w ich poprawność.

Parametryzacja uzyskana w mojej pracy została włączona do oprogramowa-

nia Offline wykorzystywanego standardowo przy analizie danych Obserwatorium

Pierre Auger. Funkcja ta jest uniwersalna i może być stosowana także przy re-

konstrukcji własności wielkich pęków obserwowanych w innych eksperymentach

wykorzystujących technikę fluorescencyjną.

Funkcja rozmycia obrazu punktu.

Opisana powyżej analiza miała głównie na celu określić wielkości poprawki,

jaką należy nanieść aby uwzględnić zjawisko wielokrotnego rozpraszania światła

przy obserwacjach wielkich pęków atmosferycznych. W tym celu konieczne było

wykonywanie symulacji rozwoju wielkiego pęku i emisji światła wzdłuż całej

jego trasy przez atmosferę. Na sygnał światła rozproszonego, rejestrowany rów-

nocześnie ze światłem bezpośrednim w dowolnym momencie obserwacji, skła-

dają się przyczynki pochodzące od światła wyemitowanego we wszystkich wcze-

śniejszych fazach rozwoju wielkiego pęku.

Uwzględnienie wkładu od światła wielokrotnie rozproszonego jest konieczne

nie tylko w procedurach używanych do rekonstrukcji własności wielkich pęków

na podstawie obserwacji, ale również w programach do symulacji detekcji wiel-

kich pęków. Symulacje te są ważnym narzędziem, pomagającym zrozumieć ob-

serwowane zjawiska i udoskonalić metody analizy danych. Wykonywanie po-

łączonych ciągów symulacji i rekonstrukcji, a następnie porównywanie danych

wejściowych z wynikami końcowymi pomaga weryfikować poprawność używa-

nych algorytmów. Parametryzacja wkładu światła rozproszonego do obserwo-

wanego obrazu wielkiego pęku, powstającego poprzez nałożenie przyczynków

pochodzących z wszystkich wcześniejszych chwil rozwoju pęku i przychodzą-

cych do detektora z różnymi opóźnieniami, nie może być użyta w symulacjach.

Przydatny jest natomiast opis rozkładów światła rozproszonego pochodzącego ze

źródła punktowego – w ten sposób efekt wielokrotnego rozpraszania może zostać

poprawnie uwzględniony w algorytmach symulacji wielkich pęków.

Do wykonywania symulacji emisji światła ze źródła punktowego i następu-

jących w atmosferze rozproszeń światła przygotowałem nową wersję programu.

Wynikiem symulacji są rozkłady światła obserwowanego w detektorze w funk-
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cji czasu. Podczas obserwacji wielkich pęków położenie na niebie interesującego

obszaru jest dobrze określone w kolejnych momentach, więc wystarczająca jest

analiza sygnału przychodzącego ze stosunkowo niewielkiego kąta bryłowego. Na-

tomiast przy analizie światła rozproszonego ze źródła punktowego konieczne jest

zbadanie rozkładów na znacznie większych obszarach nieba – należy pamiętać,

że źródło światła może się poruszać, a więc na sygnał obserwowany w wybranym

momencie składają się przyczynki od światła emitowanego w różnych miejscach,

a obserwowany fragment nieba może być odległy od początkowego punktu emi-

sji. Światło rozproszone przybywa do detektora opóźnione względem bezpośred-

niego, zatem do określenia całkowitego sygnału należy uwzględnić przyczynki

od światła emitowanego w różnych chwilach. Dlatego rozkłady światła rozpro-

szonego muszą być znane w dłuższym okresie, w przedziałach czasowych odpo-

wiadających obserwacjom prowadzonym z różnymi opóźnieniami w stosunku do

chwili emisji światła.

Wykonałem zestaw symulacji obejmujący szeroki zakres położeń źródła świa-

tła (odległość od detektora, wysokość nad powierzchnią ziemi), jak również przy

założeniu różnych przejrzystości powietrza, odpowiadających różnym koncentra-

cjom aerozoli w atmosferze. Dodatkowo zbadałem wpływ różnych rozkładów

kątowych rozpraszania na aerozolach na wyniki symulacji. Monitoring własności

aerozoli prowadzony podczas pracy Obserwatorium Pierre Auger ujawnił miano-

wicie występowanie znaczącej zmienności tych własności. Duże zmiany rozkła-

dów kątowych rozpraszania, związane ze zmianami składu aerozoli, występują

stosunkowo rzadko, okazuje się jednak, że mogą one mieć znaczący wpływ na

wkład światła wielokrotnie rozproszonego do mierzonego sygnału w tych okre-

sach.

Analiza wyników symulacji pozwoliła określić prawidłowości występujące w

rozkładach światła obserwowanych w różnych warunkach. Dzięki temu udało

się opracować parametryzacje opisujące rozkłady światła rozproszonego na nie-

bie w różnych przedziałach czasowych. Do obliczenia wielkości dodatkowego

sygnału od światła rozproszonego wystarczy określić kilka podstawowych para-

metrów: wysokość punktu emisji nad gruntem, grubość optyczną na odcinku od

punktu emisji do detektora, odległość kątową obserwowanego obszaru od położe-

nia punktu emisji na niebie, opóźnienie czasowe, rozkład kątowy rozpraszania na

aerozolach.

Aby umożliwić stosowanie tej parametryzacji w analizach prowadzonych w

Obserwatorium Pierre Auger, stworzyłem odpowiedni algorytm i dołączyłem go

do pakietu oprogramowania Offline. Na podstawie informacji o świetle bezpo-

średnim, wygenerowanej we wcześniejszej części symulacji, obliczany jest do-

datkowy wkład od światła rozproszonego. Użytkownik ma możliwość sterowania

wielkością obszaru nieba, jak też długością zakresu opóźnień czasowych, w któ-

rych światło rozproszone jest uwzględniane.
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Badanie zjawiska “halo”.

Program do symulacji wielokrotnego rozpraszania światła emitowanego przez

źródło punktowe wykorzystałem również do oddzielnej analizy na potrzeby po-

miarów kalibracyjnych detektorów fluorescencyjnych Obserwatorium Pierre Au-

ger. Przy analizie danych zbieranych przez te detektory zwrócono uwagę na słaby

sygnał rejestrowany w pikselach odległych od obserwowanego położenia wiel-

kiego pęku. Podjęte zostały próby wytłumaczenia mechanizmów odpowiedzial-

nych za powstawanie tego rozległego “halo” obrazu. Rozważane były możliwo-

ści rozproszeń światła na elementach samych detektorów, jak również efekty at-

mosferyczne. Wielokrotne rozpraszanie, powodujące powstanie rozległej otoczki

słabego światła musi także, przynajmniej częściowo, przyczyniać się do powsta-

wania takiego sygnału.

Jednym z elementów badań tego zjawiska “halo” były pomiary wykonywane

z użyciem źródeł światła umieszczonych na zdalnie sterowanych aparatach lata-

jących (sterowiec, dron). Dla jak najdokładniejszego określenia sygnału powsta-

jącego w wyniku wielokrotnych rozproszeń światła, wykonałem zestaw symu-

lacji oddających jak najdokładniej warunki panujące podczas tych pomiarów, z

uwzględnieniem położenia i charakterystyki źródła światła.

Pomiary były wykonywane na odległościach znacznie mniejszych od typo-

wych obserwacji wielkich pęków. Zgodnie z wynikami wcześniejszych symula-

cji, sygnał od światła rozproszonego okazał się mały na tak niewielkich odległo-

ściach, niewystarczający do całkowitego wytłumaczenia obserwowanego “halo”.

Posługując się tymi symulacjami wykonałem również szczegółową analizę sy-

metrii obserwowanego obrazu światła rozproszonego. Przy obserwacjach wiel-

kich pęków na dużych obszarach nieba, porównywalnych z polem widzenia de-

tektorów, rozkład światła rozproszonego wykazuje odstępstwa od symetrii cen-

tralnej w kierunku góra-dół. Jednak na mniejszych obszarach nieba, jakie są roz-

ważane przy obróbce danych obserwacyjnych, odstępstwa te są zaniedbywalnie

małe. Przy bardzo małych odległościach źródła światła, takich jak we wspomnia-

nych pomiarach kalibracyjnych, asymetria jest praktycznie niemierzalna, nawet

przy obserwacjach dużych fragmentów nieba.

Monitorowanie aerozoli przy użyciu wiązek laserowych.

Do poprawnej interpretacji danych zbieranych przy pomocy detektorów flu-

orescencyjnych niezbędna jest dokładna wiedza o warunkach atmosferycznych

panujących na terenie obserwatorium. Szczególnie ważne jest kontrolowanie

przejrzystości powietrza, która może ulegać znaczącym i szybkim zmianom w

wyniku zmian koncentracji i rozkładów aerozoli. Dlatego niezbędne są urządze-

nia monitorujące stan atmosfery podczas pracy detektorów. Jednym z systemów,
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używanych w Obserwatorium Pierre Auger, są dwie stacje emitujące impulsy la-

serowe przechodzące przez pola widzenia detektorów fluorescencyjnych, ale nie

trafiające bezpośrednio do teleskopów. Światło lasera na swojej drodze ulega

rozproszeniu, dzięki czemu impulsy te mogą być rejestrowane przez detektory.

Znana jest odległość i intensywność wiązki lasera, zatem analiza zaobserwowa-

nych sygnałów pozwala obliczyć przejrzystość powietrza na obszarze pomiędzy

stacjami laserów a poszczególnymi detektorami. Precyzyjne określenie i śledze-

nie zmian przejrzystości jest kluczowo ważne, gdyż informacja ta stanowi pod-

stawę dla wyznaczania energii wielkich pęków.

W dotychczasowych analizach uwzględniane było tylko jednokrotne rozpra-

szanie światła laserowego, pomijano natomiast dodatkowe przyczynki powstające

w wyniku dwóch i większej liczby rozproszeń. Aby określić wielkość tego do-

datkowego wkładu wykonałem analizę rozpraszania światła emitowanego przez

naziemne źródło laserowe. Opracowałem nową wersję programu do symulacji

rozpraszania światła, odpowiadającą zmienionej sytuacji: źródło światła znajduje

się na powierzchni ziemi i emituje impulsy skolimowanego światła do góry. Od-

ległości od detektorów i długość fali emitowanego światła zostały w symulacjach

dobrane tak, aby odpowiadać używanym urządzeniom. Następnie wykonałem ze-

staw symulacji zakładając różne koncentracje i rozkłady aerozoli w atmosferze.

Za punkt odniesienia przyjąłem wielkość sygnału rejestrowanego w detektorze

pochodzącego z jednokrotnych rozproszeń oraz jego obserwowane położenie na

niebie. Ponieważ wiązka laserowa jest skolimowana, detektor rejestruje światło

jednokrotnie rozproszone w wąskim pasie pola widzenia. Można zatem precyzyj-

nie określić które piksele detektora obejmują obserwowaną trasę impulsu lasera,

dzięki czemu łatwo jest odrzucić tło od światła rozproszonego pochodzącego z

odległych części nieba. Okazuje się jednak, że nawet w niewielkim obszarze

w centrum obrazu (który nie może być mniejszy od rozmiaru piksela detektora)

może znaleźć się znaczący wkład od światła wielokrotnie rozproszonego. Wiel-

kość tego wkładu zależy od wysokości obserwowanego punktu i nisko nad hory-

zontem, szczególnie przy znaczących koncentracjach aerozoli w powietrzu, może

nawet przekroczyć 10% sygnału od światła jednokrotnie rozproszonego. Wyniki

symulacji pokazały zatem, że dodatkowy wkład od wielokrotnego rozpraszania

światła nie powinien być zaniedbywany w analizach pomiarów laserowych.

Dotychczasowe pomijanie tego efektu oznacza, że cały obserwowany sygnał z

rozpraszania jest przypisywany jednokrotnemu rozpraszaniu światła. Obliczenia

prowadzone przy tym założeniu prowadzą do systematycznego przeszacowania

mierzonych profili rozkładu aerozoli w powietrzu. To z kolei wpływa na wyniki

całej analizy obserwacji wielkich pęków metodą fluorescencyjną, np. wyznaczone

energie wielkich pęków są systematycznie przeszacowane. Obecnie trwają prace

nad uwzględnieniem wielokrotnego rozpraszania światła w analizie pomiarów la-

serowych.
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Wyniki przedstawione w monografii były publikowane w pracach A18 i A54

oraz w wewnętrznych raportach Obserwatorium Pierre Auger B34, B35, B36 i

B37. Wyniki te prezentowałem również na konferencjach: B2, B10, B17, B18,

B23 (pełne referencje poniżej, w spisach prac w punktach 5.1 i 5.2).

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.

Oprogramowanie sterujące urządzenia FRAM.

Spośród innych zagadnień którymi się zajmowałem, najbardziej zbliżony do

tematyki monografii był udział w uruchamianiu urządzenia do monitorowania

przejrzystości powietrza o nazwie (F/ph)oto-metric Robotic Atmospheric Moni-

tor (FRAM). Prace związane z tym urządzeniem wykonywałem po ukończeniu

doktoratu.

Jak zaznaczyłem powyżej, pomiar stanu atmosfery jest niezwykle ważny dla

poprawnej analizy danych obserwacyjnych uzyskanych przy pomocy detektorów

fluorescencyjnych. Dlatego na obszarze Obserwatorium Pierre Auger rozmiesz-

czono szereg urządzeń, wykorzystujących kilka różnych technik pomiarowych,

właśnie w celu pomiaru stanu atmosfery w czasie pracy detektorów. Większość

z tych urządzeń emituje światło, które następnie, bezpośrednio lub po rozprosze-

niu, jest mierzone. Niestety, wiązki światła przechodzące przez pola widzenia

detektorów fluorescencyjnych zakłócają ich pracę. Konieczne przez to jest ogra-

niczenie obszaru nieba, w którym wykonywane są pomiary stanu atmosfery, albo

chwilowe wyłączanie części detektorów.

Rozważania tego problemu doprowadziły do pytania: czy pomiary przejrzy-

stości powietrza mogą być wykonywane za pomocą urządzeń pasywnych, nie

emitujących światła? Dla sprawdzenia użyteczności takiego podejścia, czescy

uczestnicy współpracy Pierre Auger zbudowali automatyczny teleskop FRAM.

Z moim udziałem powstało oprogramowanie sterujące pracą tego urządzenia.

Przy użyciu fotometru wykonywane są precyzyjne pomiary jasności wybranych

gwiazd, wykonywane są również zdjęcia większych obszarów nieba. Porównanie

wyników obserwacji z jasnościami katalogowymi gwiazd pozwala określić osła-

bienie światła wynikające z obecności aerozoli w powietrzu. Pomiar wykonywany

poprzez całą grubość atmosfery pozwala obliczyć całkowitą ilość aerozoli, nie da

się natomiast na podstawie tej informacji określić ich rozkładu. Jednak dzięki

temu, że urządzenie w żaden sposób nie zakłóca pracy detektorów fluorescen-

cyjnych, można przy jego pomocy wykonywać pomocnicze pomiary na całym

niebie.

Poza cyklicznym przeglądem nieba, FRAM wykonuje także pomiary przejrzy-

stości powietrza wzdłuż obserwowanych tras wybranych, interesujących wielkich
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pęków, natychmiast po ich zarejestrowaniu w detektorach Obserwatorium (tzw.

procedura “shoot-the-shower”). Opracowałem algorytm i moduł oprogramowania

sterujący nakierowywaniem urządzenia w czasie tych pomiarów. Po otrzymaniu

sygnału o przejściu wielkiego pęku, który zawiera także informację o kierunku

przyjścia, obliczany jest rzut tego kierunku na sferę niebieską obserwowaną z

punktu widzenia FRAM. W odstępach kątowych określonych wielkością pola wi-

dzenia urządzenia wykonywane są kolejne zdjęcia nieba, pokrywające odcinek

trasy wielkiego pęku od 30◦ do 0◦ nad horyzontem, co odpowiada polu widze-

nia detektora fluorescencyjnego. Dodatkowo wykonywane jest zdjęcie nieba w

kierunku, z którego przybyła cząstka pierwotna. Obserwacje te umożliwiają wy-

znaczenie (w funkcji wysokości kątowej nad horyzontem) koncentracji aerozoli

w obszarze przez który przeszedł wielki pęk. Jeśli w tej części nieba znajdują się

chmury, łatwo jest je wykryć dzięki tym obserwacjom.

Opracowanie modeli atmosfery molekularnej.

Poza monitorowaniem przejrzystości powietrza, którego zmienność zależy

głównie od zmian koncentracji aerozoli, istotna jest również znajomość stanu

molekularnej części atmosfery. Grupa uczonych z IFJ PAN, z moim udziałem,

przeprowadziła analizę zmian, jakie zachodzą w rozkładach gęstości powietrza, i

ich wpływu na obserwację wielkich pęków. Rozwój wielkiego pęku następuje w

wyniku oddziaływań energetycznych cząstek z materią powietrza, a więc tempo

tego rozwoju zależy raczej od gęstości pokonywanych warstw atmosfery niż od

przebywanej odległości. Obserwacje dostarczają informacji o wielkich pękach

w różnych położeniach – dla położeń tych należy określić głębokość atmosfe-

ryczną. Dla poprawnej interpretacji obserwacji konieczna jest zatem wiedza o

pionowym rozkładzie gęstości powietrza. Największe znaczenie ma to przy po-

miarach głębokości maksimum rozwoju wielkiego pęku X
max

. Nasza analiza

pokazała, że zmienność atmosfery wprowadza znaczące różnice w obserwowa-

nych własnościach wielkich pęków, zatem używanie średniego modelu atmosfery

jest niewystarczające. Na podstawie dostępnych pomiarów opracowane zostały

miesięczne modele atmosfery dla obszaru Obserwatorium Pierre Auger, dzięki

którym zmniejszyła się niepewność systematyczna wyznaczania X
max

, co silnie

rzutuje na wyniki badań składu promieni kosmicznych. Tematyką tą zajmowałem

się przed doktoratem, a wyniki zostały przedstawione w pracy A7.

Analiza obrazu wielkiego pęku.

Także przed doktoratem brałem udział w pracach grupy uczestników ekspery-

mentu Obserwatorium Pierre Auger z Krakowa i Karlsruhe, mających na celu opi-

sanie obrazu wielkiego pęku obserwowanego w detektorach fluorescencyjnych.
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Intensywność światła wywoływanego przy przelocie wielkiego pęku zależy od

koncentracji cząstek naładowanych, która jest największa przy osi wielkiego pęku

i spada z odległością. Ponieważ nieuniknione są ograniczenia związane z czuło-

ścią detektorów i światłem tła, sygnał zostanie zarejestrowany tylko z centralnej

części obrazu wielkiego pęku; sygnał z odleglejszych części jest niewystarczający

do wyzwolenia pikseli. Aby nie zaniżać rozmiarów wielkiego pęku, konieczne

jest określenie jaka część całkowitego sygnału pada na nie wyzwolone piksele i

nie jest rejestrowana. W tym właśnie celu została wykonana analiza, która po-

zwoliła opisać rozkład natężenia światła z różnych części wielkiego pęku. Opra-

cowana została parametryzacja rozkładu światła w obrazie – jest ona uniwersalna

i stosowana również do innych zagadnień. Parametryzacja ta jest standardowo

wykorzystywana w analizach danych pochodzących z detektorów fluorescencyj-

nych Obserwatorium Pierre Auger. Wyniki te zostały opublikowane w pracach

A3 i A6.

Identyfikacja fotonów wśród pierwotnych cząstek promieni kosmicznych.

W ramach współpracy zespołów naukowych z Krakowa i Karlsruhe, również

z moim udziałem, prowadzone były badania w celu do określenia własności wiel-

kich pęków wywoływanych przez fotony. Badanie składu promieni kosmicznych

jest ważnym i złożonym zagadnieniem, pozwalającym weryfikować modele po-

chodzenia promieni kosmicznych. Część modeli, tzw. modele “top-down”, postu-

lują istnienie we Wszechświecie egzotycznych cząstek o masach lub energiach tak

dużych, że przy ich rozpadzie mogłyby powstawać promienie kosmiczne najwyż-

szych energii. Modele te przewidują znaczący udział fotonów, zatem identyfika-

cja fotonów w strumieniu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii mogłaby

nawet dostarczyć dowodów na istnienie cząstek spoza Modelu Standardowego.

Odróżnienie wielkich pęków wywoływanych przez fotony od tych wywołanych

przez protony i inne jądra atomowe wymaga ścisłego ustalenia własności wielkich

pęków inicjowanych przez każdy z tych rodzajów cząstek. Własności te można

określić przy pomocy symulacji komputerowych. Należy przy tym jak najdokład-

niej uwzględnić zjawiska prowadzące do powstania obserwowanych wielkich pę-

ków. Jednym z nich, szczegółowo badanym w naszej grupie, są tzw. kaskady

wstępne. Foton o ultra-wysokiej energii docierający do Ziemi może w ziem-

skim polu magnetycznym ulec konwersji do pary elektron-pozyton, te zaś cząstki

na dalszej drodze będą emitować fotony promieniowania synchrotronowego. W

efekcie do atmosfery dotrze nie jedna, ale wiele cząstek wywołujących nakłada-

jące się kaskady cząstek wtórnych, co znacząco zmieni własności obserwowanego

wielkiego pęku atmosferycznego. Wyniki tych prac zostały opublikowane przed

ukończeniem mojego doktoratu w A2, A4, A5 i A9.

13



Oprogramowanie do monitorowania stanu Obserwatorium.

Po doktoracie uczestniczyłem w rozwijaniu oprogramowania używanego do

monitorowania stanu Obserwatorium Pierre Auger. Na wielkiej powierzchni Ob-

serwatorium (3000 km2) rozmieszczone zostały liczne i różnorodne urządzenia:

ponad 1600 autonomicznych stacji detektora naziemnego, 27 teleskopów fluore-

scencyjnych w czterech lokalizacjach, rozbudowywane obecnie sieci podziem-

nych detektorów mionów oraz anten rejestrujących sygnał radiowy wielkich pę-

ków, szereg przyrządów przeznaczonych do pomiarów warunków atmosferycz-

nych na całym obszarze Obserwatorium. Dla prawidłowego działania wszystkich

tych instrumentów konieczna jest niezawodna praca urządzeń zapewniających ko-

munikację, zbieranie i magazynowanie danych oraz zasilanie wszystkich elemen-

tów Obserwatorium. Nieuniknione jest występowanie losowych awarii, zmian

warunków atmosferycznych itp., które wymagają interwencji ekspertów lub lo-

kalnego personelu technicznego. Aby podtrzymywać jak największą efektyw-

ność pracy Obserwatorium konieczne jest szybkie wykrywanie nieprawidłowości

w działaniach sprzętu i oprogramowania. W tym właśnie celu powstały narzę-

dzia służące do monitorowania stanu Obserwatorium. Przy użyciu przeglądarki

internetowej uczestnicy eksperymentu mają dostęp do zbieranych na bieżąco da-

nych, opisujących stan poszczególnych systemów. Możliwy jest przegląd stanu

aktualnego, jak też zmian zachodzących w wybranym okresie. Dostępne są in-

formacje o stanie wszystkich ważnych elementów Obserwatorium, jak też o prze-

biegu zbierania i przekazywania danych. W swojej pracy zajmowałem się częścią

systemu która nadzoruje jakość zbieranych danych – poza łatwymi do zauważe-

nia nieprawidłowościami jak wyłączenie urządzenia, zdarzają się również takie,

które można zauważyć jedynie dokonując przeglądów danych zbieranych przez

detektory i przesyłanych do centralnej bazy danych. System monitoringu zawiera

zestaw alarmów, które ułatwiają szybkie zidentyfikowanie problemów wymaga-

jących interwencji. Wszystkie te narzędzia pomagają utrzymywać detektory w

jak najlepszym stanie, co pozwala prowadzić jak najefektywniejsze obserwacje i

zbierać dane wysokiej jakości.

Mikrofalowa detekcja wielkich pęków w eksperymencie CROME.

Podstawowe sposoby obserwacji wielkich pęków atmosferycznych to użycie

sieci detektorów naziemnych oraz rejestrowanie światła fluorescencyjnego przy

użyciu teleskopów optycznych. Poza udoskonalaniem tych technik, sprawdzo-

nych w licznych eksperymentach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, na świecie

trwają poszukiwania nowych metod obserwacji wielkich pęków. W ostatnim cza-

sie obiecujące wyniki są uzyskiwane przy pomocy anten rejestrujących emisję

radiową wielkich pęków w zakresie kilkudziesięciu MHz.
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Kilka lat temu pomiary laboratoryjne na wiązkach elektronowych dały pod-

stawy do przypuszczeń, że wielkie pęki atmosferyczne powinny wywoływać emi-

sję mikrofalową, powstającą jako promieniowanie hamowania elektronów/pozy-

tonów na molekułach powietrza. Zainteresowanie wzbudzone tymi wynikami do-

prowadziło do realizacji kilku eksperymentów, których celem było praktyczne

sprawdzenie możliwości wykrywania potencjalnych sygnałów w zakresie mikro-

fal (MIDAS, AMBER, EASIER, CROME, TARA). W przedziale widmowym

około kilku gigaherców tło, zarówno kosmiczne jak i atmosferyczne, jest bar-

dzo niskie, a dobra przejrzystość powietrza umożliwiałaby prowadzenie ciągłych

obserwacji. Dodatkowo technologia opracowana na potrzeby komunikacji sate-

litarnej w tym zakresie częstotliwości pozwoliłaby na łatwe i tanie budowanie

detektorów.

Jednym z eksperymentów, który badał możliwości tej techniki był CROME.

Byłem członkiem grupy, która wykonała ten eksperyment i brałem udział w ana-

lizie zbieranych danych. Detektory eksperymentu zostały umieszczone na terenie

Karlsruhe Institute of Technology, dzięki czemu możliwe było wykorzystanie da-

nych z pracującej tam sieci detektorów wielkich pęków KASCADE-Grande. Sieć

ta wykonywała obserwacje wielkich pęków na tym obszarze, co pozwalało pre-

cyzyjnie określić czasy przelotu wielkich pęków przez pole widzenia detektorów

eksperymentu CROME. Dzięki takiej niezależnej informacji można dużo łatwiej

zidentyfikować sygnał mikrofalowy wśród szumów. Dane zapisywane w tych wy-

branych przedziałach czasowych zostały starannie przebadane. Udało się wykryć

sygnał mikrofalowy około 30 wielkich pęków przechodzących przez pole widze-

nia anten eksperymentu. Charakterystyczne dla tych pomiarów jest to, że sygnały

te zostały zarejestrowane tylko dla wielkich pęków padających blisko detekto-

rów, co oznacza że emisja mikrofalowa jest skupiona blisko osi wielkiego pęku.

Analiza geometrii obserwacji oraz charakterystyki rejestrowanych sygnałów (po-

laryzacja, czas trwania) sugeruje, że najprawdopodobniej emisja ta jest wynikiem

promieniowania cząstek w ziemskim polu magnetycznym oraz efektu Askariana.

Emisja wielkich pęków wywoływana przez te mechanizmy, obserwowana przez

detektory radiowe w zakresie kilkudziesięciu MHz, jest tłumiona przy wyższych

częstotliwościach, ale może ulegać wzmocnieniu w kierunkach bliskich kąta Cze-

renkowa. Wyniki tej analizy zostały opublikowane w pracy A62.

We wszystkich pozostałych eksperymentach badających możliwości obserwa-

cji emisji mikrofalowej udało się zarejestrować tylko jeden sygnał od wielkiego

pęku. Wyniki te, a zwłaszcza wyniki eksperymentu CROME, wykluczyły istnie-

nie intensywnej, izotropowej emisji mikrofalowej wielkich pęków. Oznacza to, że

mechanizm promieniowania hamowania na molekułach nie jest tak znaczący jak

oczekiwano. Skupienie emisji mikrofalowej blisko osi wielkiego pęku utrudnia

obserwacje wielkich pęków – do uzyskania wysokiej efektywności wykrywania

wielkich pęków potrzebne byłyby gęste sieci detektorów, obejmujących polem
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widzenia duże obszary nieba. Także kompresja czasowa, występująca blisko kąta

Czerenkowa, powodowałaby, że określenie własności wielkiego pęku na podsta-

wie zmierzonego sygnału byłoby znacznie trudniejsze niż przy obserwacjach de-

tektorami fluorescencyjnymi. Technika ta ma jednak także zalety: niskie tło i bar-

dzo dobra przejrzystość powietrza stwarzają bardzo dobre warunki dla obserwacji

mikrofalowych, które można by prowadzić całą dobę. Przy tych długościach fali

budowa detektorów byłaby dużo łatwiejsza i tańsza niż przy obserwacjach optycz-

nych. Przyszłość pokaże, czy technika ta będzie dalej rozwijana.

Analiza dynamiki ruchów w galaktykach spiralnych.

Także po doktoracie brałem udział w pracach krakowskiej grupy astrofizyków,

mających na celu określenie dynamiki i rozkładu masy w galaktykach spiralnych.

Od kilkudziesięciu lat trwają prace nad rozwiązaniem problemu krzywych rotacji

– mierzone prędkości orbitalne ciał w galaktykach spiralnych są znacząco wyższe

od wartości przewidywanych na podstawie rozkładu świecącej materii. Jednym z

podejść do rozwiązania tej zagadki jest zastosowanie modelu dyskowego galak-

tyk, bez uprzedniego zakładania określonej wartości stosunku masy do jasności

galaktyki (tzw. stosunek masa-jasność). Dla pewnych galaktyk, których krzywe

rotacji zostały precyzyjnie zmierzone w dużym zakresie odległości od centrum,

można przeprowadzić dopasowanie modelu do wyników obserwacji. Wynikający

z tej analizy rozkład masy można porównać z obserwowaną jasnością – okazuje

się, że tak obliczone stosunki masa-jasność przyjmują niewielkie wartości, w za-

kresie przewidywanym dla galaktyk zbudowanych z gwiazd oraz obłoków gazu i

pyłu. Pomiary krzywych rotacji w znacznej części opierają się na obserwacjach

obłoków gazu. Jeśli gaz ten jest choć częściowo zjonizowany, jego ruch będzie za-

leżał nie tylko od rozkładu mas w galaktyce, ale również od pola magnetycznego.

Konieczne jest zatem oszacowanie jaki wpływ może to mieć na wyniki obserwa-

cji. Moja praca w tych analizach skupiała się na rozważaniu wpływu, jaki mogą

mieć galaktyczne pola magnetyczne. Wyniki tych prac zostały opublikowane w

A38 i A46.

5.1 Wykaz publikacji ujętych w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Przed doktoratem:

A1 J. Abraham, M. Aglietta, C. Aguirre et al. (Pierre Auger Collaboration),
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523 (2004) 50-95
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scription of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using

the Global Data Assimilation System (GDAS), Astroparticle Physics 35

(2012) 591-607 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A38 J. Jałocha, Ł. Bratek, J. Pękala, M. Kutschera, The role of large-scale ma-

gnetic fields in galaxy NGC 891: can magnetic fields help to reduce the

local mass-to-light ratio in the galactic outskirts?, Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society 421 (2012) 2155-2160 [Mój wkład, który oce-

niam na ok. 10%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad

wynikami oraz w redakcji manuskryptu]

A39 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), A

search for anisotropy in the arrival directions of ultra high energy cosmic

rays recorded at the Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology and

Astroparticle Physics 4 (2012) 040 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob.

A1]

A40 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), The

Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray

Showers detected by the Pierre Auger Observatory (vol 35, pg 266, 2011),

Astroparticle Physics 35 (2012) 681-684 [Mój wkład oceniam na ok. 1%,

zob. A1]

A41 M. Settimo, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Me-

asurement of the cosmic ray energy spectrum using hybrid events of the

Pierre Auger Observatory, European Physical Journal Plus 127 (2012) 87

[Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A42 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Search

for point-like sources of ultra-high energy neutrinos at the Pierre Auger Ob-

servatory and improved limit on the diffuse flux of tau neutrinos, Astrophy-

sical Journal Letters 755 (2012) L4 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob.

A1]

A43 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Measu-

rement of the Proton-Air Cross Section at root s=57 TeV with the Pierre Au-

ger Observatory, Physical Review Letters 109 (2012) 062002 [Mój wkład

oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A44 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), The

rapid atmospheric monitoring system of the Pierre Auger Observatory, Jo-

urnal of Instrumentation 7 (2012) P09001 [Mój wkład oceniam na ok. 1%,

zob. A1]

A45 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), An-

tennas for the detection of radio emission pulses from cosmic-ray induced

air showers at the Pierre Auger Observatory, Journal of Instrumentation 7
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(2012) P10011 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A46 J. Jałocha, Ł. Bratek, J. Pękala, M. Kutschera, A possible influence of ma-

gnetic fields on the rotation of gas in NGC 253, Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society 427 (2012) 393-396 [Mój wkład, który oce-

niam na ok. 10%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad

wynikami oraz w redakcji manuskryptu]

A47 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), A

search for point sources of EeV neutrons, Astrophysical Journal 760 (2012)

148 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A48 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Large-

scale distribution of arrival directions of cosmic rays detected above 1018

eV at the Pierre Auger Observatory, Astrophysical Journal Supplement Se-

ries 203 (2012) 34 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A49 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Con-

straints on the origin of cosmic rays above 1018 eV from large-scale ani-

sotropy searches in data of the Pierre Auger Observatory, Astrophysical

Journal Letters 762 (2013) L13 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A50 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Ultra-

high Energy Neutrinos at the Pierre Auger Observatory, Advances in High

Energy Physics (2013) 708680 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A51 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), In-

terpretation of the depths of maximum of extensive air showers measured

by the Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle

Physics 2 (2013) 026 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A52 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Tech-

niques for measuring aerosol attenuation using the Central Laser Facility at

the Pierre Auger Observatory, Journal of Instrumentation 8 (2013) P04009

[Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A53 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Bo-

unds on the density of sources of ultra-high energy cosmic rays from the

Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

5 (2013) UNSP 009 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A54 J. Pękala, H. Wilczyński, Point spread function due to multiple scattering of

light in the atmosphere, Nuclear Instruments & Methods in Physics Rese-

arch Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equ-

ipment 729 (2013) 296-301 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał

na napisaniu kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na

zredagowaniu manuskryptu]

A55 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Iden-

tifying clouds over the Pierre Auger Observatory using infrared satellite

data, Astroparticle Physics 50-52 (2013) 92-101 [Mój wkład oceniam na
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ok. 1%, zob. A1]
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the radio emission from air showers with polarization measurements, Phy-

sical Review D 89 (2014) 052002 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob.

A1]
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Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 441 (2014) 3502 [Mój

wkład, który oceniam na ok. 10%, polegał na udziale w planowaniu analizy,

w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu]

A60 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Muons in

air showers at the Pierre Auger Observatory: Measurement of atmospheric

production depth, Physical Review D 90 (2014) 012012 [Mój wkład oce-

niam na ok. 1%, zob. A1]

A61 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Recon-

struction of inclined air showers detected with the pierre Auger Observa-

tory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 8 (2014) 019 [Mój

wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A62 R. Smida, F. Werner, R. Engel et al. (CROME Collaboration), First Expe-

rimental Characterization of Microwave Emission from Cosmic Ray Air

Showers, Physical Review Letters 113 (2014) 221101 [Mój wkład, który

oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w budowie detektorów, analizie

wyników oraz w redakcji manuskryptu]

A63 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Depth of
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in air showers at the Pierre Auger Observatory: Mean number in highly

inclined events, Physical Review D 91 (2015) 032003 [Mój wkład oceniam

na ok. 1%, zob. A1]
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A66 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Large

scale distribution of ultra high energy cosmic rays detected at the Pierre

Auger Observatory with zenith angles up to 80 degrees, Astrophysical Jo-

urnal 802 (2015) 111 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

A67 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Sear-

ches for anisotropies in the arrival directions of the highest energy cosmic
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ok. 1%, zob. A1]
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arch for patterns by combining cosmic-ray energy and arrival directions
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wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]
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Journal of Instrumentation 11 (2016) P02012 [Mój wkład oceniam na ok.

1%, zob. A1]

A76 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Azimuthal

asymmetry in the risetime of the surface detector signals of the Pierre Auger

Observatory, Physical Review D 93 (2016) 072006 [Mój wkład oceniam na

ok. 1%, zob. A1]
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estimation of cosmic rays with the Engineering Radio Array of the Pierre

Auger Observatory, Physical Review D 93 (2016) 122005 [Mój wkład oce-

niam na ok. 1%, zob. A1]
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ment of the Radiation Energy in the Radio Signal of Extensive Air Showers
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116 (2016) 241101 [Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A1]

5.2 Materiały konferencyjne/raporty - nieujęte w bazie JCR

Artykuły konferencyjne:

Poniższa lista nie zawiera licznych raportów konferencyjnych oraz komunika-

tów naukowych dotyczących głównie wyników uzyskanych w ramach Współpracy

Pierre Auger, których jestem współautorem, lecz nie uczestniczyłem w ich redak-

cji.

B1 P. Homola, D. Góra, D. Heck, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Identification of Photons in Ultra-High Energy Cosmic

Rays, 28 International Cosmic Ray Conference, Tsukuba 2003, 2 (2003)

547 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowa-

niu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B2 J. Pękala, D. Góra, P. Homola, B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Contribution

of Multiple Scattering of Cherenkov Photons to Shower Optical Image, 28

International Cosmic Ray Conference, Tsukuba 2003, 2 (2003) 551 [Mój

wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowa-

dzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu raportu]

B3 B. Wilczyńska, D. Góra, P. Homola, B. Keilhauer, H. Klages, J. Pękala, H.

Wilczyński, Importance of Atmospheric Model in Shower Reconstruction,

28 International Cosmic Ray Conference, Tsukuba 2003, 2 (2003) 571 [Mój

wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy,

w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]
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B4 D. Góra, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Shower Fluorescence Light Profile Derived from COR-

SIKA, 28 International Cosmic Ray Conference, Tsukuba 2003, 2 (2003)

627 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowa-

niu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B5 D. Góra, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Study of Shower Optical Image Based on Energy De-

posits Derived from CORSIKA, 28 International Cosmic Ray Conference,

Tsukuba 2003, 2 (2003) 631 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał

na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji

raportu]

B6 M. Risse, P. Homola, D. Gora, D. Heck, H. Klages, J. Pękala, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Was the highest energy cosmic ray a photon?, 10th

Cracow Epiphany Conference on Astroparticle Physics, Acta Physica Polo-

nica B 35 (2004) 1893-1904 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał

na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji

raportu]

B7 M. Risse, P. Homola, R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Derivation of upper limit on the photon fraction using

the highest-energy AGASA cosmic rays, 29 International Cosmic Ray Con-

ference, Pune 2005, 7 (2005) 143 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%,

polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w

redakcji raportu]

B8 D. Góra, R. Engel, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse,

B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Universality of lateral distribution of energy

deposit in extensive air showers, 29 International Cosmic Ray Conference,

Pune 2005, 7 (2005) 191 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał

na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji

raportu]

B9 B. Wilczyńska, D. Góra, P. Homola, B. Keilhauer, H. Klages, J. Pękala, M.

Risse, H. Wilczyński, Variability of atmospheric depth profiles, 29 Interna-

tional Cosmic Ray Conference, Pune 2005, 7 (2005) 203 [Mój wkład, który

oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji

nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B10 J. Pękala, D. Góra, P. Homola, M. Risse, B. Wilczyńska, H. Wilczyński, At-

mospheric multiple scattering of fluorescence and Cherenkov light from air

shower, 29 International Cosmic Ray Conference, Pune 2005, 7 (2005) 207

[Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, prze-

prowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu raportu]

B11 M. Risse, P. Homola, R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyńska,

H. Wilczyński, Photon air showers at ultra-high energy and the photonuc-

26



lear cross-section, Conference on From Colliders to Cosmic Rays, Praga,

Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006) A327-A336 [Mój wkład, który

oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji

nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B12 M. Risse, P. Homola, R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyńska,

H. Wilczyński, On the primary particle type of the most energetic Fly’s Eye

event, 13 International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Inte-

ractions, Pylos, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 151 (2006)

96 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu

analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B13 P. Homola, M. Risse, R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, B. Wilczyńska,

H. Wilczyński, On a possible photon origin of the most-energetic AGASA

events, 13 International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray In-

teractions, Pylos, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 151 (2006)

116 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowa-

niu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B14 P. Homola, M. Risse, D. Gora, D. Heck, H. Klages, J. Pękala, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Simulation of ultra-high energy photon showers with

PRESHOWER, 13 International Symposium on Very High Energy Cosmic

Ray Interactions, Pylos, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 151

(2006) 119 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w

planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B15 B. Wilczyńska, R. Engel, P. Homola, B. Keilhauer, H. Klages, J. Pękala,

H. Wilczyński, Variation of the shower lateral spread with air temperature

at the ground, 30 International Cosmic Ray Conference, Merida 2007, 4

(2008) 369 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w

planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B16 P. Homola, M. Risse, R. Engel, D. Góra, J. Pękala, B. Wilczyńska, H.

Wilczyński, Comparison of preshower characteristics at Auger South and

North, 30 International Cosmic Ray Conference, Merida 2007, 4 (2008)

511 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowa-

niu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B17 J. Pękala, D. Góra, P. Homola, M. Risse, B. Wilczyńska, H. Wilczyński,

Contribution of atmospheric scattering of light to shower signal in a fluore-

scence detector, 30 International Cosmic Ray Conference, Merida 2007, 4

(2008) 515 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu

kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu

raportu]

B18 J. Pękala, P. Homola, B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Multiple scattering of

light and its impact on observations of extensive air shower, 15 Internatio-

nal Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Paryż 2008,
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Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 196 (2009) 199 [Mój wkład,

który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadzeniu

symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu raportu]

B19 R. Smida et al., Cosmic-ray observation via microwave emission (CROME),

5 International Conference on Acoustic and Radio EeV Neutrino Detection

Activities 2012, AIP Conference Proceedings, 1535 (2013) 214 [Mój wkład,

który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dys-

kusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B20 S. Mathys et al., Extensive air shower detection with CROME in the L band,

5 International Conference on Acoustic and Radio EeV Neutrino Detection

Activities 2012, AIP Conference Proceedings, 1535 (2013) 219 [Mój wkład,

który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dys-

kusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B21 R, Smida, et al., Observation of microwave emission from extensive air

showers with CROME, International Symposium on Future Directions in

UHECR Physics 2012, EPJ Web of Conferences, 53 (2013) 08010 [Mój

wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy,

w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B22 J. Stasielak et al. Radar reflection off extensive air showers, International

Symposium on Future Directions in UHECR Physics 2012, EPJ Web of

Conferences, 53 (2013) 08013 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, po-

legał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w

redakcji raportu]

B23 J. Pękala, J. Stasielak, H. Wilczyński, Point spread function due to multiple

scattering of light in the atmosphere, 33 International Cosmic Ray Confe-

rence, Rio de Janeiro 2013, 0091 (2013). [Mój wkład, który oceniam na

ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie

wyników oraz na zredagowaniu raportu]

B24 J. Stasielak, S. Baur, R. Engel, P. Neunteufel, J. Pękala, R. Smida, F. Wer-

ner, H. Wilczyński, Enhancement of the radar signal of air showers due

to time compression, 33 International Cosmic Ray Conference, Rio de Ja-

neiro 2013, 0473 (2013). [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał

na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji

raportu]

Wewnętrzne raporty eksperymentu Obserwatorium Pierre Auger:

B25 D. Góra, D. Heck, P. Homola,H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Shower image simulations at Auger energies based on

CORSIKA, GAP-2002-057 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał
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na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji

raportu]

B26 P. Homola, D. Góra, D. Heck, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Discrimination of photons in UHE cosmic-ray flux: a

preshower program for CORSIKA, GAP-2002-077 [Mój wkład, który oce-

niam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad

wynikami oraz w redakcji raportu]

B27 D. Góra, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyń-

ska, H. Wilczyński, Longitudinal shower profile based on energy deposited

derived from CORSIKA, GAP-2003-006 [Mój wkład, który oceniam na ok.

3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami

oraz w redakcji raportu]

B28 D.Góra, R. Engel, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wil-

czyńska, H. Wilczyński, Implementation of Fluorescence Light Production

in FDSim using CORSIKA Energy Deposit Profiles, GAP-2003-075 [Mój

wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy,

w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B29 D. Góra, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse, B. Wilczyńska, H. Wil-

czyński, Correction to shower energy due to size of shower image, GAP-

2004-034 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w pla-

nowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B30 M. Risse, P. Homola, R. Engel, D. Góra, D. Heck, J. Pękala, M. Unger, B.

Wilczyńska, H. Wilczyński, Upper Limit on the Primary Photon Fraction

in UHECR with Auger Data, GAP-2004-063 [Mój wkład, który oceniam na

ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami

oraz w redakcji raportu]

B31 D. Góra, R. Engel, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse,

M. Unger, B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Impact of lateral width of shower

image on fluorescence profile reconstruction, GAP-2005-073 [Mój wkład,

który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dys-

kusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B32 D. Góra, R. Engel, D. Heck, P. Homola, H. Klages, J. Pękala, M. Risse,

B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Xmax determination based on measured la-

teral distribution of fluorescence light, GAP-2005-093 [Mój wkład, który

oceniam na ok. 3%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w dyskusji

nad wynikami oraz w redakcji raportu]

B33 P. Homola, M. Risse, R. Engel, D. Góra, J. Pękala, B. Wilczyńska, H.

Wilczyński, Characteristics of geomagnetic cascading of ultra-high energy

photons at the southern and northern sites of the Pierre Auger Observatory,

GAP-2006-076 [Mój wkład, który oceniam na ok. 3%, polegał na udziale

w planowaniu analizy, w dyskusji nad wynikami oraz w redakcji raportu]
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B34 J. Pękala, P. Homola, B. Wilczyńska, H. Wilczyński, Atmospheric multi-

ple scattering of fluorescence and Cherenkov light from air shower, GAP-

2008-087 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu

kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu

raportu]

B35 J. Pękala, Asymmetry of image of a point source due to atmospheric scat-

tering, GAP-2013-098 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na

napisaniu kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zre-

dagowaniu raportu]

B36 J. Pękala, Multiple scattering of light in atmosphere - implementation in

Offline simulations, GAP-2014-111 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%,

polegał na napisaniu kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników

oraz na zredagowaniu raportu]

B37 J. Pękala, Multiple scattering of light in observations of laser beams, GAP-

2015-077 [Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu

kodu, przeprowadzeniu symulacji, analizie wyników oraz na zredagowaniu

raportu]

5.3 Indeksy/liczby dotyczące prac opublikowanych według bazy Web of

Science: (z dnia 5. 09. 2016 r.)

Liczba ujętych publikacji: 83 (w tej liczbie 5 artykułów konferencyjnych opu-

blikowanych w recenzowanych czasopismach ujętych w Web of Science)

Suma Impact Factor: 362,355

Liczba cytowań (całkowita): 3902

Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań: 3534

Indeks Hirscha: 25

5.4 Prace prezentowane na konferencjach i seminariach zewnętrznych

Referaty proszone:

1 Recent results from the Pierre Auger Observatory; referat wygłoszony w

imieniu współpracy Pierre Auger na międzynarodowej konferencji Astro-

particle Physics, Gravitation and Cosmology, Kijów, czerwiec 2011

2 Pierre Auger Observatory - recent results and perspectives; referat w imie-

niu współpracy Pierre Auger na Fundamental Physics Conference 2016,

Warszawa, grudzień 2016

3 Ultra-high energy cosmic rays and dark matter; międzynarodowa konferen-

cja Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: Inauguration Meeting,

Kraków, sierpień 2016
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Referaty na konferencjach:

4 Analiza wkładu wielokrotnie rozpraszanego światła do obrazu wielkiego

pęku; workshop astrofizyczny W pół drogi, Wapienne k/Gorlic, wrzesień

2004

5 Wielokrotne rozpraszanie światła emitowanego przez wielkie pęki atmosfe-

ryczne; Perspektywy astrofizyki cząstek, Kraków, październik 2007

6 Multiple scattering of light and its impact on observations of extensive air

showers; 15 International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray

Interactions, Paryż, wrzesień 2008

7 Obserwatorium Pierre Auger; Astrofizyka cząstek w Krakowie, Polska

Akademia Umiejętności, Kraków, październik 2009

8 CROME experiment and its results; Astrofizyka cząstek w Polsce, War-

szawa, maj 2015

9 Poszukiwanie śladów cząstek egzotycznych w promieniowaniu kosmicznym;

43 Zjazd Fizyków Polskich, Kielce, wrzesień 2015

Postery na konferencjach:

10 Contribution of Multiple Scattering of Cherenkov Photons to Shower Opti-

cal Image; 28 International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, sierpień

2003

11 Atmospheric multiple scattering of fluorescence and Cherenkov light from

air shower; 29 International Cosmic Ray Conference, Pune, sierpień 2005

12 Contribution of atmospheric scattering of light to shower signal in a fluore-

scence detector; 30 International Cosmic Ray Conference, Merida, lipiec

2007

13 Point spread function due to multiple scattering of light in the atmosphere;

33 International Cosmic Ray Conference, Rio de Janeiro, lipiec 2013

Seminaria zewnętrzne:

14 Atmospheric multiple scattering of light from air shower; Forschunszen-

trum Karlsruhe, Karlsruhe, listopad 2005

15 Contribution of scattering of light emitted by air showers to the signal in flu-

orescence detector; Forschunszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, listopad 2007

16 Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers; Wydział

Fizyki Uniwersytetu Karola, Praga, grudzień 2007
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Referaty prezentowane na spotkaniach współpracy Pierre Auger:

17 Contribution of Multiply Scattered Light to Shower Signal; Malargue, listo-

pad 2005

18 Parameterization of multiple scattering contribution to air shower image;

Malargue, luty 2008

19 Towards point spread function due to multiple scattering; Malargue, marzec

2010

20 Point spread function due to multiple scattering; Malargue, marzec 2012

21 Asymmetry of image of a point source due to atmospheric scattering; Ma-

largue, listopad 2013

5.5 Udział w projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań

Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Cen-

trum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1 PBZ/KBN/054/P03/2001: Badanie kosmicznych źródeł promieniowania i

cząstek wysokich energii (2002-2005) - wykonawca

2 2 P03B 110 24: Efekt GZK a lokalne źródła cząstek najwyższych energii

(2003-2006) - wykonawca

3 N202 011 31/0401: Wielokrotne rozpraszanie światła emitowanego przez

wielkie pęki atmosferyczne (2006-2007) - wykonawca (grant promotorski)

4 N202 090 31/0623: Skład i widmo promieni kosmicznych skrajnie wysokich

energii (2006-2009) - wykonawca

5 PAP/218/2006: Eksperymentalne badanie promieni kosmicznych skrajnie

wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger (2007-2010) - wykonawca

6 N N202 2072 38: Detekcja promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii

(2010-2013) - wykonawca

7 NCBiR/ASPERA-2/1/2010/w: AugerNext - Innovative Research Studies for

the Next Generation Ground-Based Ultra-High Energy Cosmic-Ray Expe-

riment (2011-2014) - wykonawca

8 2013/08/M/ST9/00728: Badanie promieni kosmicznych ultra-wysokich

energii w Obserwatorium Pierre Auger (2013-2016) - wykonawca

5.6 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski

Wielokrotnie brałem czynny udział w działalności popularyzatorskiej podczas

dni otwartych Instytutu Fizyki Jądrowej, Festiwali Nauki w Krakowie i Warsza-

wie, oraz Małopolskich Nocy Naukowców. Opiekowałem się także praktykantami

w trakcie letnich praktyk studenckich w Zakładzie Promieni Fizycznych IFJ.
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5.7 Krótkoterminowe pobyty w ośrodkach zagranicznych

W ramach współpracy Pierre Auger grupa krakowska nawiązała szczególnie

silne kontakty grupą z Karlsruhe. W ramach tej współpracy, w latach 2001-2014,

odbyłem liczne wyjazdy robocze do Karlsruhe Institute of Technology, trwające

od tygodnia do miesiąca.

W latach 2007-2009 odbyłem także kilka 1-2 tygodniowych wyjazdów ro-

boczych do Pragi. Pracowałem tam nad zagadnieniami związanymi z monito-

rowaniem stanu atmosfery, razem z uczestnikami eksperymentu Pierre Auger z

Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk.

Brałem także udział w znacznej części zebrań współpracy Pierre Auger, które

odbywają się 3 razy w roku. Służą one prezentacji wyników na forum całej ko-

laboracji, ale także nawiązywaniu współpracy w mniejszych grupach. Wziąłem

również udział (3 tygodnie) w dyżurach w Obserwatorium Pierre Auger w Argen-

tynie, gdzie obsługuje się pracę detektorów fluorescencyjnych.

5.8 Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnione zostały moje prace magisterska i doktorska.

Otrzymałem stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2015.
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