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Wstęp

Od ponad stu lat promienie kosmiczne, czyli cząstki przybywające do Ziemi
z głębi Kosmosu, są obiektem nieustannych badań za pomocą coraz to bardziej
zaawansowanej aparatury. Obserwacje ujawniły, że ich widmo energetyczne roz-
ciąga się na wiele rzędów wielkości, przy czym najwyższe zaobserwowane ener-
gie przekraczają 1020 eV. Szczególnie interesujące są promienie kosmiczne ultra-
wysokich energii (powyżej 1 EeV = 1018 eV), które są cząstkami o najwyższych
energiach jakie znamy we Wszechświecie. Ich źródła pozostają jak dotąd nie-
znane. Stanowi to jedną z największych zagadek współczesnej astrofizyki. Pro-
mienie kosmiczne ultra-wysokich energii umożliwiają badanie zjawisk zacho-
dzących przy energiach znacznie przekraczających (nawet o 7 rzędów wielko-
ści) energie uzyskiwane w największych ziemskich akceleratorach. W ich skład
wchodzą jądra atomowe o różnych masach. Teoretyczne modele przewidują rów-
nież istnienie fotonów i neutrin o tak dużych energiach, jednak jak dotąd nie zo-
stały one zaobserwowane.

Strumień promieni kosmicznych gwałtownie maleje wraz ze wzrostem energii
tych cząstek. O ile przy energii 1018 eV wynosi on około dziesięciu cząstek na
km2 na rok, to już przy energiach ∼ 1020 eV strumień maleje do mniej niż jednej
cząstki na km2 na tysiąclecie. Oznacza to, że możliwa jest tylko pośrednia de-
tekcja promieni kosmicznych ultra-wysokich energii poprzez obserwacje kaskad
cząstek wtórnych (zawierających miliardy cząstek), czyli tak zwanych wielkich
pęków, wywoływanych w atmosferze przez pierwotne cząstki promieniowania
kosmicznego. Wymagane jest przy tym korzystanie z detektorów o bardzo du-
żych aperturach. Największe obecnie działające detektory promieni kosmicznych
ultra-wysokich energii to Obserwatorium Pierre Auger znajdujące się na półkuli
południowej, które rozciąga się na powierzchni ponad 3000 km2 oraz obserwujący
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północną półkulę nieba Telescope Array o powierzchni około 700 km2. Umiej-
scowienie tych detektorów na przeciwległych półkulach umożliwia obserwację
całego nieba.

Dane zgromadzone podczas wielu lat obserwacji przez oba te detektory, a
zwłaszcza przez Obserwatorium Pierre Auger, doprowadziły do wielu przełomo-
wych odkryć. Istnienie stłumienia widma promieni kosmicznych przy energiach
powyżej 4 × 1019 eV zostało potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Jedno-
cześnie ze względu na brak obserwacji neutrin i fotonów w strumieniu cząstek o
ultra-wysokich energiach, jest teraz jasne, że egzotyczne procesy, takie jak roz-
pady super-ciężkich cząstek czy defektów topologicznych, nie mogą być źródłem
znacznej części obserwowanego strumienia promieniowania kosmicznego. Po-
nadto, przy energiach większych niż 8 EeV, zaobserwowano anizotropię dipolową
w rozkładzie kierunków przyjścia promieni kosmicznych. Jest ona dobrze skore-
lowana z wielkoskalowym rozkładem materii we Wszechświecie, co wskazuje na
pozagalaktyczne pochodzenie tych cząstek. Wynik ten bardzo dobrze wpisuje się
w klasyczny model produkcji promieni kosmicznych, w którym cząstki przyspie-
szane są do ultra-wysokich energii w (dotąd nieznanych) obiektach astrofizycz-
nych – tzw. akceleratorach kosmicznych. Istotna jest przy tym obecność dosta-
tecznie silnych pól magnetycznych stowarzyszonych z tymi obiektami, które są
zdolne do uwięzienia cząstek w obszarze przyspieszania.

Kolejnym bardzo ważnym odkryciem jest nieoczekiwana ewolucja składu ma-
sowego promieni kosmicznych w zakresie energii od 1018 do 1019.5 eV. Inter-
pretując obserwowane podłużne profile pęków z użyciem symulacji opartych na
różnych modelach oddziaływań hadronowych można wnioskować, że skład pro-
mieni kosmicznych przy energiach ∼ 1018 eV jest zdominowany przez protony.
Jednocześnie wraz ze wzrostem energii protony ustępują stopniowo jądrom cięż-
szym. Dane wskazują, że przy energii 1019.5 eV przeważają pierwiastki z grupy
CNO (jądra atomów węgla, azotu i tlenu). Dodatkowo obecność słabych kore-
lacji pomiędzy kierunkami przylotu promieni kosmicznych, a rozkładem mate-
rii we Wszechświecie może wskazywać na obecność protonów powyżej energii
1019.5 eV, które pochodzą z pobliskich galaktyk. Korelacje te nie pasują do wyni-
ków pomiaru składu masowego, które sugerują brak lub co najwyżej mały udział
protonów przy najwyższych energiach. Jednocześnie sprawia to problemy inter-
pretacyjne obserwowanego stłumienia widma, które może być zarówno wynikiem
efektu GZK, w którym cząstki tracą swoją energię na skutek oddziaływań z pro-
mieniowaniem reliktowym wypełniającym cały Wszechświat, jak i ograniczeń w
możliwościach przyspieszania cząstek w źródłach. W pierwszym przypadku wy-
magane jest, aby strumień promieni kosmicznych powyżej energii stłumienia miał
znaczącą składową protonową. Jednakże w chwili obecnej brak jest wysokiej ja-
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kości danych dotyczących składu masowego w tym zakresie energii, nie można
więc wyciągnąć jednoznacznych wniosków.

Dodatkowym problemem są niepewności modeli oddziaływań hadronowych,
które bezpośrednio wpływają na dokładność pomiaru składu masowego. Niepew-
ności tych modeli związane są z ekstrapolacją (ku wyższym energiom) danych
akceleratorowych uzyskanych przy energiach znacznie niższych niż rozpatrywane
w kontekście rozwoju wielkich pęków. Przejawem tych niepewności jest znaczny
deficyt mionów w symulowanych sygnałach wielkich pęków w stosunku do ob-
serwacji. Rejestruje się nawet o 60 − 80% więcej mionów, niż wynika to z symu-
lacji. Co ciekawe przekrój czynny na oddziaływanie proton-proton, wyznaczony
na podstawie danych Obserwatorium Pierre Auger dla energii w centrum masy
wynoszącej 57 TeV, jest spójny z przewidywaniami rożnych modeli ekstrapolacji
danych akceleratorowych do tej energii. Wynik ten nie wskazuje na gwałtowny
wzrost przekroju czynnego proton-proton przy energiach znacznie przekraczają-
cych energie dostępne w ziemskich akceleratorach cząstek, co byłoby najprost-
szym wyjaśnieniem deficytu mionów obecnego w symulacjach. Oznacza to, że
niedokładności modeli oddziaływań hadronowych nie są dobrze zrozumiane.

Pomiar głębokości maksimum pęku Xmax za pomocą teleskopów fluorescen-
cyjnych (zobacz podrozdział „Współczesne techniki detekcji wielkich pęków at-
mosferycznych” poniżej) jest obecnie najlepszą metodą wyznaczania składu ma-
sowego promieni kosmicznych. Jednakże krótki czas pracy detektora fluorescen-
cyjnego wynoszący zaledwie 15% oraz bardzo mały strumień promieni kosmicz-
nych, malejący wraz ze wzrostem energii, znacznie ogranicza ilość danych zbie-
ranych przy najwyższych energiach (powyżej energii stłumienia widma). Z kolei
pomiary mionów za pomocą detektora powierzchniowego dają możliwość wy-
znaczania składu masowego niezależnego od Xmax. Długi czas pracy detektora
powierzchniowego, wynoszący blisko 100% całkowitego czasu, pozwala na wy-
znaczanie składu masowego przy znacznie większych energiach niż ma to miejsce
w przypadku detektora fluorescencyjnego. Niestety taki pomiar, przy wykorzysta-
niu obecnie działającej aparatury, jest niedokładny. Do pomiaru składu masowego
powyżej energii stłumienia można wykorzystać głębokość atmosferyczną maksi-
mum rozkładu produkcji mionów Xµ

max (uzyskaną na podstawie pomiaru mio-
nów), która jest dobrze skorelowana z Xmax. Pozwala to na kalibrację Xµ

max w
sposób analogiczny do kalibracji energii w detektorze powierzchniowym za po-
mocą energii zmierzonej przez detektor fluorescencyjny. Intensywnie rozwijane
są również inne metody wyznaczania składu masowego na podstawie pomiaru
składowej mionowej.

Z obu przedstawionych tu problemów (deficytu mionów obecnego w symula-
cjach oraz potrzeby wyznaczania składu masowego powyżej energii stłumienia)
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wynika konieczność badania składowej mionowej wielkich pęków, nie tylko po-
przez pomiar liczby mionów na powierzchni ziemi, ale również i na podstawie in-
nych obserwabli czułych na tę składową. Bardzo istotna jest przy tym poprawa do-
kładności tych pomiarów, najlepiej umożliwiająca identyfikację cząstki pierwot-
nej każdego pęku z osobna. Samo zwiększenie statystyki mierzonych pęków, przy
obecnie działających detektorach, nie jest do tego wystarczające. Wskazuje to na
pilną potrzebę rozbudowy obserwatoriów promieni kosmicznych, która zwiększy
ich możliwości pomiarowe poprzez polepszenie zdolności oddzielania składowej
mionowej i elektromagnetycznej wielkich pęków atmosferycznych. Dodatkowo
próbkę danych z dobrze wyznaczonym składem masowym można powiększyć po-
przez wydłużenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego na noce z dużo więk-
szym poziomem tła (światła Księżyca rozproszonego w atmosferze) niż ma to
miejsce przy standardowych pomiarach. Rozbudowa oraz usprawnienie obecnie
działających obserwatoriów promieni kosmicznych powinno pozwolić, w niedłu-
giej przyszłości, na poprawienie modeli oddziaływań hadronowych i rozwiązanie
zagadki deficytu mionów, jak również na wyjaśnienie natury stłumienia widma
promieni kosmicznych.

Celem napisanej przeze mnie monografii jest przedstawienie zagadnień zwią-
zanych z nowoczesnymi metodami detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich
energii, a w szczególności z poszukiwaniem nowych technik umożliwiających ich
detekcję. Jest to temat szczególnie istotny w kontekście wyzwań stojących obec-
nie przed badaniami tych cząstek (które zostały przedstawione powyżej) i związa-
nej z tym potrzeby coraz dokładniejszych pomiarów wielkich pęków, przy jedno-
czesnym ograniczaniu kosztów budowy i utrzymania olbrzymich detektorów słu-
żących do ich obserwacji. Zagadnienia te są bezpośrednio związane z prowadzoną
przeze mnie tematyką badawczą. W szczególności zajmowałem się mikrofalową
techniką detekcji w ramach eksperymentu CROME, jak również przeprowadziłem
szczegółowe symulacje radarowej detekcji wielkich pęków. Ponadto zajmowałem
się pracami związanymi z wydłużeniem czasu pracy detektora fluorescencyjnego
Obserwatorium Pierre Auger, w tym symulacjami Monte Carlo detekcji wielkich
pęków przy zwiększonym poziomie tła nocnego nieba, obliczając na tej podstawie
efektywność detekcji i związaną z tym aperturę i akceptancję detektora. Prace te
prowadzone były w ramach projektu AugerPrime, którego celem jest rozbudowa
Obserwatorium Pierre Auger. Zagadnienia te są dokładnie opisane w przedstawio-
nej monografii i stanowią mój bezpośredni wkład do tematyki w niej poruszanej.
Jako wieloletni członek zespołu badawczego Obserwatorium Pierre Auger mam
też swój udział w wynikach uzyskanych przez ten eksperyment. Wyniki te zostały
również opisane w przedłożonej pracy.

Monografia ta przedstawia szeroki zakres problemów, przed którymi stoi współ-
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czesna fizyka promieni kosmicznych ultra-wysokich energii, wraz z opisem naj-
nowszych wyników uzyskanych przez największe obserwatoria promieni kosmicz-
nych. Jednym z moich celów było zaprezentowanie techniki radiowej, która znaj-
duje coraz to większe uznanie i z którą wiąże się obecnie duże nadzieje. Do
tej pory problematyka ta była słabo reprezentowana w polsko-języcznej literatu-
rze. Istotna jest również częśc prezentująca plany i główne założenia rozbudowy
największego detektora promieni kosmicznych ultra-wysokich energii, jakim jest
Obserwatorium Pierre Auger. W chwili obecnej prace nad tą rozbudową są w
zaawansowanym stadium. Starałem się również aby napisana przeze mnie mono-
grafia miała walory edukacyjne z czym mogą być związane częste powtórzenia
pewnych kluczowych zagadnień.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy stanowi krótki
wstęp. W rozdziale 2 przedstawione są najnowsze rezultaty badań nad promie-
niowaniem kosmicznym ultra-wysokich energii, w szczególności nad ich składem
masowym, widmem, stłumieniem tego widma przy najwyższych energiach i moż-
liwych interpretacjach tego faktu, jak również poszukiwaniem źródeł promieni
kosmicznych. Omówione są również zagadnienia związane z propagacją tych
cząstek przez przestrzeń kosmiczną (utrata energii w wyniku efektu GZK), rozwo-
jem wielkich pęków w atmosferze, trudnościami w modelowaniu oddziaływań ha-
dronowych przy energiach charakterystycznych dla cząstek wchodzących w skład
pęków oraz związanym z tym deficytem mionów. Rozdział 3 poświęcony jest
nowoczesnym technikom detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii,
zarówno klasycznym dobrze sprawdzonym metodom stosowanym z powodze-
niem od wielu lat (technika fluorescencyjna, sieci detektorów powierzchniowych,
technika hybrydowa, łącząca obie te metody), jak również gwałtownie rozwijanej
w ostatniej dekadzie technice radiowej. Omówione zostały również poszukiwania
alternatywnych metod na przykładzie prac związanych z technikami mikrofalowej
i radarowej detekcji wielkich pęków. Z kolei rozdział 4 poświęcony jest rozbu-
dowie Obserwatorium Pierre Auger (projektowi AugerPrime), a w szczególności
planom wydłużenia czasu pracy detektora fluorescencyjnego. Rozprawa zakoń-
czona jest podsumowaniem (rozdział 5).

Współczesne techniki detekcji wielkich pęków atmosferycznych

W eksperymentach poświęconych promieniom kosmicznym ultra-wysokich
energii stosuje się obecnie różne techniki detekcji. Standardem stało się łączenie
kilku technik w ramach jednego eksperymentu, tworząc tzw. detektory hybry-
dowe. Pozwala to na równoczesną obserwację kilku charakterystyk wielkiego
pęku oraz na wzajemną kalibrację detektorów, co znacznie poprawia precyzję po-
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miarów.
Obecnie stosowane tzw. klasyczne metody detekcji wielkich pęków opierają

się na próbkowaniu rozkładu poprzecznego cząstek pęku na gruncie lub tuż pod
jego powierzchnią (detektory powierzchniowe) oraz na obserwacji profilu podłuż-
nego pęku, opartego na pomiarze światła fluorescencji emitowanego przez mole-
kuły azotu powietrza, wzbudzone przez przelatujące cząstki wielkiego pęku (de-
tektory fluorescencyjne). Podstawową zaletą pierwszej z tych metod jest prawie
100% czas pracy, niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych. Nato-
miast rekonstrukcja energii obarczona jest dużą niepewnością systematyczną. Z
kolei detektory fluorescencyjne pozwalają na kalorymetryczny, znacznie dokład-
niejszy, pomiar energii. Drugą, równie ważną ich zaletą, jest zdolność do bezpo-
średniego wyznaczania położenia głębokości maksimum rozwoju pęków Xmax,
co ma istotne znaczenie przy określaniu składu masowego. Jednakże ze względu
na ograniczony czas pracy detektora fluorescencyjnego (pracuje on tylko podczas
bezchmurnych, bezksiężycowych nocy, co stanowi łącznie tylko ∼ 15% całkowi-
tego czasu) statystycznie znacząca próbka danych dostępna jest tylko do energii
około 40 EeV, a więc poniżej energii stłumienia widma.

Strumień cząstek promieniowania kosmicznego o ultra-wysokich energiach
jest bardzo mały, a więc do ich detekcji niezbędna jest sieć detektorów rozmiesz-
czona na powierzchni wielu tysięcy kilometrów kwadratowych lub alternatywnie
obserwujących niebo nad tak dużym obszarem. Wynika stąd szczególna potrzeba
poszukiwania nowych rozwiązań eksperymentalnych umożliwiających poprawie-
nie dokładności pomiarów pęków, przy jednoczesnej redukcji kosztów budowy
i obsługi detektora. Jedną z technik, która wydaje się spełniać te warunki, jest
intensywnie rozwijana w ostatnich latach metoda radiowa. W swojej koncepcji
jest ona bardzo podobna do techniki fluorescencyjnej, jednakże w przeciwień-
stwie do niej ma tę zaletę, że pozwala na niemal 100% czas pracy. Technika ta
opiera się na obserwacji emisji radiowej pęków (fal radiowych o częstotliwości
kilkudziesięciu MHz). Blisko związane z tą techniką są metody mikrofalowej i
radarowej detekcji wielkich pęków. Poszukiwanie tanich i wydajnych alternatyw
dla obecnie stosowanej metody fluorescencyjnej wzbudziło zainteresowanie tymi
nowatorskimi metodami detekcji.

Detekcja mikrofalowa

Detekcja mikrofalowa wielkich pęków oparta jest na rejestracji sygnału ra-
diowego o częstotliwości kilku GHz. Główną motywacją do pomiarów na tych
częstotliwościach był eksperyment, w którym przejściu akceleratorowej wiązki
cząstek przez powietrze towarzyszyła emisja mikrofalowa (P. W. Gorham et al.,
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Phys. Rev. D 78, 032007 (2008)). Prawdopodobnym źródłem zmierzonego sy-
gnału było promieniowanie hamowania elektronów niskiej energii na molekułach
powietrza, które emitowane jest izotropowo. Stwarzało to perspektywę nowej
metody detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii, analogicznej do
metody fluorescencyjnej, lecz z prawie 100% czasem pracy. Główną zaletą obser-
wacji w zakresie częstotliwości GHz jest niski poziom tła, prawie idealna prze-
zroczystość atmosfery, oraz dostępność dobrze rozwiniętej, taniej techniki wykry-
wania sygnałów mikrofalowych.

Eksperyment CROME, w którym uczestniczyłem, był jednym z pierwszych
eksperymentów poświęconych detekcji mikrofalowej. Jako pierwszy zbadał on
naturę promieniowania mikrofalowego wielkich pęków atmosferycznych. W ra-
mach tego eksperymentu zarejestrowano kilkadziesiąt sygnałów mikrofalowych
pochodzących od wielkich pęków. Szczegółowa analiza polaryzacji zarejestro-
wanych sygnałów oraz kierunków ich nadejścia wykazała, że są one skompreso-
wanym w czasie, a więc przesuniętym ku wyższym częstotliwościom (do kilku
GHz), promieniowaniem radiowym pęków o pierwotnej częstotliwości kilkudzie-
sięciu MHz. Dodatkowo sygnały te skupione są w wąskich stożkach skierowa-
nych wzdłuż osi pęków. Zmierzone polaryzacje sygnałów zgadzają się z charak-
terystyką emisji radiowej wielkich pęków. Jednocześnie odtwarzana jest typowa
dla tej emisji asymetria wschód-zachód w natężeniu sygnału, co manifestuje się
obserwacją większej liczby pęków po stronie wschodniej od detektora. Uzyskane
wyniki wskazują, że obserwowane mikrofalowe sygnały pęków nie są związane z
molekularnym promieniowaniem hamowania.

Detekcja radarowa

Technika radarowa detekcji wielkich pęków związana jest z rejestracją sy-
gnałów radiowych odbitych od plazmy wytworzonej w atmosferze przez prze-
chodzący pęk. Front pęku porusza się w przybliżeniu z prędkością światła w
próżni, co w połączeniu z krótkim czasem życia wytworzonej przez niego plazmy
efektywnie prowadzi do tego, że obszar (w kształcie dysku) wypełniony plazmą,
znajdujący się tuż za frontem pęku, porusza się również z prędkością światła, po-
mimo tego że elektrony plazmy nie poruszają się z tym dyskiem. Efekt Dopplera
będzie więc obserwowany w echu radarowym, chyba że pęk obserwowany jest
z boku. Oczekuje się również wzmocnienia sygnału rozproszonego (odbitego) z
powodu jego kompresji w czasie. Jeżeli obserwacja echa radarowego wielkich
pęków okazałaby się możliwa, otworzyłoby to drogę do budowy tanich obser-
watoriów promieniowania kosmicznego ultra-wysokich energii o bardzo dużych
aperturach. Dodatkowo, technika radarowa mogłaby mieć te same możliwości
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co metoda fluorescencyjna, pozwalając na bezpośrednią obserwację maksimum
pęków, przy znacznie większym, bo prawie 100% czasie pracy.

Technika radarowa z powodzeniem stosowana jest od kilkudziesięciu lat do
obserwacji meteorów i błyskawic. W większości prac poświęconych detekcji
wielkich pęków za pomocą techniki radarowej opierano się na analogii pomię-
dzy śladami jonizacji meteoroidów i wielkich pęków, uwzględniając przy tym
tylko gęstość elektronów w plazmie i dochodząc do błędnego wniosku, że obszar
plazmy w obrębie kilku centymetrów od osi pęku jest „gęsty” dla fal radiowych
o częstotliwości do kilkunastu MHz. Pozwalałoby to na odbicie fali radiowej od
rdzenia pęku jako całości, czyli jak od przewodzącego drutu (koherentna emisja),
a nie od poszczególnych elektronów (niekoherentna emisja), przez co odbity sy-
gnał byłby znacznie silniejszy.

Wykazałem (szczegóły w monografii), że krótkożyciową, statyczną plazmę
wytworzoną przez pęk w atmosferze należy zawsze traktować jako rzadką. Ozna-
cza to, że sygnał echa radarowego jest sumą rozproszeń na poszczególnych elek-
tronach wchodzących w skład tej plazmy. Dodatkowo należy uwzględnić tłumie-
nie odbić radiowych na skutek zderzeń swobodnych elektronów plazmy z neu-
tralnymi molekułami powietrza. Efekt ten jest istotny tylko w przypadku rzadkiej
plazmy. Prowadzi on do redukcji mocy rejestrowanego sygnału o ∼ 10 rzędów
wielkości.

Wykonane przez mnie symulacje detekcji odbitej fali radiowej (echa radaro-
wego) od statycznej plazmy wytworzonej przez wielki pęk w atmosferze poka-
zują, że sygnał rejestrowany przez antenę odbiorczą jest silnie zależny od geo-
metrii układu detekcji oraz od geometrii obserwowanego pęku. Zarówno długość
impulsu radiowego, jak również częstość oraz moc odbieranej fali radiowej zależą
od kierunku wielkiego pęku i jego odległości od anteny odbiorczej. W przypadku
anteny odbiorczej znajdującej się poza stożkiem Czerenkowa pęku, co jest sytu-
acją najczęstszą w detekcji pęków, częstotliwość odbieranej fali maleje z czasem,
a jej amplituda rośnie. Poza tym okazuje się, że moc odbieranego sygnału zależy
też od częstości fali emitowanej, co jest rezultatem interferencji fal odbitych od
różnych części frontu wielkiego pęku. Zależność maksymalnej odbieranej mocy
od energii pęku E wykazuje uniwersalne skalowanie. Przy danej geometrii pęku i
konfiguracji detektora jest ona proporcjonalna do Eδ, gdzie δ ≈ 2.3. Skalowanie
to jest podobne do koherentnego rozpraszania, w którym moc odbitej fali radio-
wej zależy kwadratowo od liczby cząstek rozpraszających. Jednakże nawet przy
najwyższych energiach echo radarowe jest bardzo słabe.

Społeczność uczonych spodziewała się, że odbicie fali radiowej od rdzenia
pęku będzie zachodzić w sposób analogiczny do odbicia od cienkiego drutu. Ra-
darowy przekrój czynny na takie odbicie jest znany, a wynikające z niego echo
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radarowe powinno być możliwe do wykrycia. Moje badania wskazują jednak na
znacznie słabszy sygnał. Okazuje się, że detektory radarowe mają ograniczone
zastosowanie w detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii. Ogólnie
rzecz biorąc możliwa jest detekcja pęków o energii 1020 eV i wyższej, jednakże
wymagana do tego jest bardzo duża moc nadajników radiowych oraz duża liczba
anten. Uzyskane wyniki są konsystentne z brakiem detekcji wielkich pęków przez
różne eksperymenty radarowe. Moje wyniki, opublikowane w pracy A52, tłuma-
czą dlaczego nie obserwuje się odbić radarowych w eksperymencie TARA (ang.
Telescope Array Radar).

Być może technika radarowa znajdzie zastosowanie w detekcji kaskad cząstek
wtórnych wytwarzanych przez wysokoenergetyczne neutrina promieniowania ko-
smicznego (o energiach rzędu PeV) w lodzie, nad czym, w ramach eksperymentu
TARA, trwają obecnie intensywne prace. Skala odległości, rozpatrywana przy
tego typu detekcji, jest znacznie mniejsza niż w przypadku obserwacji wielkich
pęków w atmosferze. Kluczowym aspektem wpływającym na moc odbieranego
sygnału są tutaj właściwości plazmy wytwarzanej w lodzie, a w szczególności jej
czas życia oraz częstotliwość zderzeń z neutralnymi molekułami, które obecnie
nie są znane.

Wydłużenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego Obserwatorium Pierre Au-
ger w ramach projektu AugerPrime

Wyniki otrzymane przez największe obserwatoria promieni kosmicznych wska-
zują na potrzebę znacznego zwiększenia dokładności pomiarów tych cząstek, w
szczególności ich składu masowego przy najwyższych energiach. Można to uzy-
skać poprzez rozbudowę obecnie istniejących obserwatoriów w oparciu o kla-
syczne metody detekcji lub przy zastosowaniu nowych technik. Możliwe jest
również połączenie obu tych strategii. W przypadku Obserwatorium Pierre Auger
taka rozbudowa została już rozpoczęta. Poświęcony jej projekt AugerPrime za-
kłada uzupełnienie detektora powierzchniowego o detektory scyntylacyjne (ang.
surface scintillator detectors, SSDs) i radiowe oraz powiększenie obszaru zajmo-
wanego przez sieć podziemnych liczników mionowych. Dodatkowo planowane
jest zwiększenie ekspozycji detektora fluorescencyjnego na promieniowanie ko-
smiczne o energiach większych niż 1019 eV. Można to uzyskać poprzez rozszerze-
nie akwizycji danych na noce ze zwiększonym poziomem tła, pozwalając na zbie-
ranie danych przy świetle Księżyca. Wymaga to zmniejszenia wzmocnienia fo-
topowielaczy, będących światłoczułymi elementami detektora fluorescencyjnego,
co pozwoli uchronić je przed zbyt szybkim starzeniem. Jednocześnie będzie to
prowadzić do nieuchronnej degradacji jakości zbieranych danych.
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Wykonałem systematyczną analizę efektywności i dokładności rekonstrukcji
pęków dla pomiarów przy zwiększonym tle nocnego nieba. Wyznaczyłem też
optymalną wartość wzmocnienia fotopowielaczy. Z przeprowadzonej przez mnie
analizy wynika, że zastosowanie rozszerzonego trybu detekcji umożliwi, przy naj-
wyższych energiach, podwojenie szybkości zbierania dobrej jakości danych hy-
brydowych z bezpośrednio wyznaczonym maksimum Xmax.

Wydłużenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego będzie się wiązało z po-
trzebą zwiększenia liczby dyżurów akwizycji danych. Do niedawna mogły się
one odbywać wyłącznie w Obserwatorium. W celu zmniejszenia kosztów związa-
nych z niezbędnymi podróżami do Argentyny opracowana została technika dyżu-
rów zdalnych, w której wykorzystuje się „pokój kontrolny” w odległej instytucji,
łączący się zdalnie z Obserwatorium. Obecnie istnieje kilka takich pokoi kontrol-
nych, między innymi w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, który został
niedawno urządzony przy moim współudziale.

Moje wyniki przedstawione w monografii były publikowane w pracach A41,
A52, B4 - B10, B12 - B16 oraz w wewnętrznych raportach Obserwatorium Pierre
Auger B28 i B29. Wyniki te prezentowałem również na konferencjach w formie
referatów: C6, C7, C9 oraz jako postery: C12, C14, C15. Dodatkowo przed-
stawiałem je na spotkaniach Współpracy Pierre Auger: C21, C23 - C26 (pełne
referencje poniżej, w spisach prac w punktach 5.1 i 5.2 oraz w spisie prac pre-
zentowanych na konferencjach i seminariach zewnętrznych w punkcie 5.4). W
monografii opisane są również wyniki uzyskane przez Obserwatorium Pierre Au-
ger opublikowane w licznych pracach, których jestem współautorem.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.

Sterylne neutrina a formowanie się pierwotnych struktur materii we wczesnym
Wszechświecie

W mojej pracy podczas doktoratu, jak również krótko po jego zakończeniu,
skupiałem się na różnych aspektach tworzenia się pierwotnych struktur materii
we wczesnym Wszechświecie. W szczególności badałem rolę jaką odgrywała
molekuła H2 w chłodzeniu pierwotnych obłoków materii.

Liczne obserwacje wskazują na istnienie ciemnej materii, która nie jest zbudo-
wana ze zwykłych atomów, lecz raczej z pewnych nowych, jeszcze nieodkrytych
cząstek. W zależności od ich właściwości historia formowania się pierwszych
gwiazd i galaktyk będzie przebiegać w odmienny sposób. Kluczowym aspektem
jest tutaj szybkość formowania się pierwszych gwiazd, które w momencie na-
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rodzin zaczynają emitować promieniowanie ultrafioletowe powodujące powtórną
jonizację ośrodka międzygwiazdowego i międzygalaktycznego, czyli tzw. re-
jonizację Wszechświata. Czas jaki upłynął od powstania Wszechświata do mo-
mentu, w którym wypełnia się on promieniowaniem emitowanym przez gwiazdy
i następuje jego powtórna (niemal całkowita) jonizacja wyznacza się na podsta-
wie obserwacji promieniowania reliktowego. W modelu zimnej ciemnej materii,
w którym materia ta składa się z masywnych cząstek o zaniedbywalnych ruchach
termicznych, symulacje procesu formowania się pierwszych gwiazd pokazują, że
moment powtórnej jonizacji Wszechświata jest zgodny z obserwacjami, tzn. że
zachodzi przy przesunięciu ku czerwieni z ∼ 10.

Z drugiej strony szereg innych obserwacji wskazuje na to, że rozkład materii
w okolicach naszej Galaktyki jest zbyt mało ziarnisty w porównaniu do przewi-
dywań modelu zimnej ciemnej materii. W szczególności obserwuje się o rząd
wielkości mniej karłowatych galaktyk, takich jak satelity naszej Galaktyki, niż
wynikałoby z tego modelu. Te małe (karłowate) galaktyki są pozostałościami
po formowaniu się wielkoskalowych struktur materii we Wszechświecie. Natu-
ralnym rozwiązaniem tej zagadki jest założenie, że ciemna materia jest ciepła,
a więc, że w przeciwieństwie do zimnej ciemnej materii, składa się z cząstek o
niezerowej energii termicznej. Chaotyczne ruchy cząstek ciepłej ciemnej materii
utrudniają zapadanie grawitacyjne pierwotnych obłoków materii o najmniejszych
masach. Oznacza to, że liczba małych galaktyk, które zdążyłyby się uformować
do tej pory w tym modelu jest znacznie mniejsza niż ma to miejsce w modelu z
zimną ciemną materią. Wyjaśniałoby to „deficyt” w obserwowanej liczbie sate-
litów naszej Galaktyki. Jednocześnie formowanie się pierwszych gwiazd będzie
opóźnione w stosunku do przewidywań dla zimnej ciemnej materii, co prowadzi
do niezgodności z eksperymentalnie wyznaczonym momentem powtórnej joniza-
cji Wszechświata. Aby rozwiązać ten problem, potrzebujemy jakiegoś mechani-
zmu, który umożliwi zwiększenie tempa chłodzenia gazu w pierwotnych obłokach
materii i przyspieszy tworzenie się gwiazd w przypadku, gdy ciemna materia jest
ciepła.

W tym kontekście szczególnie interesujący jest model, w którym cząstkami
ciepłej ciemnej materii są sterylne neutrina o masie rzędu kilku keV. Takie cząstki
mogą się rozpadać na normalne (aktywne) neutrino i foton o energii w zakresie
rentgenowskim. Powszechnie wiadomo, że pod nieobecność metali (pierwiast-
ków cięższych niż He) molekuły H2 są najważniejszym czynnikiem chłodzącym
we wczesnym Wszechświecie. Ich wzbudzenia w wyniku zderzeń z innymi czą-
steczkami i następująca po tym de-ekscytacja powodują wyświecanie nadmiaru
energii w postaci fotonów obniżając temperaturę pierwotnego obłoku materii, co
ułatwia jego kolaps grawitacyjny. Promieniowanie rentgenowskie emitowane w
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wyniku rozpadu sterylnych neutrin zwiększa stopień jonizacji materii, co przy-
spiesza formowanie się molekuł H2, a przez to ułatwia chłodzenie gazu i tworzenie
się nowych gwiazd. Z drugiej strony to samo promieniowanie będzie podgrzewać
obłok pierwotnej materii opóźniając jego kolaps.

Przeprowadziłem szczegółową analizę chłodzenia i kolapsu grawitacyjnego
pierwotnych obłoków materii w modelu z ciepłą ciemną materią, składającą się
ze sterylnych neutrin o masie rzędu kilku keV. Śledziłem chemiczną oraz ter-
miczną ewolucję pierwotnych obłoków materii uwzględniając przy tym zarówno
szybszy wzrost zawartości molekuł H2, co przyspiesza chłodzenie pierwotnego
obłoku, jak również i jego grzanie, przy czym oba te procesy spowodowane są
rozpadem sterylnych neutrin. Uzyskane przeze mnie wyniki wskazują, że rozpady
sterylnych neutrin ułatwiają kolaps pierwotnych obłoków materii, a przez to przy-
spieszają formowanie się pierwszych gwiazd. Mechanizm ten poprawia zgodność
rozpatrywanego modelu ciemnej materii z obserwacjami. Prowadzi to również
do wniosku, że model z ciepłą ciemną materią lepiej opisuje rzeczywistość. W
chwili prowadzenia tych badań ponad 10 lat temu większość prac poświęconych
formowaniu się pierwotnych struktur materii we Wszechświecie zakładała model
zimnej ciemnej materii. Obecnie coraz więcej uczonych skłania się ku poglądowi,
że ciemna materia jest ciepła, do czego w drobnej części przyczyniła się również
moja praca.

Przedstawione wyniki były opublikowane w trakcie mojego doktoratu i wkrótce
po jego zakończeniu w pracach A1 - A3, B1 i B3. Prezentowałem je również na
konferencjach w formie referatów: C1 (referat proszony), C3 - C5 oraz jako po-
stery: C11, jak również na seminariach C16 - C17. Warto zaznaczyć, że praca A2
doczekała się 71 cytowań (według bazy danych ADS).

Obłok Lyα obserwowany wokół galaktyki radiowej MRC 2025-218 przy przesu-
nięciu ku czerwieni z = 2.63

Kolejnym zagadnieniem, którym zajmowałem się tuż po doktoracie, była próba
wyjaśnienia natury oraz określenia właściwości rozległych struktur materii po-
chłaniających promieniowanie w zakresie linii Lyα, czyli tzw. obłoków Lyα.
Obiekty te są powszechnie obecne wokół aktywnych galaktyk we wczesnych eta-
pach ich ewolucji. Obserwacja tych struktur dostarcza nam cennych informacji na
temat formowania się i ewolucji galaktyk. W ramach prowadzonych przeze mnie
prac uczestniczyłem w badaniach obłoku Lyα znajdującego się w sąsiedztwie ga-
laktyki radiowej MRC 2025-218 przy przesunięciu ku czerwieni z = 2.63.

Parametr z określa o ile linie widmowe obserwowanej galaktyki są przesunięte
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w stronę większych długości fal, jednocześnie jest on powiązany z odległością ba-
danego obiektu od Ziemi. Ze względu na olbrzymie odległości we Wszechświe-
cie światło z odległych galaktyk dociera do nas z dużym opóźnieniem, a więc
obserwujemy te galaktyki takimi jakimi były miliony czy miliardy lat temu. Prze-
sunięcie ku czerwieni z określa więc wiek obserwowanego rejonu Wszechświata.
Wiek ten przy przesunięciu ku czerwieni z = 2.63 wynosi około 2.5 × 109 lat.

Analizowałem widmo spektroskopowe rozważanego obłoku Lyα oraz galak-
tyki radiowej uzyskane przez sieć teleskopów optycznych ESO VLT (ang. Eu-
ropean Southern Observatory’s Very Large Telescope) za pomocą techniki cał-
kowitego pola (ang. integral field spectroscopy). W przeciwieństwie do wcze-
śniejszych obserwacji tego obiektu, zastosowana technika pomiarowa dostarcza
nam informacji na temat przestrzennego rozkładu spektralnego obserwowanego
obiektu, co umożliwia badanie jego właściwości w dwóch wymiarach przestrzen-
nych. Pozwala to na określenie całkowitego rozmiaru tego obłoku.

Linia absorpcyjna Lyα widoczna jest na obszarze 40 × 30 kpc2 i w jego ob-
rębie wykazuje bardzo małą zmienność. Dodatkowo stosunkowo silna emisja w
zakresie ultrafioletu z aktywnego jądra galaktyki pozwala zmierzyć liczne linie
absorpcyjne, zarówno neutralnych jak i zjonizowanych atomów zawartych w tym
obłoku materii (CI, CII, CIV, NV, OI, SiII, SiIV, AlII i AlIII). Obserwowaną cha-
rakterystykę widma (stopień jonizacji poszczególnych metali) najłatwiej wyjaśnić
za pomocą foto-jonizacji obłoku przez promieniowanie o widmie ciągłym i twar-
dym indeksie spektralnym. Takie promieniowanie jest typowe dla emisji aktyw-
nych galaktyk, w przeciwieństwie do miękkiego widma charakterystycznego dla
młodych gwiazd, czy fal uderzeniowych. Ponadto otrzymałem ze współpracow-
nikami dolne ograniczenie na gęstość elektronów w obłoku Lyα wynoszące około
10 cm−3. Dane nie pozwalają na wyznaczenie metaliczności tego obłoku.

Zrozumienie natury obłoku Lyα wymaga szczegółowej wiedzy na temat pręd-
kości galaktyki radiowej MRC 2025-218, której nie posiadamy. Dlatego bardzo
trudno jest odróżnić sytuację, w której ten obłok gazu spada na rozpatrywaną ga-
laktykę, od sytuacji w której się od niej oddala. W związku z tym rozważaliśmy
dwa scenariusze: kosmologiczny spadek gazu na galaktykę oraz wypływ materii
związany z wybuchem supernowej lub radiodżetami. Niestety analiza zarejestro-
wanego widma nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, który z powyższych
scenariuszy jest poprawny. Wydaje się, że w galaktykach o podobnych właściwo-
ściach co obserwowana tkwią ciągle duże możliwości badań nad powiązanymi z
nimi obłokami Lyα.

Przedstawione wyniki zostały opublikowane w pracy A4.
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Wielokrotne rozpraszanie światła fluorescencji w obserwacjach wielkich pęków
atmosferycznych

Cząstki wielkiego pęku podczas propagacji przez atmosferę wzbudzają mole-
kuły azotu, które w wyniku de-ekscytacji emitują światło fluorescencji w zakresie
bliskiego ultrafioletu. Fluorescencyjna metoda detekcji wielkich pęków oparta
jest na pomiarze tego światła, które w sprzyjających warunkach może być reje-
strowane za pomocą detektorów optycznych z odległości wielu kilometrów. Ilość
światła fluorescencji jest proporcjonalna do energii zdeponowanej w danej chwili
przez pęk w atmosferze, która z kolei jest proporcjonalna do liczby cząstek wcho-
dzących w skład pęku. Dzięki tym właściwościom, światło fluorescencji dostar-
cza nam informacji o wielkości pęku w różnych stadiach jego rozwoju, a przez
to umożliwia bezpośredni pomiar profilu jego rozwoju wzdłuż obserwowanego
odcinka trasy w atmosferze. Ponieważ kształt tego profilu opisywany jest dobrze
znaną funkcją Gaissera-Hillasa, można rozszerzyć zmierzony profil na obszary
atmosfery nie objęte obserwacją. Całka po wyznaczonym w ten sposób profilu
podłużnym jest kalorymetryczną energią pęku.

Do prawidłowej interpretacji pomiarów fluorescencyjnych, w tym do popraw-
nego wyznaczania energii pęku, niezbędna jest bardzo staranna analiza zebranych
danych. W celu przeliczenia mierzonego sygnału na intensywność światła fluore-
scencji w miejscu jego emisji konieczna jest znajomość właściwości oraz chwilo-
wego stanu detektora, jak również warunków atmosferycznych panujących pod-
czas obserwacji. Dzięki tym informacjom, wielkość mierzonego sygnału może
zostać przeliczona na liczbę fotonów padających na aperturę detektora fluorescen-
cyjnego. Następnie, przy ustalonej odległości od pęku, oblicza się liczbę fotonów
emitowanych w danej chwili przez pęk. Należy przy tym uwzględnić rozpraszanie
światła w atmosferze.

Największy wkład do sygnału obserwowanego przez detektor fluorescencyjny
ma światło biegnące w linii prostej od wielkiego pęku do detektora. Warto przy
tym wspomnieć, że stanowi ono tylko drobny ułamek wszystkich emitowanych
fotonów fluorescencji. Światło fluorescencyjne produkowane w wyniku przejścia
wielkiego pęku rozchodzi się we wszystkich kierunkach w atmosferze, a na swojej
drodze ulega rozproszeniom. W wyniku tych rozproszeń kierunki propagacji foto-
nów ulegają losowym zmianom. Z jednej strony osłabia to wiązkę światła bezpo-
średnio docierającego do detektora, co uwzględnia się w procedurze rekonstrukcji
pęku. Z drugiej strony oznacza to, że pewna część fotonów, która początkowo nie
leciała w kierunku detektora jest w jego stronę odchylana. Fotony mogą również
ulegać rozproszeniom wielokrotnym, co ma podobny skutek. Daje to dodatkowy
wkład do mierzonego sygnału. Wkład od rozproszonego światła stanowi z reguły
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mniej niż kilka procent światła bezpośredniego. Nieuwzględnienie poprawki na
rozproszone światło powoduje systematyczne przeszacowanie całkowitej energii
wielkiego pęku, a także zmienia nieco kształt jego profilu podłużnego, a przez to
i położenie maksimum rozwoju pęku Xmax.

Jedną z prac, które wykonywałem w ramach Obserwatorium Pierre Auger
była systematyczna analiza wpływu wielokrotnych rozproszeń światła fluorescen-
cji na rekonstrukcję wielkiego pęku. Wykorzystałem przy tym istniejące parame-
tryzacje określające wielkość wkładu od światła wielokrotnie rozproszonego do
mierzonego sygnału. Uwzględnienie wielokrotnych rozproszeń światła powoduje
zmniejszenie wartości wyznaczonej energii średnio o około 2 − 3%.

Przy analizie danych zbieranych przez detektory fluorescencyjne Współpraca
Auger zwróciła uwagę na tzw. „halo”, które jest słabym sygnałem rejestrowa-
nym w pikselach odległych od obserwowanego położenia wielkiego pęku. Przy-
puszczano, że może być ono spowodowane rozproszeniami światła w atmosferze.
Wyniki uzyskane przeze mnie (które są zgodne z innymi analizami) wskazują
jednak, że ilość rozproszonego światła docierającego do detektora jest niewystar-
czająca do całkowitego wytłumaczenia obserwowanego „halo”. Później zostało
ono wytłumaczone jako efekt aparaturowy wynikający z odbić światła wewnątrz
teleskopu.

Aby umożliwić stosowanie parametryzacji „Pękali” (najdokładniej opisującej
rozpraszanie światła, J. Pękala et al., Nucl. Instr. Meth. A 605 (2009) 388), w
analizach prowadzonych w Obserwatorium Pierre Auger, zaimplementowałem ją
w module oprogramowania Offline służącym do symulacji detekcji pęków przez
detektor fluorescencyjny. Parametryzacja ta została dołączona jako jedna z opcji.
Zapewnia to spójność symulacji detektora i rekonstrukcji pęków, umożliwiając
wykonywanie symulacji Monte Carlo z uwzględnieniem wielokrotnych rozpro-
szeń światła. Analiza wykonana przeze mnie w oparciu o zmodyfikowany moduł
wskazuje, że uwzględnienie rozproszonego światła nie wpływa na akceptancję
detektora fluorescencyjnego.

Wyniki uzyskane przeze mnie były publikowane w wewnętrznych raportach
Obserwatorium Pierre Auger B26 i B27. Dodatkowo przedstawiałem je na jednym
ze spotkań Współpracy Pierre Auger C20.

Współpraca CREDO, czyli Skrajnie Rozproszone Obserwatorium Promieni Ko-
smicznych

Poszukiwania fotonów w promieniowaniu kosmicznym ultra-wysokich ener-
gii dały negatywne rezultaty. Oznacza to, że tzw. modele „top-down”, w któ-
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rych znaczna część obserwowanych cząstek promieniowania kosmicznego ultra-
wysokich energii powstaje w wyniku rozpadu egzotycznych cząstek lub defektów
topologicznych, prowadzące do dużych strumieni fotonów są praktycznie wyeli-
minowane. Jednocześnie należy zauważyć, że wyniki te zostały otrzymane przy
założeniu, że fotony wchodzące w skład promieni kosmicznych (jeżeli takie fo-
tony istnieją) inicjują pojedyncze pęki (kaskady cząstek wtórnych) w ziemskiej
atmosferze. Uzyskane konkluzje o odrzuceniu modeli „top-down” należałoby
zmodyfikować, jeżeli dopuścimy możliwość występowania tzw. zespołów pro-
mieni kosmicznych (wywoływanych przez fotony o ultra-wysokich energiach),
czyli wielu promieni kosmicznych przybywających do Ziemi równocześnie, które
inicjowałyby w ziemskiej atmosferze nie pojedynczy pęk, a wiele mniejszych pę-
ków jednocześnie.

Zespół promieni kosmicznych mógłby powstawać w wyniku konwersji fotonu
o ultra-wysokiej energii na parę e+e− w polu magnetycznym Słońca (do konwer-
sji wymagane jest silne pole magnetyczne). Emisja synchrotronowa wyproduko-
wanego w ten sposób elektronu i pozytonu byłaby źródłem wielu fotonów, które
konwertowałyby na kolejne pary e+e−. W wyniku tych procesów powstawałaby
tzw. super-kaskada cząstek, złożona z wielu fotonów, elektronów i pozytonów.
Kaskada ta docierając do Ziemi inicjowałaby dużą liczbę wielkich pęków atmos-
ferycznych skorelowanych w czasie.

Aktualne badania promieni kosmicznych skupiają się na wykrywaniu poje-
dynczych pęków inicjowanych przez te cząstki w ziemskiej atmosferze, podczas
gdy poszukiwanie hipotetycznych, skorelowanych w czasie zespołów promieni
kosmicznych, tj. wielu promieni kosmicznych przybywających do Ziemi rów-
nocześnie, pozostają poza sferą obecnie prowadzonych badań. Jednym z głów-
nych celów Współpracy CREDO (ang. Cosmic-Ray Extremely Distributed Ob-
servatory, czyli Skrajnie Rozproszonego Obserwatorium Promieni Kosmicznych,
https://credo.science), której jestem aktywnym członkiem, jest właśnie poszuki-
wanie tego typu zjawisk. Zespoły promieni kosmicznych mogłyby obejmować
znaczne obszary Ziemi, tzn. poszczególne cząstki wchodzące w ich skład mo-
głyby inicjować wielkie pęki atmosferyczne oddalone od siebie o setki a nawet
tysiące kilometrów. Przy ich poszukiwaniu wymagana jest więc analiza danych
zebranych z możliwie dużej liczby istniejących detektorów promieni kosmicz-
nych, włączając w to zarówno profesjonalne, największe obserwatoria promieni
kosmicznych, jak również i małe amatorskie detektory (np. smartfony). Współ-
praca CREDO została powołana w celu połączenia wszystkich tych detektorów
w jedną ogólnoświatową sieć, umożliwiającą jednoczesną analizę danych zebra-
nych przez wszystkie detektory wchodzące w skład tej sieci. Analiza danych
przez CREDO skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu koincydencji czaso-
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wych pomiędzy wielkimi pękami, czy nawet pojedynczymi cząstkami wtórnymi,
zarejestrowanymi przez detektory odległe nawet o tysiące kilometrów.

Spośród różnych możliwych amatorskich detektorów najprostszym wydaje
się być zwykły smartfon, w którym elementem rejestrującym cząstki jest ma-
tryca CMOS lub CCD wbudowanej kamery. Specjalna aplikacja, stworzona przez
Współpracę CREDO, którą można zainstalować w smartfonie, pozwala wykorzy-
stać go jako narzędzie naukowe. Oczywiście z pojedynczego smartfona będzie
mały pożytek, ale jednoczesne zbieranie danych z kilkuset tysięcy lub większej
liczby takich urządzeń powinno być już przydatne dla nauki. Dlatego kluczowym
aspektem jest tutaj współuczestnictwo możliwie wielu osób, zwłaszcza amato-
rów, którzy pomogą w tych zadaniach. Oznacza to, że inherentnym składnikiem
tego projektu jest działalność popularyzatorska skierowana zwłaszcza do mło-
dych ludzi (uczniów i studentów), która być może skłoni ich do uczestniczenia
w tym przedsięwzięciu. W chwili obecnej w projekcie CREDO uczestniczy kilka
tysięcy amatorów z kilkunastu krajów, ponadto współpracujemy z kilkudziesię-
cioma szkołami.

W ramach Współpracy CREDO wykonano szczegółową analizę powstawania
super-kaskad w okolicy Słońca oraz ich propagacji w kierunku Ziemi. Wynika
z nich, że w chwili dotarcia do ziemskiej atmosfery super-kaskady osiągają roz-
miary rzędu setek kilometrów. Jednocześnie liczba takich zjawisk szacowana jest
na zaledwie kilka na dziesięciolecie. Liczba ta może wzrosnąć, jeżeli uwzględ-
nimy również inne obiekty o silnych polach magnetycznych, znajdujące się w
większych odległościach od Ziemi niż Słońce.

Głównym celem poszukiwań zespołów promieni kosmicznych jest sprawdze-
nie obecności fotonów w strumieniu promieni kosmicznych ultra-wysokich ener-
gii, co pozwoli na przetestowanie różnych, zarówno standardowych jak i egzo-
tycznych modeli ich powstawania. Ponadto umożliwi to zweryfikowanie górnych
limitów na strumień fotonów przy najwyższych energiach, uzyskanych na podsta-
wie obserwacji pojedynczych pęków.

Wyniki związane z moją działalnością w CREDO zostały opublikowane w
pracach B18 - B25 oraz były prezentowane przeze mnie na spotkaniu Współpracy
Pierre Auger C28.

Scyntylacyjne detektory powierzchniowe (SSD)

Pomimo dużych postępów w naszym rozumieniu promieni kosmicznych ultra-
wysokich energii, dokonanym w głównej mierze dzięki danym zebranym przez
Obserwatorium Pierre Auger, wciąż trudno jest zbudować spójny obraz ich pocho-
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dzenia oraz natury stłumienia ich widma energii. Jednocześnie dalszy postęp nie
jest możliwy przy użyciu obecnie działających detektorów. Kluczowym aspektem
jest tutaj zwiększenie dokładności pomiarów składu masowego, energii oraz skła-
dowej mionowej pęków. Można tego dokonać między innymi przez polepszenie
zdolności separacji sygnałów pochodzących od mionów i składowej elektroma-
gnetycznej wielkich pęków. W tym celu konieczna jest rozbudowa istniejących
detektorów. Taka modernizacja, w której biorę udział, została już rozpoczęta w
Obserwatorium Pierre Auger w ramach projektu AugerPrime.

Aby wykorzystać pełną statystykę danych z detektora powierzchniowego do
analizy składu promieni kosmicznych, planuje się uzupełnienie stacji czerenkow-
skich Obserwatorium o detektory scyntylacyjne (SSD, ang. Surface Scintillator
Detector). Ponieważ detektory scyntylacyjne i czerenkowskie charakteryzują się
różnymi czułościami na mionową i elektromagnetyczną składową wielkich pę-
ków, jednoczesny pomiar pęku przez oba te detektory pozwoli na ustalenie wkładu
tych składowych do całkowitego rejestrowanego sygnału, a co za tym idzie dobre
rozdzielanie składowych elektromagnetycznej i mionowej. Taki pomiar jest obec-
nie najlepszą dostępną metodą pomiaru masy cząstki pierwotnej inicjującej pęk,
w sytuacji gdy niedostępny jest pomiar głębokości maksimum pęku za pomocą
detektora fluorescencyjnego. Modernizacja Obserwatorium umożliwi więc nie-
osiągalne do tej pory pomiary składu promieni kosmicznych przy energiach po-
wyżej energii stłumienia widma, co powinno pozwolić na rozstrzygnięcie natury
promieni kosmicznych ultra-wysokich energii, a w dalszej perspektywie – wy-
jaśnienie ich pochodzenia. Planuje się zainstalowanie nowej elektroniki, umoż-
liwiającej szybsze i dokładniejsze próbkowanie sygnału. Dodatkowo małe foto-
powielacze, które zostaną zainstalowane w każdym detektorze czerenkowskim,
rozszerzą dynamiczny zakres rejestrowanych sygnałów ponad 32-krotnie.

Uczestniczyłem w montowaniu detektorów SSD w Instytucie Fizyki Jądrowej
PAN oraz w ich testach. Detektor SSD składa się ze sztabek scyntylacyjnych
o długości 160 cm z podłużnymi kanałami, w których umieszcza się światło-
wód przewodzący sygnał wytworzony w scyntylatorze. W ramach planowania
testów SSD (jeszcze przed ich rozpoczęciem) rozważałem problem uszkodzeń
pojedynczych światłowodów lub sztabek scyntylacyjnych. Uzyskane przez mnie
wyniki wskazują, że takie uszkodzenia można sprawdzać, skanując detektor SSD
w miejscach, w których znajdują się poszczególne sztabki i porównując sygnały
otrzymywane na obu ich końcach. Jednocześnie, z moich symulacji wynika, że
uszkodzenie pojedynczego elementu detektora SSD (nawet całkowite przerwanie
jednego ze światłowodów) tylko w niewielkim stopniu obniża jego wydajność.
Takie detektory uznawane są za wystarczająco sprawne. W dotychczasowych te-
stach nie stwierdzono takich uszkodzeń.
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Rozważania na temat testów SSD prezentowane były przeze mnie na spotka-
niu Współpracy Pierre Auger C27.

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

Przed doktoratem:

A1 J. Stasielak, S. Stachniewicz, M. Kutschera, The Influence of External UV
Radiation Field on Primordial Gas Clouds: Formulation of the Problem,
Acta Physica Polonica B 36 (2005) 3897
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

A2 J. Stasielak, P. L. Biermann, A. Kusenko, Thermal Evolution of the Pri-
mordial Clouds in Warm Dark Matter Models with keV Sterile Neutrinos,
Astrophysical Journal 654 (2007) 290
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

A3 J. Stasielak, P. L. Biermann, A. Kusenko, Sterile Neutrinos and Structure
Formation, Acta Physica Polonica B 38 (2007) 3869
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

Po doktoracie:

A4 A. Humphrey, M. Villar-Martín, S. F. Sánchez et al., Spatially extended
absorption around the z = 2.63 radio galaxy MRC 2025-218: outflow or in-
fall?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 390 (2008) 1505
Mój wkład, który oceniam na ok. 10%, polegał na analizie danych oraz dyskusji
uzyskanych wyników.

A5 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Update
on the correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extraga-
lactic matter, Astroparticle Physics 34 (2010) 314
Mój udział w powstaniu prac A5-A40, A42-A51, A53-A77 oraz B17 opublikowa-
nych przez Współpracę Pierre Auger polegał na opracowaniu i implementacji al-
gorytmów analizy danych, przeprowadzaniu analiz na podstawie symulacji Monte
Carlo, akwizycji danych w detektorze fluorescencyjnym oraz udziale w dyskusjach
nad uzyskanymi rezultatami. Mój wkład oceniam na ok. 1%.

A6 J. Abraham, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Trig-
ger and aperture of the surface detector array of the Pierre Auger Observa-
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tory, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A: Ac-
celerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment 613 (2010)
29
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A7 J. Abraham, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Me-
asurement of the energy spectrum of cosmic rays above 1018 eV using the
Pierre Auger Observatory, Physics Letters B 685 (2010) 239
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.
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eV, Physical Review Letters 104 (2010) 091101
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A9 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), The
exposure of the hybrid detector of the Pierre Auger Observatory, Astropar-
ticle Physics 34 (2011) 368
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A10 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), The
Pierre Auger Observatory scaler mode for the study of solar activity modu-
lation of galactic cosmic rays, Journal of Instrumentation 6 (2011) P01003
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A11 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
for first harmonic modulation in the right ascension distribution of cosmic
rays detected at the Pierre Auger Observatory, Astroparticle Physics 34
(2011) 627
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A12 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Ad-
vanced functionality for radio analysis in the Offline software framework of
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Equipment 635 (2011) 92-102
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A13 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Ani-
sotropy and chemical composition of ultra-high energy cosmic rays using
arrival directions measured by the Pierre Auger Observatory, Journal of
Cosmology and Astroparticle Physics 6 (2011) 022
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A14 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), The ef-
fect of the geomagnetic field on cosmic ray energy estimates and large scale
anisotropy searches on data from the Pierre Auger Observatory, Journal of
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Cosmology and Astroparticle Physics 11 (2011) 022
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A15 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, Astroparticle Physics
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A16 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
for ultrahigh energy neutrinos in highly inclined events at the Pierre Auger
Observatory, Physical Review D 84 (2011) 122005; Erratum, Physical Re-
view D 85 (2012) 029902
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A17 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
for signatures of magnetically-induced alignment in the arrival directions
measured by the Pierre Auger Observatory, Astroparticle Physics 35 (2012)
354
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A18 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), De-
scription of atmospheric conditions at the Pierre Auger Observatory using
the Global Data Assimilation System (GDAS), Astroparticle Physics 35
(2012) 591
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A19 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. A5.

A20 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. A5.

A21 P. Abreu, M. Aglietta, E. J. Ahn et al. (Pierre Auger Collaboration), Me-
asurement of the Proton-Air Cross Section at root s=57 TeV with the Pierre
Auger Observatory, Physical Review Letters 109 (2012) 062002
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A22 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
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Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.
A23 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. A5.

A24 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
(2012) P10011
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A25 P. Abreu, S. Acounis, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Re-
sults of a self-triggered prototype system for radio-detection of extensive
air showers at the Pierre Auger Observatory, Journal of Instrumentation 7
(2012) P11023
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A26 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. A5.

A27 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. A5.

A28 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. A5.

A29 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. A5.

A30 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. A5.

A31 P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers et al. (Pierre Auger Collaboration), Tech-
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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. A5.

A32 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. A5.

A33 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 ok. 1%, zob. A5.

A34 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Probing
the radio emission from air showers with polarization measurements, Phy-
sical Review D 89 (2014) 052002
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A35 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), A search
for point sources of EeV photons, Astrophysical Journal 789 (2014) 160
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A36 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), A targeted
search for point sources of EeV neutrons, Astrophysical Journal Letters 789
(2014) L34
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A37 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 oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A38 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. A5.

A39 A. Letessier-Selvon, A. Aab, P. Abreu et al. (Pierre Auger Collaboration),
Highlights from the Pierre Auger Observatory, Brazilian Journal of Physics
44 (2014) 560-570
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A40 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Origin of
atmospheric aerosols at the Pierre Auger Observatory using studies of air
mass trajectories in South America, Atmospheric Research 149 (2014) 120
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.
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A41 R. Šmída, F. Werner, R. Engel et al. (CROME Collaboration), First Experi-
mental Characterization of Microwave Emission from Cosmic Ray Air Sho-
wers, Physical Review Letters 113 (2014) 221101
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

A42 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Sear-
ches for Large-scale Anisotropy in the Arrival Directions of Cosmic Rays
Detected above Energy of 1019 eV at the Pierre Auger Observatory and the
Telescope Array, Astrophysical Journal 794 (2014) 172
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A43 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Depth of
maximum of air-shower profiles at the Pierre Auger Observatory. I. Measu-
rements at energies above 1017.8 eV, Physical Review D 90 (2014) UNSP
122005
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A44 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Depth
of maximum of air-shower profiles at the Pierre Auger Observatory. II.
Composition implications, Physical Review D 90 (2014) 122006
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A45 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Muons
in air showers at the Pierre Auger Observatory: Mean number in highly
inclined events, Physical Review D 91 (2015) 032003; Erratum, Physical
Review D 92 (2015) 019903
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A46 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. A5.

A47 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Sear-
ches for anisotropies in the arrival directions of the highest energy cosmic
rays detected by the Pierre Auger Observatory, Astrophysical Journal 804
(2015) 15
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A48 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Improved
limit to the diffuse flux of ultrahigh energy neutrinos from the Pierre Auger
Observatory, Physical Review D 91 (2015) 092008
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A49 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
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for patterns by combining cosmic-ray energy and arrival directions at the
Pierre Auger Observatory, European Physical Journal C 75 (2015) 269
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A50 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Me-
asurement of the cosmic ray spectrum above 4 x 1018 eV using inclined
events detected with the Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology
and Astroparticle Physics 8 (2015) 049
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A51 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), The
Pierre Auger Cosmic Ray Observatory, Nuclear Instruments & Methods
in Physics Research Section A: Accelerators Spectrometers Detectors and
Associated Equipment 798 (2015) 172
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A52 J. Stasielak, R. Engel, S. Baur et al., Feasibility of radar detection of exten-
sive air showers, Astroparticle Physics 73 (2016) 14
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

A53 M. G. Aartsen, K. Abraham, M. Ackermann et al. (IceCube Collabora-
tion; Telescope Array Collaboration; Pierre Auger Collaboration), Search
for correlations between the arrival directions of IceCube neutrino events
and ultrahigh-energy cosmic rays detected by the Pierre Auger Observatory
and the Telescope Array, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
1 (2016) 037
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A54 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Nano-
second-level time synchronization of autonomous radio detector stations for
extensive air showers, Journal of Instrumentation 11 (2016) P01018
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A55 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Prototype
muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory,
Journal of Instrumentation 11 (2016) P02012
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A56 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. A5.

A57 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Energy
estimation of cosmic rays with the Engineering Radio Array of the Pierre
Auger Observatory, Physical Review D 93 (2016) 122005
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Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.
A58 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Measure-

ment of the Radiation Energy in the Radio Signal of Extensive Air Showers
as a Universal Estimator of Cosmic-Ray Energy, Physical Review Letters
116 (2016) 241101
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A59 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
for ultrarelativistic magnetic monopoles with the Pierre Auger observatory,
Physical Review D 94 (2016) 082002
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A60 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Evidence
for a mixed mass composition at the ’ankle’ in the cosmic-ray spectrum,
Physics Letters B 762 (2016) 288
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A61 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Testing
Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by
the Pierre Auger Observatory, Physical Review Letters 117 (2016) 192001
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A62 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Ultrahigh-
energy neutrino follow-up of gravitational wave events GW150914 and GW
151226 with the Pierre Auger Observatory, Physical Review D 94 (2016)
122007
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A63 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Impact
of atmospheric effects on the energy reconstruction of air showers observed
by the surface detectors of the Pierre Auger Observatory, Journal of Instru-
mentation 12 (2017) P02006
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A64 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), A Targe-
ted Search for Point Sources of EeV Photons with the Pierre Auger Obse-
rvatory, Astrophysical Journal Letters 837 (2017) L25
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A65 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Muon
counting using silicon photomultipliers in the AMIGA detector of the Pierre
Auger observatory, Journal of Instrumentation 12 (2017) P03002
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A66 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Search
for photons with energies above 1018 eV using the hybrid detector of the
Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

27



4 (2017) 009
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A67 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Combi-
ned fit of spectrum and composition data as measured by the Pierre Auger
Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 4 (2017) 038;
Erratum, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 03 (2018) E02
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A68 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Multi-
resolution anisotropy studies of ultrahigh-energy cosmic rays detected at
the Pierre Auger Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle Phy-
sics 6 (2017) 026
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A69 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Obse-
rvation of a large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays
above 8 × 1018 eV, Science 357 (2017) 1266
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A70 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Spectral
calibration of the fluorescence telescopes of the Pierre Auger Observatory,
Astroparticle Physics 95 (2017) 44
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A71 B. P. Abbott, R. Abbott, T. D. Abbott et al., Multi-messenger Observations
of a Binary Neutron Star Merger, Astrophysical Journal Letters 848 (2017)
L12
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A72 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Inferences
on Mass Composition and Tests of Hadronic Interactions from 0.3 to 100
EeV using the water-Cherenkov Detectors of the Pierre Auger Observatory,
Physical Review D 96 (2017) 122003
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A73 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Calibra-
tion of the logarithmic-periodic dipole antenna (LPDA) radio stations at the
Pierre Auger Observatory using an octocopter, Journal of Instrumentation
12 (2017) T10005
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A74 A. Albert, M. André, M. Anghinolfi et al., Search for High-energy Neu-
trinos from Binary Neutron Star Merger GW170817 with ANTARES, Ice-
Cube, and the Pierre Auger Observatory, Astrophysical Journal Letters 850
(2017) L35
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.
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A75 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), An In-
dication of Anisotropy in Arrival Directions of Ultra-high-energy Cosmic
Rays through Comparison to the Flux Pattern of Extragalactic Gamma-Ray
Sources, Astrophysical Journal Letters 853 (2018) L29
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A76 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Observa-
tion of inclined EeV air showers with the radio detector of the Pierre Auger
Observatory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 10 (2018)
026
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

A77 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al. (Pierre Auger Collaboration), Large-
scale Cosmic-Ray Anisotropies above 4 EeV Measured by the Pierre Auger
Observatory, Astrophysical Journal 868 (2018) 4
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

5.2 Materiały konferencyjne/raporty - nieujęte w bazie JCR

Poniższa lista nie zawiera licznych raportów konferencyjnych oraz komunikatów
naukowych dotyczących wyników uzyskanych w ramach Współpracy Pierre Auger,
których jestem współautorem, lecz nie uczestniczyłem w ich redakcji.

Artykuły konferencyjne:

Przed doktoratem:

B1 J. Stasielak, S. Stachniewicz, M. Kutschera, Collapse of the Primordial
Gas Clouds in the Presence of UV Radiation Field, Astrophysics and Space
Science Proceedings, Island Universes, Structure and Evolution of Disk Ga-
laxies, edytor R. S. de Jong, Springer 2007, s. 565
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

B2 P. L. Biermann, L. Caramete, F. Munyaneza, J. Stasielak, The Nature of
Light Dark Matter, Exotic Nuclei and Nuclear/Particle Astrophysics (II):
Proceedings of the Carpathian Summer School of Physics 2007, AIP Con-
ference Proceedings 972 (2008) 365 w dyskusji nad wynikami oraz w re-
dakcji raportu
Mój wkład, który oceniam na ok. 10%, polegał na dyskusji zagadnień związanych
z rozważanym tematem oraz na redakcji manuskryptu.
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B3 J. Stasielak, P. L. Biermann, A. Kusenko, Thermal and Chemical Evolution
of the Primordial Clouds in Warm Dark Matter Models with keV Sterile
Neutrinos in One-Zone Approximation, Proceedings of The Eleventh Mar-
cel Grossmann Meeting On Recent Developments in Theoretical and Expe-
rimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories 985-
987 (2008)
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

Po doktoracie:

B4 R. Šmída, J. Blümer, R. Engel et al. (CROME Collaboration), First results
of the CROME experiment, 32 International Cosmic Ray Conference, Pekin
2011, 3 (2011) 17
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B5 S. Baur, J. Blümer, R. Engel et al. (CROME Collaboration), Nachweis
von mikrowellenemissionen aus hochenergetischen kosmischen luftschau-
ern (Evidence of microwave emissions from high-energy cosmic air sho-
wers), 103rd Meeting of the Study Group for Electronic Instrumentation in
Spring 2012, SEI 2012, Drezno, Niemcy, s. 155-167
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B6 R. Šmída, M. Bertaina, J. Blümer et al. (CROME Collaboration), Cosmic-
ray observation via microwave emission (CROME), 5 International Confe-
rence on Acoustic and Radio EeV Neutrino Detection Activities 2012, AIP
Conference Proceedings, 1535 (2013) 214
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B7 S. Mathys, S. Baur, M. Bertaina et al. (CROME Collaboration), Extensive
air shower detection with CROME in the L band, 5 International Confe-
rence on Acoustic and Radio EeV Neutrino Detection Activities 2012, AIP
Conference Proceedings, 1535 (2013) 219
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B8 R, Šmída, S. Baur, M. Bertaina et al. (CROME Collaboration), Observation
of microwave emission from extensive air showers with CROME, Internatio-
nal Symposium on Future Directions in UHECR Physics 2012, EPJ Web of
Conferences, 53 (2013) 08010
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Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B9 R. Šmída, F. Werner, R. Engel et al. (CROME Collaboration), Observation
of Polarised Microwave Emission from Cosmic Ray Air Showers, arXiv:
1306.6738
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B10 J. Stasielak, S. Baur, M. Bertaina et al. Radar reflection off extensive air
showers, International Symposium on Future Directions in UHECR Phy-
sics 2012, EPJ Web of Conferences, 53 (2013) 08013
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

B11 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, 4 (2013) 2432
Mój wkład, który oceniam na ok. 10%, polegał na dyskusji wyników oraz redakcji
manuskryptu.

B12 R. Šmída, R. Engel, F. Werner et al. (CROME Collaboration), Observation
of Coherent Microwave Emission from Air Showers by CROME, 33 Inter-
national Cosmic Ray Conference, Rio de Janeiro 2013, 1 (2013) 352
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B13 J. Stasielak, S. Baur, R. Engel, et al., Enhancement of the radar signal of air
showers due to time compression, 33 International Cosmic Ray Conference,
Rio de Janeiro 2013, 2 (2013) 775
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

B14 P. Neunteufel, S. Baur, R. Engel et al. (CROME Collaboration), Micro-
wave emission due to molecular bremsstrahlung in non-thermal air shower
plasmas, 33 International Cosmic Ray Conference, Rio de Janeiro 2013, 2
(2013) 767
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na dyskusji wyników oraz redakcji
manuskryptu.

B15 F. Werner, R. Engel, R. Šmída et al. (CROME Collaboration), Interpre-
tation of the microwave signal of high-energy air showers observed with
CROME, 33 International Cosmic Ray Conference, Rio de Janeiro 2013, 3
(2013) 1808
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

31



B16 J. Stasielak, R. Engel, S. Baur et al. Is radar detection of extensive air
showers feasible?, 34 International Cosmic Ray Conference, Haga 2015,
(2015) PoS(ICRC2015)316
Mój wkład, który oceniam na ok. 80%, polegał na napisaniu kodu, przeprowadze-
niu symulacji, analizie wyników oraz redakcji manuskryptu.

B17 A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta et al., The Pierre Auger Observatory Upgrade
- Preliminary Design Report, arXiv:1604.03637
Mój wkład oceniam na ok. 1%, zob. A5.

B18 O. Sushchov, P. Homola, N. Dhital et al. (CREDO Collaboration), Cosmic-
Ray Extremely Distributed Observatory: a global cosmic ray detection fra-
mework, Advances in Astronomy and Space Physics 7 (2017) 23
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B19 K., Almeida Cheminant, D Góra, N. Dhital et al. (CREDO Collaboration),
Search for electromagnetic super-preshowers using gamma-ray telescopes,
35 International Cosmic Ray Conference, Busan 2017, PoS(ICRC2017)860
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B20 N. Dhital, P. Homola, J. F. Jarvis et al. (CREDO Collaboration), We are all
the Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory, 35 International Co-
smic Ray Conference, Busan 2017, PoS(ICRC2017)1078
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B21 P. Homola, G. Bhatta, Ł. Bratek et al. (CREDO Collaboration), Search
for Extensive Photon Cascades with the Cosmic-Ray Extremely Distributed
Observatory, Proceedings of the PHOTON 2017 Conference 1 (2018) 289
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B22 D. Góra, K. Almeida Cheminant, D. Alvarez-Castillo et al. (CREDO Colla-
boration), Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: Status and Per-
spectives, Universe 4 (2018) 111
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B23 K. W. Woźniak, K. Almeida-Cheminant, Ł. Bratek et al. (CREDO Collabo-
ration), Detection of Cosmic-Ray Ensembles with CREDO, proceedings of
the ISVHECRI 2018 conference, zaakceptowane do druku w EPJ Web of
Conferences, arXiv:1811.10248
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.
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B24 K. Almeida Cheminant, Ł. Bratek, D. E. Alvarez-Castillo et al. (CREDO
Collaboration), Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory: a global
network of detectors to probe contemporary physics mysteries, Acta Physica
Polonica B Proceedings Supplement 11 (2018) 489
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

B25 N. Dhital, P. Homola, D. Góra et al. (CREDO Collaboration), Cosmic ray
ensembles as signatures of ultra-high energy photons interacting with the
solar magnetic field, arXiv:1811.10334
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w planowaniu analizy, w
dyskusji nad wynikami oraz w redakcji manuskryptu.

Wewnętrzne raporty eksperymentu Obserwatorium Pierre Auger:

B26 J. Stasielak, Comparison of the ’Pekala’ and ’Roberts’ corrections for the
multiple scattering in the Offline hybrid reconstruction, GAP-2009-177

B27 J. Stasielak, Corrections for the atmospheric multiple scattering of light in
the Offline FD simulation, GAP-2011-098

B28 S. Baur, M. Bertaina, J. Blümer et al., On the Microwave Signal of Air
Showers Observed with CROME, GAP-2012-061
Mój wkład, który oceniam na ok. 5%, polegał na udziale w budowie detektorów,
analizie wyników oraz w redakcji manuskryptu.

B29 J. Stasielak, Extended FD operation – hybrid aperture and acceptance,
GAP-2017-033

5.3 Indeksy/liczby dotyczące prac opublikowanych według bazy Web of
Science: (z dnia 21.02.2019)

Liczba ujętych publikacji: 84 (w tej liczbie 7 artykułów konferencyjnych opubli-
kowanych w recenzowanych czasopismach ujętych w Web of Science)

• Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR),
zgodnie z rokiem opublikowania: 392,075

• Liczba cytowań (całkowita): 3066

• Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań: 2775

• Indeks Hirscha: 26
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5.4 Prace prezentowane na konferencjach i seminariach zewnętrznych

Referaty proszone:

Przed doktoratem:

C1 Thermal and Chemical Evolution of the Primordial Clouds in Warm Dark
Matter Models with keV Sterile Neutrinos in One-Zone Approximation, se-
sja równoległa na temat sterylnych neutrin i ciemnej materii, The Eleventh
Marcel Grossmann Meeting On Recent Developments in Theoretical and
Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field The-
ories, Berlin, Niemcy, lipiec 2006

Po doktoracie:

C2 Highlights on the ultra-high energy cosmic rays studies at the Pierre Au-
ger Observatory, referat wygłoszony w imieniu współpracy Pierre Auger,
The Third Zeldovich meeting, Mińsk, Białoruś, kwiecień 2018

Referaty na konferencjach:

Przed doktoratem:

C3 The Influence of External UV Radiation Field on Primordial Gas Clouds:
Formulation of the Problem, XLV Cracow School of Theoretical Physics,
Zakopane, czerwiec 2005

C4 Sterile Neutrinos and Structure Formation, XLVII Cracow School of The-
oretical Physics, Zakopane, czerwiec 2007

Po doktoracie:

C5 Structure Formation in Warm Dark Matter Models with keV Sterile Neu-
trinos, Workshop on dark matter and dark energy, Pekin, Chiny, sierpień
2007

C6 Radar GHz-MHz, AugerNext Symposium, Karlsruhe, Niemcy, styczeń 2013
C7 Enhancement of the radar Signal of air showers due to time compression,

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

C8 Promienie kosmiczne najwyższych energii; 42 Zjazd Fizyków Polskich, Po-
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znań, wrzesień 2013
C9 Feasibility of radar detection of extensive air showers, AugerNext Sympo-

sium, Karlsruhe, Niemcy, styczeń 2015
C10 Short review of ultra-high energy cosmic-rays, Astrofizyka Cząstek w Pol-

sce, Kraków, wrzesień 2017

Postery na konferencjach:

Przed doktoratem:

C11 Collapse of the Primordial Gas Clouds in the Presence of UV Radiation
Field, Island Universes, Structure and Evolution of Disk Galaxies, Terschel-
ling, Holandia, lipiec 2005

Po doktoracie:

C12 Radar reflection off extensive air showers, International Symposium on Fu-
ture Directions in UHECR Physics, Genewa, Szwajcaria, marzec 2012

C13 Point spread function due to multiple scattering of light in the atmosphere,
33 International Cosmic Ray Conference, Rio de Janeiro, Brazylia, lipiec
2013

C14 Radar technique as an alternative method of detection of extensive air sho-
wers?, Astrofizyka Cząstek w Polsce, Warszawa, maj 2015

C15 Is radar detection of extensive air showers feasible?, 34 International Co-
smic Ray Conference, Haga, Holandia, lipiec 2015

Wybrane seminaria:

C16 Sterile neutrinos and structure formation, kolokwium, Korean Astronomy
and Space Science Institute, Daejeon, Korea, listopad 2007

C17 Imprints of the sterile neutrinos on CMB radiation, Centro de Astrofísica
da Universidade do Porto, Porto, Portugalia, kwiecień 2011

C18 Wykład na temat odbić fali radiowej od poruszającej się granicy ośrodków,
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Niemcy, czerwiec 2013

C19 Promienie kosmiczne najwyższych energii, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
Kraków, 2013

Referaty prezentowane na spotkaniach współpracy Pierre Auger:
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C20 Comparison of the Pekala and Roberts corrections for the multiple scatte-
ring in the Offline hybrid reconstruction, Pierre Auger Collaboration Me-
eting, Malargue, Argentyna, listopad 2009

C21 GHz radar, Pierre Auger Collaboration Meeting, Malargue, Argentyna, li-
stopad 2013

C22 Asymmetry of image of a point source due to atmospheric scattering, Pierre
Auger Collaboration Meeting, Malargue, Argentyna, listopad 2013

C23 Update on the EAS detection by radar, Pierre Auger Collaboration Meeting,
Malargue, Argentyna, marzec 2014

C24 Air shower detection by radar, Pierre Auger Collaboration Meeting, Malar-
gue, Argentyna, listopad 2014

C25 Extended FD-operation – hybrid reconstruction efficiency, Pierre Auger
Analysis Meeting, Karlsruhe, Niemcy, czerwiec 2016

C26 Extended FD-operation - hybrid aperture and acceptance, Pierre Auger
Collaboration Meeting, Malargue, Argentyna, listopad 2016

C27 SSD production tests, Pierre Auger Collaboration Meeting, Malargue, Ar-
gentyna, listopad 2017

C28 Simulation of super-preshowers initiated in the vicinity of the Sun, Pierre
Auger Collaboration Meeting, Malargue, Argentyna, listopad 2017

C29 Progress on LDF a la Ice Cube, Pierre Auger Collaboration Meeting, Ma-
largue, Argentyna, listopad 2017

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 N202 090 31/0623: Skład i widmo promieni kosmicznych skrajnie wysokich
energii (2006-2009) - wykonawca

2 PAP/218/2006: Eksperymentalne badanie promieni kosmicznych skrajnie
wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger (2007-2010) - wykonawca

3 N N202 2072 38: Detekcja promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii
(2010-2013) - wykonawca

4 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

5 2013/08/M/ST9/00728: Badanie promieni kosmicznych ultra-wysokich
energii w Obserwatorium Pierre Auger (2013-2016) - wykonawca

6 2016/23/B/ST9/01635: Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich
(2017-2020) - wykonawca
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5.6 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski

• W ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim prowa-
dziłem zajęcia z fizyki dla studentów biologii (rok akademicki 2003-2004)
oraz byłem asystentem na pracowni fizycznej, gdzie prowadziłem zajęcia
dla studentów chemii i biologi (w latach 2004-2006).

• Brałem czynny udział w działalności popularyzatorskiej podczas Festiwali
Nauki w Krakowie oraz dni otwartych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

• Jestem autorem popularnonaukowego artykułu „Fale grawitacyjne i ich de-
tekcja”, Foton 77 (2002) 58 (www.foton.if.uj.edu.pl/archiwum/2002/77).

5.7 Krótkoterminowe pobyty w ośrodkach zagranicznych

2009 – 2012 W ramach Współpracy Pierre Auger grupa krakowska nawiązała
szczególnie silne kontakty z grupą z Karlsruhe, co zaowocowało,
odbytymi przeze mnie, licznymi wyjazdami roboczymi do Karls-
ruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Niemcy. Maksymalna
długość pojedynczego pobytu wynosiła około dwóch tygodni.

2008 University of California, Los Angeles, 2 tygodnie

2005 – 2006 Max Planck Institute i Rheinische Friedrich-Wilhelms University,
Bonn, Niemcy, 4 miesiące

2002 King’s College, Londyn, Wielka Brytania, 2 miesiące

Brałem także udział w znacznej części zebrań Współpracy Pierre Auger, które
odbywają się 3 razy w roku. Służą one nie tylko prezentacji wyników na fo-
rum całej Współpracy, ale także nawiązywaniu współpracy w mniejszych gru-
pach. Wziąłem również udział w kilku, trwających około trzy tygodnie każdy,
dyżurach akwizycji danych w Obserwatorium Pierre Auger w Argentynie, gdzie
nadzorowałem pracę detektorów fluorescencyjnych.

5.8 Nagrody i wyróżnienia

2001 – 2003 stypendium Ministra Edukacji Narodowej
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5.9 Inna działalność

• Pomagałem w organizacji Seminarium Astrofizycznego (odbywającego się
w Instytucie Fizyki UJ, http://th.if.uj.edu.pl/~odrzywolek/homepage/students/
SeminariumAstrofizyczne/sem.html) afiliowanego przez Uniwersytet Jagiel-
loński, Polską Akademię Umiejętności i Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

• Uczestniczyłem w organizacji konferencji Pierre Auger Collaboration Me-
eting, Kraków, czerwiec 2018.

• Obecnie jestem sekretarzem Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek (KRAC,
https://krac.ifj.edu.pl) będącej forum służącym do budowy i konsolidacji
krajowego środowiska prowadzącego badania w zakresie astrofizyki czą-
stek.

Kraków, 21.02.1019
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