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Promieniowanie kosmiczne  

Pomiary bezpośrednie: 
•  energie: 109 – 1021 eV 
•  izotropia (z dokł. 0.1 %) 
•  skład barionowy (99 %,  
   w tym 88 % protonów) 
•  widmo do energii „kolana” (3x1015 eV) 
                     E(N)~E‐2.7  

Pochodzenie: 
•  źródła Galaktyczne do energii „kolana” 
– pozostałości po supernowych (SNR): 
dyfuzyjna akceleracja cząstek na  
nierelatywistycznych falach  uderzeniowych 

•  wyższe energie – źrodła 
pozagalaktyczne  



Galaktyczne pochodzenie promieni kosmicznych  

•  dyfuzyjna emisja γ z Galaktyki (GeV) 

•  nietermiczna emisja radio – γ z SNR 

‐  dowód na przyspieszanie elektronów 
‐  emisja γ przy energii 30 TeV? 
     elektrony o energii ~ 100 TeV (IC off CMB) 
czy  protony o energii ~ 200 TeV (rozpad π0)?  

HESS: SNR RX J1713.7 
HESS: SNR RX J1713.7 



Paradygmat produkcji promieni kosmicznych w SNR 

•  proces Fermiego I‐rzędu – widmo cząstek  
w przybliżeniu cząstek próbnych: E(N)~E‐2  

•  energetyka: 10‐30% energii wybuchu supernowej  
przekazana do PK – proces przyspieszania jest silnie  
nieliniowy! 

Konsekwencje nieliniowości: 
•  niepotęgowe (wklęsłe) widmo cząstek 

•  struktura szoku modyfikowana przez ciśnienie PK – prekursor 

•  generacja (amplifikacja) pola magnetycznego w prekursorze przez PK 
‐  generacja pola do wartości Bd >> BISM niezbędna  
do produkcji cząstek o energiach sięgających PeV  
‐  amplituda turbulentnego pola określa Emax  

X 

subshock 

(R=4) 

Prędkość przepływu 



HESS: SNR RX J1713.7 

SNR RX J1713.7 

Silne pola magnetyczne w SNR – obserwacje 

Ewidencja za istnieniem silnych pól 
magnetycznych w SNR: 
•  modelowanie emisji radio‐γ  
•  struktury włóknistych pojaśnień na 
brzegach SNR 
•  pojaśnienia włókien w promieniowaniu 
X w skalach czasowych ~ kilku lat 

       B ~ 100 μG – 1 mG  (BISM ~ 3μG) 

Efekty obserwacyjne świadczące  
o amplifikacji pola magnetycznego 
generowane przez relatywistyczne 
elektrony, podczas gdy to przyspieszanie 
protonów bezpośrednio prowadzi do 
efektów nieliniowych.  

SN 1006 (X-ray, Chandra) 



Pozostałości po supernowych - obserwacje 

•  ewidencja na produkcję promieni kosmicznych do 
energii „kolana” w SNR oparta na przybliżonym 
modelowaniu  

•  aby jednoznacznie potwierdzić paradygmat 
Galaktycznego pochodzenia PK należy szczegółowo 
zrozumieć złożone i wzajemnie sprzężone procesy 
  ‐ amplifikacji pola magnetycznego 
  ‐ tłumienia (rozpadu) turbulencji magnetycznej 
  ‐ przyspieszania cząstek i ich rozpraszania  
    w turbulentnym polu EM 
  ‐ efektywności tych procesów na różnych etapach 
    ewolucji pozostałości po supernowej 

•  opis wielu z tych procesów wykracza poza ramy 
przybliżenia płynowego (MHD) i wymaga użycia  
w pełni konsystentnego kinetycznego modelu plazmy 
bezzderzeniowej – symulacje kinetyczne Par,cle‐In‐Cell 

Tycho 



Symulacje kinetyczne PIC dla astrofizyki 
pozostałości po wybuchach supernowych 

•  Metoda symulacji kinetycznych Par,cle‐In‐Cell 

•  Zastosowanie: 
  ‐ generacja turbulencji magnetycznej w prekursorze nierelatywistycznej 
fali uderzeniowej z wydajną produkcją wysokoenergetycznych cząstek 

 ‐ wielkoskalowe modelowanie procesów formowania się fal uderzeniowych 



Symulacje Particle-In-Cell 

Metoda ab iniPo w fizyce plazmy bezzderzeniowej: 
•  rozwiązywanie równań Maxwella na siatce numerycznej 
•  rozwiązywanie relatywistycznych równań ruchu cząstek w samouzgodnionym 
   polu elektromagnetycznym  

Funkcja rozkładu jest reprezentowana przez makrocząstki na siatce numerycznej. 
(Makrocząstki reprezentują mały element objętości przestrzeni fazowej) 



Definicja plazmy:   
Typowy układ astrofizyczny ND >> 1  (np. jonosfera ND~104) 

Podstawowy warunek fizyczny na istnienie plazmy: 

                                        czy ND~10 wystarczy? Jak inaczej zapewnić                 ? 

•  siatka numeryczna dla pól EM – filtrowanie sił krótkozasięgowych 

•  model cząstek o skończonych rozmiarach  
‐  efektywne wycięcie krótkozasięgowych rdzeni  
oddziaływań kulombowskich   

Model numeryczny dla plazmy bezzderzeniowej 
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Symulacje Particle-In-Cell 
•  symulacje 2D i 3D; >109 makrocząstek 
•  kody numeryczne wykorzystujące techniki programowania równoległego (MPI) 
•  systemy obliczeniowe wysokiej wydajności 
  ‐ komputery współbieżne (masowo‐równoległe; MPP) 
  ‐ plawormy obliczeń rozproszonych (klastry)  

Schemat metody: 



Prekursor szoku młodej pozostałości po 
supernowej z wydajną produkcją cząstek –  

obraz fizyczny 

B0 



Izotropowe promienie kosmiczne dryfujące  
w prekursorze szoku SNR 

Teoria analityczna (Bell 2004, Winske & Leroy 1984): 
•  niestabilność strumieniowa generuje silnie rosnące, drobnoskalowe, 
nierezonansowe (λ « rLCR), spolaryzowane kołowo mody turbulencji 
magnetycznej 

•  wektory falowe równoległe do kierunku dryfu (k ||B0) 

krLCR 

 kmax    

Proces najbardziej efektywny dla 
‐  młodych SNR (swobodna ekspansja,  
wczesne etapy adiabatycznej ekspansji 
Sedova‐Taylora)  
‐  propagujących się w gęstym ośrodku 

Dla późnych etapów ewolucji/słabych  
szoków dominuje rezonansowy mod 
niestabilności strumieniowej  



Uproszczony model niestabilności nierezonansowej 

Milosavljevic & Nakar (2006) 

Obraz MHD Btr 

Jret x Btr 

B0 



Symulacje MHD (Bell 2004, Zirakashvili et al. 2008, Reville et al. 2008): 

•  δB/B0 » 1 

•  jCR=const – wpływ turbulencji  
   na promienie kosmiczne  
   nie wzięty pod uwagę 

→ symulacje kinetyczne Par,cle‐In‐Cell 

Izotropowe promienie kosmiczne dryfujące  
w prekursorze szoku SNR 



Niemiec et al. (2008) 
Riquelme & Spitkovsky (2009) 
Ohira et al. (2009) 
Stroman et al. (2009) 
Gargate et al., (2010, hybrid) 

symulacje 2.5D 
γmax/Ωi=0.4, vdri�=0.4c, MA=40, γCR=50 

•  wzmacniane głównie składowe 
turbulentego pola magnetycznego 
prostopadłe do kierunku dryfu 
promieni kosmicznych 

•  liniowe tempo wzrostu modu 
równoległego (k || B0) zgodne  
z  przewidywaniami analitycznymi 

•  wysycenie amplitudy pola   
                  δB ≈ 10‐20 B0 

•  turbulencja izotropowa i wysoce 
nieliniowa w późniejszych stadiach 
ewolucji układu 

Symulacje PIC niestabilności nierezonansowej 



Ewolucja turbulencji magnetycznej 

U góry: turbulentne pole magnetyczne |Bz| - mod nierezonansowy, k || B0 
Na dole: gęstość elektronów 

dryf PK 



•  średni (bulk) pęd PK przekazany plazmie ośrodka 
•  względy dryf pomiędzy PK a plazmą zanika – znika źródło  
niestabilności 

Wysycenie narastania turbulencji 

δBmax 



Wiązka relatywistycznych PK w plazmie 
elektronowo-protonowej 

Układ: 
•  zimna, rzadka wiązka jonów relatywistycznych propagująca się wzdłuż 
średniego pola B0 w zimnej plazmie elektronowo‐protonowej 

Aplikacje astrofizyczne: 
•  szoki SNR: najbardziej energetyczne PK dryfujące daleko od granicy ucieczki 
swobodnej z obszaru przyspieszania 
•  obszar prekursora relatywistycznych szoków GRB i AGN: 

 ‐ silnie anizotropowe rozkłady cząstek w procesach przyspieszania 
                  (pperp ≤ pparallel/Γsh << pparallel) 

 ‐ energie PK większe granicznej energii elektronów określonej przez 
                  chłodzenie radiacyjne 

Niemiec et. al (2010) 



Analiza liniowa 
Parametry układu: 
γCR=∞, 300, 20; vA=c/20; NCR/Ni=1/50,  
γmax/Ωi=0.2, mi/me=20 

Skale czasowe narastania turbulencji dla  
dowolnej orientacji k  
(T=0):  mod Bunemana  

(jony ośrodka‐dryfujące elektrony) 

mod nierezonansowy 

mod Bunemana  
(wiązka PK‐elektrony) 

mod dwustrumieniowy 
(filamenta,on) dominujący! 

constant CR current 



Weibel instability 
             Medvedev & Loeb 1999 

x 

y 

z 

J 

J 

B 

shock plane 

Niestabilność dwustrumieniowa (filamentation) 

•   tempo narastania 
    niestabilności: 

      τ = γsh
1/2/ωpe  

•    charakterystyczna skala: 
      λ = γth

1/2c/ωpe  

•    amplifikacja początkowej 
    perturbacji pola 
    magnetycznego  
   (w płaszczyźnie szoku) 



Symulacje PIC w 2.5D δBmax ≈ 5-9 B0 



•  randomizacja pędów PK poprzez  
rozpraszanie ,,pitch‐angle”  
nawet w warunkach turbulencji  
o umiarkowanej amplitudzie 

•  średnia droga swobodna na rozpraszanie 

      

kompatybilna z dyfuzją Bohma! 
(choć skale nie pasują) 

       

Jony PK  
jony ośrodka;  CR=20 

•  nieliniowe wysycanie niestabilności 
podobnie jak dla dryfującej  
izotropowej populacji PK     

Rozkłady cząstek 

constant CR current 



Wpływ turbulencji w prekursorze na pole za falą 

Mizuno et al. 2011: symulacje RMHD;  
efekt turbulentnego dynama magnetycznego 

δρ0/ρ0=0.02 



Motywacje: 
•  Obserwacje w Układzie Słonecznym i teoria – elektromagnetyczne długofalowe 
niestabilności jonowo‐jonowe towarzyszące propagacji strumieni jonów w plazmie 
wzdłuż pola magnetycznego odpowiedzialne za dyssypację energii w szoku 
  ‐ małe prędkości; symulacje hybrydowe 1D lub 2D   

•  Niestabilność dwustrumieniowa (filamentaPon, drobnoskalowa) może prowadzić do 
tworzenia się fali uderzeniowej nawet w plazmie nienamagnetyzowanej w warunkach 
panujących w młodych pozostałościach po supernowych  
(Kato & Takabe 2008, Stroman et al. 2012)  

Celem wielkoskalowych symulacji była analiza: 

•  procesów formowania się fal uderzeniowych i ich długoczasowej ewolucji 
•  roli magnetyzacji ośrodka 
•  efektów nierównej gęstości zderzających się strumieni cząstek  
•  efektywności procesów preakceleracji (wrzucania) cząstek 

Formowanie nierelatywistycznych fal uderzeniowych 



Symulacje 2D3V – warunki początkowe 

X 

Y CD 

gęsta plazma  rozrzedzona plazma 

Parametry odpowiadające szokom młodych pozostałości po supernowych: 

•  nierelatywistyczna prędkość względna (vrel=0.38c)  
•  początkowy kontrast gęstości: 10  
     ‐ układ przedniego i tylnego szoku rozdzielonych nieciągłością kontaktową (CD) 

•  plazma nienamagnetyzowana lub ze słabym polem magnetycznym  
  (Ωe/ωpe=0.04) 

•  długoczasowa nieliniowa ewolucja: t > 2.9*104/ωpe (~4100/ωpi) 

B0 

Niemiec et. al (2012) 



Plazma bez pola 

•  niestabilność dwustrumieniowa może prowadzić do dyssypacji energii w postaci fali 
  uderzeniowej dla przepływów nierelatywistycznych 
•  efektywność formowania się fal większa w plazmie z polem magnetycznym 

Plazma namagnetyzowana 

profile gęstości cząstek 

pole magnetyczne 
pole elektryczne 

elektrony 
jony 

limit HD 



Struktura pola magnetycznego – plazma namagnetyzowana 

log scale: sgn(Bz)(3+log[max(10-3,|Bz|)]) 



Rozkłady cząstek – plazma namagnetyzowana 
Z tyłu przedniego szoku  Z tyłu tylnego szoku 

•  rozkłady elektronów izotropowe  
  i termiczne 

•  rozkłady jonów anizotropowe  
   – niekompletna relaksacja wiązek  

•  energie elektronów i jonów bliskie  
  ekwipartycji 

•  mała efektywność preakceleracji cząstek 

Ewolucja czasowa 



Uwagi końcowe 

•  Niestabilność nierezonansowa może odgrywać znaczącą rolę w prekursorze fal 
uderzeniowych młodych pozostałości po supernowych – efektywność generacji 
turbulencji magnetycznej może być niewystarczająca aby wyjaśnić obserwacje 

•  Pytanie o pochodzenie Galaktycznej populacji promieniowania kosmicznego  
z pozostałości po supernowych pozostaje otwarte 

•  Globalne, w pełni konsystentne, modelowanie mikrofizyki fal uderzeniowych 
odsłania złożoną naturę nieliniowych zjawisk prowadzących do formowania 
szoków, generacji turbulencji elektromagnetycznej i przyspieszania cząstek 

•  Metoda symulacji kinetycznych PIC jest narzędziem umożliwiającym 
dokonanie realnego postępu w badaniach tych procesów 


