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JEM-EUSOJEM-EUSO
JEM – Japan Experiment Module
EUSO – Extreme Universe Space Observatory

Główne cele naukowe dotyczą Główne cele naukowe dotyczą 
promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego 
najwyższych energii (UHE CR)najwyższych energii (UHE CR)

Japonia – 71
USA – 36
Francja – 22
Niemcy – 26
Włochy – 56
Meksyk - 12
Korea – 16
Rosja – 7
Szwajcaria – 6
Hiszpania – 18
Polska - 13
Słowacja – 4
Bułgaria - 7

planowany start
w styczniu 2017 r.

http: //jemeuso.riken.jp

294 uczestników
(czerwiec 2011 r.)



  



  

Promieniowanie kosmiczne – 100 lat !Promieniowanie kosmiczne – 100 lat !

Astrofizyka (pierwotne promieniowanie kosmiczne): 
trwałe cząstki o dużych energiach
nietermiczny rozkład energii cząstek
zakres energii do ok. 1e20 eV (czy jest granica ?)

Trwałe cząstki:
protony, jądra, elektrony, fotony gamma, neutrina, 
antyprotony, pozytony

Wtórne promieniowanie kosmiczne: 
Wtórne energetyczne cząstki w atmosferze 
wytworzone przez pierwotne promieniowanie kosmiczne:

zjawiska koherentne: WPA (wielkie pęki atmosferyczne PK)
kaskady fotonów gamma, elektronów/pozytonów,
mionów i hadronów

miony



  

promieniowanie kosmiczne: główne problemypromieniowanie kosmiczne: główne problemy
Źródła promieniowania kosmicznego:
●Astrofizyczne źródła
●Fizyczne/astrofizyczne mechanizmy przyspieszania

Własności oddziaływań wielkich energii 
(fizyka energii przekraczających możliwości akceleratorów)

Badania promieniowania kosmicznego najwyższych energiiBadania promieniowania kosmicznego najwyższych energii
●Pomiary widma energii
●Pomiary mass cząstek pierwotnych
●Pomiary kierunków cząstek pierwotnych

(poszukiwania „punktowych” źródeł,
 izotropia/anizotropia)

●Pomiary zmienności natężenia w czasie 



  

Widmo energiiWidmo energii promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego

Bezpośrednie pomiary
na balonach i satelitach
do ok. 1e15eV
(ograniczenie przez:

ekspozycję,
ocenę energii )

Powyżej 1e14 eV
pomiary WPA
(problemy:

określenie masy,
ocena energii);

atmosfera jako tarcza

Knee

AnkleAnkle

LHC beam



  

Jak przyspieszać cząstki ?Jak przyspieszać cząstki ?

w CERN

obecnie: 

3.5·1012 eV

od 2013 (?):

7.0·1012 eV

JEM-EUSO zmierzy dziennie

jedną cząstkę o E > 7·1019 eV 

przyroda dostarcza cząstek

o energiach 107 razy większych
niż  CERN



  

The GZK EffeThe GZK Effecctt  
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Widmo energii: problemy dla najwyższych energiiWidmo energii: problemy dla najwyższych energii

Istnienie obcięcia GZK 
Test transformacji Lorentza

Zasięg P.K. < 50 Mpc
(E

CR
 > E

GZK
)

Y. Tsunesada, ICRC 2011



  

Widmo energii: problemy dla najwyższych energiiWidmo energii: problemy dla najwyższych energii

Różnice pomiędzy AGASA
A innymi (HiRes, PAO)

J.N.Capdevielle, F.Cohen,
B. & J. Szabelscy
J.Phys. G, 36 (2009) 075203:
Błąd w ocenie energii w AGASA



  

Rozwój WPA vs. poziomy obserwacji z ziemiiRozwój WPA vs. poziomy obserwacji z ziemii

VR – Volcano Ranch
Ya – Yakutsk
PAO – P.Auger Observatory

Pomiary WPA z ziemii sa na 
stałej „głębokości” w 
atmosferze, ale grubość 
atmosfery/tarczy zależy od kąta 
zenitalnego (stopień rozwoju 
WPA)

Rysunek pokazuje średni rozwój
WPA ( rozkład Ne);
W rzeczywistości rozwój WPA:
●fluktuuje
●Zależy od masy pierwotnej 

cząstki
●Interpretacja zależy od modelu 

oddziaływań



  

Anizotropia /  problem “źródeł”Anizotropia /  problem “źródeł”

POA: 27 przypadków o E
PK

 > 4 1019eV

Wibig + Wolfendale: masy of PK ze  „źródła” CEN-A ~ A=12
(tj.  nie protony, nie jądra żelaza)



  

Obserwacje WPA z ziemiObserwacje WPA z ziemi
((WWielkie ielkie PPęki ęki AAtmosferyczne)tmosferyczne)

animacja: T.Wibig

Cząstki w WPA:
fotony gamma  (10 x Ne)
elektrony + pozytony (Ne)
miony (0.1 x Ne)
hadrony (0.01 x Ne) 
neutrina



  

detektor WPA for 10detektor WPA for 101515 – 10 – 101818 eV eV

KASCADE

KASCADE-Grande

FzKarlsruhe



  

PAO – Pierre Auger ObservatoryPAO – Pierre Auger Observatory
(południowa półkula)(południowa półkula)

3000 km2

7000 km2 sr yr  (θ<60°)

przewidywane: 25 WPA/ rok
(E > 5.5 1019eV)

FD – fluorescence detectors
(detektor fluorescencji)

SA – surface array
(aparatura wielkopękowa)

pomiary FD & SA

FD – tylko bezchmurne, ciemne noce



  

Auger NorthAuger North
20500 km20500 km22

E
CR

 > 3 1019eV

przewidywane 175 WPA/ rok
(E > 5.5 1019eV)

J.L.Harton, 31st ICRC

początek: 2011/2012

północa półkula



  

Auger NorthAuger North
20500 km20500 km22

E
CR

 > 3 1019eV

przewidywane 175 WPA/ rok
(E > 5.5 1019eV)

J.L.Harton, 31st ICRC

początek: 2011/2012

północa półkula



  
3·1018 eV

1011 eV 3·1015 eV
2·1020 eV

przyspieszanie, transport w Galaktyce,
skład masowy źródeł

1 cząstka/(m2 s)

1 cząstka/(m2 rok)

1 cząstka/(50m2 tydzień)
1 cząstka/(ha godz.)

skład masowy źródła / własności oddziaływań 

1 cząstka / km2 rok
galaktyczne / pozagalaktyczne (?)

1 cząstka / (km2 4.5 tysiąca lat)
2 cząstki / (Polskę miesiąc)

GZK, jakie i czy są graniczne energie ?

dN / dE – widmo różniczkowe

Widmo energiiWidmo energii promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego



  

● Pomiary widma energii (obcięcie GZK)
● Pomiary mas pierwotnych cząstek 

(źródła i obcięcie GZK)
● Pomiary kierunków cząstek

(poszukiwanie źródeł punktowych,
izotropia/anizotropia)

Prowadzone badania z powierzchni Ziemi Prowadzone badania z powierzchni Ziemi 
(w tym PAO – największy detektor)(w tym PAO – największy detektor)
sugerują, że potrzeba większej ekspozycji (statystyki/ CG ) sugerują, że potrzeba większej ekspozycji (statystyki/ CG ) 
aby umożliwić doświadczalne rozwiązanie problemówaby umożliwić doświadczalne rozwiązanie problemów
poprzez:poprzez:

Taką możliwość dają
obserwacje i pomiary z przestrzeni kosmicznej !!



  

ISS – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna– ISS – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna– 
wysokość ok. 400 kmwysokość ok. 400 km

pęk neutrinowy

WPA

cząstki WPA wzbudzają N
2
, N

2
 emituje światło UV

JEM-EUSO: super szybka kamera
400 000 klatek na sekundę
aby „filmować” zjawiska trwające ok. 30 μs



  

Vertical Mode Tilted Mode

większa efektywna powierzchnia obserwacji (×5)
dla pomiaru pod kątem  ~35° (tilted mode)

 teleskop JEM-EUSO na ISSteleskop JEM-EUSO na ISS



  

JEM-EUSO: obserwowane obszary („nadir” i „tilt”)JEM-EUSO: obserwowane obszary („nadir” i „tilt”)



  

Porównanie ekspozycji



  

Simulacje zakładające, że AGNs są źródłami PKSimulacje zakładające, że AGNs są źródłami PK

3000 przypadków
E > 5 1019eV

1000 przypadków
E > 7 1019eV

astronomia cząstek ?



  

system optyczny – średnica ok. 2.4 msystem optyczny – średnica ok. 2.4 m



  

System optycznySystem optyczny  



  

Soczewki FresnelaSoczewki Fresnela



  

Powierzchnia ogniskowa - FSPowierzchnia ogniskowa - FS



  

wieloanodowe fotopowielaczewieloanodowe fotopowielacze
układ na powierzchni ogniskowej układ na powierzchni ogniskowej 

FC – Focal Surface = 144 PDM
PDM – Photo-Detector Module = 36 MAPMTs
MAMPT – multi-anode photomultiplier

= 64 pikseli
1 piksel = 500m x 500m

     na powierzchni ziemi



  

Nowe MAPMT – M64 – 64 anody (piksele)
M36

fotopowielacz (PMT)fotopowielacz (PMT)
wieloanodowy fotopowielacz (MAPMT)wieloanodowy fotopowielacz (MAPMT)

36 anodowy MAMPT

foton → foto-electron →106 electronów (anoda)



  

Elementy JEM-EUSO i podział zadańElementy JEM-EUSO i podział zadań



  

JEM-EUSO – polski udział w hardware:
900V DC-DC zasilacze wysokiego napięcia (HV)
do fotopowielaczy

Moc wejściowa: 30-50 mW/PDM
(wstępne wyniki pomiarów)
(400 razy mniej, niż standardowe rozwiązanie)

Zasilacze HV:
Cockcroft-Walton
oraz z transformatorem

Typowe obciążenie to fotony tła z kierunku ziemi:
ok. 70 p-e na GTU w każdym PMT

GTU – gate time unit = 2.5 microsec
(jednostkowy czas pomiaru)

czerwiec 2011 r., dla M64



  

Opracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w ŁodziOpracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w Łodzi
Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)

Jeden zasilacz dla 36 MAMPT  (PDM)
moc pobierana ok. 40 mW

Każdy fotopowielacz mierzy

 ok. 4·107 p-e na sekundę

Zasilacze z oporowym dzielnikiem napięcia
dostarczałyby moc ok. 3 kW dla wszystkich
fotopowielaczy – 2 kW ponad limit

Nasze rozwiązanie wymaga 7 W ! 



  

Symulacje: JEM-EUSO tło 330-400 nm

wyniki z satelity Tatiana
(styczeń 2005-marzec 2007)
sugerują kilkakrotnie większe tło

Tło określa:
● zużycie mocy,
● czas trwania pomiarów
● próg energii WPA
● .....

tłotło
● światło odbite

(Księżyc, gwiazdy, planety)
● sztuczne światło (miasta)
● błyskawice (burze), TLE
●meteoryty itp.

ocena tła (na PMT):
25 millionów p-e na sekundę

tło: 1 p-e na piksel na GTU

GTU – gate time unit 
= 2.5 microsekundy
(kamera jest szybka)



  



  

TLE – transient luminous eventsTLE – transient luminous events
Wyładowania atmosferyczne w otwartą przestrzeńWyładowania atmosferyczne w otwartą przestrzeń

Takie zjawiska trwają 0.5 – 10 millisek 
(1 millisek = 400 GTU)
i są niezwykle jasne dla detektorów JEM-EUSO
(grożą uszkodzeniem i zmniejszają czas życia PMT



  

Wyładowania atmosferyczne, TLE
są tak jasne, że grożą uszkodzeniem fotopowielaczy.
Opracowaliśmy, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy prototypy
szybkich przełączników wysokiego napięcia (izolacja galwaniczna,
czas przełączenia ok. 2 mikrosekudy).

Wyniki pomiaru testowego:

jednostka czasu
na osi poziomej: 
4 mikrosekundy

oś pionowa:
prąd anodowy

Test szybkiego przełącznika wysokiej energii Test szybkiego przełącznika wysokiej energii 
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Odkrycie promieniowania kosmicznego 1912 – 100 latOdkrycie promieniowania kosmicznego 1912 – 100 lat

Victor Francis Hess
(1883-1964)
loty balonowe



  

Test JEM-EUSO: EUSO-BalloonTest JEM-EUSO: EUSO-Balloon

Jednostka pomiarowa JEM-EUSO:
1 PDM (36 fotopowielaczy 64-anodowych)
+ nowa, specjalna optyka,
 laser, kamera IR

Cele:
● demonstracja metody i techniki pomiarowej
● pełny test modułu JEM-EUSO
● test układów PDM, ASIC, trigger, HV przełączniki i zasilanie

w warunkach prawie kosmicznych (znacznie gorszych)

Pomiar kilku/kilkunastu WPA („z góry”)
+ testowy pomiar tła UV



  

EUSO-Balloon - teleskopEUSO-Balloon - teleskop

NCBJ – Łódź: układy HV: zasilacze i przełączniki



  

EUSO-Balloon – teleskop - gondolaEUSO-Balloon – teleskop - gondola



  

EUSO-Balloon – teleskopEUSO-Balloon – teleskop

wysokość 40 km



  

EUSO-BalloonEUSO-Balloon

Pierwszy lot: marzec 2013 z Kiruny (Szwecja)



  

EUSO TA – test w Utah – Telescope ArrayEUSO TA – test w Utah – Telescope Array

Główne cele/zadania testu:Główne cele/zadania testu:
●Kalibracja poprzez porównanie z FD TA (dla pomiaru tła,

NSB – night sky background),
●Zapis danych z błysków lidara 

i wiązki elektronowej – absolutna kalibracja
●Pomiar kilku WPA w koincydencji z TA.

Planowane są podobne testy z PAO



  

EUSO TA – test w Utah – Telescope ArrayEUSO TA – test w Utah – Telescope Array

Podobnie jak EUSO-Balloon: 36 MAPMT (PDM) i podobna optyka

NCBJ-Łódź: dostarczamy układy wysokiego napięcia



  

JEM-EUSO – Polska grupa – grudzień 2011JEM-EUSO – Polska grupa – grudzień 2011

Status formalny: Oficjalne zaproszenia do udziału w Projekcie 
(Letter of Invitation from RIKEN) otrzymali w 2009 r:
T.Batsch, J.Karczmarczyk, B.Szabelska, J.Szabelski (jako polskiego koordynatora ),
                     T.Wibig – NCBJ (IPJ)
T.Tymieniecka – Akademia Podlaska (i NCBJ)
J.Błęcki, P.Orleański, H.Rothkaehl, K. Słomińska – CBK PAN
M.Rybczyński, Z.Włodarczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
G.Siemieniec-Oziebło – Obserwatorium Astronomiczne UJ
 i zaproszenia zostały przyjęte. 
Jesteśmy od 2009 we współpracy JEM-EUSOJesteśmy od 2009 we współpracy JEM-EUSO

Nowy podmiot prawny zostanie utworzony: konsorcjum 
naukowo-przemysłowe w celu
●wystąpienia o fundusze w Polsce na wykonanie zasilaczy 

wysokiego napięcia (Polska ciągle nie jest w ESA)
●podpisania umowy Memorandum of Understanding z RIKEN

Kilka nieudanych wystąpień o finansowanie w Polsce.



  

Status JEM-EUSO (grudzień 2011)Status JEM-EUSO (grudzień 2011)
Japonia: 
●JAXA przyjęła, że start nastąpi w styczniu 2017 r. (umowa RIKEN-JAXA)
●Rakieta jest przygotowywana
●Moduł transportowy jest przygotowywany

Europa (8 krajów):
● Projekt włączony do ESA „Programme Board for Human Spaceflights, 

Microgravity and Exploration”,
● Projekt wybrany do udziału w badaniach ELIPS (ELIPS – European 

Programme for Life and Physical sciences and applications utilising the 
International Space Station),

● Projekt był pozytywnie oceniony przez ESA Astronomy Working Group 
(AWG)

● JEM-EUSO ma silne wsparcie ze strony ESA-appointed Fundamental 
Physics Roadmap Advisory Team (FPR-AT) wyrażane w dokumencie “A 
Roadmap for Fundamental Physics in Space” (z 26. lipca 2010 r.) 

USA/NASA:
Prowadzone są formalne rozmowy (udział NASA jest konieczny)

Rosja/POCKOCMOC
Rozmowy w sprawie zwiększenia rosyjskiego udziału w JEM-EUSO



  

 An alternative approach to reach the huge
 detection volumes necessary for cosmic ray
 studies at 1e20 eV and beyond are space-
 based detectors which can record fluorescence
 light and reflected Cherenkov light from air
 showers. First generation projects are JEM-
 EUSO (planned launch 2017), with Japanese
 leadership, and the Russian project TUS.
 European participation in JEM-EUSO makes up
 about 40% of the associated scientists. The
 future development of these devices relies on
 novel technologies and requires strong
 coherent R&D efforts. .
 We support European participation in JEM-
 EUSO with its novel technology.

Aspera Road MapAspera Road Map



  

PodsumowaniePodsumowanie

Główny cel: astronomia cząstek i astrofizyka
➔Identyfikacja źródeł dzięki wystarczająco 

dużej statystyce w analizie kierunków cząstek (+energie)
➔Pomiary widma energii indywidualnych źródeł

(widmo, natężenie, emisyjność) 

określenie warunków i ograniczeń dla przyspieszania
i/lub emisji cząstek

Fizyka i astrofizyka w obszarze energii > 5e19 eV



  

Podsumowanie (2)Podsumowanie (2)

Nowe obszary badań: pomiary „nowych” cząstek:
➔ pomiar/odkrycie neutrin wysokich energii 

(kaskady „od Ziemi”)
➔ pomiary fotonów wielkiej energii 

(cięcie Xmax : efekty geomagnetyczny i LPM)

Nowe dane na temat 
galaktycznego i lokalnego pozagalaktycznego
pola magnetycznego (weryfikacja modeli)

Unikalne badania atmosfery (szybka kamera):
➔ Poświata
➔ Błyskawice i TLE (rozładowania w zewnętrzną atmosferę)
➔ Oddziaływania na granicy atmosfery – zmiany klimatyczne
➔ Pomiary meteorów

Różne efekty w atmosferze mierzone w UV
dzięki szybkiej kamerze (2.5 μs / klatkę). 



  

Główna informacja (do zapamiętania):Główna informacja (do zapamiętania):
JEM-EUSOJEM-EUSO

Fizyka i Astrofizyka w zakresie energii powyżej 5 x 10
19

 eV

Największy czynnik geometryczny (ekspozycja)
i najwyższa statystyka

Możliwe pomiary w zakresie E ≈ 10
20-21

 eV

W zakresie „mniejszych” energii  E > 5·10
19

 eV
większa statystyka w zakresie energii dostępnych
dla detektorów obecnej generacji
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