
Potężne źródła emisji gamma 
w Wielkim Obłoku Magellana

Jacek Niemiec 
!

Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma, NZ 12



Temat referatu:!

• odkrycie potężnych źródeł promieniowania gamma najwyższych energii w Wielkim 
Obłoku Magellana przez obserwatorium H.E.S.S. (Science 347, 406, 2015) 

!
Motywacje naukowe:!

• wyniki obserwacji mają istotne znaczenie dla zrozumienia problemu pochodzenia 
promieni kosmicznych oraz mechanizmów przyspieszania cząstek w obiektach, 
którymi zajmuje się astrofizyka wysokich energii

Wstęp



• obserwatorium promieniowania gamma najwyższych energii 
• sieć 5 teleskopów Czerenkowa (4 teleskopy 13 m, 1 teleskop 28 m) 
• położone w Namibii, skąd widać południową półkulę nieba 
• zakres energetyczny: 100 GeV – 100 TeV 
• pole widzenia: 5o (teleskopy 13 m) 
• rozdzielczość kątowa: 0.05o 
• rozdzielczość energetyczna 15% @ 1TeV 

Obserwatorium H.E.S.S.







Światło Czerenkowa  
na powierzchni ziemi.

Obraz na kamerze



Obraz na kamerze



Obserwacje stereoskopowe



Obserwacje stereoskopowe

Obraz z wielu kamer



Kosmiczne akceleratory są wszędzie…



Kosmiczne akceleratory są wszędzie…

W Drodze Mlecznej: !

• 13 izolowanych pozostałości po supernowych (SNR) 

• 10 SNR oddziałujących z obłokami molekularnymi 

• 38 mgławic pulsarowych (PWN) 

• … 



Kosmiczne akceleratory są wszędzie…
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Kosmiczne akceleratory są wszędzie…

👽

…a astronomia gamma pozwala na bezpośrednie ich badanie.  

promień kosmiczny

foton γ



Procesy produkcji promieniowania gamma

Scenariusz leptonowy!
• odwrotne rozpraszanie Comptona na polu promieniowania!

! ! ! ! ! ! e + γ → e + γ!!
!
Scenariusz hadronowy!

• zderzenia promieni kosmicznych z materią ośrodka!

 ! ! p + jądro → π0 + X,   πo → γγ!



• galaktyka satelitarna Drogi Mlecznej w konstelacjach Złota Ryba i Góra Stołowa 
• galaktyka nieregularna, zdeformowana struktura spiralna z poprzeczką 
• średnica: 11 kpc (7ox7o) 
• dysk pod kątem 35o do sfery niebieskiej  
• odległość: 50 kpc (163000 lat świetlnych) 
• masa: 1010 M☉(1% Gal.), lecz aż 10% galaktycznego tempa wybuchów supernowych 
• bogata w pył i gaz - miejsca narodzin nowych gwiazd

Wielki Obłok Magellana - LMC



• całkowita ekspozycja 210 h w latach 2003-2012 
• czułość: 1035 erg/s - widoczne tylko najpotężniejsze źródła  

(tylko 5 tak jasnych obiektów znanych w Galaktyce)  
• identyfikacja źródeł dzięki dużej zdolności rozdzielczej 
• główny cel: Mgławica Tarantula (30 Doradus) - najbardziej aktywny  

obszar gwiazdotwórczy w Grupie Lokalnej, zawierający gromady  
masywnych gwiazd, generujące intensywne promieniowanie  
i silne wiatry gwiazdowe tworzące superbąble; miejsce częstych  
wybuchów supernowych 

!
!
Odkrycie opublikowane w Science:!

• po raz pierwszy w galaktyce poza Drogą Mleczną zarejestrowano  
trzy różne, bardzo energetyczne akceleratory cząstek, będące  
źródłami wysokoenergetycznego promieniowania gamma:  
- mgławicę pulsarową związaną z najbardziej energetycznym  

znanym pulsarem PSR J0537-6910 
- głośną radiowo starą pozostałość po supernowej N 132D 
- superbąbel 30 Dor C - pierwszy przedstawiciel nowej  

klasy źródeł astronomii gamma VHE 

• nie zarejestrowano sygnału z SN 1987A

Obserwacje H.E.S.S. w LMC

Tarantula (Hubble)



Obserwacje H.E.S.S. w LMC

N 157B!
σ=33 
613 fotonów

30 Dor C!
σ=8.8 
74 fotony

N 132D!
σ=4.7 
43 fotony

130 pc



Mgławice pulsarowe

Gaensler & Slane 2006



Mgławica pulsarowa N 157B
• bliźniak Mgławicy Krab - świecy standardowej 

astronomii gamma 
• najbardziej energetyczny ze znanych pulsarów… 
              Ė = 4.9x1038 erg/s 
              Ė (Krab) = 4.6x1038 erg/s 
• … choć znacznie starszy: t~5000 lat 
• jasność mgławicy  

LTeV = 6.8x1035 erg/s ~10 x LTeV (Krab) 

H.E.S.S. 2012, Chandra (x_ray)

Krab: Hubble (optical), Chandra (x_ray)

Γ=2.8



Mgławica pulsarowa N 157B - model emisji gamma
• energia wrzucanych elektronów: 11% Ė 
• słabe pole magnetyczne: 45 μG  
• silne pole promieniowania od pobliskiej 

asocjacji gwiazd LH 99  
!
Ten sam model dla Kraba:!
• energia wrzucanych elektronów: 50% Ė 
• silne pole magnetyczne: 123 μG

N 157B jest znacznie mniej efektywnym akceleratorem cząstek niż Krab.  
!
Znacznie większa jasność emisji gamma N 157B spowodowana niższym natężeniem pola 
magnetycznego i o wiele intensywniejszym oświetleniem przez sąsiednie gwiazdy. 

Krab



• pozostałość po potężnym wybuchu 
supernowej, który wystąpił 2500 - 6000 lat 
temu 

• silne źródło radiowe, podczerwone 
 i X (termiczne) 

• pomimo wieku i dużych rozmiarów (23 pc) 
podobna do Cas A (330 lat, 4 pc)  
-  najjaśniejszej SNR w zakresie radiowym  

         LR(N132D) ~50% LR (Cas A) 
!
• oddziałuje z gęstym obłokiem 

molekularnym

Chandra (X-ray), Hubble (optical)

Chandra (X-ray), Spitzer (infrared)

Pozostałość po supernowej N 132D

Γ=2.4



Przyspieszanie cząstek w szokach pozostałości po 
supernowych - podstawowe fakty

szok

up

down

Diffusive Shock Acceleration (DSA)!
• właściwie przewiduje energetykę promieniowania kosmicznego oraz obserwowane widmo PK 
• efektywność zależy od amplitudy turbulencji magnetycznej w sąsiedztwie szoku 
• Emax ograniczone także rozmiarem pozostałości 
• przyspieszają tylko młode i szybkie fale uderzeniowe, będące na etapie swobodnej ekspansji 
• przyspieszane cząstki znacznie modyfikują proces przyspieszania, wpływając na strukturę szoku  

i generując turbulencję magnetyczną 
• krytycznym, mało zbadanym, elementem jest proces wrzucania supra-termicznych cząstek do 

procesu DSA

upup down



Scenariusz hadronowy!

• energia PK:  
Wpp = 1052 (nH/1 cm-3)-1 erg 

• 17% energii eksplozji dla nH ~10 cm-3 

• mniejsza efektywność konwersji 
energii dla SNR oddziałującej z gęstą 
materią ośrodka

SNR N 132D - modele emisji gamma

Scenariusz leptonowy!
• zależy od obecności synchrotronowej (nietermicznej) składowej emisji X 
!
!
Wyzwanie dla modeli akceleracji!
Jedna z najstarszych pozostałości będących źródłem emisji gamma VHE  - jak długo SNR mogą 
przyspieszać/zawierać promienie kosmiczne o energiach przewyższających 1013 eV?



Funk 2011



Funk 2011



• supernowa, która wybuchła 23 lutego 1987 r. 
• fala uderzeniowa oddziałująca z ośrodkiem 

międzygwiazdowym powinna efektywnie 
generować energetyczne cząstki i turbulencję 
magnetyczną 

• wyznaczone z obserwacji górne ograniczenie 
na strumień gamma VHE  znacznie poniżej 
przewidywań kinetycznej teorii przyspieszania 
cząstek 

• prawdopodobnie tylko ~1% energii wybuchu SN 
niesiona przez przyspieszane cząstki (typowa 
wartość dla młodych SNR ~10%)

SN 1987A

Hubble (optical)

Hubble (optical)



• pustki o rozmiarach 100-1000 pc  
i temperaturze ~106K 

• wydmuchane przez wiatry gwiazdowe 
bardzo gorących i masywnych 
młodych gwiazd (asocjacje OB) oraz 
fale uderzeniowe powstające  
w wybuchach supernowych 

• w skompresowanej materii otoczki 
zachodzą procesy formowania się 
nowych gwiazd

Gemini South Telescope

Chandra (X-ray), Spitzer (infrared), ESO (optica)

Superbąble LMC N44

Tarantula (30 Doradus)



Warunki fizyczne w superbąblu!

• wysoce niejednorodny rozkład materii 

• silna turbulencja MHD w rdzeniu SB generowana w oddziaływaniach wiatrów gwiazdowych, 
pierwotnych i wtórnych fal uderzeniowych ze zgęstkami materii oraz w nieliniowym oddziaływaniu 
promieni kosmicznych z materią 

Procesy DSA w superbąblu!

• szoki propagują się w gorącej i rzadkiej materii (faza swobodnej ekspansji trwa dłużej, szoki osiągają 
duże rozmiary - dłuższy czas akceleracji) 

• zamierają wewnątrz SB deponując całkowita energię w postaci ciepła i fal dźwiękowych 

• silnie turbulentny ośrodek (wysoki poziom δB; efekty dystorsji szoków) 

• powtórne przyspieszanie niskoenergetycznych cząstek na szokach wybuchających kolejno 
supernowych 

• energetyczne cząstki wyprodukowane w trakcie poprzednich epizodów akceleracji mogą być 
bezpośrednio wrzucane do procesu przyspieszania (efektywna injekcja, silne efekty nieliniowe) 

Stochastyczne przyspieszanie cząstek!

• oddziaływanie cząstek z turbulencją, falami MHD, słabymi szokami 

• 20-40% energii kinetycznej SB przekazana do energetycznych cząstek; strome widma potęgowe 

• proces silnie zależny od czasu z maksimum dla t = 3 mln lat

Scenariusze akceleracji cząstek w superbąblach



Inoue et al. 2011



• największa znana nietermiczna 
otoczka (47 pc) emitująca 
promieniowanie synchrotronowe  
w zakresie X - obecność 
wysokoenergetycznych elektronów 

• jasność 10 razy większa niż 
archetypowej młodej pozostałości  
SN 1006 

• zasilana przez młodą (~4 mln lat) 
asocjację LH 90 zawierającą ok. 100 
gwiazd 

• pozycja źródła gamma zgodna  
z położeniem gromad gwiazd LH 90

Superbąbel 30 Dor C

Γ=2.6



Scenariusz hadronowy!

• energia PK:  
Wpp = (0.7-25)x1052 (nH/1 cm-3)-1 erg 

• nH > 20 cm-3 

• obserwacje X: nH ~ 0.4 cm-3  

• ldiff = sqrt(2Dt) < 47 pc:  
D(10 Tev) < 3.3x1026(t/106lat) cm2 s-1 

• Galaktyka: D(10 Tev) > 5x1029cm2 s-1 

• muszą istnieć obszary gęstego  
gazu z silną turbulencją magnetyczną  

Superbąbel 30 Dor C - modele emisji gamma

Scenariusz leptonowy!
• energia elektronów: We = 4x1048 erg 
• nH ~ 5x10-4 cm-3 
• słabe pole magnetyczne: ~15 μG 
!
Ekstremalne warunki fizyczne w 30 Dor C.  
Efektywne przyspieszanie cząstek w SB - być może do energii sięgających 3x1015 eV



Podsumowanie
• głęboki przegląd nieba nakierowany na Mgławicę Tarantula w LMC doprowadził do 

odkrycia pierwszych indywidualnych źródeł gamma poza Galaktyką 
• źródła te są wyjątkowe ze względu na emitowaną energię oraz własności procesów 

generacji emisji wysokoenergetycznego promieniowania gamma 
• wyniki obserwacji i modelowania przynoszą wiele intrygujących pytań dotyczących 

natury badanych obiektów i własności procesów odpowiedzialnych za przyspieszanie 
cząstek 

• kolejnych przełomowych odkryć należy się spodziewać w niedalekiej przyszłości za 
sprawą obserwatorium Cherenkov Telescope Array (CTA), którego czułość będzie 
dziesięciokrotnie większa od czułości instrumentu H.E.S.S. 



Jacek.Niemiec @ ifj.edu.pl

Dziękuję za uwagę


