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Promienie kosmiczne najwyższych energii

Widmo promieniowania 
kosmicznego rozciąga się na wiele 
rzędów wielkości, sięgając energii 
powyżej 1020 eV, miliony razy 
większych od energii 
uzyskiwanych w najpotężniejszych 
akceleratorach na Ziemi

Pochodzenie cząstek o 
najwyższych energiach nie zostało 
wyjaśnione

 – trwają prace doświadczalne: 
zbieranie informacji o 
docierających na Ziemię 
cząstkach,

– jak i teoretyczne: modelowanie 
możliwych źródeł
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Widmo promieni kosmicznych najwyższych energii

Widmo zmierzone w Obserwatorium 
Pierre Auger
- zmiana indeksu widmowego ≈5×1018 
eV – źródła pozagalaktyczne?
- tłumienie widma powyżej ≈2.5×1019 eV

Widma zmierzone w największych 
eksperymentach

Wyniki zgodne po przesunięciu skali 
energii o ≈10% (w granicach błędów 
systematycznych)
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Widmo a modele pochodzenia promieni kosmicznych

Cząstki o energiach powyżej ≈5×1019 eV powinny oddziaływać z fotonami tła 
mikrofalowego i tracić stopniowo energię (efekt GZK)

- kształt widma zgodny z przewidywaniami efektu GZK, ale

- obserwacje można wytłumaczyć również własnościami źródeł, bez efektu GZK

   maksimum wydajności
efekt GZK          źródeł, bez GZK
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Skład promieni kosmicznych

Skład cząstek pierwotnych ustalany głównie na podstawie głębokości maksimum 
rozwoju wielkich pęków

Poniżej ≈2×1018 eV wydają się przeważać cząstki lekkie (protony), ustępujące 
cięższym jądrom przy wyższych energiach

Pomiary nie sięgają do najwyższych energii

Interpretacja zależy od modeli oddziaływań jądrowych i dokładności skali energii
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Rozkład kierunków promieni kosmicznych

Cząstki najwyższych energii tylko nieznacznie odchylane w (między)galaktycznych 
polach magnetycznych – potencjalna możliwość identyfikacji źródeł

Analizy dotychczasowych obserwacji zgodne z rozkładem izotropowym – potrzebna 
większa statystyka, określenie składu i dokładniejsze wyznaczenie energii promieni 
kosmicznych

mapa nieba przedstawiająca poziom istotności nadwyżki promieni 
kosmicznych o energiach >5.4×1019 eV
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Obserwacja promieni kosmicznych 
najwyższych energii

Strumień promieni kosmicznych 
maleje z energią – praktycznie 
niewykonalna jest bezpośrednia 
obserwacja cząstek pierwotnych o 
energiach ≳1015 eV

Obserwujemy wielkie pęki 
atmosferyczne – kaskady cząstek 
wtórnych
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Obserwacja promieni kosmicznych 
najwyższych energii

Cząstki wielkiego pęku docierające do powierzchni są rejestrowane przez sieć 
detektorów naziemnych

Cząstki wielkiego pęku wywołują emisję fluorescencyjną w atmosferze – 
obserwacje w nocy przy pomocy teleskopów optycznych
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Obserwatorium Pierre Auger

Największy na świecie układ detektorów poświęcony obserwacjom promieni kosmicznych 
najwyższych energii (≳1018 eV)

Detektor powierzchniowy:
1600 wodnych detektorów 
czerenkowskich (3000 km2), 
pracuje całą dobę

Detektor fluorescencyjny:
27 teleskopów optycznych, 
obserwacje w nocy;
wspomagany siecią urządzeń 
monitorujących stan atmosfery
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Rekonstrukcja geometrii wielkiego pęku

Kierunki pikseli detektora 
fluorescencyjnego w których 
zarejestrowano sygnał wyznaczają 
płaszczyznę zawierającą tor 
wielkiego pęku

Na podstawie czasu odebrania 
sygnału obliczana jest odległość i 
nachylenie osi wielkiego pęku

Przy równoczesnej rejestracji 
wielkiego pęku przez detektory 
fluorescencyjne i powierzchniowe 
geometrię można określić ze 
znacznie lepszą dokładnością
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Określenie energii wielkiego pęku

Na podstawie geometrii i warunków 
atmosferycznych panujących 
podczas obserwacji obliczana jest 
ilość emitowanego światła

Emisja fluorescencyjna jest lokalnie 
proporcjonalna do depozytu energii 
– całkowita energia wielkiego pęku 
wyznaczana poprzez scałkowanie 
profilu

Wyniki uzyskane przy pomocy 
detektorów fluorescencyjnych są 
używane do kalibracji skali energii 
pomiarów detektorów naziemnych
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Zmienność atmosfery molekularnej

Zmienność pionowego profilu gęstości powietrza musi być uwzględniona przy 
interpretacji wyników obserwacji (głębokość X

max
)

- lokalne pomiary przy użyciu radiosond

- wykorzystanie globalnych modeli ziemskiej atmosfery
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Mechanizmy rozpraszania światła:

– na molekułach (Rayleigha)

– na aerozolach

Rozpraszanie światła w atmosferze

Rozpraszanie na aerozolach istotne na 
małych wysokościach 

Możliwe duże i szybkie zmiany 
koncentracji i własności aerozoli
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Monitorowanie przejrzystości atmosfery

Zmienność atmosfery (aerozole) wymusza 
ciągłe monitorowanie przejrzystości powietrza

Obserwatorium Pierre Auger wykorzystuje 
różne techniki:
- pomiar rozproszonego światła laserowego w 
detektorach fluorescencyjnych,
- lidary,
- pasywna obserwacja osłabienia światła 
gwiazd,...
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Pochodzenie obserwowanego światła

Cząstki wielkiego pęku wzbudzają molekuły powietrza – w wyniku deekscytacji 
emitowane jest izotropowo światło fluorescencyjne

Cząstki naładowane wywołują również promieniowanie czerenkowskie, skupione 
blisko osi wielkiego pęku

Skupienie emisji czerenkowskiej powoduje powstanie wiązki światła towarzyszącej 
wielkiemu pękowi – rozpraszanie atmosferyczne kieruje część tego światła do 
detektora
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Wielokrotne rozpraszanie światła

Światło emitowane przez wielkie pęki 
(fluorescencyjne, czerenkowskie) ulega 
w atmosferze rozproszeniom

Rozpraszanie atmosferyczne osłabia 
wiązkę światła na drodze z wielkiego 
pęku do detektora

Światło emitowane we wszystkich 
kierunkach może w wyniku rozproszenia 
zostać skierowane do detektora, 
wzmacniając sygnał
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Schemat metody symulacji 

Symulacje metodą Monte Carlo

- podział rozwoju wielkiego 
pęku na kroki i obliczenie ilości 
emitowanego światła 
(fluorescencyjnego i 
czerenkowskiego)

- podział fotonów na paczki 
śledzone indywidualnie – każda 
rozprasza się losowo według 
zadanych rozkładów

- obliczanie sygnału 
rejestrowanego przez detektor 
z każdego rozproszenia
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Przykład obrazu wielkiego pęku

sygnał w maksimum pęku
pęk pionowy, 1019 eV, odległość 15 km

Obszar, z którego przybywa 90% bezpośredniego światła od wielkiego pęku i
rozkład sygnału fotonów wielokrotnie rozproszonych na niebie
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Badanie wpływu warunków podczas obserwacji 
na wyniki symulacji

Założony profil rozkładu gęstości powietrza, model rozkładu kątowego emisji fotonów 
czerenkowskich, położenie detektora, wiek wielkiego pęku – okazują się nie mieć 
znaczącego wpływu na odbieraną ilość światła rozproszonego

Względny wkład światła rozproszonego nie zależy od energii

różne modele atmosfery różne rozkłady emisji czerenkowskiej
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Określenie obszaru zbierania sygnału, 
opt

pozycja obrazu
przedział 100 ns 



Rzeczywisty detektor nie rejestruje teoretycznego obrazu wielkiego pęku; do 
rekonstrukcji zdarzenia używany jest sygnał z obszaru maksymalizującego stosunek 
sygnału do szumu o rozmiarach 

opt
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Wkład rozproszonego światła w funkcji 
wysokości w ustalonym kącie 

Wkład od światła rozproszonego zależy od wysokości nad gruntem obserwowanego 
punktu, oraz od jego odległości od detektora
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Wkład rozproszonego światła w funkcji wysokości 
– parametryzacja wyników

Na podstawie wyników symulacji 
opracowana została 
parametryzacja wkładu światła 
rozproszonego
– włączona do  oprogramowania 
Auger Ofline używanego w 
analizie danych obserwacyjnych

M = F   exp(-h/G)
      
F = 3.318 +/- 0.008 %
G = 5.426 +/- 0.027 km

Odległość wielki pęk-detektor mierzona drogą optyczną �
(w jednostkach średniej drogi swobodnej fotonów)
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Znaczenie wielokrotnego rozpraszania

Przeprowadzone zostały rekonstrukcje własności wielkich pęków z użyciem poprawki 
na wielokrotne rozpraszanie światła i z pominięciem tego efektu

Zaniedbanie tego zjawiska prowadzi do systematycznego przeszacowania energii 
wielkich pęków: ≈2% przy 1018 eV, do ≈5% przy najwyższych energiach

(Zależność efektu od energii wynikiem różnic w efektywnościach wykrywania wielkich 
pęków)
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Symulacje źródeł punktowych

Wielokrotne rozpraszanie 
światła należy uwzględnić przy 
rekonstrukcji danych 
eksperymentalnych, jak 
również w symulacjach detekcji 
wielkich pęków

Na potrzeby tych symulacji 
wymagany jest inny opis – 
potrzebna analiza rozpraszania 
światła ze źródła punktowego

Dodatkowe zastosowanie: badanie sygnałów rejestrowanych w detektorach 
fluorescencyjnych podczas pomiarów z użyciem źródeł światła umieszczonych na 
zdalnie sterowanych pojazdach latających
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- symulacje źródła światła emitującego przez 100 ns (d = 3 km, h = 0.8 km)
- rozkład światła rozproszonego zmienia się z upływem czasu

Wyniki symulacji dla źródła punktowego

300

Skala czasowa
0

500

1000

3000

100
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Parametryzacja rozkładów światła

Na podstawie symulacji opracowana została parametryzacja opisująca rozkład światła 
rozproszonego w dużym obszarze (do 20º od centrum obrazu) i w długim czasie (do 5μs 
opóźnienia sygnału)

Parametryzacja została włączona do modułów symulacji wielkich pęków oprogramowania 
Auger Ofline
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Symetria obrazu światła rozproszonego

Obserwacje wykazały występowanie drobnych 
odchyleń od symetrii

Symulacje potwierdziły występowanie tego 
efektu – jest on jednak zaniedbywalnie mały w 
standardowych analizach danych 
obserwacyjnych
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Wielokrotne rozpraszanie światła w laserowych 
pomiarach warunków atmosferycznych

Pomiary przejrzystości powietrza używane w 
rekonstrukcji danych pochodzą z pomiarów 
światła rozproszonego z odległej wiązki 
laserowej

Obecna analiza tych pomiarów uwzględnia 
tylko jednokrotne rozpraszanie

Zaniedbanie rozpraszania wielokrotnego 
powoduje systematyczne zawyżenie 
koncentracji aerozoli   przeszacowanie 
wyznaczonych energii wielkich pęków
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Wyniki symulacji dla wiązek laserowych

Symulacje pozwoliły określić wielkość dodatkowego sygnału od wielokrotnych 
rozproszeń – może przekraczać 10% światła jednokrotnie rozproszonego
 konieczne jest uwzględnienie tego efektu

Opracowana została parametryzacja dodatkowego wkładu; trwają prace nad 
włączeniem tego efektu do analizy obserwacji
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Podsumowanie

Pochodzenie i własności promieni kosmicznych najwyższych energii 
pozostają zagadką

Jednym z najważniejszych zadań jest precyzyjne ustalenie energii 
obserwowanych wielkich pęków – interpretacja danych zależy od skali 
energii

Zmienność warunków atmosferycznych wymusza ciągłe pomiary 
przejrzystości powietrza

Zaniedbanie wielokrotnego rozpraszania światła prowadzi do 
systematycznego zawyżania energii – przedstawione analizy umożliwiają 
wykonanie właściwych poprawek
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