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„Promienie kosmiczne” - cząstki przybywające do Ziemi z głębi 
Kosmosu (protony, jądra atomów, neutrina, fotony, neutrony)
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wybuchy gwiazd 
supernowych w 

Galaktyce

Słońce
radiogalaktyki, 
zderzenia galaktyk,
aktywne jądra 
galaktyk (AGN) ???

Promieniowanie 
kosmiczne 

ultra-wysokich 
energii (E>1018 eV)

E>1020 eV, strumień:
1 cząstka/km2/1000 lat
(w celu obserwacji 
niezbędna jest sieć 
detektorów 
rozmieszczona na 
ogromnym obszarze)

LHC (p-p) 7 TeV



Wielki pęk atmosferyczny – kaskada cząstek wtórnych wytworzona 
w atmosferze przez wysokoenergetyczną pierwotną  cząstkę 
promieniowania kosmicznego, liczba cząstek w kaskadzie ~ 1010 3



sieć detektorów powierzchniowych (SD) 4

detektor 
fluorescencyjny 
(FD)

górna cześć atmosfery

bezpośredni pomiar

kalorymetryczny 
pomiar energii

czas pracy 15%

czas pracy 100%

cząstki o naj

cząstki o naj

Detekcja wielkich pęków



teleskop 
fluorescencyjny

5

 Detektor fluorescencyjny (obserwacja pęku w różnych stadiach rozwoju):
Ø kalorymetryczny pomiar energii                               
Ø bezpośrednia obserwacja maksimum rozwoju pęku Xmax 
Ø czas pracy tylko ~15% (ograniczony do bezchmurnych, bezksiężycowych nocy)
     
Detektor powierzchniowy (obserwacja pęku tylko w jednej płaszczyźnie):
Ø duża dokładność wyznaczania geometrii pęku
Ø praca ciągła (100%)

Metoda hybrydowa: obserwacja pęków za pomocą dwóch niezależnych 
detektorów zapewnia więcej informacji, zwiększając dokładność pomiarów.

wodny licznik Czerenkowa

Klasyczne metody detekcji
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(południowa półkula nieba)
Obserwatorium Pierre Auger (Auger)
lokalizacja: Argentyna
1660 stacji SD, 3000 km2

27 teleskopów FD

(północna półkula nieba)  
Telescope Array (TA) 
lokalizacja: USA
507 stacji SD, 680 km2

36 teleskopów FD

Największe detektory promieni kosmicznych 
ultra-wysokich energii 

Główne cele:
 
    skład masowy         widmo energii     źródła 



Natura stłumienia widma 
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Kres wydajności źródeł           czy         foto-dezintegracja jąder podczas                      
Emax = RcutZ              ich propagacji przez przestrzeń 

             kosmiczną (kluczowa obecność p 
 powyżej energii stłumienia widma)

Ø Zgromadzone dane nie są wystarczające do wyjaśnienia pochodzenia 
promieni kosmicznych oraz rozstrzygnięcia natury stłumienia widma.

Ø Wymagane jest dokładniejsze wyznaczanie składu masowego (brak 
pomiarów Xmax powyżej energii stłumienia widma).

Ø Bardzo przydatny byłby pomiar składowej mionowej.



Skład masowy promieni kosmicznych

Ø Obecnie pomiar Xmax jest najlepszą metodą wyznaczania składu masowego 
promieni kosmicznych (średnie Xmax zależy od rodzaju cząstki pierwotnej)

Ø Pomiary wskazują na zmianę składu masowego ze wzrostem energii

Ø Interpretacja danych zależy od modeli jądrowych! (ekstrapolacja danych 
akceleratorowych do ultra-wysokich energii związana jest z dużą 
niepewnością) 8

brak danych FD (pomiarów Xmax)

stłumienie 
widma
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...wciąż trudno jest zbudować spójny obraz pochodzenia promieni 
kosmicznych ultra-wysokich energii oraz natury stłumienia ich widma 
energii.

Zwiększenie statystyki mierzonych pęków, przy obecnie działających 
detektorach, nie jest wystarczające:

Ø pilna potrzeba rozbudowy obserwatoriów promieni kosmicznych

Ø dokładniejsze wyznaczanie składu masowego.

Możliwe strategie:

Ø alternatywne metody detekcji

Ø separacja składowej elektromagnetycznej                        
i mionowej pęków (znacznie dokładniejszy                  
pomiar mionów)

Ø zwiększenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego 
(zwiększenie liczby rejestrowanych pęków o energiach 
powyżej energii stłumienia widma)



Szczególnie duże nadzieje związane są z intensywnie rozwijaną w 
ostatniej dekadzie radiową techniką detekcji (fale MHz)
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                                       LOPES                  CODALEMA

         AERA (Auger)             Tunka-Rex
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Mechanizmy emisji radiowej wielkich pęków
Ø Efekt geomagnetyczny 

(dominujący wkład, 
polaryzacja liniowa)              
e- i e+ odchylane w 
przeciwnych kierunkach 
przez pole geomagnetyczne  

                  
zmienny w czasie prąd 
poprzeczny

Ø Efekt Askariana (typowy 
wkład ~10%, polaryzacja 
radialna):              
anihilacji e+ we froncie pęku               

            
zmienna w czasie nadwyżka e-

polaryzacja w 
płaszczyźnie pękuSygnał radiowy pęku to krótki impuls (~100ns) emitowany z 

okolic jego maksimum, wzmocnienie sygnału w kierunku do 
przodu wynika z kompresji sygnału (efekty geometryczne)
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Przykładowy rozkład sygnału radiowego na gruncie i jego polaryzacja

Sieć detektorów radiowych pozwala na:
Ø kalorymetryczny pomiar energii (całka po rozkładzie rejestrowanego sygnału w 

płaszczyźnie pęku)
Ø wyznaczanie (geometrycznej) odległości do maksimum pęku, a tym samym Xmax

Ø dokładny pomiar geometrii pęku
Ø 100% czas pracy

wzmocnienieosłabienie

wewnętrzna część śladu emisji 
radiowej o promieniu 100 m 
(amplituda pola elektrycznego). 

superpozycja emisji 
geomagnetycznej i Askariana 

asymetria wschód-zachód 
(różne polaryzacje)

polaryzacja sygnału 
radiowego w odległości 100 
m od osi pęku



Emisja mikrofalowa wielkich pęków - nowa metoda detekcji? 
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Ø Obserwacja promieniowania mikrofalowego (fale GHz) wzbudzanego przez 
kaskadę cząstek w komorze wypełnionej powietrzem.

Ø Prawdopodobne źródło: promieniowanie hamowania elektronów niskiej energii 
na molekułach powietrza (molekularny bremsstrahlung), emisja izotropowa i 
niespolaryzowana

Ø Perspektywa nowej metody detekcji, analogicznej do metody 
fluorescencyjnej, ze 100% czasem pracy!

Ø Zalety: 1) niski poziom tła 2) prawie idealna przezroczystość atmosfery        
3) tanie, ogólnodostępne detektory (telewizja satelitarna).

eksperyment 
akceleratorowy:
Gorham et al., Phys 
Rev D 78 (2008) 
032007



Eksperyment CROME
 Cosmic-Ray Observation via Microwave Emission
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detektor CROME na terenie sieci 
detektorów powierzchniowych 
KASKADE-Grande w Karlsruhe

Ø Główny cel: 
    sprawdzenie, czy możliwa jest                            
    mikrofalowa detekcja wielkich pęków  
    atmosferycznych.

Ø Duża zaleta:        
koincydencja z KASCADE-Grande 
( łatwa identyfikacja sygnału 
mikrofalowego)
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detektor CROME

pasmo C (3.4-4.2 GHz) pasmo Ku (11-13 GHz)

VHF (40-80 MHz)

pasmo L (1.2-1.7 GHz) VLF (20 kHz - 20 MHz)
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pęki obserwowane 
pod małym kątem 
(nieizotropowa 
emisja, skupiona  
w stożku 
Czerenkowa)

Ø 37 koincydencji z pękami KASCADE-Grande
Ø Rozkład sygnału mikrofalowego tworzy pierścień Czerenkowa, który pokrywa się 

z charakterystyką promieniowania radiowego pęku 
Ø Spodziewana asymetria wschód-zachód dobrze odtwarzana przez dane (więcej 

zdarzeń po stronie wschodniej).
Ø Sygnał mikrofalowy jest spolaryzowany, a zmierzone polaryzacje zgodne z 

charakterystyką emisji radiowej wielkich pęków. 

Porównanie wyników CROME z symulacjami emisji radiowej



Wnioski z eksperymentu CROME
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Ø Eksperyment CROME jako pierwszy zbadał naturę promieniowania 
mikrofalowego wielkich pęków atmosferycznych.

Ø Sygnały mikrofalowe są skompresowanym w czasie, a więc przesuniętym ku 
wyższym częstotliwościom (do kilku GHz), promieniowaniem radiowym pęków 
o pierwotnej częstotliwości kilkudziesięciu MHz, a nie molekularnym 
promieniowaniem hamowania. Emisja mikrofalowa pęku jest silnie skupiona w 
kierunku do przodu.

Ø Uzyskane wyniki są zgodne z brakiem obserwacji sygnału mikrofalowego przez 
eksperymenty AMBER i MIDAS obserwujące pęki z boku.

Ø Zastosowanie techniki mikrofalowej do detekcji promieni kosmicznych ultra-
wysokich energii jest bardzo ograniczone (bardzo mały strumień  tych cząstek, 
przy jednoczesnym silnym skupieniu emisji mikrofalowej w kierunku do przodu)  

Ø Technika mikrofalowa może konkurować z teleskopami czerenkowskimi przy 
energiach rzędu TeV.



Detekcja radarowa - motywacja
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Ø Rejestracja sygnałów radiowych odbitych od plazmy wytworzonej w 
atmosferze przez przechodzący pęk.

Ø Technika z powodzeniem stosowana od kilkudziesięciu lat do obserwacji 
meteorów i błyskawic (na wysokościach 80 - 120 km). 

 
Ø Dotychczasowe analizy zakładały analogię pomiędzy śladami jonizacji 

meteoroidów i wielkich pęków, dochodząc do błędnego wniosku, że odbicie 
fali radiowej zachodzi od całości rdzenia pęku, czyli jak od przewodzącego 
drutu. Odbity sygnał byłby możliwy do wykrycia. 

             

Stwarzało to perspektywę taniej metody detekcji promieni kosmicznych, 
analogicznej do metody fluorescencyjnej, pracującej w sposób ciągły. 
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znacznie większa częstotliwość zderzeń elektronów plazmy z molekułami 
powietrza (nc ~ THz) na mniejszych wysokościach (~10 km)

tłumienie odbić radiowych

“rzadka” plazma

sygnał echa radarowego jest sumą rozproszeń na poszczególnych 
elektronach, a nie odbiciem od cienkiego drutu

znacznie słabszy sygnał 

Detekcja radarowa - dokładniejsza analiza



schemat detekcji

T – nadajnik 
R – odbiornik
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odbicie od statycznej plazmy wytworzonej tuż 
za frontem wielkiego pęku.

Ø czas życia plazmy rzędu 10 ns
Ø plazma w spoczynku, front jonizacji 

porusza się z prędkością światła

Ø zmiana częstotliwości odbitego sygnału 
(efekt Dopplera)

Symulacja odbić radarowych

Ø Częstotliwość typowego echa radarowego maleje w czasie.
Ø Typowy sygnał składa się z dwóch części:

ü Początkowego sygnału o wysokiej częstotliwości i niskiej amplitudzie
ü Sygnału o niskiej częstotliwości i dużej amplitudzie

nr = 10 MHz
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Ø Sygnał rejestrowany silnie zależny od:
Ø geometrii układu detekcji
Ø geometrii obserwowanego pęku
Ø częstotliwości fali radarowej (n).

Ø Uniwersalne skalowanie maksymalnej mocy odbieranej:
           PR,max ~ E2.3  (E - energia pęku)

Ø Najsilniejszy sygnał przy częstotliwościach radaru n ≈ 30 MHz 
    (małe n - silne tłumienie odbić, duże n - sygnał niekoherentny)

Wyniki symulacji odbić radarowych



Podsumowanie analizy odbić radarowych
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Ø Spodziewano się, że echo radarowe powinno być możliwe do wykrycia 
(odbicie od cienkiego drutu)

Ø Moje rezultaty - znacznie słabszy sygnał

Ø Technika radarowa ma ograniczone zastosowanie w detekcji promieni 
kosmicznych ultra-wysokich energii.       

Ø Detekcja pęku o energii 1020 eV wymagałaby użycia 10 anten o 
powierzchni efektywnej 10 m2 (rozstawionych co 100 m) i nadajnika 
o mocy 100 kW. 

Ø Wyniki te tłumaczą brak detekcji wielkich pęków przez radarowy 
eksperyment TARA (Telescope Array Radar).

 
Ø Możliwa detekcja kaskad cząstek wtórnych wytwarzanych przez 

wysokoenergetyczne neutrina w lodzie?



Rozbudowa Obserwatorium Pierre Auger - projekt AugerPrime
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Ø Uzupełnienie sieci detektorów powierzchniowych (SD) o detektory 
scyntylacyjne (SSD,  Surface Scintillator Detector) oraz o stacje 
radiowe AERA (osobny projekt) - lepszy pomiar składu masowego

Ø Zwiększenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego (FD)            
(szybsza  akumulacja wysokiej jakości danych hybrydowych)
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Ø Detektory scyntylacyjne i czerenkowskie charakteryzują się 
różnymi czułościami na mionową i elektromagnetyczną składową 
pęków      pomiar mionów      identyfikacja pierwotnej pęku 

Ø Montaż i testy 225 detektorów SSD w IFJ PAN

detektory SSD (Surface Scintillator Detector)



Ø Pomiary przy świetle Księżyca.
Ø Wymaga to zmniejszenia wzmocnienia fotopowielaczy (G) w kamerze teleskopu 

fluorescencyjnego 
Ø   

Ø Test eksperymentalny: zmniejszono wzmocnienie fotopowielaczy z nominalnej 
wartości G=50k do G=5k, zarejestrowano wielkie pęki przy świetle Księżyca 
bliskiego pełni 25

Wydłużenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego w 
Obserwatorium Pierre Auger

poziom tła, po osiągnięciu 
którego akwizycja danych 
jest przerywana
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Ø Zwiększony poziom tła i obniżone wzmocnienie fotopowielaczy prowadzą do 
degradacji jakości i ilości zbieranych hybrydowych danych.

 
Ø W celu sprawdzenia efektywności detekcji wielkich pęków przez FD w 

warunkach zwiększonego poziomu tła, przeprowadziłem symulacje 
hybrydowej detekcji i rekonstrukcji pęków dla różnych:

Ø energii pęków (E)

Ø poziomów tła nocnego nieba (var) 

Ø wzmocnień fotopowielaczy (G)

Ø warunków atmosferycznych

Wydłużenie czasu pracy detektora fluorescencyjnego w 
Obserwatorium Pierre Auger
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Przykładowe mapy efektywności detekcji przy 
różnych poziomach tła nocnego nieba (E=1019 eV)



Przykładowe mapy efektywności detekcji przy 
różnych poziomach tła nocnego nieba (E=1020 eV)
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względna akceptancja określa 
wzrost liczby rejestrowanych 
pęków o dobrze wyznaczonych 
parametrach w rozszerzonym 
trybie detekcji, w stosunku do 
standardowego cyklu pracy.

maksymalny akceptowalny poziom tła

Zastosowanie rozszerzonego trybu detekcji

Podwojenie szybkości zbierania dobrej jakości hybrydowych danych (przy 
najwyższych energiach) z bezpośrednio wyznaczonym maksimum pęku! 

Ø Najlepsze wyniki dla wzmocnienia G=10k (5 krotna redukcja standardowego 
wzmocnienia fotopowielaczy).

Akceptancja detektora fluorescencyjnego w rozszerzonym trybie 
detekcji (przy zwiększonym poziomie tła)



Pokój kontrolny Obserwatorium Pierre Auger w 
IFJ PAN
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Ø Podwojenie czasu pracy 
detektora fluorescencyjnego 
wymaga zwiększenia liczby 
dyżurów akwizycji danych.

Ø Opracowano technikę dyżurów 
zdalnych wykorzystującą 
"pokój kontrolny" w odległej 
instytucji do zdalnego łączenia 
się z Obserwatorium.

Ø Pokój kontrolny urządzony w IFJ PAN jest jednym z około 10 funkcjonujących.

Ø Obecnie prawie połowa uczestników dyżurów FD łączy się z Obserwatorium 
zdalnie.



Podsumowanie
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Ø Wciąż trudno jest zbudować spójny obraz pochodzenia promieni 
kosmicznych ultra-wysokich energii oraz natury stłumienia ich widma 
energii.

Ø Niezbędne jest zwiększenie dokładności wyznaczania składu masowego 
promieni kosmicznych. Oznacza to potrzebę rozbudowy obecnie 
istniejących obserwatoriów promieni kosmicznych.

Ø W przypadku Obserwatorium Pierre Auger, taka rozbudowa została 
już rozpoczęta (AugerPrime).

Ø Z przeprowadzonych analiz i obserwacji wynika, że techniki 
mikrofalowej i radarowej detekcji wielkich pęków atmosferycznych 
mają ograniczone zastosowanie.

Ø Technika radiowa (w zakresie MHz) ma duże możliwości badawcze.


