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Opis projektu CTA 

• Inicjatywę budowy CTA podjęto w 2007 roku. 

• Projekt CTA realizuje budowę obserwatorium Cherenkov Telescope Array, które 
otworzy nowe perspektywy obserwacyjne w zakresie promieniowania gamma HE i 
VHE (od około 20 GeV do 100 TeV) dla szerokiej społeczności astronomów i 
fizyków. Prace projektowe CTA prowadzone są przez międzynarodowe CTA 
Consortium, angażujące 25 państw i ponad 100 instytutów badawczych. Biorą w 
nim udział m.in. zespoły obecnych eksperymentów HESS i MAGIC, w tym 
obejmujące już ponad 60 osób Polskie Konsorcjum Projektu Cherenkov Telescope 
Array. 

 

http://m.in/






Główne zadania projektu 
•  opracowanie własnej konstrukcji małego teleskopu Czerenkowa i testowanie 

wybranych konstrukcji teleskopu (m.in. na efekty wiatrowe), opracowanie systemu 
sterowania do teleskopu, a także udział w budowie prototypu małego teleskopu, 
przez zespół z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 

•  opracowanie nowej technologii wykonania zwierciadeł do teleskopu Czerenkowa z 
materiałów kompozytowych, realizowane we współpracy z przemysłem przez 
zespoły z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i z Instytutu Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie 

•  opracowanie nowatorskiej konstrukcji i budowa prototypu kamery cyfrowej do 
teleskopu Czerenkowa przez zespoły z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

•  opracowanie i budowa układu wyzwalania kamery cyfrowej do teleskopu 
Czerenkowa przez zespoły z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w 
Warszawie i Uniwersytet Jagielloński 

•  opracowanie i budowa systemu akwizycji, przetwarzania, przechowywania i 
udostępniania danych, przez zespoły z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika 
PAN w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński 

 



Czym są fale elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne (fala 
elektromagnetyczna) – rozchodzące się w 
przestrzeni zaburzenie pola 
elektromagnetycznego. 

Właściwości fal elektromagnetycznych 
zależą od długości fali (częstotliwości) 

λ  = c/f 

W opisie kwantowym promieniowanie 
elektromagnetyczne jest traktowane jako 
strumień nie posiadających masy cząstek - 
fotonów. Energia każdego fotonu zależy od 
długości fali (częstotliwości). 

E = ɦ · f 

 

Fale mogą mieć różne mody i polaryzację: 

 

       Cztery podstawowe równania 
elektrodynamiki klasycznej zebrane i 
rozwinięte przez Maxwella opisują 
właściwości pola elektromagnetycznego oraz 
zależności między tymi polami. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell


Mody fali elektromagnetycznej 
• falę poprzeczną (TEM od ang. Transverse 

ElectroMagnetic) - wektory natężenia 
pola elektrycznego i indukcji pola 
magnetycznego są prostopadłe do 
kierunku rozchodzenia się fali; 

• TE (ang. Transverse Electric) - mody, dla 
których wektor natężenia pola 
elektrycznego jest prostopadły do 
kierunku rozchodzenia się fali, a wektor 
indukcji pola magnetycznego nie; 

• TM (ang. Transverse Magnetic) - mody, 
dla których wektor indukcji pola 
magnetycznego jest prostopadły do 
kierunku rozchodzenia się fali, a wektor 
natężenia pola elektrycznego nie; 

• mody hybrydowe - mody nie będące 
żadnym z powyższych - zarówno pole 
elektryczne, jak i magnetyczne mają 
niezerowe składowe w kierunku ruchu. 

 



Polaryzacja fali elektromagnetycznej 
• Polaryzacja fali elektromagnetycznej to 

charakterystyczne zachowanie się kierunków 
wektorów pola elektrycznego i 
magnetycznego. Przyjęto, że polaryzację fali 
elektromagnetycznej określa się dla jej 
składowej elektrycznej (składowa 
magnetyczna jest do niej prostopadła). 

• Polaryzacja jest liniowa, jeżeli w wybranym 
punkcie przestrzeni kierunek wektora 
natężenia pola elektrycznego jest cały czas 
taki sam. 

• Przy polaryzacji kołowej wartość natężenia 
pola elektrycznego jest stała, a jego kierunek 
zatacza okrąg w czasie jednego okresu fali. 

• Przy polaryzacji eliptycznej natężenie pola 
elektrycznego zmienia wartość i kierunek 
tak, że koniec jego wektora zatacza elipsę. 

• Istnieją bardziej złożone typy polaryzacji. 

 



Spektrum fal elektromagnetycznych 



Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. 
Jeden elektronowolt  jest  to energia, jaką uzyskuje elektron, który jest przyspieszany 
napięciem równym 1 woltowi: 
 
1 eV = 1 e · 1 V = 1,602 176 565(35) × 10-19 J 

1 J ≈ 6,241 509 47(53) ×1018 eV 
1 eV/c² = 1,783 × 10-36 kg                    E=mc² 
1eV=11604.519 K                                 E=kB T 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_elektryczny_elementarny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCul








 



Promieniowanie gamma 

• PROMIENIOWANIE GAMMA to wysokoenergetyczna forma promieniowania 
elektromagnetycznego. Jego zakres częstotliwości pokrywa się z zakresem 
promieniowania X. Promieniowanie to przechodząc przez materię  jonizuje atomy.  
Charakteryzują się dużą przenikliwością. 

• Francuski chemik i fizyk Paul Urlich Villard badał promieniowanie soli radu, które 
wydostały się przez otwór pojemnika  przez cienką warstwę ołowiu, który był w 
stanie zatrzymać promieniowanie alfa. Wykazał on, że promieniowanie, które 
wydostało się na zewnątrz pojemnika składało się z drugiego i trzeciego rodzaju 
promieniowania  ponadto było bardzo przenikliwe. Villard odkrył promieniowanie 
gamma, ale nie nazwał go.  

 

 

 



•     W 1902 roku niemiecki uczony - Otto Walkoff - stwierdził, że pochodzące od   
radu radioaktywne promieniowanie przenikało nawet przez stalową płytę o 

grubości 10 cm. 
 

• W 1914 roku Rutherford udowodnił falową strukturę 
promieniowania gamma. 

    



Źródła promieniowania gamma 
• Reakcja jądrowa– jądra atomowe izotopów promieniotwórczych po rozpadzie znajdują się w 

stanie wzbudzonym. Powrót do stanu podstawowego o niższej energii powoduje emisję 
fotonu gamma. 

• Nukleosynteza – dwa jądra atomowe zderzają się tworząc nowe jądro w stanie wzbudzonym.  
Jego przejściu do stanu podstawowego może towarzyszyć  emisja jednego lub wielu 
kwantów gamma. 

• Anihilacja – zderzenie cząstki i antyczastki np. elektronu i pozytonu powoduje zniknięcie obu 
tych cząstek i emisję fotonu gamma. 

• Rozpady cząstek elementarnych – fotony gamma mogą być produktami rozpadu wielu 
nietrwałych cząstek elementarnych. 

• Promieniowanie hamowania i promieniowanie synchrotonowe : 

     - powstające podczas hamowania cząstki obdarzonej ładunkiem elektrycznym w polu jądra 
atomowego. Promieniowanie to jest jedną z dróg utraty energii przez poruszającą się 
naładowaną cząstkę. 

     -  wysokoenergetyczne cząstki naładowane (najczęściej elektrony) poruszające się w silnym 
polu elektrycznym, lub polu magnetycznym mogą emitować  fotony promieniowania 
gamma. 

• Odwrotne rozpraszanie Comptona – wysokoenergetyczne elektrony mogą zderzać się z 
niskoenergetycznymi fotonami (np. promieniowania tła) i przekazywać  im energię  
zmieniając  je w kwanty  gamma. 

 



• Przyspieszenie Fermiego - proces fizyczny, w którym naładowane elektrycznie 
cząstki ulegają przyspieszeniu w zwierciadle magnetycznym. Proces ten odgrywa 
dużą rolę w zjawiskach kosmicznych takich jak pozostałości po supernowych, dżety 
oraz rozbłyski w koronie słonecznej. 

• Wyróżniane są dwa rodzaje procesów Fermiego: proces pierwszego rzędu oraz 
proces drugiego rzędu. 

• W procesie pierwszego rzędu, cząstka poruszająca się w poprzek fali uderzeniowej 
napotyka na niejednorodności pola magnetycznego i odbija się od nich jak od 
lustra. Takie wielokrotne odbicia powodują znaczny wzrost energii cząstki. 

• W procesie drugiego rzędu, cząstki uzyskują energię wskutek odbicia od 
poruszających się w przypadkowych kierunkach namagnetyzowanych obłoków 
("luster"). Jak pokazał Fermi, prawdopodobieństwo zderzenia się z "lustrem" 
poruszającym się w kierunku cząstki jest większe, niż dla "lustra" uciekającego. W 
związku z tym, możliwe jest uzyskiwanie znacznych energii. Proces ten może 
wyjaśniać pochodzenie wysokoenergetycznych promieni kosmicznych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85stka_(fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierciad%C5%82o_magnetyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozosta%C5%82o%C5%9B%C4%87_po_supernowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCet_(astronomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_s%C5%82oneczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promienie_kosmiczne


Oddziaływanie z materią 
• Wewnętrzny efekt fotoelektryczny –  w wyniku którego promieniowanie gamma 

oddaje energię elektronom odrywając  je od atomów lub przenosząc na wyższe 
poziomy energetyczne; 

• Rozpraszanie comptonowskie – elektrony słabo związane lub swobodne doznają 
przyspieszenia w kierunku rozchodzenia się promieniowania. W pojedynczym akcie 
oddziaływania następuje niewielka zmiana energii kwantu gamma. W wyniku 
oddziaływania z wieloma elektronami kwant gamma wytraca swą energię. Jest to 
najważniejszy sposób oddawania energii przez promieniowanie gamma; 

• Kreacja par elektron-pozyton – kwant gamma, uderzając w jądro atomowe 
powoduje powstanie par cząstka-antycząstka (warunkiem zajścia zjawiska jest 
energia kwantu gamma > 1,02 MeV – dwukrotnej wartości energii spoczynkowej 
elektronu); 

• Reakcje fotojądrowe – w tym oddziaływaniu promieniowanie gamma oddaje 
energię jądrom atomowym  wzbudzając je i  przy odpowiednio wysokiej energii 
fotonu, produkując nowe cząstki. Wzbudzone jądro atomowe może 
wypromieniować kwant  gamma, ulec rozpadowi lub rozszczepieniu jądra. 



Kosmiczne źródła rozbłysków gamma 

•   Są to najbardziej gwałtowne wybuchy od czasu Wielkiego Wybuchu. 

•   Pochodzą od obiektów położonych w dużej odległościach. 

• Kosmiczne błyski promieniowania gamma trwają od kilku milisekund do tysięcy     
sekund. 

• Rozróżnia się dwa rodzaje grup błysków:  

        - długie błyski gamma trwające dłużej   niż 2 sekundy (ok. 70% błysków) 

       Przyczyną długich rozbłysków gamma są prawdopodobnie nagłe eksplozje mające 
związek z ostatnią fazą rozwoju gwiazdy  zwaną supernową i hipernową. 

        - krótkie błyski trwające krócej niż 2 sekundy (ok. 30% błysków) 

       Przyczyną krótkich rozbłysków gamma jest zapewne zlewanie się zwartych ciał 
niebieskich znajdujących się w ciasnych układach podwójnych:  

          - albo dwóch gwiazd neutronowych, albo gwiazdy neutronowej i czarnej dziury, 
albo dwóch czarnych dziur. 

       Innym modelem proponowanym dla wyjaśnienia pochodzenia krótkich rozbłysków 
gamma są wybuchy magnetarów. 

 



 



Promieniowanie Czerenkova  (1934) 
      Gdy w dielektrycznym ośrodku porusza się cząstka mająca ładunek elektryczny, 

polaryzuje ona atomy znajdujące się blisko swojego toru poruszania się. Po jej 
przelocie powracają one do poprzednich stanów, wyświecając przy okazji kwant 
energii. Przy niskich prędkościach poruszania się cząstki, spolaryzowane atomy 
układają się symetrycznie względem niej i ich wypadkowe pola 
elektromagnetyczne się wygaszają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warunkiem powstania promieniowania Czerenkowa jest odpowiednia prędkość 

naładowanej cząstki. Musi być ona większa od prędkości fazowej światła w 

substancji, w której cząstka się porusza.  



•W fizyce cząstek elementarnych promieniowanie Czerenkowa ma 

zastosowanie w licznikach, służących do detekcji i precyzyjnego 

wyznaczania prędkości wysokoenergetycznych, naładowanych cząstek. 

 

•Promieniowanie Czerenkowa jest także wykorzystywane w astrofizyce 

wysokich energii do detekcji wysokoenergetycznych kwantów gamma.  

 

•Analiza błysków Czerenkowa pozwala okreslić  energię cząstki pierwotnej ,  

jej kierunek ale nie daje informacji o rodzaju cząstki pierwotnej . 

Nie dotyczy to błysków od promieniowania gamma które łatwo odróżnić . 

 

•Używa się w tym celu teleskopów optycznych rejestrujących 

promieniowanie Czerenkowa wywołane przez kwanty gamma, które 

odziaływują z atmosferą Ziemi. Metoda ta, jako jedyna, pozwala na 

obserwacje kosmicznych źródeł promieniowania gamma z powierzchni 

Ziemi. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka_cz%C4%85stek_elementarnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Detekcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofizyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_gamma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia






 



































Uproszczona struktura sterowania płożeniem teleskopu 







Kamera 

 

 










