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• Temat: Promieniowanie kosmiczne.

• Specyfikacja:
Celem projektu jest wykonanie symulacji oddzia lywania promieniowania kosmicznego [1] z at-
mosfer ιa ziemsk ιa. Badanie promieniowania kosmicznego przeprowadza si ιe w wielu miejscach na
świecie, mi ιedzy innymi s luży do tego Pierre Auger Obserwatory [2].

W symulacji należy przyj ιać, że atmosfera sk lada si ιe z n = 100 koncentrycznych warstw o
grubości l = 1 km każda oraz sta lej g ιestości i sk ladzie pierwiastkowym (należy uwzgl ιednić:
O2, N2, O, N, Ar, H) w danej warstwie. Dane dotycz ιace atmosfery prosz ιe uzyskać z modelu
MSIS-E-90 [3] dla dwóch lokalizacji: Malargüe (Argentyna) oraz Kraków [4]. Prosz ιe porównać
dane dotycz ιace císnienia i g ιestości otrzymane z modelu z przewidywaniami wzoru barome-
trycznego [5].

Prosz ιe przeprowadzić symulacje w których pierwotna cz ιastka promieniowania kosmicznego
(proton, cz ιastka α, j ιadro żelaza a także elektron oraz foton) pada w stosunku do powierzchni
Ziemi: (a) prostopadle oraz (b) pod k ιatem 45 stopni. Należy wykonać symulacje dla energii
pierwotnych cz ιastek równych E = 10k eV gdzie k = 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Prosz ιe wyznaczyć (wyniki przedstawić w postaci odpowiednich wykresów):

– zależność otrzymanej rocznej dawki promieniowania od wysokości nad poziomiem morza,
zak ladaj ιac strumień każdego z rozważanych typów cz ιastek pierwotnych równy Φ = 10
s−1m−2,

– zależność wysokości na której nast ιepuje najwi ιeksza strata energii od energii cz ιastki pier-
wotnej,

– zależność wysokości na której obserwowana jest najwi ιeksza liczba cz ιastek wtórnych od
energii i rodzaju cz ιastek pierwotnych,

– rozk lad energii cz ιastek wtórnych (mionów, elektronów, fotonów i protonów) (a) na powierz-
chni Ziemi, (b) na wysokości h = 10 km, oraz (c) na wysokości na której nast ιepuje naj-
wi ιeksza strata energii.
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