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Streszczenie
Rozbłyski gamma(ang. Gamma Ray Burst) to niezwykle gwałtowne i krótko-
trwałe emisje promieniowania gamma pojawiające się w losowych miejscach
na niebie. Mimo, że odkryto je ponad 50 lat temu nadal pozostają jedną z
ciekawszych zagadek współczesnej astronomii. Głównie ze wględu na mecha-
nizmy prowadzące do powstania, a następnie uwolnienia tak dużych energii
w krótkim czasie. Obecnie znane są trzy równieprawdopodobne modele teo-
retyczne przewidujące różne scenariusze procesów prowadzących do emisji
GRB. W rezultacie każdy z modeli zakłada otrzymanie innej wartości pola-
ryzacji wyemitowanych fotonów. Precyzyjny pomiar polaryzacji może dostar-
czyć istotnych informacji niezbędnych do zweryfikowania rozważanych modeli
teoretycznych.

Rozbłyski promieniowania gamma

Rozbłyski promieniowania gamma to jedna z największych zagadek astrofizyki. Jest wiele
modeli, które próbują wyjaśnić, jak dochodzi do wybuchów, które są źródłem rozbłysków,
ale wciąż nie mamy wystarczających danych, żeby rozstrzygnąć o prawdziwej naturze tego
zjawiska. Na razie wiadomo, że błyski można podzielić na dwa rodzaje:

• krótkie, o czasie trwania rzędu ułamków sekund,

• dłuższe, rejestrowane przez kilka – kilkaset sekund.

Długie błyski wiązane są z modelem tzw. kolapsu: zapadaniem się masywnej gwiazdy do
gwiazdy neutronowej, a następnie do czarnej dziury. Natomiast za przyczynę krótkich roz-
błysków gamma upatruje się zderzenie dwóch obiektów, na przykład gwiazd neutronowych.
Zderzenie prowadzi do powstawania czarnej dziury i emisji rozbłysku gamma.

Ponieważ promieniowanie gamma pochłaniane jest w atmosferze ziemskiej, może być wykry-
wane jedynie przez instrumenty zainstalowane na pokładzie satelitów.

Pomiary polaryzacji

Wykorzystanie polarymetrów jako narzędzie do badania wysokoenergetycznych fotonów było
do niedawna rzadkim zjawiskiem. Głównie ze względu na trudności związane z zaprojek-
towaniem i zbudowanie niezawodnej aparatury pomiarowej, zdolnej do badania materii w
skrajnych warunkach. Poniżej zaprezentuje kilka reprezentacyjnych przykładów pomiaru po-
laryzacji.

GRB Eksperyment Pasmo energetyczne Polaryzacja Faza Referencje

GRB 021206 RHESSI promieniowanie γ 41±57% afterglow [1]
GRB 041219A INTEGRAL promieniowanie γ 98± 33% prompt [2]
GRB 100826A IKAROS promieniowanie γ 27±11% prompt [3]

Eksperymenty

RHESSI

RHESSI
•Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic
Imager

•Cele obserwacji: zbadanie fizyki przyspieszania
cząstek i gwałtowne wyzwolenie energii w słonecz-
nych rozbłyskach

•Zakres energetyczny: 3keV- 20 MeV
•Zbudowany z 9 detektorów germanowych
•Dwa mody pracy active/pasive

INTEGRAL

• International Gamma Ray Laboratory
•Cele obserwacyjne: kosmiczne źródła wysokich ener-
gii(GRB)

• Imager on-Board the Integral Satellite (IBIS)
detektor: wolframowa maska, płytki CdTe, płytki CsI
FOV: 8.3◦× 8◦ (fully coded)
zakres energii: 15 keV - 10 MeV

• SPectrometer for Integral (SPI)
detektor: wolframowa maska, kryształy Ge
FOV: 14◦× 14◦ (fully coded)
zakres energii: 18 keV - 8 MeV

•Dodatkow: X-ray monitor JEM-X, Optical Monitoring
Camera (OMC)

Integral. Tryb operacji obserwacja
wybranych pól i źródeł. Rejestracja
silnych baysków z całego nieba, bez

pozycji.

IKAROS(GAP)

•Gamma-Ray Burst Polarimeter (GAP)
•Cele obserwacyjne: kosmiczne źródła wysokich
energii (GRB)

• zakres energii: 50 - 300 keV
• zasada pomairu oparta o rozpraszanie Comptona

Ikaros, GAP umieszczono po stronie
zasloniętej dla Słońca

Eksperyment POLAR
POLAR to niewielki projekt naukowy realizowany we współpracy
europejsko-chińskiej. Głównym celem eksperymentu jest pomiar
polaryzacji fotonów wyemitowanych z rozbłysków gamma w zakresie
energetycznym od 50-500 keV.

Budowa pojedyńczego modułu

Detektor POLAR

Parametry eksperymentu:
•Wymiary: (∼ 30kg, 45×45×25cm3), 25 modułów
składających się łącznie z 1600 prętów scyntyla-
cyjnych

•Duże pole obserwacji(FOV): ∼ 1/3 całego nieba

•Lokalizacja pozycji GRB z dokładnością do ∼ 5◦

•Oczekuje się ∼ 10 silnych GRB/rok

•Współczynnik modulacji: ∼ 30% - 40%

•Eksperyment zostanie umieszczony na Chińskiej
stacji kosmicznej
TG-2 w 2014 roku

•Czas trwania misji: 3 lata

Pomiar polaryzacji

Ze względu na materiał z jakiego wykonane
są pręty scyntylacyjne oraz zakres energe-
tyczny POLARA (50-500keV) do pomiaru
polaryzacji wykorzystujemy efekt rozprasza-
nia Comptona.

Przekrój czynny na rozpraszania Comptona opisany jest formułą Klein–Nishina:

dσ

dΩ
=
r20
2













E′

E0













2 










E0

E′
+
E′

E0
− 2 sin2 θ cos2 η













(cm2 na elektron), (1)

gdzie r0 jest klasyczny promień elektronu, θ jest kątem polarnym, η jest kątem azy-
mutalnym rozpraszania, a E, E′ to odpowiednio pierwotna i wtórna energie fotonów.
Rozkład wartości kąta ξ znajdującego się między dwoma prętami scyntylacyjnymi wy-
korzystywana jest do określenia stopnia polaryzacji.

Nasz udział w eksperymencie
•Udział w testach optymalizacji modułów elektroniki. Naszym zadaniem była opty-
malizacja efektywności zbierania elektronów przez anodę (wzmocnienie sygnału
wychodzącego z fotopowielacza).

•Prace dotyczące symulacji Monte-Carlo (rozpraszania komptonowskiego w detekto-
rze).
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