
 

Astrofizyka Cząstek w Polsce, Przegorzały, 5 marca 2013 r.

Najwyższe energie - teleskop satelitarny JEM-EUSO.Najwyższe energie - teleskop satelitarny JEM-EUSO.

Jacek Szabelski
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Łódź
http: //ncbj.u.lodz.pl



  

promieniowanie kosmiczne: główne problemy

Źródła promieniowania kosmicznego:
●Astrofizyczne źródła
●Fizyczne/astrofizyczne mechanizmy przyspieszania

Własności oddziaływań wielkich energii 
(fizyka energii przekraczających możliwości akceleratorów)

Badania promieniowania kosmicznego najwyższych energii

●Pomiary widma energii
●Pomiary mas cząstek pierwotnych
●Pomiary kierunków cząstek pierwotnych

(poszukiwania „punktowych” źródeł,
 izotropia/anizotropia)

●Pomiary zmienności natężenia w czasie 



  

Widmo energiiWidmo energii promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego

Bezpośrednie pomiary
na balonach i satelitach
do ok. 1e15eV
(ograniczenie przez:

ekspozycję,
ocenę energii )

Powyżej 1e14 eV
pomiary WPA
(problemy:

określenie masy,
ocena energii);

atmosfera jako tarcza

Knee

AnkleAnkle

LHC beam



  

●Akrecyjne fale uderzeniowe wokół gromad galaktyk
(Cluster accretion shocks),

●Aktywne jądra galaktyk (AGNs),
●Pulsary,
●Rozbłyski gamma (GRB).

Cztery hipotetyczne typy źródeł Cztery hipotetyczne typy źródeł 
promieniowania kosmicznego najwyższych energiipromieniowania kosmicznego najwyższych energii



  

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) uczestniczy 
w dwóch projektach eksperymentów satelitarnych związanych 
z badaniem pochodzenia
promieniowania kosmicznego najwyższych energii (UHE CR):

POLAR – badanie polaryzacji 
                 promieniowania gamma z GRB

JEM-EUSO – pomiary UHE CR
                       o energiach powyżej 5E19 eV
     (+ EUSO-Balloon + TA-EUSO)



  

ORIGIN OF GRBs

N.Produit, Łódź October 2011



  

POLAR DETECTOR

●40x40 uniform scintillator array 
●Scintillator size: 6x6x200mm3; 

matches with novel MAPM H8500 
●Light, fast and low Z plastic
●Tests and prototype with BC400
●No active shielding

2mm carbon to eliminate 
electrons

●Require 2 bar coincidence (50 ns)

N.Produit, Łódź October 2011



  

One of 25 modulesOne of 25 modules

Bicron plastic scintillator
Vikuiti (3M) reflector around every bar
Hamamatsu H8500 64 channel PMT (high QE will be evaluated)
Custom electronic with digitization, trigger, I2C readout

N.Produit, Łódź October 2011



  

Conclusion and outlook
● POLAR is a novel and compact Compton polarimeter 

devoted to study the prompt emission of GRBs
● Successful beam test with 100% polarized synchrotron 

radiation in Dec 2009; new beam test in Nov 2011 (4 
modules, help appreciated)

● Construction and assembly of qualification model (QM) 
ongoing 

● Launch on the Chinese 
Spacelab TG-2 in 2014

● HVPS is Łódź  responsibility!
● There is work in MC, analysis

Spatialization tests

N.Produit, Łódź October 2011



  

Obserwacje WPA z ziemiObserwacje WPA z ziemi
((WWielkie ielkie PPęki ęki AAtmosferyczne)tmosferyczne)
- ”metoda tradycyjna”- ”metoda tradycyjna”

animacja: T.Wibig

Cząstki w WPA:
fotony gamma  (10 x Ne)
elektrony + pozytony (Ne)
miony (0.1 x Ne)
hadrony (0.01 x Ne) 
neutrina

Atmosfera jest tarczą/detektorem



  

JEM-EUSOJEM-EUSO
JEM – Japan Experiment Module
EUSO – Extreme Universe Space Observatory

Główne cele naukowe dotyczą Główne cele naukowe dotyczą 
promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego 
najwyższych energii (UHE CR)najwyższych energii (UHE CR)

Japonia – 70
USA – 29
Francja – 23
Niemcy – 31
Włochy – 52
Meksyk - 13
Korea – 8
Rosja – 12
Szwajcaria – 4
Hiszpania – 24
Polska - 14
Słowacja – 4
Bułgaria - 7

planowany start
w styczniu 2017 r.

http: //jemeuso.riken.jp

289 uczestników
(styczeń 2013 r.)



  

Widmo energiiWidmo energii promieniowania kosmicznego promieniowania kosmicznego

Knee

AnkleAnkle

LHC beam

Jeśli cząstkami
o E > 3E19 eV
są protony,
to zmierzone kierunki
tych cząstek mogą
wskazywać
na źródła  



  

PAO – Pierre Auger ObservatoryPAO – Pierre Auger Observatory
(południowa półkula)(południowa półkula)

3000 km2

7000 km2 sr yr  (θ<60°)

pomiar ok. 25 WPA/ rok
(E > 5.5 1019eV)

FD – fluorescence detectors
(detektor fluorescencji)

SA – surface array
(aparatura wielkopękowa)

pomiary FD & SA

FD – tylko bezchmurne, ciemne noce



  

● Pomiary widma energii (obcięcie GZK)
● Pomiary mas pierwotnych cząstek 

(źródła i obcięcie GZK)
● Pomiary kierunków cząstek

(poszukiwanie źródeł punktowych,
izotropia/anizotropia)

Prowadzone badania z powierzchni Ziemi Prowadzone badania z powierzchni Ziemi 
(w tym PAO – największy detektor)(w tym PAO – największy detektor)
sugerują, że potrzeba większej ekspozycji (statystyki/ CG), sugerują, że potrzeba większej ekspozycji (statystyki/ CG), 
aby umożliwić doświadczalne rozwiązanie problemówaby umożliwić doświadczalne rozwiązanie problemów
poprzez:poprzez:

Taką możliwość dają
obserwacje i pomiary z przestrzeni kosmicznej !!



  

PAO - 104 km2 sr (θ<60°)

JEM-EUSO – 4.5·105 km2 sr 

Czynniki geometryczne:Czynniki geometryczne:

J.H. Adams Jr. et al., Astroparticle Physics, 44 (2013) 76-90



  

JEM-EUSO: obserwowane obszary („nadir” i „tilt”)JEM-EUSO: obserwowane obszary („nadir” i „tilt”)



  

Porównanie ekspozycji



  

Symulacje zakładające, że AGNs są źródłami PKSymulacje zakładające, że AGNs są źródłami PK

3000 przypadków
E > 5 1019eV

1000 przypadków
E > 7 1019eV

astronomia cząstek ?



  

ISS – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna– ISS – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna– 
wysokość ok. 400 kmwysokość ok. 400 km

pęk neutrinowy

WPA

cząstki WPA wzbudzają N
2
, N

2
 emituje światło UV

JEM-EUSO: teleskop z super szybką kamerą
(400 000 klatek na sekundę)
aby „filmować” zjawiska trwające ok. 30 μs



  

2.5m średnica soczewek,
2.5m średnica powierzchni ogniskowej
4932 MAPMTs,  
315 648 pikseli, 

pomiar poprzez zliczenia pojedynczych fotonów, 
2.5 µs krok czasowy (400 000 klatek/s)

2 tony, 

60° FOV kąt obserwacji, 
400km średnica obserwowanej atmosfery,
(500m x 500m rozmiar 1 piksela na Ziemi),

2·1015 kg jako masa tarczy neutrinowej FOV

      (IceQube – 1012 kg),

spodziewane ze wszystkich kierunków
w czasie misji (ocena ostrożna):
>1800  pęków o  E>7E19eV, 
>450 pęków o E>1E20eV

JEM-EUSO – kilka liczbJEM-EUSO – kilka liczb



  

Rear Fresnel Lens 

Iris

Front Fresnel lens 

DAQ Electronics 

Support Structure

Focal Surface Detector

Optics

Precision 
Fresnel lens 

Housekeeping

On-board Calibration

Atmospheric Monitoring

BUS System : JAXA
Ground Based Calibration

Simulation : Worldwide

Ground Support Equipment

Telescope Structure

Elementy JEM-EUSO i podział zadańElementy JEM-EUSO i podział zadań



  

system optyczny – średnica ok. 2.4 msystem optyczny – średnica ok. 2.4 m



  

Soczewki FresnelaSoczewki Fresnela



  

wieloanodowe fotopowielaczewieloanodowe fotopowielacze
układ na powierzchni ogniskowej układ na powierzchni ogniskowej 

FC – Focal Surface = 137 PDM
PDM – Photo-Detector Module = 36 MAPMTs
MAMPT – multi-anode photomultiplier

= 64 piksele
1 piksel = 500m x 500m

     na powierzchni ziemi



  

Nowe MAPMT – M64 – 64 anody (piksele)
M36

fotopowielacz (PMT)fotopowielacz (PMT)
wieloanodowy fotopowielacz (MAPMT)wieloanodowy fotopowielacz (MAPMT)

foton → foto-elektron →106 elektronów (anoda)



  

Rozwój WPA vs. poziomy obserwacji z ziemiRozwój WPA vs. poziomy obserwacji z ziemi

VR – Volcano Ranch
Ya – Yakutsk
PAO – P.Auger Observatory

Pomiary WPA z ziemi są na 
stałej „głębokości” w 
atmosferze, ale grubość 
atmosfery/tarczy zależy od kąta 
zenitalnego (stopień rozwoju 
WPA)

Rysunek pokazuje średni rozwój
WPA ( rozkład Ne);
W rzeczywistości rozwój WPA:
●fluktuuje
●Zależy od masy pierwotnej 

cząstki
●Interpretacja zależy od modelu 

oddziaływań

Atmosfera nie jest jednorodna



  

Kamera TPC
(projekcja czasowa)
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TLE – transient luminous eventsTLE – transient luminous events
Wyładowania atmosferyczne w otwartą przestrzeńWyładowania atmosferyczne w otwartą przestrzeń

Takie zjawiska trwają 0.5 – 10 milisek 
(1 milisek = 400 GTU)
i są niezwykle jasne dla detektorów JEM-EUSO
(grożą uszkodzeniem i zmniejszają czas życia PMT)



  



  

Opracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w ŁodziOpracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w Łodzi
Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)

Jeden zasilacz dla 36 MAMPT  (PDM)
moc pobierana ok. 40 mW

Każdy fotopowielacz mierzy

 ok. 4·107 p-e na sekundę

Zasilacze z oporowym dzielnikiem napięcia
dostarczałyby moc ok. 3 kW dla wszystkich
fotopowielaczy – 2 kW ponad limit

Nasze rozwiązanie wymaga 7 W ! 

stara wersja 
z 2010 r.



  

Opracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w ŁodziOpracowany, zaprojektowany i wykonany w IPJ w Łodzi
Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)Zasilacz wysokiego napięcia (-900 V)



  

Test JEM-EUSO: EUSO-BalloonTest JEM-EUSO: EUSO-Balloon

Jednostka pomiarowa JEM-EUSO:
1 PDM (36 fotopowielaczy 64-anodowych)
+ nowa, specjalna optyka,
 laser, kamera IR

Cele:
● demonstracja metody i techniki pomiarowej
● pełny test modułu JEM-EUSO
● test układów PDM, ASIC, trigger, HV przełączniki i zasilanie

w warunkach prawie kosmicznych (znacznie gorszych)

Pomiar kilku/kilkunastu WPA („z góry”)
+ testowy pomiar tła UV



  

EUSO-Balloon - teleskopEUSO-Balloon - teleskop

NCBJ – Łódź: układy HV: zasilacze i przełączniki



  

EUSO-Balloon – teleskopEUSO-Balloon – teleskop

wysokość 40 km



  

EUSO-BalloonEUSO-Balloon

Pierwszy lot: wiosną 2014 z Timmins (Kanada)



  

EUSO TA – test w Utah – Telescope ArrayEUSO TA – test w Utah – Telescope Array

Główne cele/zadania testu:Główne cele/zadania testu:
●Kalibracja poprzez porównanie z FD TA (dla pomiaru tła,

NSB – night sky background),
●Zapis danych z błysków lidara 

i wiązki elektronowej – absolutna kalibracja
●Pomiar kilku WPA w koincydencji z TA.

Planowane są podobne testy z PAO

Electron Light Source at 100m
Most nearby SD is at ~3.5 km
Central Laser Facility ~21km

TA-EUSO  @ Black Rock Mesa



  

EUSO TA – test w Utah – Telescope ArrayEUSO TA – test w Utah – Telescope Array

Podobnie jak EUSO-Balloon: 36 MAPMT (PDM) i podobna optyka

NCBJ-Łódź: dostarczamy układy wysokiego napięcia (?)



  



  

NASA　“ Cosmic Ray Observatory on the ISS”

AMS Launch 
May 16, 2011

ISS-CREAM
Sp-X Launch 2014

JEM-EUSO 
Launch Tentatively 
planned for 2017

CALET on JEM
HTV Launch 2014



  

JEM-EUSO – polska grupa – marzec 2013

NCBJ T.Batsch, J. Karczmarczyk, B.Szabelska, 
J.Szabelski (polski PI), Z. Plebaniak, T.Tymieniecka,  T.Wibig

CBK PAN  J.Błęcki, P.Orleański, H.Rothkaehl, K. Słomińska

Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach M.Rybczyński, Z.Włodarczyk

Uniwersytet Jagielloński O.A. G.Siemieniec-Oziebło



  

Space Agencies

• JAXA  ： Japan

• ESA: Europe

• NASA ：US

• Roscosmos： Russia

• National Space Agencies

– ASI, CNES, DLR, etc
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