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Streszczenie
Narodowe Centrum Badań Jądrowych od kilku lat współpra-
cuje przy budowie satelitarnego eksperymentu POLAR, ma-
jącego mierzyć polaryzację promieniowania pochodzącego z
rozbłysków γ (GRB). W Zakładzie Fizyki Promieniowania Ko-
smicznego w Łodzi opracowano dla eksperymentu zasilacz wy-
sokiego napięcia, a obecnie włączamy się w prace dotyczące
symulacji i analizy wyników.

Eksperyment POLAR
POLAR bedzie mierzył polaryzację cząstek γ pochodzących z rozbłysków
gamma (gamma rays bursts, GRB) poprzez obserwację efektu Comptona
i pomiar rozkładu kierunków rozproszonych fotonów.

Idea

Różniczkowy przekrój czynny na efekt Comptona opisany jest wzorem:
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(cm2 na elektron), (1)

gdzie ν0 i ν′ są częstościami fotonu przed i po rozproszeniu, θ kątem
rozproszenia, zaś η składową azymutalną kąta pomiędzy kierunkiem
polaryzacji przed rozproszeniem a kierunkiem pędu fotonu po
rozproszeniu.

Zależność od kąta η umożliwia pomiar
polaryzacji, jeśli zmierzy się kierunki
rozproszonych fotonów: kierunki o
składowej azymutalnej prostopadłej
do kierunku polaryzacji będą prefero-
wane, równoległej – tłumione.

Realizacja
Detektor składa się z 1600 pręcików scyntylatora o
wymiarach 5,6 mm × 5,6 mm × 17 cm, zebranych po 64
w 25 modułów (pręciki zostały przygotowane w NCBJ w
Świerku). Jeśli foton rozproszony komptonowsko w
jednym pręciku zostanie zarejestrowany w innym
pręciku, to wzajemne położenia trafionych pręcików
pozwolą zmierzyć rzut kierunku rozproszenia na
płaszczyznę przyrządu.

Parametry detektora

•wymiary: 45× 45× 25 cm2

•masa: 30 kg

•materiał: scyntylator o małym Z

• zakres energetyczny: 50 – 500 keV

• pole widzenia: 1/3 nieba

• liczba obserwowanych GRB: 10 silnych/rok

• czas misji: 3 lata

• data startu: 2014 r.

Eksperyment umieszczony zostanie na chińskiej stacji
kosmicznej TG-2 Tiangong-2

Jeden z 25 mo-
dułów detek-
tora POLAR

Polski zasilacz w POLARze

Rysunek detektora POLAR

Zasilacz wysokiego napięcia (engineering model) w czasie montażu w
Łodzi

Zasilacz wysokiego napięcia

64 pikselowy fotopo-
wielacz

W eksperymencie POLAR użytych zostanie 25 64-pikselowych fotopowielaczy
Hamamatsu H8500. Zasilacz, tranformujący niskie napięcie dostarczane ze stacji
kosmicznej w wysokie napięcie potrzebne do pracy fotopowielaczy, jest jednym
z najważniejszych urządzeń eksperymentu. Jego awaria spowoduje bowiem wy-
łączenie całego urządzenia i w konsekwencji koniec misji.
Prototyp zasilacza wyskiego napięcia dla eksperymentu POLAR został opraco-
wany i wykonany w całości w Zakładzie Fizyki Promieniowania Kosmicznego
NCBJ w Łodzi, a następnie skopiowany z użyciem elementów atestowanych do
lotu w kosmos. Obecnie kopia zasilacza została zamontowana w budowanym
przed lotem w pełni funkcjonalnym modelu detektora.
Oprócz zasilacza w naszym zakładzie skonstruowany został kontroler umożli-
wiający sterowanie zasilaczem bez podłączenia do głównego komputera ekspe-
rymentu, oraz tablica-symulator układu fotopowielaczy. Zestaw ten pozwala na
wykonywanie testów zasilacza bez wmontowywania go w gotowe urządzenie.

Schemat wykonanego w Łodzi zasilacza wysokiego napięcia dla eksperymentu POLAR

Zasilacz WN w czasie testów w Łodzi

Bezpieczeństwo i niezawodność

• cztery niezależne generatory wysokiego napięcia, stero-
wane (po dwa) z dwóch niezależnych komputerów ekspe-
rymentu

• dwie niezależne linie zasilające każdy foropowielacz

• dwa niezależne przekaźniki photoMOS sterujące każdą
linią

• dla zmniejszenia ryzyka przepięć elektronika sterująca li-
nią znajduje się pod wysokim napieciem, zbliżonym do
napięcia na fotokatodzie fotopowielacza.

• linie sterujące, łączące zasilacz z komputerami, zaopa-
trzone są w fotoprzekaźniki izolujące galwanicznie zasi-
lacz od reszty eksperymentu.

• użyte w liniach zasilających przekaźniki photoMOS
sprawdzone zostały pod kątem uszkodzeń radiacyjnych
(badania mgr inż Anny Zwolińskiej w PSI w Villingen);
uszkodzenia są mierzalne, ale nie zagrażają bezpieczeń-
stwu eksperymentu.

Symulacja eksperymentu POLAR
Oprócz prac sprzętowych grupa łódzka włączyła się od kilku tygodni w prace nad symulacją detektora.
Wykonanie nowej symulacji okazało się niezbędne, ponieważ programy opracowane przez kolaboracje
POLAR napisane były przed rozpoczęciem budowy detektora i nie uwzględniają jego dokładnej geo-
metrii. Poważnym problemem jest także fakt, że symulacje z użyciem różnych wersji pakietu Geant4
dają różne wyniki. Zbadanie, na czym polega rozbieżność i która wersja jest najlepsza, jest trudne,
ponieważ wymaga głębokiego zrozumienia fizyki detektora i metody symulacji. Prace są w toku.
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Liczba rozproszeń komptonowskich w zależności od kąta η, dla wiązki całkowicie spolaryzowa-
nych, monoenergetycznych fotonów o energii 500 keV. Rozkład uzyskany w wyniku symulacji
pakietem Geant4. Dopasowana krzywa wynika ze wzoru(1). Rysunek ilustruje efekt który po-
zwoli na pomiar polaryzacji w eksperymencie POLAR.


