תכנית מנחים-עמיתים

אופטימיזציה של תכונות גלאי רב סגמנטלי
לזיהוי מקור של התפרצויות קרינת גמא
חניך :עמנואל גרבשטיין ,אורט כרמים ,כרמיאל
מנחים-עמיתים :ד"ר לי יעקובי ,פרופ' אהוד בכר ,הפקולטה לפיזיקה ,קריית הטכניון ,חיפה
הקדמה

כתיבת סימולציה

זיהוי הכיוון של התפרצויות קרינת גמא הוא נושא
בעל חשיבות רבה ,בעיקר לאחר גילוי גלי כבידה
בקיץ  ,2016וקישורם להתפרצויות קרינת גמא.
במהלך תכנית "מנחים עמיתים" לקחתי חלק
בפרויקט ליצירת גלאי כיווני לקרני גמא ,שמיועד
לעבוד על פלטפורמה של ננו-לוויין .המנחים שלי,
פרופ' אהוד בכר וד"ר לי יעקובי ,העוסקים במחקר
בתחום האסטרופיזיקה בטכניון ,הציעו לי לקחת
חלק בפרויקט בפגישתנו הראשונה בדצמבר .2017

המטרה העיקרית של הפרויקט היא למצוא
קונפיגורציה של גלאי  4סגמנטלי ,שתוכל לזהות
מקורות של התפרצויות קרני גמא בדיוק רב ,תוך
כדי גילוי של התפרצויות רבות .על מנת למצוא
קונפיגורציה זו ,כתבתי סימולציה בשפת התכנות
 ,Javaשמדמה מעל ל 1,000-קונפיגורציות שונות,
ואוספת עליהם מגוון רחב של נתונים כגון :חשיפה
לכל נקודה בשמיים ,רגישות של כל סגמנט ,כמות
ממוצעת של קרינת רקע וכו' .בעזרת נתונים אלו
התוכנה מחשבת את כמות ההתפרצויות
שהקונפיגורציה תראה בשנה ,ואת הסטייה
הממוצעת בה היא תגלה מקורות של התפרצויות.

מבוא תיאורטי

איור  :1גלאי מורכב מארבעה סגמנטים .בראש כל
סגמנט יש גביש המגיב עם פוטונים של קרינת גמא
(החלק האדום) ופוטומולטיפלייר (החלק הכחול),
המחזק את האות שהגביש יוצר בעת קליטת פוטון.

תוצאות ראשוניות
בעזרת  ,MATLABיצרנו שלושה גרפים מתוצאות הרצת הסימולציה,
אשר כל אחד מהם מתאר את השפעת עובי הגבישים הגלילים וזווית
הנטייה של הסגמנטים על תכונות שונות של הגלאי.

מספר התפרצויות

מטרת הפרויקט היא לפתח גלאי קרינת גמא ,או ,)Gamma Ray Burst( GRB
שיאפשר ללמוד על מערכות כוכבים בינריות מסיביות במסלוליהם האחרונים לפני
ההתמזגות בעזרת קרני גמא .אירועים עוצמתיים אלו מחוללים גלי כבידה אשר ניתנים
לצפייה בגלאי גלי הכבידה  LIGOו .VIRGO-ב 17-לאוגוסט  2017התגלה גל הכבידה
 ,GW170817אשר היה הראשון שנתגלה מהתמזגות זוג כוכבי ניטרונים ,בניגוד לאלו
שנתגלו לפניו ,אשר מקורותיהם היו מהתמזגויות חורים שחורים .בניגוד להתמזגויות
צמד חורים שחורים ,התמזגות זוגות כוכבי ניטרונים וצמדי כוכב ניוטרונים – חור
שחור – פולטים קרינה בספקטרום האלקטרומגנטי .היפותזה זו הוכחה כאשר 1.7
שניות אחרי גילוי גל הכבידה  ,GW170817לוויין פרמי ( Fermi Gamma-ray Space
 )Telescopeגילה את התפרצות קרני הגמא  GRB 170817Aשנמשכה כשתי שניות,
ולכן מוגדרת כהתפרצות גמא קצרה ( .)sGRBלכן ,יש קשר היפותטי חזק בין
התפרצויות גמא קצרות ובין גלי כבידה .יצירת גלאי קרני גמא בעלי יכולות דיוק טובות
תעזור לחקר גלי כבידה ומערכות בינריות ולהתמזגותן.

זווית נטייה

עובי הגביש

גרף  :1השפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על כמות
ההתפרצויות שהגלאי יראה בשנה

סטייה זוויתית

איור  :2הרכב סגמנט יחיד ואופן
פעולתו .פוטון הגמא נקלט בגביש,
והפוטונים הנפלטים כתוצאה מכך
עוברים לפוטומולטיפלייר שהופך
אותם לאות אנלוגי שניתן למדידה.

עיקרון העבודה של הגלאי

גרף  :2השפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על הסטייה
הממוצעת בזיהוי מקור ההתפרצות

מספר התפרצויות /סטייה זוויתית

בגלאי ישנם ארבעה סגמנטים ,אשר על כל אחד מהם יש גביש סינטלטור של סודיום
יודיד () ,)NaI(Tlהמסוגל להגיב אל קליטת פוטוני קרינת גמא על ידי פליטת פוטוני
קרינה אולטרה סגולה .גביש זה מאפשר לנו לדעת את עוצמתו של כל פוטון שנקלט,
ואת זרם הפוטונים שמגיע לגביש בשנייה.
על מנת לזהות את הכיוון שממנו הגיעה ההתפרצות ,הסגמנטים צריכים להימצא
בנטייה ,כדי לאפשר קבלת אות שונה בכל סגמנט .הדבר קורה בגלל הצורה הגלילית
והשטוחה של כל גביש ,צורה הגורמת לכל סגמנט להוות היטל שונה על נקודות שונות
בשמיים .שוני ההיטלים בין הסגמנטים מוביל לשוני בסיגנל המתקבל בכל אחד מהם.
הגלאי יקבל התפלגות אותות שונה לכל נקודה בשמיים ,ובעזרת סימולציה שתחשב
איזה אות יתקבל בכל סגמנט עבור נקודות שונות בשמיים ,נוכל לזהות את מקורן של
התפרצויות לפי האות בגלאי.
אומנם ,יש גורם נוסף המקשה על זיהוי כיוון ההתפרצויות – והוא קרינת רקע שמהווה
רעש באות המתקבל ,ומשנה את הסיגנל המתקבל בכל סגמנט .הדבר מוביל לשיבוש
בהתפלגות האות בין הסגמנטים ,ולטעות בגילוי המיקום .על מנת לצמצם טעות זו ,יש
העדפה לגבישים דקים יותר ,מאחר והם רגישים לשינויים קטנים במקור ההתפרצות,
בגלל ההיטלים השונים שיכולים להיות להם .בנוסף לגילוי מקור ההתפרצות ,על הגלאי
לראות כמה שיותר התפרצויות .על מנת לאפשר זאת ,דרושים גבישים עבים שיקלטו
פוטונים רבים ככל האפשר.

זווית נטייה

עובי הגביש

עובי הגביש
זווית נטייה

גרף  :3השפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על היחס בין מספר
ההתפרצויות לבין הסטייה הממוצעת בזיהוי מקור ההתפרצות .גרף זה
מראה לנו את הנקודה האופטימלית בה ניתן לראות התפרצויות רבות אך
גם לאתר מקורות בסטייה נמוכה .נקודה מקסימלית זו מתארת
קונפיגורציה בעלת סינטלטורים בעובי של סנטימטר אחד ,וסגמנטים
הנוטים ב 25-מעלות .זוהי התוצאה של סימולציה אחת ,ובכדי למצוא את
הקונפיגורציה האופטימלית ידרשו עוד הרבה הרצות בגרסאות
מתקדמות יותר של הסימולציה ואף בסימולציות אחרות.

