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Cherenkov Telescope Array (CTA) – wielki projekt światowy 

•  	   wspólna	   inicjatywa	   głównych	   grup	   prowadzących	  	  
badania	   w	   zakresie	   naziemnej	   astronomii	   gamma	  	  
(H.E.S.S.	   i	   MAGIC	   w	   Europie;	   VERITAS	   w	   USA)	  

	  
• 	  obecnie	  27	  państw	  (Konsorcjum	  CTA;	  >	  1000	  osób)	  	  
	  

• 	  wysoki	  priorytet	  na	  mapach	  drogowych	  ESFRI,	  ASPERA,	  ASTRONET	  oraz	  
	  	  “Polskiej	  mapie	  drogowej	  infrastuktury	  badawczej”	  	  
	  

• 	  obecnie	  w	  fazie	  przygotowawczej	  (2008-‐2014)	  
	  

• 	  budowa	  obserwatorium	  południowego:	  2015-‐2018	  
	  

• 	  koszty	  budowy:	  ~200	  M€	  

Polska	  jest	  obecnie	  jednym	  z	  głównych	  partnerów	  CTA,	  z	  ambicjami	  na:	  
•  	  znaczący	  ~10%	  udział	  w	  budowie	  
•  	  realizację	  w	  kraju	  zaawansowanych	  	  technologicznie	  elementów	  

	  projektu	  



Koncepcja obserwatorium CTA	  

• 	  docelowo	  obserwatoria	  
	  	  północne	  i	  południowe	  	  

-‐ 	  3	  typy	  teleskopów	  
-‐	  szeroki	  zakres	  energetyczny	  
10	  GeV	  –	  100	  TeV	  
	  

-‐	  duże	  pole	  widzenia,	  poprawiona	  
zdolność	  rozdzielcza,	  redukcja	  
tła,	  rozdzielczość	  kątowa	  	  

• 	  sieć	  50-‐100	  teleskopów	  
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Założenia konstrukcyjne i cele naukowe CTA  



Projekt CTA w IFJ PAN 
• 	  Polskie	  Konsorcjum	  Projektu	  CTA	  (UJ,	  IFJ	  PAN,	  CAMK,	  UMK,	  UŁ,	  UW,CBK	  PAN,	  	  
	  	  	  AGH,	  CYFRONET	  AGH)	  –	  ponad	  60	  osób	  
	  
Prace	  nad	  wymaganiami	  naukowymi	  dla	  CTA	  
	  	  -‐	  Sabrina	  Casanova,	  Michał	  Dyrda,	  Jacek	  Niemiec,	  Alicja	  Wierzcholska	  
	  
Prace	  techniczne	  	  
	  	  -‐	  współpraca	  z	  Działem	  Budowy	  Aparatury	  i	  Infrastruktury	  Naukowej	  
	  

•  	  projekt	  konstrukcji	  mechanicznej	  i	  budowa	  prototypu	  małego	  teleskopu	  SST-‐1M	  
	  

•  	  opracowanie	  nowatorskiej	  technologii	  zwierciadeł	  kompozytowych	  	  
	  dla	  średniego	  teleskopu	  (MST)	  

	  
	  

Finansowanie	  w	  IFJ	  PAN	  

-‐	  dofinansowanie	  NCBiR	  w	  ramach	  ERA-‐NET	  ASPERA	  (2010-‐2012):	  330	  tys.	  zł	  
	  

-‐	  dotacja	  inwestycji	  aparaturowej	  Funduszu	  Nauki	  i	  Technologii	  Polskiej	  
(2011-‐2014):	  3.3	  mln	  zł	  
-‐	  grant	  NCN	  (Harmonia	  (2011-‐2014):	  281	  tys.	  zł	  
-‐	  wniosek	  do	  NCN	  o	  przyznanie	  dotacji	  na	  inwestycję	  w	  zakresie	  dużej	  infrastruktury	  	  
	  	  badawczej	  (SMART	  array)	  –	  w	  trakcie	  oceny:	  13,7	  mln	  zł	  (3.3	  mln	  zł)	  



• 	  ogniskowa	  5,6	  m	  
	  

• 	  średnica	  reflektora	  4	  m	  
	  

• 	  18	  zwierciadeł	  sferycznych	  
	  	  (78	  cm	  flat-‐to-‐flat,	  f=5.6m)	  
	  

• 	  przekładnie	  ślimakowe	  
niewykorzystywane	  dotąd	  do	  
napędu	  teleskopów	  Czerenkowa	  

• 	  1296	  pikseli	  (0.25deg)	  
• 	  9.1	  deg	  FoV	  
• 	  fotopowielacze	  	  
	  	  heksagonalne	  (krzemowe)	  

SST-1M: single-mirror  
Small Size Telescope 



SST-1M: prototyp struktury mechanicznej 
zbudowany w IFJ PAN 

Produkcja	  i	  montaż:	  Ponar	  Żywiec	  Sp.	  z	  o.	  o.	  (listopad	  2013)	  



Zwierciadła kompozytowe dla MST 
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• 	  znakomite	  wyniki	  testów	  optycznych	  
	  	  	  -‐	  promień	  krzywizny	  wszystkich	  luster	  niemal	  
	  	  	  	  	  jednakowy:	  ~	  32.25	  m	  
	  	  	  -‐	  PSF	  od	  12.88	  mm	  do	  17.21	  mm	  
	  

•  testy	  na	  prototypie	  MST	  w	  Berlinie	  
Pomiary	  2f:	  	  

PSF	  =	  12.88	  mm	  	  

d80	  (PSF)	  

D=17	  mm	  

•  wykonano	  11	  zwierciadeł	  	  
prototypowych	  o	  wymiarze	  	  
1,2	  m	  (f-‐t-‐f)	  	  

	  



Na prototypie MST... 


