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Az LHC ALICE kísérletéhez új detektort terveznek, mely a nagyon nagy impulzusú részecskék azonosítását végzi. Ennek 
hatásos működéséhez egy triggerre van szükség, melyet – a nagyon kevés rendelkezésre álló hely miatt -- a részecskék 
mágneses térben való eltérülésének mérésével lehet megoldani. A fentihez hasonló berendezést költséghatékonyan gáztöltésű 
detektorokkal érdemes kivitelezni. Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődését kihasználva, ami nagyban előremozdította az 
ún. Mikro-struktúrás gázdetektorok térnyerését, a prototípus felépítéséhez a robusztus és könnyen kezelhető vastag-GEM 
(TGEM) technológiát választottuk, mely képes lehet felvenni a versenyt a megszokott sokszálas kamrákkal. Az általunk 
épített propotípus egy Ar+CO2 töltésű dupla-TGEM alapú kamra, melyet a CERN PS nyalábjánál teszteltünk 2008-ban. 
Jelen cikkben ezen eredményeinket ismertetjük. Néhányszor 103-os gázerősítéssel 98%-os hatásfok volt elérhető. A 
helyfelbontás megfelelt a szögelfordulásból származó kiszélesedésnek. Kimutattuk, hogy ionizáló nyalábban a TGEM-eknél 
az üzemszerű szikrázás lényeges faktor, gyakorisága arányos a beütésszámmal, ám a kamra ezt követően 10-100 ms múlva 
újra használható. 

 

Motiváció 

Az LHC és az ALICE kísérlet 

A nagyenergiás nehézion- és részecskefizika új energia-
skálákat próbál meghódítani a CERN-ben 2008-2009-ben 
megépült 27 kilométer kerületű LHC (Large Hardon 
Collider, Nagy Hadronütköztető) gyorsító segítségével. A 
3000-7000 GeV energiával ütköző protonok vizsgálatával 
keresik majd például a Higgs részecskét, a szuper-
szimmetria nyomait, extra dimenziós effektusokat, valamint 
ólom-ólom atommagok kölcsönhatásaiban kutatják az 
erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetét. 

Az LHC négy nagy kísérlete közül az ALICE (A Large Ion 
Collider Experiment) az egyedüli, mely teljes egészében az 
ütközés során felszabaduló kvarkok és gluonok erősen 
kölcsönható forró közegét, a maganyag speciális halmaz-
állapotát, a kvark-gluon plazmát (QGP) kutatja. Az anyag új 
formájának megismeréséhez mindenre fel kell készülniük a 
kutatóknak, ezt bizonyítja a kísérlet igen összetett detektor-
rendszere is. Az ütközőnyalábos kísérleteknél megszokott 
hagymahéj elrendezésben a legbelül elhelyezkedő szilícium 
alapú pixel és csík detektorokat egy öt méter átmérőjű és 
hasonló hosszúságú TPC (Time Projection Chamber) követi. 
E körül helyezkednek el az átmeneti sugárzás detektorok 
(Transition Radiaton Detector) és a repülési időt mérő 
detektorok (Time Of Flight), valamint az előreszórási 
régióban a müon detektorok és a nullfoki kaloriméterek. 

Ezen felül a kísérlet kisebb akceptanciájú, speciális célra 
tervezett detektorokkal egészült ki, mint az elektromág-
neses kaloriméter (EMCal), a foton spektrométer (PHOS) és 
a nagyimpulzusú részecskeazonosító Cserenkov-detektor 
(High Momentum Particle Identification Detector). 

VHMPID, új detektor az ALICE-ban 

A nehézion-kölcsönhatások vizsgálata több évtizedre nyúlik 
vissza, az egyre növekvő energiaskálák – AGS, SPS – pedig 
a mérhető jelenségek egyre szélesebb lehetőségeit nyitották 
meg. 

Az elmúlt években a brookhaveni RHIC (Relativistic Heavy 
Ion Collider) gyorsítóban, mely jelenleg a világ legnagyobb 
energiájú – s  = 200 AGeV – berendezése, igen meglepő 
kísérleti eredmények születtek. Az ütközéskor keletkező 
anyag hidrodimanikai modellekkel jól leírható viselkedése 
például arra utal, hogy a rendszer egy rendkívűl kis 
viszkozitással bíró „folyadéknak” tekinthető. Fontos 
eredmény, hogy az elegendően nagy nyaláb-energia miatt a 
perturbatív kvantumszíndinamikai (QCD) számítások 
elegendően nagy energiatartományban összevethetők a 
mérésekkel: kiderült, hogy az 5 GeV/c < pT < 10 GeV/c 
impulzus-tartományban jóval kevesebb pion keletkezik 
atommag-atommag ütközésben, mint proton-proton 
ütközésben. Ez úgy interpretálható, hogy a forró maganyag 
„elnyeli”, lassítja a rajta keresztülhaladó nagy energiás 
kvarkokat vagy gluonokat. Hasonló effektus, hogy a 
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proton/pion arány erősen megnő: ez arra utalhat, hogy a 
protonok a tágulás során a hőmozgáson felül impulzust 
kapnak a robbanás együtt mozgó anyagától. 

Mindezen jelenségek – és remélhetően további, nem várt 
felfedezés – lesz majd megfigyelhető LHC energiákon. A 
fentiek alapján látható az is, hogy nagyon kritikus kérdés az 
egyes részecskék típusa: protonok, pionok, kaonok mind-
mind különbözően viselkednek, azaz, a mért részecsék 
azonosítása nagyon sok új információt hordoz. 

Kísérleti szempontból sajnos az azonosítás a fenti energia-
tartományban nehéz feladat: a részecske impulzusát (pá-
lyáját) könnyű lenne mérni, de az egyes típusok, tekintve 
hogy közel fénysebességgel haladnak, nagyon hasonlóan vi-
selkednek a pályarekonstruáló detektorokban. Az azonosí-
tás érdekében új detektort terveznek beépíteni a kísérletbe: 
a VHMPID (Very High Momentum Particle Identification 
Detector) egy gáztöltésű Cserenkov-detektor, mely a ré-
szecskéket egyenként képes lesz azonosítani az 5 GeV/c < 
pT < 25 GeV/c tartományban. A detektoron egy olasz-ma-
gyar-mexikói csoport dolgozik. A detektor vázlatát a 1. 
ábrán mutatjuk be. 

A VHMPID detektorral számos érdekes fizikai kérdés válik 
vizsgálhatóvá. Az előbb említett proton-pion anomáliát szé-
lesebb energiatartományban feltárhatjuk. Emellett vizsgál-
hatjuk az ütközéskor keletkező nagyenergiás jet-ek (egyet-
len kvarkból származó részecskezáporok) erősen kölcsönha-
tó anyagon való áthaladását, a fragmentációs függvény 
közegbeli módosulásait. A pontos azonosítás lehetővé teszi 
a kettős- illetve multihadron fragmentáció vizsgálatát. A 
VHMPID speciális térbeli elhelyezedésének köszönhetően a 
foton illetve az elektromágneses kaloriméterrel együttmű-
ködve a jetek előreszórási és hátraszórási korrelációi mérhe-
tővé válnak. A VHMPID a remények szerint charm és 
bottom kvarkokat tartalmazó nagyenergiás hadronok 
rekonstrukcióját is lehetővé teszi. 

A nagyenergiás Cserenkov-detektorokhoz igen kis törés-
mutatójú anyagot kell használni, melynél sajnos a foton-
hozam is alacsony. A VHMPID esetében egy 100 cm hosszú 
CF4 gázteret követően egy gömbtükör áll, mely a 
kisugárzott fényt az előlapra egy körre vagy ellipszisre 
fókuszálja. Az előlapon helyet foglaló fotoérzékeny réteg 
egy CsI-dal borított sokszálas kamra, mely CaF2 ablakkal 
van elválasztva a Cserenkov-gáz résztől, a maximális 
fénydetektálási hatásfok érdekében. 

A keresett nagyenergiás részecskék igen ritkák: 8 GeV/c 
fölött a részecskék csak tíz-százezrede van. Ha ezeket 
szeretnénk vizsgálni, nagyon sok eseményt kell adat-
hordozóra rögzíteni, hogy néhányat megtaláljunk. Az 
ALICE adatrögzítő rendszere viszont speciális: a detek-
torban megjelenő, másodpercenkénti több ezer ütközésből 
csupán 20-at van mód lemezre menteni (1,5 GB/s). Ha 
kiválaszthatjuk az ,,érdekes'' részecskéket tartalmazó 
eseményt, a statisztika javítható: ezt nevezik triggernek. Egy 
megfelelő VHMPID-re specializált, nagy impulzusú 
részecskék áthaladását jelző trigger segítségével a 
rögzíthető, számunkra érdekes adatmennyiség közel 50-
szeresére növelhető. 

 
1. ábra: A nagyimpulzusú trigger detektor  

és a VHMPID modulok sematikus rajza. A beérkező töltött 
részecske nyomot hagy a négy trigger rétegben. A nagy 

sebességű részecskék Cserenkov-sugárzását a gömbtükör a 
fotoérzékeny rétegre egy ellipszissé fókuszálja, ami által a 

részecske típusa azonosítható. 

HPTD, a nagyimpulzusú trigger detektor 

Az ALICE mágneses terében (0,5 T) a töltött részecskék 
görbült pálya mentén haladnak, ezt kihasználva elég 
megmérni a pálya görbületét, azaz a pályadarab dőlési 
szögét távol a kölcsönhatási ponttól. Egy ilyen effektuson 
alapuló detektronak ideális hely kínálkozik közvetlenül a 
VHMPID mögött, amely kb. 5 méterre helyezkedik el a 
kölcsönhatási ponttól. 

A nagyimpulzusú trigger detektor (HPTD = High PT 
Trigger Detector) négy egymás mögötti gáztöltésű 
kamrából áll, minden rétegben a görbülés irányában 
megfelelően finoman felosztott ,,parkettázással''. Így képes 
mérni a különbözű szögben érkező (így különbözű 
impulzusú) töltött részecskék beérkezési szögét. A 
detektornak jó granularitással (parketták területe < 2 cm2) és 
kiváló pályaszétválasztó-képességgel kell rendelkeznie. A 
részecskék által leadott energia pontos megmérése viszont 
nem feladata a detektornak, csupán a részecskék észre-
vétele. Az elektronika és a triggerelés egyszerűsítése és 
ároptimalizásála végett a parkettákon megjelenő jel az 
előerősítést követően egyetlen bitre digitalizálódik, melyet 
terv szerint egy programozható logikai egység (FPGA) 
dolgoz majd fel. 

A detektornak kellően gyorsnak is kell lennie, hogy az 
,,érdektelen'' események eldobhatók legyenek. Az ALICE 
központi rendszere a választ kb. 5 µs belül várja, azaz a 
HPTD ún. L1 szintű trigger jelet ad majd. 
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Mikrostruktúrás részecskedetektorok 
A gáztöltésű detektorokat már sok évtizede eredményesen 
használják a kutatók. A proporcionális sokszálas kamrák, 
drift-kamrák, nagyobb rendszerekben a TPC-k a részecske-
detektáló berendezések fontos egységei. Gáztöltésű detek-
torokat sokáig a sokszálas (MWPC = Multi-wire 
Proportional Chamber) elrendezésben használták, azonban 
néhány éve gyors fejlődésnek indult a gázdetektorok egy 
innovatív, mostanra igen népes családja, a mikrostruktúrás 
detektorok (MPGD = Micropattern Gaseous Detector). 

A szerteágazó téma közös fejlődését elősegítendő az idén 
CERN-es kezdeményezéssel megalakult, több mint 50 or-
szág együttműködésével az RD51 Kollaboráció. Az RD51 az 
inforfációáramlást, összehangolt munkát és közös platfor-
mot igyekszik megteremteni. Az alapítótagok között két 
magyar intézet is helyet kapott, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem és MTA Részecske és Magfizikai 
Kutatóintézete. 

Az MPGD rendszerekben az elektron-lavinához szükséges 
nagy elektromos teret nem vékony szál körül alakítják ki, 
hanem ,,mikroszkopikus'' struktúrákban, lyukakban, árkok-
ban, felületre laminált rácsban, stb. Az alábbiakban néhány 
jellegzetes példát mutatunk ezekre. 

GEM (Gas Electron Multiplier) 

A mikrostruktúrás gázdetektorok népszerűségüket kétség-
telenül a Fabio Sauli által kifejlesztett GEM (Gas Electron 
Multiplier) [1] miatt nyerték el, mely egy 50 µm vastag, réz-
borítású kapton fólia, 70 µm-enként lyukakkal teletűzdelve 
(2. ábra). A proporcionális kamrákban a szál körül megjele-
nő nagy térerősség hatására a lavina effektussal 105-106 
gázerősítés érhető el. GEM esetében a "lyukas kondenzátor" 
lemezeire kapcsolt nagyfeszültséggel (kb. 300 V) a 
lyukakban alakul ki elegendően nagy térerősség egy kis 
lavina kialakításához, mely 102 erősítést ad. Jellemzően két 
vagy három réteg GEM fóliát helyeznek el egymás alatt a 
kellően nagy gázerősítésért. A GEM-technológiával kiváló 
helyfelbontást érhetünk el (3. ábra), nem igényel erős 
feszítőkereteket, mindemellett moduláris és igen flexibilis is 
(hengeresen meghajtott GEM detektort is készítettek már). 

 
2. ábra: Mikroszkópos felvétel egy GEM fólia felületéről 

 
3. ábra: 50 mikron felbontású Röntgen felvétel egy denevérről, 

GEM alapú detektorral. [3,4] 

Vastag-GEM 

A vastag-GEM (Thick GEM, TGEM) [2] a normál GEM kb. 
10-szeres nagyítású változata. A vékony kapton fólia helyett 
egyszerű nyomtatott áramköri lapot használva, s a lyukakat 
mechanikusan fúrva, a standard áramköri gyártási 
technológiával előállítható. Felbontása nem vetekedhet az 
eredetivel, ám robusztussága miatt könnyebben kezelhető, 
tisztaszobát nem igényel. A TGEM-ek fontos előnye 
szikratűrő képességük, a vastag anyagot az üzemszerű 
szikrák nem tudják kiégetni, így az esetleges átütések nem 
tesznek benne jelentős károkat. Ezt a kérdést kvantitatívan 
vizsgáltuk, és vissza is térünk rá a későbbiekben. 

Micromegas 

A mikrostruktúrás detektorok egy másik népszerű 
képviselője a Micromegas (Micro-Mesh Gaseous detector). 
A fókuszáló elektromos teret és a sokszorozást itt egy az 
alap nyomtatott áramköri lap fölé körülbelül 100 µm 
magasra kifeszített vékony fémhálóval érik el. A sűrű háló 
és az alaplap között 40-60 kV/cm térerősség alakul ki. A 
hálón átjutó elektronok által indított lavinák a parkettákba 
csapódnak, így szintén az elektronokat lehet közvetlenül 
detektálni. A fémhálót apró oszlopocskák tartják a helyén, 
ezen struktúra kialakítása ezért nem lehet független az 
alaplaptól, speciális technikával készítik el rögtön az 
alaplemezzel együtt. 

HPTD prototípus kísérleti 
összeállítása 
A HPTD kivitelezéséhez használandó technológia, a 2008-as 
mérésben egy konkrét CERN gyártmányú TGEM fólia 
viselkedésének vizsgálata volt a cél. A fő kérdésünk az volt, 
hogy alkalmazható-e, előnyös-e ilyen alapon működő 
detektort a HPTD-hez használni. Egy speciális teszt-kamrát 
állítottunk össze, ami flexibilisen, gyorsan átalakítható 
geometriájú, és melyet használhattunk többféle részecske-
nyalábban (például béta-forrás vagy részecskegyorsító). 
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4. ábra: A dupla TGEM-es tesztkara oldalnézeti tervrajza. 

 

A tesztkamra 

A 10×10 cm2-es HPTD tesztkamrához (4. és 5. ábrák) dupla 
TGEM-et használtunk. A kamrában az elektronok 
gyűjtésére szolgáló tér (drift tér) nagysága, a TGEM-ek 
távolsága, valamint az elektromos térerősségek nagysága 
egyaránt változtatható volt. A CERN PS tesztmérésekhez 
használt TGEM-ek 400 µm vastagok voltak, melyekben a 
300 µm-es lukak 600 µm-enként helyezkedtek el. 

Az RMKI gázdetektor laboratóriumában 90Sr béta forrással 
teszteltük a kamrát, s optimalizáltuk a paramétereit: a 
TGEM-ek 3 mm távolságra voltak, az ideális feszültségeket 
pedig egy 20:30:20:30:40 arányú feszültségosztóval értük el 
(a 30 egység felelt meg a TGEM feszültségnek; a TGEM-ek 
alatt mindig nagyobb volt a térerősség mint felettük a 
töltésbegyűjtés hatékonyságának javítására). A HPTD 
kívánalmainak megfelelően az érzékelő felületek (parket-
ták) mérete 5 mm × 50 mm volt. 

2008 októberében a CERN PS gyorsítójának másodlagos 
nyalábjában végeztünk tesztméréseket. A nyaláb 6 GeV/c 
impulzusú pozitív részecskéket (nagyrészt pionokat) 
tartalmazott, áthaladását szcintillátorpárokkal detektáltuk. 
A következő fejezetben ezen mérés eredményeiről és 
tapasztalatairól számolunk be. 

 
 

 
5. ábra: A tesztkamra fényképe 

az RMKI laboratóriumában. Oldalról láthatóak a TGEM 
lapok, s felettük a katód. Az optimalizáláshoz 2×2+1 
nagyfeszültségű bevezetést alakítottunk ki a kamrán. 

Kiolvasó elektronika 

A tesztkamránál a parkettákon megjelenő, a sokszorozási 
folyamat lavináiból tényleges elektronok formájában érkező 
jeleket olvastuk ki. Az analóg erősítő elektronikák jeleit 
tárolószkópon vizsgálhattuk, illetve Camac ADC egysé-
gekkel rögzítettük. A digitális, csatornánként csak diszkri-
mináló elektronikák érzékenységi szintje állítható volt, s a 
csatornánként így 1 bites jelek időben sorosan multiplexelve 
jutottak a számítógéphez (ez a végleges HPTD, mint 
trigger-rendszer, gyors kiolvasási ciklusa miatt fontos). Az 
ionizáció során az 1 cm-es drift térben keletkezett 
(ionizációs) elektronok begyűjtési idejének (kb. 250 ns) 
megfelelően az integrálási időket 600 ns-ra terveztük. 

Mérési eredmények 

Analóg jelamplitúdó vizsgálata 

Az analóg jelek töltésének (technikailag a jelfeszültség 
integráljának) eloszlását ADC-kkel rögzítettük. A 6. ábrán 
látható a Gaussos zaj (bal oldali csúcs) és az ionizációra 
jellemző széles Landau-eloszlás, melyek szépen szétvá-
laszthatóak. A digitális elektronika diszkriminációs szintje 
ennek megfelelően kiválóan beállítható. Mivel az erősítőnek 
nincs szüksége nagy dinamikai tartományra, a Landau-
eloszlás nagy töltések tartományába eső részben már 
láthatjuk az elektronika szaturációját. 

 
6. ábra: Az analóg jelekmért töltéseloszlásán a zaj és a Landau-

eloszlás szépen elválik. Az elektronika kis dinamikai 
tartománya miatt az eloszlás szaturálódik már közepesen 

nagy jeleknél. 
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Korrelációk 

Ideális esetben csak pontosan egyetlen detektorelem ad 
jelet, ha részecske halad át a berendezésen. A valóságban 
ennél nyilván több, hiszen az elektronlavina szétterjedhet 
több parkettára, az elektronika sem ideális, stb. Ezeket a 
kérdéseket igyekeztünk részletesen vizsgálni, tekintve, 
hogy trigger-detektorként a berendezésnek fontos megmon-
dania azt is, hogy hol nem ment át részecske (a téves háttér 
csökkentése miatt). 

 
7. ábra: Az átlagosan megszólaló parketták száma a nyaláb 

beesési szögének függvényében. 

A lavina szétterülő elektronfelhőjének több parkettára való 
kiterjedését vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy átlagosan kb. 
1,3-1,4 parketta szólal meg, azaz, nem vagyunk messze az 
ideális esettől (ld. 7. ábra kis szögeknél). 

A Landau-eloszlás fluktuációjának következtében néha igen 
nagy töltésmennyiség érkezik, s ha ez egyetlen parkettára 
jut, a mellette fekvő parkettákon – kapacitív csatolásuk 
révén – ellentétes előjelű jelet indukál. Kiderítettük, hogy ez 
az effektus, bár jól mérhető, nem okoz hatásfok-csökkenést 
a detektorban. 

 
8. ábra: Hatásfok görbék különböző Ar/CO2 gázkeverékek esetén. 

Minden esetben megfigyelhető nagy feszültségeknél a 
hatásfok lassú csökkenése, amit a szikrák megjelenése okoz. 

Hatásfok 

A végleges HPTD detektorban is használni kívánt digitális 
elektronika-prototípus diszkriminációs szintjét az előbbiek 
szerint beállítottuk, s a további mérési eredményekhez a 
digitális (csatornánként egy bites) kiolvasást használtuk 
alapul. A TGEM-ek feszültségével állítható a gázerősítés, 
melyet digitális kiolvasásnál legegyszerűbben a hatásfokkal 
jellemezhetünk. A hatásfokgörbék a különböző Ar/CO2 
gázkeverékeket esetén – a vártnak megfelelően – csak 
feszültségeltolásban különböznek egymástól. A hatásfok az 
alacsony értékektől indulva hamarosan eléri a maximális 
98%-ot. Ezt egy rövid plató követi, mely után a nagy 
erősíténél megjelenő szikrák a hatásfok csökkenéséhez 
vezetnek (8. ábra). 

A kamrát fokozatosan 0-tól 60 fokig elforgatva viszgál-
hattuk a szögben beérkező részecskékre adott választ. Az 
átlagosan megszólaló parketták számát a 7. ábra mutatja. 
Kis szögeknél (merőleges beesésnél, ami a nagy impulzusú 
részecskéknek fog megfelelni) kb. 1,3 parketta ad jelet. 
Nagyobb szögeknél azt várjuk, hogy a jel a parketták fölött 
megtett úthosszal arányosan kiszélesedik: ezt jelzi az 
,,elméleti'' görbe az ábrán. Láthatóan a mérési eredmények a 
vártnak megfelelően változtak. Egészen nagy, 45 fok fölötti 
szögek esetében a részecskék átlagosan jelentősen kevesebb 
utat tettek meg a parketták fölött, így csökkent a megszólaló 
parketták száma is. 

Szikrázások tanulmányozása 

 
9. ábra: A 100 000 eseményes mintáinkban megfigyelt 

szikrázások száma a beütésszámtól lineárisan függ 
(minimum ionizáló, azaz Landau-eloszlás szerint fluktuáló 

sugárzás esetén). 

Az MPGD detektorok jelentős része egy speciális 
problémával küzd, ez pedig az, hogy az apró töltéserősítő 
térfogatokban megjelenő túl nagy töltés szikrát indukál. 
Proporcionális kamrákban a lavina tértöltése a szikra ellen 
dolgozik, ezzel szemben pl. a TGEM-ben a lavina bizonyos 
komponense éppen növeli az átütés valószínűségét. MPGD 
berendezések jeleit sokszor vizsgálták Röntgen- vagy foto-
elektronos (egyetlen elektron) forrásokkal, ahol nagy jelek 
nincsenek. A mi esetünkben viszont a Landau-eloszlás 
jellegzetességei miatt időnként nagyon nagy töltés 
koncentrálódhat a TGEM egyetlen lyukának belsejében, ami 
szikrát indukálhat. A szikrák üzemszerűek: mind a detek-
tort, mind az elektronikát felkészítettük megjelenésükre 
(9. ábra). 
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A szikrázások tanulmányázásához egy speciális "off-line" 
detektálási módot találtunk. Kihasználva, hogy a 
kisüléseket követő feszültségesés a kamrát rövid időre 
megvakítja, vizsgáltuk az egymás utáni üresesemény-
sorozatok hosszát. Jól elkülöníthető a normális működéshez 
tartozó közel exponenciális eloszlás és jóval távolabb a 
szikrák okozta régió. A regisztrált idő-adatokból az üres 
szakaszok tényleges hossza is megadható volt. 

 
10. ábra: A kamra hatásfoka a szikra bekövetkezésétől eltelt idő 

függvényében. A szikrákat követően a kamra rövid, jól 
mérhető idő után újraéled 

Adott beütésszám-sűrűségnél a szikrázások valószínűsége 
nőtt az alkalmazott TGEM feszültséggel. A mérés során 
elérhető maximális 10 kHz/cm2 beütésszámsűrűségig a 
szikrázási valószínűség a beütésszámmal egyenesen 
arányosnak bizonyult (adott erősítés esetén). A nem túl 
magasnak számító 5 kHz/cm2 értéknél már ezreléknyi 
valószínűséggel keletkező szikrák vélhetően az ionizációs 

Landau-eloszlás nagyenergiás farkából származnak (ezért 
nem jelentett eddig problémát Röntgen-sugárzás illetve 
foto-elektron detektálásnál). Ezt a későbbiekben kvantita-
tívan is szeretnénk bizonyítani – jelen mérés a kvalitatív 
állítást támasztja alá. A kamra újraéledését a szikrázást 
követően a hatásfok vizsgálatával demonstrálhatjuk. A 10. 
ábra alapján látható, hogy 100 ms elég a kamra teljes 
,,feléledéséhez''. 

Összegzés 
Az LHC gyorsító nehézionütközéseiben keletkező erősen 
kölcsönható anyag vizsgálatára az ALICE kísérlet 
specializálódott. A RHIC eredményeinek fényében érde-
mesnek tűnik a kísérletet kibővíteni a VHMPID detektorral, 
ami a nagyenergiás részecskék azonosítását végzi majd. Az 
adatok statisztikája nagyban javítható egy eseményválogató 
trigger, a HPTD berendezés segítségével, melynek terve-
zésébe és építésébe csoportunk bekapcsolódott. 

A gyors fejlődésnek indult mikrostruktúrás gázdetektorok 
családjából a trigger megépítéséhez a vastag-GEM (TGEM) 
technológia alkalmasságát vizsgáltuk. Egy speciálisan 
kivitelezett prototípus kamrával a CERN PS nyalábjánál 
végzett méréseink alapján 98% hatásfok volt elérhető, ahol a 
helyfelbontás és a szögelfordulásra adott válasz a vártak 
szerint alakult. 

Az üzemszerű szikrázás a TGEM-eknél speciális 
kellemetlen jelenség, melyet sikerült tanulmányoznunk. A 
szikrázás az ALICE környezetbeli kívánalmaknál 
(100Hz/cm2) kontrollálható, számuk a beütésszámmal 
illetve a gázerősítéssel nő (ezrelék szintig is), ám az átütést 
követően a kamra rövid relaxációs idő után újra 
működőképes. 

A kutatást az OTKA NK062044, IN71374, H07-C74164, 
A08-77719 és A08-77815 pályázatai támogatták. 
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