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Gyors (AXUV) bolométerek alkalmazása a
plazmadiagnosztikában
Veres Gábor, Tál Balázs
MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33, Tel: +361 392 2222,

Ebben a cikkben áttekintést adunk a plazmadiagnosztikában, azon belül is a tokamakok plazmájának diagnosztikájában az
utóbbi években egyre elterjedtebb és népszerűbb gyors (AXUV) bolométerek felhasználásáról, valamint előnyeiről és
hátrányairól a „hagyományos” bolométerekkel szemben.

Bevezetés
Bolométereknek az elektromágneses sugárzás teljesítményének detektálására használatos eszközöket nevezzük. A
szó szoros értelmében vett bolométerek nem léteznek, mert
nem lehet olyan detektort építeni, amely ugyanolyan
hatásfokkal detektálja a rádióhullámokat és a gammasugarakat. Azonban a fúziós plazmák sugárzása egy
viszonylag széles, de mégis korlátos frekvenciatartományra
terjed ki, amely a látható fénytől (körülbelül 1 eV) a kemény
röntgen tartományig terjed (50keV) [1]. Ilyen széles spektrumban körülbelül állandó hatásfokú detektorok pedig
léteznek, ezért a plazma lesugárzott teljesítményének
mérése megoldható. A „hagyományos” bolométerek azon
az elven működnek, hogy elnyelt energia hatására az azt
abszorbeáló anyag – vagy a vele hőkapcsolatban lévő valamilyen másodlagos anyag – tulajdonsága megváltozik, és ez
a változás arányos az elnyelt energiával, illetve a detektort
érő teljesítménnyel. A legelterjedtebb fólia bolométerek [2]
esetében sugárzás hatására megnő az abszorber hőmérséklete, amelyet egy nagyon érzékeny ellenállás-hőmérővel
lehet mérni. Éppen ez a működési elv az, ami a „hagyományos” bolométerek legnagyobb hátrányát jelenti: ahhoz,
hogy az anyag hőtulajdonságai megváltozzanak, az abszorber véges hőkapacitása miatt jelentős időre, a mai korszerű
műszerek esetében is néhány századmásodpercre van
szükség. Ez az időskála azonban túl hosszú sok a mai
tokamakoknál észlelt instabilitás (pl. ELM-ek [3, 4],
diszrupciók [5]) kellően pontos diagnosztizálásához. Ezen
instabilitásoknak a növekedési rátája tíz mikroszekundum
nagyságrendű, tehát pontos karakterizálásukhoz ilyen
időskálán működő mérőberendezésre van szükség. A fólia
bolométerek másik nagy hátránya, hogy nem csak bolométerek, azaz nemcsak a beérkező elektromágneses sugárzás energiáját mérik, hanem a sugárzási energia és a
plazmából kirepülő és őket elérő részecskék (ilyen
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részecskék általában semlegesek) mozgási energiájának
összegét.
A gyors bolométerek, azaz az AXUV diódák [6] (egy 20
diódából álló AXUV detektorsor látható az 1. ábrán)
működési elve azonos a nukleáris méréstechnikában alkalmazott félvezető detektorokéval [7], azonban tulajdonságaik
úgy lettek kialakítva, hogy a plazma által sugárzott
elektromágneses spektrumra legyen nagy a hatásfokuk, és
ne a gamma-sugárzás spektrális tartományára.
Az AXUV mozaikszó az Absolute X-ray UltraViolet
kifejezés kezdőbetűiből származik. Az X-ray és az
UltraViolet szavak a detektálható spektrális tartományra
utalnak, míg az Absolute szó arra, hogy a diódáknak ismert
az érzékenységük egy adott frekvencián, azaz abszolút
kalibrálva vannak. A fólia bolométerek érzékenysége szintén mérhető és számolható, de az függni fog az abszorber
hőkapacitásától, illetve a termikus kontaktréteg paramétereitől is, amelyeket a gyártás során lehet beállítani. Az
AXUV detektorok érzékenysége pedig a p-n átmenet
jellemzője, azaz a gyártási paraméterek változtatásával csak
kismértékben lehet változtatni.
Az AXUV detektorok legnagyobb előnye a hagyományos
bolométerekkel szemben, hogy akár mikroszekundumos
időfelbontást is el lehet velük érni, továbbá az alacsony
energiás semleges részecskékre nem érzékenyek [8]. A nagy
energiájú semleges részecskék detektorba való becsapódása
pedig megfelelő geometriai kialakítással elkerülhető.
Azonban a kísérleti fizikában is mindennek ára van. Az
AXUV diódák esetében ez a mechanikai sérülékenység, az
öregedés effektusa, illetve a beeső fény frekvenciájától
függő érzékenység.
A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a detektorok
elhelyezését kellő gondossággal kell végezni.
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− a diódák olyan vékonyak, hogy a gamma-sugárzás
majdhogynem gyengítetlenül áthatol rajtuk,
− a belépő ablakuk olyan vékony (3-7 nm), hogy a látható
fény is át tud hatolni rajta úgy, hogy intenzitása csak
kismértékben gyengül,
− a speciális gyártástechnológiának köszönhetően nincs
felületi holtrétegük, ahol a sugárzás hatására létrejövő
elektron-lyuk párok rekombinálódni tudnának, így
közelítőleg 100 százalékos kigyűjtési hatásfokuk van.

1. ábra:

Fénykép egy 20 diódából álló detektorsorról.

Az öregedés effektusa azt jelenti, hogy a diódák érzékenysége a használat során csökken, azaz a detektálandó sugárzás hatására károsodnak is. Ez döntően a belépő ablak-n
típusú félvezető határfelületen lejátszódó jelenségek miatt
történik [9]. Ezért már léteznek sugárzással szemben
ellenállóbb diódák (UVG, SXUV típusúak), amelyeknek
belépő ablaka nem közönséges SiO2, és emiatt sokkal kisebb
bennük a sugárkárosodás mértéke. Azonban ezek spektrális
érzékenysége a belépő ablak eltérő abszorpciós tulajdonságai miatt eltér az AXUV diódákétól, és ennek hatására
plazmadiagnosztikai bolométerként való alkalmazásuk
sokkal problémásabb. Ezen kívül minden félvezető detektor
sajátossága, hogy neutronsugárzás hatására súlyosan
károsul. Ezért neutronok detektálására nem is alkalmaznak
félvezető detektorokat, de nagy neutronfluxusú környezetben sem lehet őket alkalmazni fotonok detektálására. Az
ITER-be [10], amelyben a diagnosztikához alkalmas helyeken a neutronfluxus akár 1017 n/(m2s) is lehet [11], nem is
terveznek beépíteni ilyen detektorokat.
A legsúlyosabb probléma az AXUV diódák használata
során az, hogy a beeső fény frekvenciájától függ az
érzékenységük, ezért a lesugárzott teljesítményt csak akkor
lehetne pontosan meghatározni, ha ismernénk a detektort
ért sugárzás spektrumát is. Ehhez vagy minden pontban
ismerni kéne a plazma sugárzásának spektrális eloszlását,
vagy mérni kellene a detektált sugárzás spektrumát is. Ez
utóbbit spektrométerrel meg lehetne oldani: minden AXUV
dióda mellé fel kellene szerelni egy spektrométert is (és
ekkor már AXUV diódára sem lenne szükség). Spektrométerekből azonban általában csak néhány darabot szoktak
telepíteni egy tokamakra a nehéz elhelyezhetőség és a
horribilis költségek miatt, míg AXUV diódából akár több
százat is. A lesugárzott teljesítményt pedig egy becsült
spektrális átlag segítségével lehet meghatározni a diódajelekből, azonban ezen becslés hibája jelentős lehet.

Belépő ablakra minden félvezető detektor esetében szükség
van, ugyanis ez gátolja meg a környezet molekuláinak
érintkezését a félvezető rétegekkel. Közvetlen érintkezés
hatására ezen molekulák bediffundálnának az érzékeny
térfogatba, elszennyeznék és használhatatlanná tennék a
detektort. Sajnos a belépő ablakban a látható és UV tartomány fotonjai abszorbeálódnak, ráadásul az abszorpció
függ a beeső fény frekvenciájától, így az érzékenység is fog
függni, ez az AXUV diódák legfőbb problémája.
Ugyan az érzékenység csak egy keskeny tartományban tér
el a konstanstól (pongyolán fogalmazva lyukas), azonban a
mai tokamakoknál a lesugárzott teljesítmény igen jelentős
hányada, akár mintegy 70 százaléka is ebbe a tartományba
eshet. Ugyanis ide tartozik a hidrogén Lyman-α vonala (a
határréteg-plazmában a hidrogén jelentős része nem ionizált, és erősen sugároz), valamint a néhányszor ionizált
szén-ionok legerősebben sugárzó vonalai (a szén a gyakran
széntéglával burkolt berendezések faláról jut a plazmába).
Ennek hatására az 1/3,63 A/W-os érzékenységgel számolt
lesugárzott teljesítmény akár 50-80 százalékkal is eltérhet a
valódi értéktől.
Az orosz T-10 tokamakban a fólia bolométerek által mért
értékektől való eltéréseket szisztematikusan vizsgálták a
különböző plazmakonfigurációk esetében [12]. Szintén
vizsgálat tárgyává tették a diódák öregedésének folyamatát
és érzékenységük változását a szennyező, elsősorban
szénrétegek hatására. (A grafit a mai tokamakok belső
berendezésének alkotó eleme, ezért szén szükségképpen
minden tokamakban jelen van.)

Az AXUV diódák működési elve
Az 1. ábrán egy 20 diódából álló detektorsor fényképe
látható.
Mint már a bevezetőben is említettük, hogy az AXUV
diódák működési elve megegyezik a nukleáris félvezető
detektorokéval. Azon speciális tulajdonságuk, hogy más
spektrális tartományban érzékenyek, három dologra vezethető vissza:

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

2. ábra: Az AXUV diódák spektrális válaszfüggvénye, kék: az
AXUV dióda mért spektrális válaszfüggvénye, piros: az egy
lyuk-elektron pár keltéséhez szükséges energiából számolt
elméleti érték
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3. ábra: Az AXUV bolométer kamerák látóirányainak
elrendezése a tokamak egy poloidális keresztmetszetében
A DIII-D amerikai tokamakon az érzékenységet diszrupciók
áramkioltási szakaszában mérték, és az állandósult állapotú
plazmakisülések jelentős szórású átlagos értékénél 30%-kal
alacsonyabb, kis szórású értéket kaptak [13].

AXUV diódák alkalmazása a TCV
tokamakon
A plazmák sugárzásának és sugárzási profiljának mérése
sok azonos tulajdonságú detektor segítségével lehetséges,
ha megfelelően vannak elrendezve. Számos ilyen elrendezés
létezik, egyik a vonalintegrált méréstechnika, amelynek
adatait tomográfiás módszerekkel [1][14] lehet kiértékelni.
A TCV tokamak egy a Lausanne-i Műszaki Egyetem
Plazmafizikai Intézetében (CRPP) működő közepes méretű
tokamak [15]. A CRPP rendelkezik egy ilyen detektorrendszerrel, melyben kameránként 20-20 AXUV detektor
található, azaz összesen 140 látóirány mentén méri a plazma
sugárzását egy vertikális (poloidális) metszetben [16]. A
látóirányok elrendezését a 3. ábra szemlélteti.
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vizsgálatához [4]. Ez akkor lép fel, amikor a plazma magas
összetartású állapotban (H-módban) van, melynek jellemzője, hogy a plazma szélén megjelenik egy transzportgát,
amelynek hatására a plazma hőmérséklete, sűrűsége a
plazma szélén egy kis térbeli tartományban nagyon
meredeken emelkedik. Ezt a tartományt nevezzük
pedesztálnak. Az ELM-ek (Edge Localized Mode) a plazma
olyan instabilitásai, amelyek ezen pedesztált periodikusan
összeomlasztják. Egységes elméleti leírásuk még nincs, az
aktuális tárgyalásuk alapja a magnetohidrodinamika.
Elméletük kidolgozásához jelenleg még a kvalitatív mérések
is sokat segítenek. 1-2 milliszekundumos hosszuk számos
periódusra bontható, és az egyes periódusokban is összetett
struktúrákat lehet észlelni. Kezdetben nagyon gyorsan
nőnek, 10 mikroszekundumos növekedési rátájúak is lehet.
Körülbelül 10-100 Hz frekvenciával, de szabálytalan módon
ismétlődnek. Minden H-módban üzemelő tokamakra
jellemzőek. Azért óriási a jelentőségük, mert a plazmában
felgyülemlett szennyezőket eltávolítják a plazmából. (Szemléletes, bár a valóságot nem feltétlenül tükröző képük szerint nem mások, mint az összetartott plazmából kidobódó
kis plazmacsomagocskák.) Azonban az ELM-ek során a
plazma hőtranszportja és sugárzása jelentősen megnő. Egy
tokamak első falának és divertorának hőtűrőképessége
pedig még aktív hűtés mellett is korlátozza az ezen
elemekre érkező maximálisan megengedhető hőteljesítményt. Ezért az ITER működésének egyik legkritikusabb
pontja az ELM-ek alatt a divertorlemezekre vezetett hő
mennyisége (ezt infrakamerákkal lehet mérni [18]), illetve a
plazma által a divertorban lesugárzott teljesítmény,
amelynek nagy része szintén a divertorlemezeket fűti. Ezen
paramétereket a mai tokamakokon végzett mérésekből [19]
lehet becsülni.
A TCV-n található AXUV detektorrendszer segítségével
meghatároztuk az egy ELM alatt a plazma által sugárzás
formájában elvesztett energia térbeli eloszlásának időbeli
fejlődését [17]. Korábban, a hagyományos bolométerek
segítségével ez az időfelbontás nem volt lehetséges. A 4.
ábrán láthatjuk ezen eloszlás időbeli változását.

Az AXUV diódák mikroszekundum körüli időfelbontása
elegendő egy sajátos plazmafizikai instabilitás, az ELM

4. ábra:

A plazma sugárzási profiljának időbeli változása az ELM esemény alatt
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A 4. ábrán az első kép – 1.309 sec – közvetlenül az ELM
kezdete előtti időpontban mutatja a sugárzás eloszlását.
Látható, hogy az ELM a poloidális mágneses térkomponens
null-pontjának, azaz az X-pontnak a közelében kezdődik,
vagy legalábbis itt változik meg legkorábban a plazma
sugárzása. Ezután a külső félsíknál növekszik meg a
sugárzás, majd (az ELM ciklus végén) a divertorlábaknál.
Az ábrák alapján megállapítható, hogy habár a teljesítmény
számítása az AXUV kamerák segítségével nagyon pontatlan, a folyamatok dinamikájának kvalitatív értelmezésében
jelentős segítséget tud nyújtani a detektorrendszer.

II. évf. (2009) 44

lési módszer alkalmazásával a néhány ezredmásodperc
hosszú ELM-ek teljes lesugárzott teljesítménye századmásodperces időállandójú bolométerekkel megkapható [20]
[21], azonban a térbeli eloszlás részletes időfejlődése nem.)

A visszaállított sugárzáseloszlás plazma térfogatára vett
integrálásával a plazma teljes kisugárzott teljesítményét
próbáltuk becsülni. Az 5. ábra szemlélteti az imént bemutatott ELM esemény során a TCV tokamakban sugárzás
formájában elvesztett energia (bal oldali tengely), és a teljes
tárolt energia csökkenésének (jobb oldali tengely) időfüggését.
Az ábráról leolvasható, hogy a plazma teljes
energiaveszteségének – mintegy 3 kJ – csak körülbelül 4
százaléka származik sugárzásból. Bár ez elsőre meglehetősen alacsonynak tűnik, a III-as típusú ELM-eknél más
tokamakon is tapasztaltak már hasonlóan kis értéket. Itt is
szeretnénk megjegyezni, hogy ez valószínűleg a lesugárzott
teljesítmény alábecslése, mert amikor a plazma kapcsolatba
lép a fallal a külső félsíkon, illetve a divertorlábakon, a
plazma lokálisan lehűl és szennyezők áramlanak bele, így a
sugárzás spektrumának jelentősebb része eshet a 3-30 eV-os
„lyukas” tartományba.
A későbbiekben az ELM-ek alatt bekövetkező teljes
sugárzási energiaveszteség AXUV detektorokkal mért értékét ellenőrzésképpen össze szeretnénk hasonlítani a bolométerek által detektált sugárzásértékkel. (Speciális kiértéke-

5. ábra: Az ELM esemény során sugárzás formájában elvesztett
energia (piros, bal oldali tengely), és a teljes tárolt energia
csökkenésének (kék, jobb oldali tengely) időfüggése.

Összefoglalás
Az AXUV diódák jól alkalmazhatóak a plazmákban
lejátszódó gyors folyamatok vizsgálatára mindaddig, amíg
csak kvalitatív információkra vagyunk kíváncsiak a
kibocsátott sugárzás eloszlásával kapcsolatban. Jelenleg
azonban nem létezik olyan diagnosztikai módszer, amely a
plazma sugárzási teljesítményeloszlását hasonló időbeli és
térbeli felbontással, számszerűleg pontosabban meg tudná
határozni.
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A TriTel 3D űrdozimetriai teleszkóp fedélzeti ellenőrző
rendszere
Hirn Attila1, Apáthy István1, Bodnár László2, Csőke Antal1, Deme Sándor1,
Nagy Viktor3, Pázmándi Tamás1
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Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., +36 1 392 2222
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Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.

Az űrhajósok számára az egyik legfontosabb kockázati tényező a hosszú idejű űrrepülések során őket érő, a tengerszinten
mérhető háttérsugárzásnál mintegy két nagyságrenddel nagyobb intenzitású kozmikus sugárzás. A kozmikus sugárzás
űrállomásokon és egyéb űreszközökön lévő dózisegyenértékének meghatározására jelenleg egy háromtengelyű szilícium
detektoros teleszkóp (TriTel) fejlesztése folyik a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetben. A
műszer fedélzeti működésének a tesztelésére egy LED fényforráson alapuló ellenőrző rendszert dolgoztunk ki. A jelen
dolgozatban – a földi bemérési, kalibrálási és tesztelési módszerek rövid ismertetését követően – a TriTel fedélzeti ellenőrző
rendszerének működési elvét mutatjuk be, emellett a fejlesztés során érvényesített főbb szempontokat elemezzük, illetve
foglaljuk össze.

Bevezetés
Az űrállomásokon és egyéb emberes űreszközökön folyó
sugárvédelmi mérések egyrészt a dózistérkép elkészítését –
azaz a dózisteljesítmény helyfüggésének meghatározását –
és a dózisteljesítmény időbeli változásának nyomon
követését szolgálják, másrészt biztosítják az űrhajósok
személyi dozimetriáját. A kozmikus sugárzási tér jellemzői
számos tényező – többek között a naptevékenység, az űreszköz pálya menti mozgása, valamint a szerkezeti elemek
árnyékoló és konverziós hatása – miatt helyről helyre és
időről időre jelentős mértékben változhatnak. Az
űrhajósokat érő sugárzás dózisegyenértékének meghatározása szempontjából ezért fontos a kozmikus sugárzás
jellemzőinek fedélzeti, folyamatos, valós idejű nyomon követése is. Jelenleg számos állandó vagy kísérleti műszer,
illetve detektor szolgál az űrállomáson kialakuló sugárzási
viszonyok meghatározására. Köztük az orosz szolgálati
rendszer részeként üzemelő, magyar fejlesztésű Pille
termolumineszcens dózismérő rendszer, amelynek első
verzióját még 1980-ban Farkas Bertalan használta a Szaljut-6
űrállomás fedélzetén [1]. A nemzetközi együttműködések
keretében emellett számos további, a földi laboratóriumokban kiértékelt magyar passzív detektor is feljutott az ISS
fedélzetére [2].

A háromtengelyű szilícium
detektoros teleszkóp felépítése
Az elmúlt években – részben a Pille termolumineszcens
dózismérő rendszer eredményeire alapozva – egy
dozimetriai célú, háromtengelyű szilícium detektoros
teleszkóp (TriTel) fejlesztése kezdődött a Magyar
Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Űrdozimetriai Csoportjában [3]. Az eszköz három
ortogonális tengelyének teleszkópjait két-két, egymással
párhuzamosan elhelyezkedő, 300 µm vastagságú és 222
mm2 aktív felületű szilícium félvezető detektor alkotja (1.
ábra).

1. ábra:
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A mérések során a teleszkópok két detektorát ÉS kapuként
használjuk, így a mindkét detektorban jelet adó
részecskéket külön detektáljuk, vagyis az ún. kapuzott és a
kapuzatlan spektrum egyaránt meghatározható. A kapuzott
spektrumból a beérkezett részecskék LET-spektrumát
állíthatjuk elő, a detektorokban elnyelt teljes energiamennyiség pedig a detektor anyagának dózisával arányos.
Ahhoz, hogy a testszövetre jellemző elnyelt dózist megkapjuk, szükség van az adatok testszövetre való átszámítására. Az átszámításhoz használt korrekciós tényező értéke
függ a részecskék energiájától és LET értékétől is [3].
A korábban a világűrben használt egytengelyű teleszkópokkal szemben a TriTel rendszer nagy előnye, hogy három ortogonális tengelyének köszönhetően a tér minden irányában
közel azonosan érzékeny. Aktív műszer lévén a TriTel a sugárzási tér időbeli változásainak nyomon követésére is alkalmas, így a földi kiértékelést követően a Dél-atlanti anomália – a belső van-Allen öv alacsony Föld körüli pályára
benyúló része – befogott részecskéi által okozott dózisegyenérték meghatározása külön is lehetővé válik. A TriTel
űrállomásra tervezett változatainak adatgyűjtő központi
egysége ezen felül monitorozó jelleggel közel valós idejű
dózisteljesítmény-méréseket is végez, melynek eredményeit
kijelzőjén meg is jeleníti. A nyers mérési adatokat a küldetés
végén az űrhajósok USB-memória egységre mentik, és azt
részletes kiértékelés céljából a Földre visszahozzák.
A tervek szerint a TriTel rendszerrel a közeljövőben több
kísérletben is részt veszünk:
− A háromtengelyű teleszkóp iránt nagy érdeklődést
tanúsít az orosz űrkutatás; a moszkvai Orvosbiológiai
Problémák Kutatóintézetével (IBMP) történt megállapodás szerint a közeljövőben repülési lehetőséget biztosítanak a TriTel számára a Nemzetközi Űrállomás Zvezda
modulján.
− Az európai SURE (International Space Station: a Unique
REsearch Infrastructure) program keretében pedig az
eszköz a Nemzetközi Űrállomás európai Columbus
modulján fog dozimetriai méréseket végezni.
− Az Európai Űrügynökség Oktatási Irodája által
meghirdetett ESEO (European Student Earth Orbiter)
program keretében a TriTel egy műholdas változata kap
helyet a Nemzetközi Űrállomásétól eltérő pályán keringő
ESEO diákműhold fedélzetén.
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és belső impulzusgenerátoros) és sugárforrásos (nagyenergiás részecskegyorsítóknál, valamint alfa-részecskéket kibocsátó, kalibráló forrás alkalmazásával vagy gamma-sugárforrás segítségével történő) módszereket. Ezekkel a módszerekkel a TriTel rendszer földi bemérése, illetve tesztelése
ugyan megvalósítható, a világűrben többségük nem vagy
csak korlátozottan alkalmazható. Egyrészt az űreszközök
fedélzetén nem állnak rendelkezésre a szükséges nagyberendezések (mint például gamma-besugárzók, részecskegyorsítók), valamint az űrhajósoknak az egyes mérésekre
fordítható ideje is limitált, másrészt a kozmikus sugárzás
folyamatosan jelen van, vagyis a sugárzás forrása nem
kapcsolható ki.

Kalibráció és bemérés alfa-részecskéket
kibocsátó kalibráló forrással
Az
alfa-részecskéket
kibocsátó
kalibráló
forrás
alkalmazásának legnagyobb előnye az, hogy ismert
aktivitású és energiájú töltött részecskék válaszát vizsgálhatjuk. Mivel e részecskék hatótávolsága a detektorok
vastagságánál kisebb (A Po-210 5,3 MeV-es alfa-sugárzásának hatótávolsága szilíciumban ~25 µm [4].), impulzusgenerátor segítségével a rendszer energia-kalibrációja
elvégezhető, ugyanakkor a koincidencia-áramkörök működése valós detektorjelekkel nem tesztelhető. A két detektor
közé helyezett alfa-forrás esetében pedig – a bomlások
sztochasztikus jellege miatt – csak véletlen koincidenciák
megjelenésére számíthatunk. További problémát jelent,
hogy az alfa-részecskéket kibocsátó sugárforrás „kikapcsolása” csak bonyolult mechanikai takarórendszerrel
oldható meg.
Egy 5,3 MeV alfa-energiájú Po-210 alfa-forrással és a detektor előerősítőjének tesztbemenetére csatlakoztatott impulzusgenerátorral az analóg jelfeldolgozó rendszer első
tesztjei meg is történtek. Igazoltuk, hogy a TriTelhez
kifejlesztett analóg áramkörök 50 keV leadott energiának
megfelelő zajhatára a korábban vizsgált [5] Amptek A250
gyári előerősítő zajszintje (70 keV) és egyúttal a rendszer –
megkövetelt – maximális zajszintje (60 keV) alatt van. A
mérések során kapott zajspektruma és a kalibráló Po-210
forrás alfa-spektruma a 2., illetve 3. ábrán látható.

A TriTel rendszer segítségével az űreszközökön lévő összetett sugárzási tér jellemzőinek meghatározása a korábban
alkalmazott módszereknél nagyobb pontossággal valósítható meg. A rendszer a jövőben egy Mars-szondán elhelyezve
a bolygóközi emberes repülés előkészítésére is alkalmas
lesz.

A TriTel bemérése, tesztelése
A TriTel háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp
rendszer bemérésére, kalibrációjára, valamint az egyes alrendszereinek és a teljes rendszernek a tesztelésére, illetve
működésének ellenőrzésére számos módszert alkalmazhatunk. Ezek között megkülönböztetünk elektronikus (külső-
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2. ábra:

A TriTel analóg elektronikai egységeinek zajspektruma
(mérési idő 100 s)
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beépített fénykibocsátó diódákkal (LED, Light-Emitting
Diode) megvalósított ellenőrző rendszer létrehozását tűztük
ki célul, amely a TriTel rendszernek az előerősítők
tesztbemenetén keresztül történő tesztelését egészítheti ki.

A TriTel ellenőrző rendszere
A LED-es mérések elve

3. ábra:

A kalibráló Po-210 sugárforrás alfa-spektruma
vákuumban

Gamma-forrásos tesztek
A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén a TriTel a Dél-atlanti
anomálián történő áthaladásokat a mért beütésszámgyakoriságok alapján, közel valós időben fogja
meghatározni. Az átváltásokat meghatározó algoritmus
földi tesztelése nyitott nyalábú gamma-besugárzó segítségével elvégezhető. Ekkor a detektor–gamma-forrás távolság
változtatásával végeredményben a beütésszám-gyakoriságot változtathatjuk meg. A gamma-besugárzó segítségével
egyben a dózisteljesítmény mérés is tesztelhető, ugyanakkor
a módszer fedélzeti mérésekre nem alkalmas.

Mérések nagyenergiás részecskegyorsítóknál
Nagyenergiás részecskegyorsítóknál különböző, ismert
LET-értékű részecske spektrumának felvétele lehetséges,
ezzel a módszerrel a TriTel-lel történő LET-meghatározás
pontossága és megbízhatósága ellenőrizhető. A többi,
ismertetett módszerhez képest nehezebben hozzáférhető és
drágább, fedélzeti mérésekre nem alkalmas.

A látható fény tartományában (λ = 380 … 750 nm) a fotonok
energiája (1,7 eV – 3,3 eV) meghaladja a tiltott sáv
szélességét szilíciumban (1,1 eV). A látható fény fotonjai így
a szilícium kristályban elektron-lyuk párokat hoznak létre
(ionizáció), vagy energiájukat másra (például gerjesztésre)
fordítják. A jelfeldolgozó rendszer időfelbontásán belül
beérkező fotonok által keltett töltéshordozó párok a
kimeneten ugyanahhoz az egy jelhez adnak járulékot. A
LED-et a felbontási időnél rövidebb, azonos szélességű és
amplitúdójú, négyszög alakú impulzusokkal meghajtva az
analóg jelformáló rendszer kimenetén gyakorlatilag
egyforma amplitúdójú jeleket kapunk. Amennyiben a jel
amplitúdója az alsó diszkriminátorszintnél nagyobb, a
leadott energia spektrumban egy csúcs jelenik meg. A
továbbiakban az egyszerűség kedvéért erre a csúcsra LEDes csúcsként hivatkozunk.

Mérések egyenáramú üzemmódban
Első lépésben a detektort egy fénytől elzárt dobozban, egy
egyenáramú (DC) üzemmódban működő LED-del
közvetlenül megvilágítva (a detektor és a LED közötti
távolság 10 cm volt) mértük az áramerősséget a detektor
kimenetén. Az egyenáramú és az impulzus üzemmód közti
különbséget a 4. ábra szemlélteti.

Tesztek az előerősítő tesztbemenetére
csatlakoztatott impulzusgenerátorral
A TriTel analóg jelfeldolgozó rendszerének tesztelésére az
előerősítőket tesztbemenettel láttuk el. A tesztbemenetre
adott feszültségimpulzust egy kondenzátor alakítja át
töltéssé. Erre a bemenetre egy megfelelően stabil jelet
előállítani képes impulzusgenerátor kimenetét csatlakoztatva a rendszer linearitása és dinamika-tartománya is
vizsgálható. A kalibráló jel és egy ismert energiájú alfaforrás felhasználásával a detektor kimenetén kapott jel
segítségével rendszerünk sugárzási energia egységben
(MeV) is kalibrálható. Digitális-analóg átalakítók segítségével a TriTel a világűrben is képes az előerősítők tesztbemenetén tesztimpulzusokat előállítani (beépített impulzusgenerátor), ekkor viszont a tesztelésre szolgáló jel rögtön az
előerősítő bemenetén jelenik meg, nem pedig közvetlenül, a
detektorban lezajló kölcsönhatások eredményeképpen
keletkezik.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy e módszerek egyike
sem képes a műszer teljes körű bemérésére, ahhoz a fenti
módszerek kombinációjára van szükség. A teljes analóg
rendszer tesztelésére ezért egy, a teleszkópok tokozásába
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4. ábra: A LED egyenáramú és 1 kHz-es impulzus üzemmódja
(mérések során alkalmazott tipikus értékek: ∆t = 10 ms, timp ~
1 µs)
Az egyenáramú üzemmódban végzett mérésekkel
megbecsülhető, hogy impulzus üzemmódban, adott
impulzushossz mellett mekkora áramnak kell a LED-en
keresztülfolynia ahhoz, hogy a detektor kimenetén meghatározott – azaz adott leadott energiának megfelelő – amplitúdójú jelet kapjunk. Ekkor feltételezzük, hogy az egy
LED-impulzus hatására a detektor érzékeny térfogatában
keltett töltésmennyiség közelítőleg megegyezik az egyenáramú üzemmódban, a detektor kimenetén mért áramerősségnek (I) az egy impulzushosszra vett időintegráljával.
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5. ábra:

A DC üzemmódú LED-es mérésekhez alkalmazott mérési összeállítás

A mérések két célt szolgáltak. Egyrészt, hogy ellenőrizzük,
a LED által kibocsátott fotonok a detektor holtrétegén
áthaladva el tudják-e érni a detektor érzékeny térfogatát és
ott elegendő töltéshordozó-párt tudnak-e kelteni ahhoz,
hogy a kimeneten mérhető jelet kapjunk; másrészt, hogy ezt
követően nagyságrendileg megbecsüljük, mekkora – a LEDen átfolyó – áram esetén kapunk impulzus üzemmódban
legalább az 5 MeV energiájú alfa-részecske által keltett
jelnek megfelelő jelamplitúdót a kimeneten. Legfeljebb timp
= 2 µs-os impulzushosszt feltételezve a detektor kimenetén
mérhető áramerősség:

I = Is +
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Eα
1
⋅e⋅
= I s + 110 nA
Eátl .ion
t imp

(1)

ahol
− Eα az alfa-részecske energiájának megfelelő leadott
energia (5 MeV);
− Eátl.ion az átlagos ionizációs energia szilíciumban (3,6 eV);
− e az elektron töltése (1,6·10-19 C);
− timp a LED impulzushossza (2 µs).
A méréshez – a teleszkóp tokozásába való beépíthetőséget is
figyelembe véve – egy négyszögletes, 4 mm x 2 mm
keresztmetszetű, kék fényű LED-et használtunk. A LED
főbb paramétereit az 1. táblázat, a DC üzemmódú
méréseknél alkalmazott elrendezést az 5. ábra mutatja.
1. táblázat A LED-es mérésekhez használt fénykibocsátó dióda
főbb paraméterei
értéke

domináns hullámhossz (λd)

470 nm

a domináns hullámhossznak megfelelő
fotonenergia

2,6 eV

maximális áram (DC üzemmód)

30 mA

maximális áram (impulzus üzemmód)

100 mA

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

2. táblázat A DC üzemmódban elvégzett mérés eredményei
mennyiség

mértéke

a detektor sötétárama (Is)

23 nA ± 1 nA

a detektor kimenetén beállított
áram (I = Is + 110 nA)

133 nA ± 1 nA

a LED-en átfolyó áram

− Is a detektor sötétárama;

paraméter

A detektor-feszültséget egyenáramú tápegység szolgáltatta,
a polaritás előjelét kapcsoló segítségével lehetett megváltoztatni. A detektort a nagy áramoktól egy vele sorba kötött,
10 MΩ-os ellenállás óvta meg. A detektor visszáramának
mérése egy, a nA-es tartományban is mérő multiméterrel, a
detektorfeszültség ellenőrzése digitális voltmérővel történt.
A labor hőmérséklete T = 23°C volt. A mérési eredményeket
a 2. táblázatban foglaljuk össze.

0,85 mA ± 0,02 mA

A LED-es ellenőrző rendszernek a TriTelbe történő
integrálásakor a fénykibocsátó diódákat nem célszerű a
teleszkópok tengelyének vonalában elhelyezni. Egyfelől a
LED részben kitakarhatja a teleszkóp látószögét, másfelől –
mechanikai és elektronikai okok miatt is – egyszerűbb a
fényforrást a teleszkóp tokozásába beépíteni, és a LED
fényét egy kis résen keresztül a mérő és a kapuzódetektor
közti térrészbe juttatni. Ebben az esetben viszont a LED – a
geometriából adódóan – csak kis részben világítja meg
közvetlenül a detektorokat, a fotonok nagyobb része a
teleszkóp faláról történő visszaverődés során jut el a
detektorokba. Mivel a fotonok ugyanolyan valószínűséggel
jutnak a mérő-, valamint a kapuzódetektorba, a LED-es
felvillanásoknak tulajdonítható beütések csak a koincidencia jellel kapuzott spektrumokhoz adnak járulékot. A 2.
táblázatban ismertetett mérési eredmények azt mutatják,
hogy az 5 MeV-es alfa-csúcsnak megfelelő LED-es csúcs
előállításához – 10 cm-es detektor–LED távolság és direkt
megvilágítás esetén – az impulzusüzemben megengedett
maximális áramerősségnél közel két nagyságrenddel kisebb
LED-áram is elegendő, ezért a vizsgálatokat a továbbiakban
a végleges elrendezéshez közeli geometriában, impulzusüzemben működtetett fénykibocsátó diódákkal folytattuk.
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Mérések impulzus üzemmódban
Az impulzusüzemben működtetett LED-ekkel történő
mérések – az újragyártás költségeinek csökkentése
érdekében – előbb egy, a véglegeshez hasonló geometriájú
modell-teleszkóppal történtek. Ebben az elrendezésben a
teleszkóp egyik felét egy gyári tokozású detektorral, másik
felét pedig egy alumíniumból készített „áldetektorral”
helyettesítettük (6. ábra).

8. ábra:

6. ábra:

Az „álteleszkóp” (balra) és a valódi teleszkóp (jobbra)

Ekkor ugyan csupán a teleszkóp egyik detektorával lehet
méréseket végezni, viszont a geometriai kialakításnak
köszönhetően a LED-ből kilépő fotonok várhatóan a valódi
teleszkópban tapasztalhatóhoz hasonló módon jutnak el a
mérődetektorhoz. A spektrumok felvétele sokcsatornás
analizátor segítségével történt. Megvizsgáltuk a LED-es
csúcs helyzetének (amplitúdójának) a LED-impulzushossztól és a LED-en átfolyó áramtól való függését.
Példaként a 7. ábra 0,535 mA ± 0,005 mA áramerősség
mellett mutatja a LED-csúcs helyzetének az impulzushossztól való függését, a 8. ábra pedig 1 µs-os impulzushossz mellett szemlélteti a LED-csúcsnak megfelelő leadott
energia és a LED-en átfolyó áram közti összefüggést.

7. ábra:

A LED-es csúcs helyének a LED-en átfolyó áramtól való
függése

A vizsgált 0,5-1,5 µs közötti tartományban a LED-es csúcs
amplitúdója az impulzushossztól lineárisan függ; a
rendszer időfelbontásánál hosszabb impulzusok esetén
további LED-es csúcsok jelennek meg a leadottenergiaspektrumban. A jelamplitúdó és a LED-en átfolyó áram
közötti összefüggés a fénykibocsátó dióda teljes nyitásáig a
dióda-karakterisztikát követve exponenciális, majd a nyitást
követően közel lineáris.
A mérések folyamán sor került a LED-es ellenőrző rendszer
hőmérsékletfüggésének vizsgálatára is (9. ábra).
A TriTel rendszer üzemi hőmérséklet-tartományán (20°C…+30°C) belül a jelamplitúdó a hőmérséklet-változás
következtében maximálisan 25-30%-ot változhat, ami a LED
fényintenzitásának a hőmérséklettől való függésével
magyarázható.
A tervezett, kellően széles mérési tartomány (0,2-120
keV/µm) elérésére a TriTelben egy lineáris, 16 bites (65536
csatornás) amplitúdó analizátort használunk annak
érdekében, hogy átkódolás segítségével egy 128
csatornaszámú, viszonylag pontosan ismert, közel
logaritmikus
(kvázi-logaritmikus)
karakterisztikájú
analizátor álljon rendelkezésünkre. Amennyiben a
spektrumfelvétel során a hőmérséklet-változás 6°C-nál
kisebb, akkor – figyelembe véve, hogy a TriTel 128
csatornás kvázi-logaritmikus spektrumaiban a szomszédos
csatornák közötti jelamplitúdó-növekmény 5,8-5,9%,
valamint a hőmérséklet-változás következtében az üzemi
hőmérséklet-tartományban a relatív jelamplitúdó-változás
0,3-0,9 %/°C – ez a hőmérséklet-változás a LED-es csúcs
legfeljebb egy csatornányi elmozdulását okozhatja a
spektrumban.

A LED-es csúcs helyének az impulzushossztól való
függése
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A LED-es csúcs helyének abszolút (a) és relatív (b) megváltozása a hőmérséklet függvényében

A TriTel rendszer repülő példányainak esetében érdemes a
földi bemérések eredményei alapján még a felbocsátás előtt
egy optimális impulzushosszt (~1 µs) rögzíteni, és a LED-es
csúcs helyét a rendszer kalibrációját követően a LED-áramot
változtatva szoftveresen beállítani. A LED-es ellenőrzőrendszer folyamatos üzemeltetése a mérések alatt – elsősorban a műholdak fedélzetén, ahol rövidebb idők alatt is
jelentősebb hőmérséklet-változások következhetnek be,
aminek a következtében a LED-es csúcs elmozdulhat – nem
ajánlott. Ehelyett a küldetéstől és a mérési programtól függően célszerű az egyes mérési ciklusok elején a rendszert
csak rövid időre (30-300 s) 0,5-5 Hz impulzus-gyakorisággal
bekapcsolni. A hőmérsékleti adatok ismeretében a LED-es
csúcs helye, a mérési idő és a jelgyakoriság ismeretében
pedig a LED-es beütések száma határozható meg. A
kiértékeléskor így a LED-es csúcs a kapuzott spektrumokból
kivonható. A HK (HouseKeeping, azaz hőmérsékleti,
feszültség és fogyasztási) adatok, a mérődetektor előerősítőjének bemenetére adott impulzussorozatok és a LED-es
rendszer segítségével a teljes TriTel rendszer működőképességének az ellenőrzése megvalósítható.

LED-ek alkalmazása a koincidencia áramkörök
felbontási idejének vizsgálatára
Egy adott teleszkóp látószögén belüli irányból érkező
proton vagy nehezebb töltött részecske a mérő- és a
kapuzódetektoron gyakorlatilag ugyanabban az időpontban
halad át (∆táthaladás a 10-10-10-11 s nagyságrendbe esik), így a
két jel detektálása (a triggerjelek megjelenése) között eltelt
időt a detektált jelek amplitúdói, vagyis a detektorokban
leadott energiák közötti eltérés nagysága határozza meg. A
10. ábra két eltérő amplitúdójú Gauss-jelalak esetében
mutatja a triggerjelek közötti időeltolódás (∆t) mértékét.

10. ábra: A triggerjelek megjelenése közötti időeltolódás két
különböző amplitúdójú Gauss-jelalak esetében
Koincidenciáról akkor beszélünk, ha az adott teleszkóp
mérő- és kapuzódetektoráról az úgynevezett tk felbontási
időn belül érkezett triggerjel a logikai egység bemeneteire,
vagyis ha ∆t < tk. Egy adott rendszámú ion esetén ∆t értéke
akkor maximális, ha a részecske a teleszkóp egyik detektorán való áthaladás után a másik detektorban elnyelődik,
és ott éppen a diszkriminátorszintnek megfelelő energiát ad
le. Ekkor a két jel alakja a következő formában írható fel:

 t2 
E 1 (t ) = E d ⋅ exp − 2 
 2σ 

(2)

 t2 
E 2 (t ) = E max ⋅ exp − 2 
 2σ 

(3)

ahol
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− Ed az egyik detektorban
megfelelő leadott energia;

a

diszkriminátorszintnek

− Emax a másik detektorban a lehetséges maximális leadott
energia;
− σ a Gauss-görbe paramétere.
A diszkriminátorszintet az E1 jel definíció szerint a t = 0 µs
időpillanatban éri el, az E2 jel pedig az

 t2 
E max ⋅ exp − 2  = E d
 2σ 

(4)

egyenlettel definiált időpontokban metszi. Átalakítások
után kapjuk, hogy

∆t = t = 2σ ⋅ ln E max − ln E d

(5)

Minél nagyobb LET-értékű ionokat szeretnénk figyelembe
venni a kapuzott spektrumokban, tk értékét annál
nagyobbra kell választani. Ugyanakkor azt is figyelembe
kell venni, hogy tk növelésével a véletlen koincidenciák
gyakorisága (cr)

c r = 2t k ⋅ N 2

(6)

nő (N a detektorokon észlelt átlagos jelszámlálási sebesség),
így tk értékét nem érdemes minden határon túl növelni. Az
optimális érték meghatározása csak az adott küldetés
jellemzőinek (spektrumok, beütésszámok) ismeretében
lehetséges.
A valóságban a jelalakok a jelformáló tagok számától, illetve
paramétereinek értékeitől függően a Gauss-görbétől eltérnek, így a földi tesztek részeként mindenképpen szükséges
a koincidencia áramkörök felbontási idejének mérésekkel
történő részletes vizsgálata is. Ennek megvalósítására egy, a
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LED-es ellenőrzőrendszerre épülő mérési elrendezést
valósítottunk meg. Annak érdekében, hogy a teleszkópot
alkotó két detektor kimenetén eltérő amplitúdójú jel jelenjen
meg, a detektorokat egymástól optikailag elzárva, külön
fénykibocsátó diódák világítják meg. A két LED-et ugyanaz
az impulzusgenerátor hajtja meg, így az impulzus
megjelenésének időpontja és az impulzushosszak a két
rendszerben megegyeznek. A fény intenzitása a detektor és
a LED közötti távolságnak, a LED elé helyezett nyílás
(blende) méretének, valamint a LED-en átfolyó áramnak a
változtatásával állítható be.
A LED ki-, valamint bekapcsolt állapotában elvégzett
zajspektrumos mérések azt mutatták, hogy az analóg
rendszer zaja nem növekedett meg. A LED kitakarása
mellett felvett spektrumokban a LED-es csúcs nem volt
jelen, ami azt jelenti, hogy a korábban megfigyelt LED-es
csúcsok
megjelenése
közvetlenül
a
kibocsátott
fényimpulzusok és nem a diódára érkező impulzusok
eredménye.

Összefoglalás
A
kozmikus
sugárzás
dózisegyenértékének
meghatározására egy háromtengelyű szilícium detektoros
teleszkóp (TriTel) fejlesztése folyik az MTA KFKI AEKI-ben.
A rendszer működésének tesztelésére egy, a teleszkópok
tokozásába beépített LED fényforráson alapuló rendszer
létrehozását tűztük ki célul. A számítások, valamint a
mérési eredmények azt mutatják, hogy a LED-es ellenőrző
rendszer
megvalósításának sem mechanikai,
sem
elektronikai akadálya nincs; a detektorpárok tokozásába
beépített, impulzusüzemben működtetett LED fényforrások
segítségével a komplett analóg rendszer bemérése
megoldható, beleértve a koincidencia áramkörök felbontási
idejének vizsgálatát is.
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A paksi üzemzavarhoz kapcsolódó rugós és
kazettafelütközéses kísérletek
Vimi András, Hózer Zoltán, Nagy Imre, Windberg Péter, Perezné Feró Erzsébet,
Novotny Tamás, Pintérné Csordás Anna
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 29-33, Tel: 392-2222, Fax: 395-9293

A paksi tisztítótartályban történt üzemzavar megértésére korábban integrális méréseket hajtottunk végre a CODEX
berendezésen [7]. Ezek a kísérletek jól mutatták, hogy az üzemzavar főbb szakaszai során mi történt a fűtőelemekkel. A
CODEX mérések reprodukálták a fűtőelemek felfúvódását, oxidációját, hidrogénfelvételét, valamint rideg sérülését a hideg
vizes elárasztás során. A sérült fűtőelemek illetve a tisztítótartály vizuális vizsgálata során olyan jelenségeket is
megfigyeltek, amelyekre sem az integrális mérések, sem a numerikus modellek nem adtak választ. Ezért az AEKI-ben további
méréseket hajtottunk végre a részletek jobb megértéséhez. A két legérdekesebb jelenség – a fűtőelem külső felületén tapasztalt
spirál és a tisztítótartály fedelén belül látott karcok – értelmezéséhez új kísérleti berendezéseket építettünk.

Bevezetés
A 2003. évi paksi üzemzavar után számos érdekes
megfigyelés történt, amelyek közül a jelen munkában két
folyamat megértésére végeztünk kísérleteket. A rugós
mintadarabokkal végrehajtott mérések rámutattak, hogy az
oxidálódott fűtőelemek felső szakaszán megfigyelt külső
spirál a burkolat és a fűtőelemben található rugó bonyolult
kölcsönhatása során jöhetett létre, amelyben fontos szerepe
volt a két fémfelület közötti szoros kontaktusnak, a magas
hőmérsékletnek és a cirkónium oxidációjának.
Rövid
fűtőelem köteggel végzett méréseink jelezték, hogy a
tisztítótartály belső felületén tapasztalt karcokat az
elárasztás során függőlegesen elmozdult kazetták hozhatták
létre.

kölcsönhatás eredményeként, valamint, hogy milyen
mechanizmus okozhatta a spirális rugónyom megjelenését a
fűtőelem-pálcák felső végein [1, 2].

A kísérletek előkészítése
Vizsgálódásaink középpontjába a rugó hőtágulása
következtében előálló képlékeny deformáció, a rugó és a
burkolat közötti érintkező felületen esetlegesen kialakuló
eutektikumréteg,
a
burkolat
oxidáció
közbeni
méretnövekedése, valamint a távtartórácsnak a burkolatra
gyakorolt közvetlen hatása került.

A rugó szerepe a fűtőelemek
sérülésében

A fentiek figyelembevételével 13 egymástól eltérő
szerkezetű mintadarabot készítettünk el. Tervezésükkor
törekedtünk arra, hogy a minták és részegységeik
számunkra fontos fizikális paraméterei és anyagaik a lehető
legjobban közelítsék a valós fűtőelempálcák azon részének
paramétereit, melyben a tablettákat egymáshoz szorító rugó
helyezkedik el (a fűtőelempálcák felső vége).

A paksi üzemzavar után végzett vizuális vizsgálatok egyik
érdekes megfigyelése szerint a fűtőelem-csövekben
található rugók néhány rúdból kiestek, míg másokban
benne maradtak, sőt a rugó mintázata látható volt a
burkolat külső felületén is. Mindez felvetette azt a kérdést,
hogy milyen szerepe lehet a rugónak a fűtőelemek
tönkremenetelében baleseti körülmények között. A Magyar
Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
(AEKI) kísérleteket végzett annak megállapítására, hogy
létrejöhet-e fűtőelem-sérülés a pálcákban található rugó és a
burkolat közötti magas hőmérsékleten végbemenő

Ezért a minták burkolata minden esetben a paksi
reaktorokban is használt E110 anyagból készült, az UO2
fűtőelem tablettákat mérethelyes Al2O3 -dal helyettesítettük.
Egyes mérésékben eredeti, az orosz gyártó által szállított
rugót, valamint saját készítésű, nagyobb külső átmérővel
rendelkező rugót is használtunk az intenzívebb rugóburkolat kontaktus megvalósítására. Feltételezéseink szerint
a rács is szerepet játszhat a sérülési mechanizmusban, ezért
néhány mintadarabon cirkóniumból, illetve rozsdamentes
acélból készült távtartórács-szegmenst is elhelyeztünk a
valósághű modellminta megvalósítása érdekében.

Kontakt: vimi@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009
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A hőkezelt, majd oxidált R-6 mintadarab

A tervezett kísérletek az alábbi paraméterekben tértek el
egymástól:
− elért maximális hőmérséklet,
− hőkezelési idő,
− nyomóerő a rugó és a burkolat között,
− távtartórács jelenléte,
− rugó fajtája, elrendezése,
− atmoszféra (argon vagy argon+vízgőz)

A minták hőkezelése és oxidációja
A legyártást követően, a mérések megkezdése előtt minden
egyes mintadarab átesett egy benzolos, majd alkoholos
tisztítási folyamaton, amellyel elértük, hogy a minták egyes
részegységeinek felületén ne maradjon szennyező anyag.
A kísérleteket a különböző kialakítású mintadarabok 2-5
órás hőkezelésével kezdtük, amit minden esetben argon
atmoszférában végeztünk 1000-1200 °C-os hőmérséklettartományban.
Az elvégzett mérésekből kiderült, hogy a paksi tisztítótartályban 2003. áprilisában megsérült kazetták egyes fűtőelem-pálcáinak külső felületén megfigyelt bordák kialakulását a minták argon atmoszférában történő hőkezelésével
nem lehetett előidézni. Ezért további kísérleteket végeztünk
annak érdekében, hogy a rugó nyoma megjelenjen a burkolaton. Törekedtünk arra, hogy ezen kísérletek általunk előírt
paraméterei jobban reprezentálják a tisztítótartályban uralkodó szélsőséges viszonyokat.

A mérések alapján elmondható, hogy a minták szembetűnő
duzzadása volt megfigyelhető (az átmérő növekedése), de
az oxidáció önmagában nem produkált rugónyomot
éppúgy, mint az argonatmoszférás hőkezelés sem.
A négy oxidált mintadarab közül csak két burkolaton voltak
láthatók a rugó okozta deformációk (1. ábra).
Az
R-6-os
mintadarab
oxidálódott,
továbbá
az
átkristályosodásra utaló mintázat is látható volt a felületén.
Előtűnt a csőmintában lévő rugó nyoma is, amely az 1. ábra
léptékének 0 és 3 cm-es jelölése közötti részéhez tartozó
mintaszakaszon felismerhető. A minta legnagyobb átmérője
9,35 mm, legkisebb átmérője 8,95 mm volt.
A mintadarab egy 50 mm hosszú, menetes cirkónium
véglezáró dugókkal ellátott E110 csőből és egy 1 mm
anyagátmérőjű
rugóból
állt,
ami
különböző
menetemelkedéssel és külső átmérővel készült. A nagyobb
átmérőjű rugószakasz úgy volt kialakítva, hogy
összeszereléskor belefeszüljön a cirkónium csőbe, ezzel
lehetővé téve a megfelelő cső-rugó kontaktust (2. ábra). Ezt
a mintadarabot az 5 órás, 1000 °C-os oxidáció előtt 5 órán
keresztül, 1200 °C-on argonban hőkezeltük.

A rugónyom előidézése szempontjából legfontosabb három
paramétert szem előtt tartva (hőmérséklet, hőkezelési idő,
vízgőz-koncentráció) próbáltunk meg előrébb lépni. Ezért
több, egymástól független oxidációs kísérletet hajtottunk
végre a már meglévő - és az egyes hőkezeléseken átesett mintákkal.
A mintákat 1000 °C hőmérsékleten 4-6 órán keresztül
oxidáltunk áramló vízgőz-argon atmoszférában, izoterm
körülmények között. A vízgőzhöz 12 tf%-os, nagy
tisztaságú argont kevertünk, ami mint hordozó továbbította
a vízgőzt a vízszintes elrendezésű kemencén keresztül.
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Az R-6 mintadarab rajza
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Morfológiai és elemösszetétel vizsgálatok
A hőkezelések előtt és után néhány mintadarabról
radiográfiai
és
neutron
radiográfiai
felvételeket
készítettünk,
valamint
a
mérések
után
egyes
mintadarabokról metszetek is készültek a metallográfiai
vizsgálatokhoz. Részletes SEM+EDX (Scanning Electron
Microscopy + Energy- Dispersive X-ray spectroscopy)
vizsgálatokat is végeztünk annak érdekében, hogy meg
lehessen határozni az acélrugó és a cirkónium burkolat
közötti kémiai és mechanikai kölcsönhatások jellemzőit
(eutektikum-képződés és lokális deformáció mértéke).
A 3. ábra két olyan részletet mutat, ahol a rugódarabok
közvetlenül érintkeztek a Zr csővel. A képek felső részén a
világos kontrasztú rész az E110 cső, a cső alsó részén a
szürkés rész cirkónium oxid, és a csődarab alatti részen van
egy-egy rugó. A rugódarabok közepe fém, míg a szürkés
rész vasoxid.
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230 mikrométertől 400-500 mikrométerig változik
(valószínűleg deformáció is történt). Nagy repedések is
vannak a vasoxidban. A cső szélein lévő cirkónium-oxid
vastagsága 30-70, egyes helyeken kb. 100 mikrométer.

Az eredmények értékelése
Vizsgálatainkból egyértelműen kiderült, hogy csak azokon
a mintákon volt látható a rugó lenyomata, melyeknél
biztosítva volt a rugó-burkolat közötti megfelelő fémes
kapcsolat, a mintákat hőkezelésnek vetettük alá, majd
később oxidáltuk is. Ezeket a feltételeket csak két
mintadarab teljesítette maradéktalanul. Az összes többi
kísérleti kondícióban nem állt elő a keresett effektus,
melynek kialakulási folyamata a következőképpen
foglalható össze: a magas hőmérsékletű hőkezelés során a
spirális rugó-cső érintkező felületeken vékony eutektikumréteg alakult ki, majd később, a lényegében kétoldali
vízgőz-atmoszférás oxidáció során a csőminta külső és belső
felülete is oxidálódott a benne található rugóval együtt. Az
oxidáció mértéke a rugó-burkolat érintkező felület mentén
volt a legkisebb, hiszen a vízgőz itt fért legkevésbé hozzá a
cirkónium felülethez.
Ahol a gőz hozzáfért a burkolatanyaghoz, ott reakcióba
lépett vele, így okozva annak méretnövekedését (csőátmérőnövekedés). Továbbá a rugó-burkolat érintkező felületek
mentén az oxidált eutektikumréteg megakadályozta a Zrcső megduzzadását. Ezzel magyarázhatóvá vált, hogy miért
a menetek közötti távolság felénél van a hullámszerű
mintázat tetőpontja[3, 4].
A sérülést megelőző időszakban az esetlegesen felfúvódott
(creep állapot) és integritását még tartó pálcán rugónyom
kialakulása nem lehetséges, mert nem biztosított a
megfelelő rugó-burkolat kontaktus.
Kísérleteink megmutatták, hogy nem a rugó nyomta ki a
burkolatanyagot, hanem a burkolatanyag duzzadt meg az
oxidáció során, ennek mértéke pedig ott volt a legnagyobb,
ahol rugó nem érintkezett közvetlenül a csővel.

A kazetták felütközésének vizsgálata
A paksi üzemzavart követően sor került a tisztítótartály
eltávolított fedelének vizsgálatára. A fedél belső felületén
olyan karcolásnyomok voltak találhatók, amelyek
valószínűleg a kazettáktól származtak. Ehhez a kazettáknak
függőleges irányban el kellett mozdulniuk eredeti
helyzetükből [5, 6].
Jelen munka célja annak meghatározása volt, hogy milyen
mechanizmus okozhatta a kazetták felütközését a
tartályban.

A kísérleti berendezés

3. ábra:

Az R-6 mintánál az E110 cső és egy-egy rugódarab BEI
felvételei

Látható a BEI (Backscattered Electron Image) felvételeken,
hogy a rugó jelentős része oxidálódott. Az oxid vastagsága
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A
kísérlet
végrehajtásához
indukciós
kemencét
használtunk, amelyhez egy argon rendszer csatlakozott. A
köteg elárasztásához egy gravitációs elven működő, vízzel
feltöltött tartályt használtunk, amely a köteg aljához
csatlakozott (4. ábra). A hét rúdból álló köteget egy kvarc
cső vette körül, alul és felül – szabad függőleges
elmozdulást megengedő – kerámia tartók rögzítették.
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A kazetta felütközéshez használt kísérleti berendezés sémája (baloldali kép) és a köteg a mérőszakaszban (jobboldali kép)

5. ábra:

A köteg a kísérlet után

A 350 mm hosszú fűtőelem-pálcákban nem volt tabletta, a
pálcák le voltak dugózva. A 7 rúdból álló köteget hatszög
alapú palást (kazettafal) vette körül. A rudak hosszirányban
három szegmensből álltak. Az alsó és felső szegmens
normál VVER-440 fűtőelem burkolat volt (ø 9,15 mm). A
középső szakaszt 10,75 mm átmérőjű Zircaloy csövekből
állítottuk össze, amely szakasz a felfúvódás következtében
létrejött áramlási keresztmetszet csökkenést modellezte. A
köteget VVER-440-es, háromszög osztású rácson állítottuk
össze 12,3 mm-es rácsmérettel. A kötegben két távtartórács
volt elhelyezve a középső szakasz két végén. A köteg tetején
egy további lemez volt beépítve, ami rögzítette a köteget, és
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további áramlási keresztmetszet csökkenést jelentett. A
köteg tömege 591 g volt (5. ábra).

A kísérlet végrehajtása
A kísérlet során az elárasztáskor betáplált víz a köteg
belsejébe jutott, és a hirtelen gőzfejlődés a kazetta
függőleges elmozdulását okozta. A kazetta kiütötte a
kvarccsövet felülről lezáró kerámia dugót. A kísérletet
video felvételen rögzítettük (6. ábra). Ennek alapján
elmondható, hogy a köteg függőleges elmozdulása 9 cm
volt.
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6. ábra:

A kísérlet során készült felvételek

A kísérlet végrehajtásának fő lépései az alábbiak voltak:
− A kemencében elhelyezett köteget argon atmoszférában
felmelegítettük 1050 °C-ra. A hőmérsékletet pirométerrel
mértük a köteg középső szakaszán (6.a ábra)
− A köteg elárasztásához 0,6 l vizet használtunk fel, amit a
köteg aljához képest 1,5 m magasan található tartályból
engedtünk be. (Ez a vízmennyiség a mérőszakasz
magasságának feléig tudta volna feltölteni a köteget, ha
nem forr el.)
− Amint a víz elérte a köteg alját, látható volt, hogy a felső
kerámia dugó emelkedni kezd (6.b ábra), majd kilökődik
a helyéről (6.c ábra), és a köteg a kvarccső felső pereme
fölé emelkedik (6.d ábra)

A kísérlet előkészítésekor azt tapasztaltuk, hogy ha az alsó
kerámia tartó és a köteg között nagy rés volt, akkor a
beáramló víz jelentős része ezen a résen keresztül a
kazettafal és a kvarccső közötti résbe jutott, és a keletkező
gőz – a fentiekhez hasonló körülmények között – nem
idézte elő a kazetta elmozdulását.

Az eredmények értékelése
A jelen munkában elvégzett kísérletekkel és elemzésekkel
azt kívántuk megérteni, hogy milyen mechanizmus
okozhatta a kazetták felütközését a 2003. évi paksi
üzemzavarban.
Az eredmények szerint a kazetták felütközését valószínűleg
több egymást követő folyamat eredményezte.

− A felső pozíció elérése után a köteg leesett (6.e ábra), sőt a
kerámia dugó is visszaesett a kvarccső tetejére (6.f. ábra).

1.) Először a fűtőelemek felfúvódása történt meg, ami a
kazetta áramlási keresztmetszetét lecsökkentette.

− A vízbe visszaérkezett forró köteg kölcsönhatásba lépett a
hűtőközeggel, és ennek eredményeként forró gőz és víz
távozott a kvarccső felső végén (6.g ábra).

2.) A
fedél
nyitásakor
az
alacsony
vízszint
megemelkedett, és a szivattyú által betáplált víz
elérte a rudak forró felületét a kazettákon belül.

− A folyamat gyorsaságát jellemzi, hogy a 6.b és a 6.g.
felvételek között kevesebb, mint egy másodperc telt el.

3.) Végül a hirtelen képződő gőznek a kazettából lefelé
történő kiáramlása okozta a kazetta függőleges
elmozdulását.

− Végül az indukciós kemencét kikapcsoltuk, és a köteg
lehűlt.
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Talán fontos megemlíteni, hogy a fentebb vázolt folyamat
végeredményét tekintve (kötegelmozdulás) egy nagyobb
primerköri csőrörés esetén a reaktortartályban esetlegesen
kialakuló leszáradást követő újraelárasztás során a köteg
függőleges
irányú
elmozdulása
nem
lehetséges
konstrukciós okok miatt (a kötegek feladatukhoz mérten
rögzítve vannak).
A kísérleti és a számításos eredmények alapján
valószínűsíthető, hogy a paksi üzemzavar során a kazetták
felütközésére a tartályfedél nyitásakor került sor. Ebben az
időpontban a kazettáknak csak az alsó része volt vízben, a
fűtőelemek nagyrészt szárazon voltak és felhevültek (7.a
ábra). A fedél és a tartály pereme között létrejött résen gőzgáz keverék távozott, és ezért lecsökkent a belső nyomás.
Így a szivattyú által betáplált és addig by-pass útvonalon
távozó hűtőközeg beáramlott a kazetták forró – azaz száraz
– szakaszába. A forró felületen hirtelen keletkezett
nagymennyiségű gőz nem tudott távozni a kazettából, és
ezért a kazetta mozdult el az egyetlen olyan irányba, amerre
nem volt rögzítve. A kazetták elérték a fedelet és
visszaütköztek róla (7.b ábra). A tartály kinyitása után a
fedél elmozdult eredeti helyzetéből – ebben a kiáramló gőz-

a

b
7. ábra:
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gáz keverék mellett a kazetták felütközése is szerepet
játszhatott. Az alsó lemezre visszaeső kazetták (7.c ábra)
másodszor már nem tudtak felütközni, mivel egyrészt
bizonyos mértékben lehűltek, mire visszaestek, másrészt az
első felütközés után a hűtővíz a nyitott alsó lyukakon
keresztül bejutott a kazetták közötti térbe is, harmadrészt
pedig megindult a külső víztérből a beáramlás a perem és a
fedél közötti résen keresztül (7.d ábra).
A kísérleti köteg és a paksi kazetta elmozdulásának
modellezése alapján a következő konklúziókat vontuk le:
− A kisméretű, kísérleti köteg elmozdulásához elegendő
volt ~0,2 bar túlnyomás, amihez mindössze néhány tized
g gőz képződésére volt szükség.
− A tisztítótartályban a kazetta elmozdulásához arányosan
nagyobb, ~2-3 bar túlnyomásra volt szükség. Ennek
létrejöttéhez néhányszor tíz gramm vízgőz is elegendő
lehetett. A magas hőmérsékletű kötegben könnyen
kialakulhatott olyan hőfluxus, amely nagyon gyors
gőzképződést
eredményezve
produkálta
ezt
a
gőzmennyiséget.

c

d

Kazetták felütközése a paksi üzemzavar során
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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 energiaskálákat 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 szuperszimmetria 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 halmazállapotát, a kvark-gluon plazmát (QGP) kutatja. Az anyag új
formájának megismeréséhez mindenre fel kell készülniük a
kutatóknak, ezt bizonyítja a kísérlet igen összetett detektorrendszere 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.

Kontakt: hamargergo@rmki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

Ezen felül a kísérlet kisebb akceptanciájú, speciális célra
tervezett detektorokkal egészült ki, mint az elektromágneses 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 mindmind különbözően viselkednek, azaz, a mért részecsék
azonosítása nagyon sok új információt hordoz.
Kísérleti szempontból sajnos az azonosítás a fenti energiatartományban nehéz feladat: a részecske impulzusát (pályáját) könnyű lenne mérni, de az egyes típusok, tekintve
hogy közel fénysebességgel haladnak, nagyon hasonlóan viselkednek a pályarekonstruáló detektorokban. Az azonosítás érdekében új detektort terveznek beépíteni a kísérletbe:
a VHMPID (Very High Momentum Particle Identification
Detector) egy gáztöltésű Cserenkov-detektor, mely a részecskéket egyenként képes lesz azonosítani az 5 GeV/c <
pT < 25 GeV/c tartományban. A detektoron egy olasz-magyar-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 szélesebb energiatartományban feltárhatjuk. Emellett vizsgálhatjuk az ütközéskor keletkező nagyenergiás jet-ek (egyetlen kvarkból származó részecskezáporok) erősen kölcsönható 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 együttműködve a jetek előreszórási és hátraszórási korrelációi mérhetővé válnak. A VHMPID a remények szerint charm és
bottom kvarkokat tartalmazó nagyenergiás hadronok
rekonstrukcióját is lehetővé teszi.
A nagyenergiás Cserenkov-detektorokhoz igen kis törésmutatójú anyagot kell használni, melynél sajnos a fotonhozam 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 adathordozóra rögzíteni, hogy néhányat megtaláljunk. Az
ALICE adatrögzítő rendszere viszont speciális: a detektorban 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 50szeresére növelhető.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

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 észrevétele. 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 részecskedetektáló berendezések fontos egységei. Gáztöltésű detektorokat 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 ország együttműködésével az RD51 Kollaboráció. Az RD51 az
inforfációáramlást, összehangolt munkát és közös platformot igyekszik megteremteni. Az alapítótagok között két
magyar intézet is helyet kapott, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 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, árkokban, felületre laminált rácsban, stb. Az alábbiakban néhány
jellegzetes példát mutatunk ezekre.

GEM (Gas Electron Multiplier)
A mikrostruktúrás gázdetektorok népszerűségüket kétségtelenül a Fabio Sauli által kifejlesztett GEM (Gas Electron
Multiplier) [1] miatt nyerték el, mely egy 50 µm vastag, rézborítású kapton fólia, 70 µm-enként lyukakkal teletűzdelve
(2. ábra). A proporcionális kamrákban a szál körül megjelenő 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).

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

2. ábra:

Mikroszkópos felvétel egy GEM fólia felületéről

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

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 részecskenyalábban (például béta-forrás vagy részecskegyorsító).

3

Nukleon

2009. szeptember

4. ábra:

II. évf. (2009) 47

A dupla TGEM-es tesztkara oldalnézeti tervrajza.

A tesztkamra

Kiolvasó elektronika

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.

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 egységekkel rögzítettük. A digitális, csatornánként csak diszkrimináló 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.

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 (parketták) 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.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

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 szétválaszthatóak. A digitális elektronika diszkriminációs szintje
ennek megfelelően kiválóan beállítható. Mivel az erősítőnek
nincs szüksége nagy dinamikai tartományra, a Landaueloszlás nagy töltések tartományába eső részben már
láthatjuk az elektronika szaturációját.

6. ábra:

Az analóg jelekmért töltéseloszlásán a zaj és a Landaueloszlás szépen elválik. Az elektronika kis dinamikai
tartománya miatt az eloszlás szaturálódik már közepesen
nagy jeleknél.
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Korrelációk

Hatásfok

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 megmondania azt is, hogy hol nem ment át részecske (a téves háttér
csökkentése miatt).

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).

7. ábra:

Az átlagosan megszólaló parketták száma a nyaláb
beesési szögének függvényében.

A kamrát fokozatosan 0-tól 60 fokig elforgatva viszgálhattuk 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

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.

9. ábra: A 100 000 eseményes mintáinkban megfigyelt
szikrázások száma a beütésszámtól lineárisan függ
(minimum ionizáló, azaz Landau-eloszlás szerint fluktuáló
sugárzás esetén).

8. ábra:

Hatásfok görbék különböző Ar/CO2 gázkeverékek esetén.
Minden esetben megfigyelhető nagy feszültségeknél a
hatásfok lassú csökkenése, amit a szikrák megjelenése okoz.
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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 fotoelektronos (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 detektort, 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 üreseseménysorozatok 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.
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Landau-eloszlás nagyenergiás farkából származnak (ezért
nem jelentett eddig problémát Röntgen-sugárzás illetve
foto-elektron detektálásnál). Ezt a későbbiekben kvantitatívan 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 érdemesnek 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 tervezésébe és építésébe csoportunk bekapcsolódott.

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

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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Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata
fúziós plazmakísérletekben
Szepesi Tamás1, Kálvin Sándor1, Kocsis Gábor1, Karl Lackner2, Peter T. Lang2,
Marc Maraschek2, Pokol Gergő3, Pór Gábor3
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Az ELM-ek (periodikus energiakitörések fúziós plazmákban) keltése deutérium pelletekkel manapság rutinfeladat,
ugyanakkor a keltési mechanizmus eleddig még nem tisztázott. A folyamat részletes megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy
a jövőbeli, nagyméretű fúziós berendezésekben az ELM-ek pelletekkel való keltéséhez és szabályozásához szükséges és
elégséges feltételeket megbecsülhessük. Egy pellet a plazmába jutva erős elektromágneses perturbációt okoz, ami az ELM
keletkezésének egyik feltételezett kiváltó oka. A pellet által okozott perturbáció mágneses komponensét különböző mágneses
szondák jelein vizsgáltuk az ASDEX Upgrade tokamakon, ún. L-mód és I-es típusú ELM-es H-mód plazmakonfigurációkban. A pellet által keltett perturbációt mindkét konfigurációban azonos frekvencián és módusszámmal
észleltük, amely eltért az I-es típusú ELM-eket kísérő perturbációk ugyanezen jellemzőitől.

Bevezetés
Az I-es típusú ELM-ek (Edge Localised Mode) H-módban
üzemelő fúziós plazmákban periodikusan fellépő magnetohidrodinamikai
(MHD)
instabilitások,
amelyek
következtében jelentős mennyiségű részecske lökődik ki a
szélplazmából ezredmásodperces időskálán. A részecskék
által szállított energia a berendezés belső falára,
legfőképpen a divertorra érkezik, ahol a kis felület és a
rövid időskála miatt a csúcsterhelés akár több MW/m2 is
lehet. A jelenlegi skálatörvények szerint az ELM-ek által
okozott hőterhelés a berendezés méretével növekszik. A
jelenleg építés alatt álló legnagyobb kísérleti fúziós reaktor
(ITER) esetében az I-es típusú ELM-ek által okozott
hőterhelés meghaladná az 5-10 MW/m2 értéket, amely már
számottevő kárt okozna, és irreálisan alacsony értékre
szorítaná le a divertorelemek élettartamát 0. A plazmát az
ELM instabilitások nélküli tartományban is lehetséges
üzemeltetni, azonban ekkor olyan gyenge a plazma és a
környezete közötti gázcsere, hogy nem oldható meg a
plazma sűrűségének szabályzása és a szennyezők kivonása.
Az ELM-mentes esetek mellett vannak olyan üzemmódok
is, amikor kisméretű, sűrű ELM-ek jelentkeznek a
plazmában. Fenomenológiai alapon ezeket különböző
típusokba sorolják. A legjobb energiaösszetartású
plazmákban a nagyméretű, I-es típúsú ELM-ek jellemzők, a
többi típus esetében a plazma energiaösszetatrása általában
kisebb, ezért ezek nem optimálisak egy fúziós erőműhöz.

Kontakt: szepesi@rmki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

Az ELM-ek káros hatásainak kivédésére többféle módszert
is kifejlesztettek. Ezek jelentős része az ELM-ek ismétlődési
gyakoriságának (fELM) megnövelését alkalmazza, mivel
kísérleti megfigyelések szerint az ELM-ek gyakorisága
fordítottan arányos az egy ELM által szállított energiával
(∆WELM) 0. Az ELM-gyakoriság– többek között –
üzemanyag-utánpótló pelletek (fagyasztott deutérium)
sorozatos belövésével növelhető meg. Megfigyelések szerint
minden belőtt pellet szinte azonnal képes egy újabb ELM-et
triggerelni, így ha a pelletbelövési gyakoriság (fpellet)
meghaladja az ELM-ek természetes ismétlődési frekven0
ciáját ( f ELM
), akkor az ELM-gyakoriság beáll az fpellet értékre.
Az ASDEX Upgrade tokamakon végzett kísérletek alapján a
0
; az ELM-ek
valóságban ez akkor teljesül, ha f pellet ≥ 1.5 f ELM
által szállított energia ennek megfelelően csökken 0.
Technikai korlátok miatt az ELM-gyakoriságot eddig még
csak megduplázni sikerült pelletek belövésével, szemben az
ITER esetében szükséges tízszeres faktorral. A jelenlegi
berendezéseknél a pelletbelövési gyakoriság további növelése nem lehetséges, mert a plazmatérfogathoz képest túlságosan nagy mennyiségű anyagot juttatnának a pelletek a
plazmába. Ezért az ilyen kísérleteket csak a jelenleg épülő
nagyméretű berendezéseknél lehet megvalósítani, amelyeket alacsonyabb ELM-frekvencia jellemez (aminek megtízszerezése tehát egyszerűbb feladat). Ezért a jelenlegi
berendezéseken az ELM-triggerelés folyamatát érdemes
vizsgálni, és annak mélyebb megértése által becslést adni az
ITER méretű tokamakokban ELM-ek triggereléséhez
szükséges minimális pelletparaméterekre.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. december 5.
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Kísérleti eszközök
Jelen cikkben a pelletek által okozott mágneses perturbációt
vizsgáltuk az ASDEX Upgrade tokamakon (nagy sugár
R = 1,65 m, kis sugár a = 0,5 m, tipikus plazmatérfogat
Vplazma = 13 m3), két különböző típusú plazmakonfigurációban. A kísérletekben használt pelleteket a centrifuga elvén
működő pelletbelövő szolgáltatta. A centrifugával 240–
1000 m/s sebességű, 1,6–4,0 ×1020 deutériumatom anyagtartalmú pelletek állíthatók elő maximum 83 Hz ismétlési frekvenciával. A pelletek egy optimalizált repülési csőben a
tórusz nagy mágneses terű (high field side, HFS) belső-felső
oldalára jutnak, és a vízszinteshez képest 72°-os szögben
repülnek a plazmába.
A plazma mágneses tevékenységét tekercsekkel vizsgálják,
amelyek közül jelen cikkben az ún. ballooning (BAL) tekercsekből álló készlettel foglalkozunk. A BAL-tekercsek a tórusz alacsony mágneses terű (LFS) külső oldalán a
plazmához lehető legközelebb, helyezkednek el, és a
mágneses tér változásának radiális komponensére
érzékenyek. Mintavételezésük 2 MHz gyakorisággal
történik, így a mágneses tevékenység legmagasabb
kimutatható frekvenciája 1 MHz.

Feldolgozási módszerek
A BAL-tekercsek jeleinek frekvencia-analíziséhez és annak
időbeli változásának vizsgálatához az ún. STFT (Short-time
Fourier Transform) eljárást használtunk, amely egy folytonos
Fourier-transzformáció. A jelen cikkben az STFT-t egy 200
pont (100 µs) széles Gauss-ablakkal számoltuk, ahol a
szélesség a Gauss-függvény kétszeres szórása. Az STFT-ből
számolt idő-frekvencia-energiasűrűség-eloszlást hívjuk
spektrogramnak 0.
A toroidális módusszámok (a perturbációk toroidális
irányban vett periódusai számának) meghatározása a
toroidális BAL-tekercskészlet jeleinek felhasználásával
történt folytonos analitikus wavelet-transzformáció által
szolgáltatott fázisértékek alapján. Az idő-frekvencia sík
minden pontjára meghatároztuk a relatív fázist a toroidális
tekercsek minden lehetséges kombinációjára. Egy tisztán
színuszos szerkezetű plazmamódus esetében a relatív
fázisok egy egyenesre esnek a tekercsek egymáshoz
viszonyított helyzete függvényében, és az egyenes
meredeksége megegyezik a módusszámmal. A módszer
egyben a wavelet-koherencia kiszámítására is alkalmas 0,
amivel a módus globális jellege ellenőrizhető.
A módus intenzitására vonatkozó információ gyors
kinyerésére definiáltuk az „MHD-amplitúdót”, amivel a
mágneses perturbáció (módus) erősségét kívánjuk jellemezni.
Az általunk vizsgált jelenségek (pelletbelövések és ELM-ek
mágneses lenyomatai) a spektrogramokon tipikusan az 50 –
300 kHz közötti frekvenciákon jelentkeznek. Ezért az MHDamplitúdót úgy definiáltuk, hogy az ennél alacsonyabb
frekvenciájú jelenségekre ne legyen érzékeny. A mágneses
jelre egy numerikus felüláteresztő szűrőt alkalmazunk,
majd 25 µs-os ablakokban meghatározzuk a jel
maximumának és minimumának különbségét, ami
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tulajdonképpen a jel nagyfrekvenciás komponensének
burkológörbéje („envelope”). A burkolójel időbeli
viselkedése kvalitatívan nagyfokú egyezést mutat az 50300 kHz-es tartományban számolható sávteljesítménnyel,
ugyanakkor előállítása igen egyszerű és gyors, ezért jelen
cikkben ezt a mennyiséget használjuk a mágneses
perturbáció erősségének jellemzésére.

Kísérleti eredmények
I-es típusú ELM-es H-mód
Vizsgálataink célja az I-es típusú ELM-ek keltési
folyamatának mélyebb megértése. Ebben az alfejezetben a
pelletek által keltett és természetesen előforduló I-es típusú
ELM-ek mágneses jellemzőit ismertetjük. Az Error!
Reference source not found. a plazma számunkra értékes
jellemzőit tartalmazza a fenti két esetre. Az I-es típusú ELM
markánsan
jelentkezik
mind
a
divertor
H-alfa
sugárzásában, mind a mágneses szondák jelein. Az MHDamplitúdó jelen a természetes és a triggerelt ELM is egy éles
csúcsot produkál. Az egyedüli különbség, hogy a triggerelt
esetben az „ELM-csúcs” után a burkolójel nem csökken
nullára, hanem ismét emelkedik egészen addig, amíg a
pellet teljesen ki nem ég (ld. pelletablációs monitorjel). Ez
csak olyan esetekben figyelhető meg, ahol a pelletabláció
meghaladja az ELM időtartamát, azaz nagy valószínűséggel
állíthatjuk, hogy az ilyen módon észlelhető mágneses
tevékenység a pellettel közvetlenül összefüggésbe hozható.
Így módunk nyílik rá, hogy az ELM és a pellet által keltett
mágneses tevékenységet egymástól függetlenül vizsgáljuk,
legalábbis az ELM lezajlása után.
Látható az 1. ábra jobb oldali spektrogramján, hogy a pellet
által keltett mágneses tevékenység a 100 – 250 kHz-es
frekvenciatartományba esik, igen hasonlóan az ELM alatt
tapasztalhatóhoz. A burkolójel viselkedése minden pellet
(és ELM) esetében igen hasonló (ELM-csúcs és monoton
növekedés a pellet kiégéséig), és független a pelletparaméterektől. Az egyedüli eltérés – különböző sebességű
pelletek esetén – az időbeli lefutás, hiszen a gyorsabb
pelletek hamarabb jutnak a plazma forróbb régióiba, és az
ELM-et is hamarabb triggerelik. Ez a különbség
kiegyenlíthető, ha az időtengelyt minden pellet-eseményre
kicseréljük az adott pellet szeparátrixtól mérhető pillanatnyi
távolságával, azaz az időtengelyt „beszorozzuk” a pellet
sebességével. Így távolságot kapunk, amelynek zérus
értékét a pelletpálya-szeparátrix metszésponthoz állítjuk. A
burkolójelet tehát a szeparátrixtól mért távolság
függvényében ábrázolva a különböző sebességű pelletekre
is hasonló lefutást kapunk (2. ábra), kivéve az ELM-csúcs
helyét. Bár a tapasztalat szerint 0 az ELM-et mindig
ugyanazon a helyen triggerelik a pelletek a plazmában, az
instabilitás észlelhető mértékűvé növekedéséhez idő kell. Ez
alatt az állandó növekedési idő alatt a gyorsabb pelletek
nagyobb távolságot tesznek meg, ezért az ELM-csúcs
nagyobb távolságnál jelentkezik, mint a lassabb pelleteknél.
Az ELM-csúcs azonban – a fentieknek megfelelően –
magához az ELM-instabilitáshoz tartozik, ezért a pellet által
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Divertor H-alfa sugárzás, pellet monitorjel, mágneses jel, burkolója és spektrogramja természetes (balra) és pellettel triggerelt
(jobbra) ELM közben.

közvetlenül keltett perturbáció vizsgálatához tekintsünk el
tőle. Ezt természetesen csak akkor tehetjük meg, ha
pelletabláció hosszabb, mint maga az ELM (ld. 2. ábra,
kinagyított részlet). Jól látható a fent említett monoton
növekedés, ami a két különböző sebességű esetben nagyon
hasonló. A burkolójel a pellet kiégésekor aktuális
amplitúdójáról 50-100 µs-os időállandóval exponenciálisan
lecseng a háttérzaj szintjére. Erre a lecsengésre a következő
alfejezetben még visszatérünk.

A módusszámok meghatározásával további információkhoz
juthatunk (3. ábra). Mindkét esetben azonosíthatók az alábbi
jelenségek: kb. 20 kHz-es frekvenciával és n=1 toroidális
módusszámmal láthatók a plazma magjában folyamatosan
jelen lévő módusok, valamint az ELM-ek előtt és után,
különböző frekvenciákon (70-100-130 kHz) egyszerre
megjelenő (és ez által létrafokokhoz hasonló képet rajzoló)
módusok n=3, 4, 5 módusszámokkal. Az I-es típusú ELM-ek
alatt sajnos a jelenleg használt módusszám-meghatározás
nem használható, de a szakirodalomban nemrég megjelent
igen alapos analízis 0 szerint az ELM-ek alatt is n=4
mérhető. A természetes és a triggerelt eset azonban eltérést
is mutat: a 100-150 kHz közötti frekvenciatartományban egy
n=-6 módusszámmal jellemezhető koherens módus jelenik
meg, ami a triggerelt esetben számottevően hosszabb
élettartamű. Ez a módus a burkolójelnél már szintén észlelt
pellet által keltett perturbációhoz köthető.

Tisztán ohmikus fűtésű L-mód

2. ábra: MHD-amplitúdó (burkolójel) I-es típusú ELMy Hmódban, különböző pelletsebességekre, a lassabb pelletekre
kinagyított részlettel
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Az I-es típusú ELM-es H-módban a pellet által keltett MHD
perturbációról közvetlenül az ELM előtt nem szerezhetünk
információt, mivel minden pelletbelövést szinte azonnal
követ egy ELM, és az ELM mágneses lenyomata elfedi a
pellet által keltett perturbáció lenyomatát. A pellet által
keltett perturbációt olyan plazmakonfigurációban tudjuk
csak vizsgálni, amelyben nincsenek ELM-ek. Ilyen
konfiguráció pl. a tisztán ohmikus fűtésű L-mód („OH”).
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3. ábra:

Módusszám-spektrumok természetes (balra) és triggerelt (jobbra) ELM-ek esetében

A 4. ábra (balra) ugyanazokat a mennyiségeket tartalmazza
az OH módra, mint az 1. ábra az I-es típusú H-módra,
valamint a módusszámot és a toroidális BAL-tekercsek
között számolt minimális koherenciát (jobbra). A divertor
H-alfa sugárzásában a pellet saját fénye látható, és a
mágneses szonda jele is eltér a H-módban tapasztalttól:
amplitúdója több mint egy nagyságrenddel kisebb,
időtartama pedig a pellet élettartamával egyezik meg. A
spektrogramon és a wavelet-koherencián is jól látható a kb.
150 kHz-nél jelentkező, n=-6 módusszámú TAE (Toroidal
Alfvén Eigenmode), ami az AUG standard OH plazmájában is
megtalálható koherens módus 0. A pelletabláció ideje alatt
széles frekvencia-tartományban koherens oszcilláció

4. ábra:
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észlelhető, amelynek módusszáma szintén -6-nak adódik.
Ennek alapján feltételezhető, hogy a pellet széles
frekvenciasávban gerjeszti az Alfvén-hullámokat, amelyek
azonban a plazmában csak bizonyos helyeken és keskeny
frekvenciasávokban csillapítatlanok. Ezek a hullámok
észlelhetők a már említett 150 kHz környékén, míg a többi
hullám a csillapításnak megfelelően a gerjesztés
megszűnése (pellet kiégése) után exponenciálisan lecseng.
Az exponenciális lecsengés időállandója az OH esetben is
50-100 µs, amit könnyen összehasonlíthatunk az I-es típusú
ELMy H-módban tapasztalttal, ha a burkolójelet
lenormáljuk a pellet kiégésekor vett értékkel (minden pelleteseményre külön-külön), ld. 5. ábra.

A pellet által keltett mágneses perturbáció főbb indikátorai: spektrogram (balra), koherencia (jobbra fent) és módusszámok
(jobbra lent) OH plazmakonfigurációban
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Balra: A pellet által keltett (normált) MHD perturbáció exponenciális lecsengése a pellet kiégése után OH és I-es típusú ELMy
H-mód esetében (pontok: mért adatok, vonal: átlag). Jobbra: Folytonos vonal - átlag, szaggatott vonal - illesztett exponenciális
lecsengés, függőleges vonal: az illesztés hibája.

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a
pellet csupán a plazmában már jelenlévő módusokat
gerjeszt és erősít fel. A pellet által keltett perturbációt
mágneses diagnosztikával észlelhető ismert módusokkal
összehasonlítva arra lehet következtetni, hogy a pellet
Alfvén-hullámokat gerjeszt OH plazmakonfigurációban,

igen széles frekvenciatartományban. Az I-es típusú ELM-es
H-móddal való összehasonlítás eredményeként feltételezhetjük, hogy ebben a konfigurációban is Alfvén-hullámokat
kelt a pellet, mert a gerjesztett perturbáció igen hasonló
tulajdonságokat mutat, mint az OH módban.
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Retrospektív dozimetria,
mint nukleáris törvényszéki vizsgálati módszer
Vajda-Katona Tünde, Kelemen András, Kovács András
MTA Izotópkutató Intézet
1525 Budapest Pf. 77. Tel.: +361 392 2222

A terrorista bűncselekmények veszélyességét jelentősen növelheti, ha terrorszervezetek radioaktív és/vagy nukleáris
anyagokhoz juthatnak. Ezért a nukleáris biztosítéki (safeguards) tevékenységnek, és az ehhez kapcsolódó nukleáris
törvényszéki vizsgálatoknak (nuclear forensics) fontos eleme olyan módszerek fejlesztése, amelyek segíthetik az illegális
nukleárisanyag-forgalom felderítését. Sugárzó anyag tárolása esetén annak környezetében lévő egyes anyagok
besugárzottsága alapján még a forrás eltávolítása után is bizonyítható lehet a tárolás ténye retrospektív dozimetriai
módszerekkel. Munkánkban bemutatjuk a retrospektív lumineszcens dozimetria nukleáris törvényszéki vizsgálatokra
történő alkalmazásának lehetőségét, mely egyike az MTA Izotópkutató Intézet új fejlesztési irányainak.

Bevezetés
Jelen munka célja annak bemutatása, hogyan segítheti a
dozimetria a nukleáris törvényszéki vizsgálatokat.
Lehetséges-e dozimetriai módszerek alkalmazásával
nyomon követni radioaktív és/vagy nukleáris anyagok
illegális forgalmát, bizonyítani az illegális tárolás tényét? A
felvetett kérdés szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) safeguards (nukleáris biztosítéki) rendszerének célkitűzéséhez, amely a nukleáris anyagok
békés célra történő felhasználásának biztosítása [1]. A
safeguards tevékenységekből fejlődött ki a nukleáris
törvényszéki analitika (nuclear forensics), mely olyan módszereket takar, amelyek támogathatják a nukleáris törvényszéki eljárások sikerét.
A nukleáris törvényszéki analitika területén napjainkban
felmerülő kihívások megoldásához új, még nem alkalmazott
technológiákra is szükség van. Ezek lehetnek akár korábban
kifejlesztett, de nukleáris törvényszéki analitikai célra eddig
nem használt módszerek is. Ilyen kihívás például az
illegálisan forgalmazott radioaktív/nukleáris anyagok
felkutatása, a forgalmazási útvonalak felderítése, ill. nyomon követése és a lefoglalt radioaktív/nukleáris anyagok
jellemzése is. A legtöbb sugárzást detektáló eszköz működése a kibocsátott sugárzás közvetlen (és valós idejű)
mérésén alapul, így a forrás eltávolításával egyszerűen
elkerülhető annak detektálása. A retrospektív (utólagos)
dozimetria azonban lehetővé teszi, hogy a radioaktív anyag
tárolásának tényét annak eltávolítása után is bizonyítsuk.

Kontakt: vajda-katona@haea.gov.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

A nukleáris anyagok illegális forgalmazásának felderítése és
az anyagok jellemzése nagyon széles területen kíván meg
fejlesztéseket. Az MTA Izotópkutató Intézet (IKI)
safeguards témájú kutatásai az 1970-es években kezdődtek.
Főbb témák voltak például a PA ZRt kiégett fűtőanyagainak
ellenőrzése és azonosítása víz alatti teleszkópos módszerrel;
a NAÜ ellenőrök munkájának segítése például SFAT (Spent
Fuel Attribute Tester) módszer kifejlesztésével a PA ZRt
kiégett fűtőanyagainak verifikálására; új módszerek kidolgozása safeguards célú alkalmazásokhoz például Pu-Be
források Pu tartalmának mennyiségi meghatározása neutron detektáláson alapuló módszerekkel. Ezekben a
safeguards célú kutatásokban illetve a nukleáris anyagok
verifikálásának alapvető módszereként az IKI-ben a
gamma-spektrometria került alkalmazásra. Más típusú
mérési módszerek különleges szükségletek miatt, vagy a
nukleáris fizikai és kémiai alapkutatások melléktermékeként kerültek kifejlesztésre.
A kilencvenes évek közepétől kormányrendelet jelöli ki az
MTA IKI-t az ismeretlen eredetű (illegális forgalomban
lefoglalt vagy talált) nukleáris anyagok vizsgálatára, az
anyag eredetének meghatározása céljából. Az MTA IKI
kutatói számos módszert dolgoztak ki az eltelt idő alatt
végzett ezirányú K+F tevékenység során. Az illegális
nukleárisanyag-forgalom felderítésének segítése céljából, a
radioaktív/nukleáris anyagok tároló helyeinek azonosítására az újabb fejlesztési irányok között kapott helyet a
retrospektív dozimetriai módszer alkalmazása és fejlesztése
[2]. A lumineszcens retrospektív dozimetria segítségével
lehetőség nyílik a szerkezeti vagy építőanyagok besugárzottsága alapján a radioaktív anyag jelenlétének kimutatására,
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az anyag eltávolítása után. Ez a kutatási terület egyike a
NAÜ által is támogatott fejlesztési irányoknak [3]. A
módszer alkalmazásának sarokkövét jelentő háttérdózis (ld.
később) meghatározáshoz az IKI Sugárbiztonsági Osztályán
működő gamma-spektrometriai csoport és az extrém kis
mennyiségű izotópok analitikai kimutatására is képes
induktív csatolású plazma tömegspektrometriai (ICP-MS)
labor is rendelkezésre áll.

A retrospektív dozimetria
A retrospektív dozimetria feladata az elnyelt dózis utólagos
meghatározása olyan esetekben, amikor annak mérését
előzetesen nem tervezték, és így mérőkészülékek adatai
nem állnak rendelkezésre. A szakirodalomban – napjainkig
– alapvetően két területet soroltak a retrospektív dozimetria
tárgykörébe: a régészeti és geológiai kormeghatározást,
valamint a baleseti dozimetriát. A feladat és az alkalmazott
eljárások hasonlósága miatt ide sorolható még az
élelmiszerek besugárzottságának ellenőrzése valamint a
régészeti eredetiség vizsgálat is. A kormeghatározás során
az a cél, hogy természetes anyagokban megmérjék a
környezetben természetes módon jelen lévő radionuklidoktól származó elnyelt (háttér)dózist. Az általában kis intenzitású ionizáló sugárzás forrása az anyagban fellelhető radioaktív elemek (általában az urán- és a tórium sor tagjai és a
40K) bomlása. Ezen felül, általában kis hányaddal a
kozmikus sugárzás is hozzájárul a dózishoz. Ha a vizsgált
minta helyén a dózisteljesítmény ismert, vagy független
méréssel meghatározható, akkor – feltételezve, hogy ez
időben nem változott – az elnyelt dózisból a kor meghatározható. A baleseti dozimetria feladata a radioaktív- vagy
nukleáris baleset következtében elnyelt dózis feltárása. A
balesetből származó dózis hozzáadódik a háttér-dózishoz,
vagyis a minta korától származó dózishoz. Az eredetiségvizsgálat is a kor meghatározásán alapul, de ilyen esetekben
nem cél a tárgy pontos korának meghatározása; a besugárzottság vizsgálatánál pedig arra kell választ adni, kapott-e
az anyag a természetes háttérsugárzáson felül besugárzást.
A fent leírt feladatok megoldása során alkalmazott mérési
technikák alapvetően megegyeznek.
Az utólagos dozimetriai módszerek alapulhatnak például
dózis modellezésen; emberi szövetekben akkumulálódott
dózis közvetlen mérésén (elektron paramágneses rezonanciával a fogzománcon vagy a vér limfocitáinak kromoszóma
elemzésével); illetve lumineszcenciás módszerek alkalmazásán. Ez utóbbiak, azaz a lumineszcencia mérésén (termolumineszcencián, TL és optikailag stimulált lumineszcencián, OSL) alapuló szilárd-fázisú dozimetriai módszerek
különösen alkalmasak utólagos dozimetriai célra, mert az
integrált elnyelt dózist határozhatjuk meg velük. Külső
eredetű sugárzás esetén a sugárzásnak kitett területen a
helyi épületekben talált anyagokat, pl. tégla, cserép, csempe
vagy agyagedény fel lehet használni „doziméterként”, mert
tartalmaznak lumineszcens anyagként viselkedő ásványokat. Így a lumineszcencián alapuló módszerek segítségével
képesek lehetünk dózis-adatokat szolgáltatni olyan
helyeken is, ahol sugárzásmérő eszközök nem voltak
telepítve. Sok olyan, a környezetben mindenütt előforduló
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anyag (például ásvány) van, amelyekben a kristályrács
hibahelyei elektron csapdaként viselkednek. Az elektronok
ezekben a csapdákban maradnak azután is, ha a forrást már
eltávolították, és csak valamilyen energiaközlés (hő, fény,
stb.) hatására, fény kibocsátása (lumineszcencia) mellett
kerülnek ki a csapdákból. (Ennek a kibocsátott
fénymennyiségnek a mérésével bizonyítható egy radioaktív
forrás korábbi jelenléte.) A sugárzás hatására bekövetkezett
töltés tárolás és az ezt követő energiaközlés hatására történő
fénykibocsátás az alapja a termolumineszcenciának (TL) és
az optikailag stimulált lumineszcenciának (OSL), a kettő
között a különbség csupán a kiértékeléskor alkalmazott
gerjesztés módja: hő illetve fény. Ezzel a módszerrel tehát
egy, a múltban adott helyen lévő dózisteret lehet
rekonstruálni, azaz retrospektív dozimetriát alkalmazni. [4]
Az OSL és TL alkalmazása – besugárzott szerkezeti vagy
építőanyagokon – nukleáris törvényszéki vizsgálati
módszerként új ötlet [5]. A közönséges, mindennapos
anyagok OSL, TL anyagként való alkalmazása önmagában
nem könnyű. Egyszerűsíti viszont a feladatot, hogy
nukleáris törvényszéki célra nincs igény a dózis pontos
meghatározására. Valójában elég azt eldönteni, hogy egy
anyag radioaktív forrás közelében volt-e vagy sem, vagyis
azt, hogy az OSL vagy TL jel szignifikánsan meghaladja-e a
természetes háttérsugárzásból adódó jelet. Az, hogy csak
ilyen típusú differenciálásra van szükség, jelentősen
csökkenti a különböző minta-anyagokból adódó eltérésből
származó
kiértékelési
nehézségeket,
kalibrációs
problémákat. Továbbá az is alátámasztja ezt az egyszerűsítő
megközelítést, hogy a valódi veszélyt jelentő radioaktív
források általában nagy aktivitásúak, ennélfogva a
besugárzott környezeti anyagban elnyelt dózis jóval
meghaladja a természetes háttérsugárzás által keltett jelet.
Különösen szakszerűtlen, elégtelen csomagolás, nagy
aktivitás vagy hosszabb ideig tartó tárolás esetén biztosra
vehető, hogy TL vagy OSL dozimetriai módszerekkel
bizonyíthatóvá válik a sugárzó anyag előzetes jelenléte. A
retrospektív dozimetriát éppen ezért ígéretes módszernek
tartjuk a sugárzó anyag nyomon követésére.
Az MTA IKI Sugárbiztonsági Osztályán évtizedek óta
folynak dozimetriai rutinmérések. A mindennapos
tevékenységhez mindig kapcsolódott elméleti és kísérleti
kutatómunka is az alapjelenségek vizsgálatától az
anyagfejlesztésen keresztül a módszerfejlesztésig. Több
mint egy évtizeden keresztül folyt osztályunkon a kitűzött
feladattal rokon, azzal együtt a retrospektív (utólagos)
dozimetria tárgykörébe tartozó termolumineszcens (TL)
kormeghatározás. Laborunk TL technikával kielégítően
felszerelt, ahol tapasztalt kutatók végzik a munkát. Amellett
tehát, hogy van igény, lehetőségünk is van arra, hogy
retrospektív dozimetriai módszert fejlesszünk ki az
illegálisan tárolt radioaktív/nukleáris anyagok korábbi
feltételezett tárolási helyének bizonyítására, nukleáris
törvényszéki eljárások kisegítő módszereként.
A továbbiakban a TL/OSL dozimetriai módszer alkalmazásának alapjai kerülnek bemutatásra.
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A lumineszcens dozimetria elve
A stimulált lumineszcencia (TL, OSL) mérésén alapuló
dozimetria azon a megfigyelésen alapul, hogy a minta által
elnyelt dózis és a lumineszcens válasz (a kibocsátott fény
mennyisége) között – minta anyagtól függően – bizonyos
dózistartományban arányosság áll fenn. A minta besugárzottsága egyrészt a természetes háttérsugárzásból, másrészt
szándékos (vagy nem szándékos) ember-készítette forrásokkal történő besugárzásból tevődik össze.
A dózis meghatározása a besugárzott minta által kibocsátott
fénymennyiség egészének vagy egy-egy meghatározott
részének megmérésén alapul. TL esetén ez a kibocsátott
fény gerjesztés hőmérsékletének függvényében felvett
kifűtési görbéje alatti területnek a háttértől megtisztított
meghatározását jelenti. OSL esetén úgyszintén a fénygerjesztés hatására képződő, időben csökkenő impulzusokból
álló görbe alatti terület meghatározása a feladat. A
lumineszcencia hozamhoz rendelhető dózisérték kiszámítása rutinszerűen kalibráción alapul.
Közvetlen dozimetria esetén először kalibrált dózisteljesítményű besugárzó segítségével felvesszük az doziméter
kalibrációs görbéjét. Azután a lenullázott dózismérőt elhelyezzük a mérendő helyen. Kiértékeléskor a megmért lumineszcencia fény mennyiségéből a kalibráció alapján megállapítjuk a dózist. Utólagos dozimetria esetén a sorrend
természetesen megfordul. Először kiolvassuk a mintát, majd
elvégezzük a kalibrációt, ügyelve természetesen arra, hogy
a „természetes dózismérő” eredeti tulajdonságai ne változzanak meg. A kalibrációs görbe segítségével azután,
figyelembe véve a minta egyéb tulajdonságait (például
„fading” azaz dózis-felejtés), meghatározzuk a dózist. [6]

A elnyelt dózis meghatározása
A radioaktív/nukleáris anyag illegális tárolásából adódó
besugárzást követően a közelben előforduló építőanyagokban (mint tégla) a háttérdózison felüli járulékos
dózis keletkezik. A retrospektív dozimetriai vizsgálatok
célja ennek az elnyelt dózisnak a minél pontosabb
meghatározása. Ehhez az szükséges, hogy a természetes
eredetű háttérdózist és az épület korát meghatározzuk akár
dokumentált információból, akár már mérésekkel, hogy a
teljes dózisból ezeket kivonva megkapjuk a kérdéses elnyelt
dózist. Mivel a háttérdózis a hiba legnagyobb forrása a
növekményt jelentő dózis becslése során, ezért fontos, hogy
ezt a háttér komponenst pontosan meghatározzuk.
Az építőanyagban lévő természetes nuklidok bomlása
miatti dózis elérheti az 5 mGy/év-et. Ez a háttérdózis a
teljes elnyelt dózis tekintélyes része lehet, ha régi az épület,
ahonnan a téglát gyűjtötték. Az alapanyagban lévő, „belső”
nuklidoktól származó éves dózist különféle módon lehet
meghatározni, például gamma-spektrometriával [7], bétaszámlálással [8]. A kozmikus sugárzás járulékát pedig
számítással is meg lehet határozni, amihez a fedőréteg
vastagsága, továbbá a kérdéses hely földrajzi szélességének
és hosszúságának ismerete szükséges [9].
A teljes elnyelt dózis (De) tehát két részből tevődik össze:
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− a háttérdózisból, ami a vizsgált építőanyag (jellemzően
tégla) előállítása óta halmozódott fel az alapanyagban és a
környező anyagokban lévő természetes radionuklidok
bomlása és a kozmikus sugárzás hatására, és
− abból a dózisból, amelyet a külső besugárzás (például
adott helyen tárolt, vagy baleset következtében
kiszóródott radioaktív/nukleáris sugárzó anyag) okozott.
Ez utóbbi az ásvány teljes elnyelt dózisa és a természetes
háttérdózis különbsége. A De teljes elnyelt dózis tehát
kifejezhető a következőképpen:

(

De = Dsf + t D& α + D& β + D& γ + D& c

)

(1)

ahol
Dsf :

a külső, sugárforrástól származó elnyelt γ-dózis,

t:

a minta előállítása óta eltelt idő években,

& , D& , D& c : a természetes radioaktív forrásokból
D& α , D
β
γ
adódó éves α-, β-, γdózisteljesítmény járulékok.

és

kozmikus

A retrospektív dozimetriára
leginkább alkalmas OSL és TL
anyagok
A következőkben retrospektív dozimetriai célra alkalmas
anyagok kerülnek bemutatásra, szakirodalom alapján.
Retrospektív dozimetriai célra jól használhatóak a
háztartásokban és környékükön megtalálható különböző
kerámiafajták és kiégetett anyagok, például a tégla, csempe,
cserép, beltéri járólap, porcelán berendezések (pl. szaniter
áru), kültéri berendezések, kellékek például lámpatartók,
porcelán elektromos vezeték szigetelői, stb. Ilyen anyagokat
számos helyen találhatunk, amelyekkel lehetővé válik mind
a külső tér, mind az épület vizsgálata. A téglából készült
házak esetében sokféle anyagból lehet választani, mert
kerámia jellegű anyag a fal egész mélységén keresztül
található. A kerámia anyagok 10 mGy szintű dózisok
mérésére is alkalmasak [10].
Építőanyagokkal kapcsolatos retrospektív dozimetria során
a legtöbb kísérletet kiégetett anyagokkal végezték, mint
amilyen a tégla vagy a kerámiacsempe. (Ez azért fontos,
mert a kiégetés során a tégla alapanyagának addig
begyűjtött dózisa „törlődik”.) Kiégetetlen anyagok, mint a
beton vagy a habarcs (malter) sokkal szélesebb körben
használatosak irodaépületekben vagy ipari környezetben,
de sajnos nem lehet róluk azt mondani, hogy
elhanyagolható dózist tartalmaznak a beépítés idején,
ellentétben például a téglával.
Az építőanyagokhoz használt homokot geológiai lerakódásból nyerik ki, amely néhány esetben akár 100 Gy-nél is
nagyobb természetes dózist tárolhat a lerakódás korától
függően. A homok egy része viszont fénynek van kitéve a
kinyerés és a használat során, mely miatt szintén törlődik a
dózis-információ. Ennek eredményeképpen a modern
habarcsból vagy betonból kivont kvarc-szemcsék gyakran
széles dózis-eloszlást mutatnak.
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A porcelán a retrospektív dozimetriában potenciálisan
nagyon fontos anyag, mert széles körben elterjedt a
háztartásokban és az ipari környezetben. Habár a porcelán
előállításához elsősorban kvarcot, földpátot és kaolint
használnak nyersanyagként, Al2O3-ot gyakran adnak hozzá
adalékanyagként, ami nagyon érzékeny OSL és TL
doziméter anyag. A porcelán bármelyik potenciális
doziméterként használható összetevőjének érzékenysége
viszont erősen függ a gyártási körülményektől (kiégetési
hőmérséklet, atmoszféra, stb.) és a kiindulási anyag pontos
összetételétől.
Van számos olyan kristályos anyag a háztartásokban és az
ipari
környezetben,
amelyek
szintén
retrospektív
doziméterként viselkedhetnek. Többen [11, 12] vizsgálták a
háztartási sót (NaCl), amely a legkézenfekvőbb ilyen anyag.
Emellett vizsgálták például a mosópor, mosogató por,
vízlágyító OSL tulajdonságait [13]. Ezeket a vegyszereket
gyakran fényzáró csomagolásban tartják, és valószínűsíthetően napjainkban gyártották, amely behatárolja a
háttérdózist. Thomsen [14] vizsgálta ezen anyagok jelének
stabilitását 24 órán és két héten keresztül, illetve az
érzékenység-változást kontrollálta a tárolás előtt és után egy
kisebb teszt dózist követő OSL válasz mérésével, így
meggyőződve arról, hogy tárolás alatt bekövetkezett
bármilyen jelveszteség nem az érzékenység változás által
mesterségesen előidézett változás. Az eredményei szerint a
legtöbb vizsgált anyagnál elhanyagolható volt a fading (jelfelejtés) a két hetes időtartam alatt. Az átlagos legkisebb
detektálási küszöbdózis számos háztartási és munkahelyi
vegyszer vizsgálata alapján 10 mGy nagyságrendű volt.

1. ábra: Utólagos (retrospektív) dózis meghatározásra alkalmas,
mindennapi anyagok: szigetelő porcelán, téglák, virágcserép,
tetőcserép, fajansz WC-csésze
Egy kanadai kutatócsoport az olyan hétköznapi anyagok
széles skálájának OSL tulajdonságait vizsgálta, amelyek a
törvény-végrehajtó együttműködő partnereik szerint
relevánsak törvényszéki vizsgálatokhoz. Kontroll anyagként ismert TL anyagok szolgáltak: Al2O3:C, LiF:Ti,
LiF:Cu,Mg,P, CaF2:Mn, Li2B4O7:Mn. A minta anyagok
közönséges építőanyagokból származtak, mint tégla, beton,
gránit, festék, cédrus, tetőszerkezet, murva, habarcs nélküli
falazat, illetve egyéb mindennapos háztartási anyagok
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voltak, mint só, mosószer, cukor és homok. Habár csak a
vizsgált anyagok kevesebb, mint fele mutatott detektálható
OSL jelet nagy dózissal történő besugárzás után (~50 Gy),
sok közülük releváns anyag törvényszéki vizsgálatokhoz.
Például az olyan anyagok, mint a tégla, beton, cement vagy
homok valószínűleg előfordulnak olyan épületekben,
melyekben tiltott forrást rejtegethetnek. Abban az esetben
pl. ha egy 37 GBq aktivitású 60Co-forrást tárolnak, az 1
Gy/h levegőben elnyelt dózisteljesítményt ad, 10 cm-re,
árnyékolás nélkül. Ebből következően 50 Gy dózisnak nem
nehéz a nyomára bukkanni a környező anyagokban.
(Természetesen egy „életszerű” esetben a tároló konténer
árnyékolási tulajdonsága meghatározó.) A bizonyítási
eljárásnak elsődleges feladata ilyen esetekben a helyszíni
TL/OSL-emittáló anyagok azonosítása, majd kiértékelése.
A kanadai kutatócsoport további terve a vizsgált anyagok
OSL jel fading (jel-felejtési) tulajdonságának vizsgálata. Az
várható, hogy a legtöbb köznapi anyag nem tárolja hosszú
ideig (több évig) a töltéseket, ezért fontos, hogy
megbecsüljék a tárolás „felezési idejét” a legfontosabb
törvényszéki vizsgálatok során előforduló anyagok
esetében. Előzetes eredményeik szerint a só és a homok
hosszú (több hónapos) tárolási felezési idővel rendelkezik,
bár a homok jelének változékonysága megnehezíti a felezési
idő meghatározását.
Az eddig felsoroltakon kívül további potenciális anyagok
felkutatása is folyamatban van, például. az elektronikai
eszközök között. Bár a legtöbb elektronikai eszköz működése manapság tiszta szilícium szennyezőn alapul, számos
egyéb szennyezőt is használnak különféle alkalmazási területeken. Godfrey-Smith [15] a Cree Inc. által gyártott
szilícium-karbid egykristály dózis-válasz tulajdonságait
vizsgálta, amelyet széles körben használnak szennyezőként
és félvezetőként nagyfrekvenciás, nagy teljesítményű és magas hőmérsékletű elektronikai eszközökben éppúgy, mint
rövidhullámú, sugárálló opto-elektronikai eszközökben.
A szakirodalomban találunk eredményeket a retrospektív
dozimetria
nukleáris
törvényszéki
alkalmazásának
megalapozásával kapcsolatban. Botter-Jensen [16] közölt
eredményt egy kísérletről, melyben a mintát egy olyan
épület kiégetetlen anyagból készült falából vették, ahol
alacsony aktivitású radioaktív hulladékot tároltak, köztük
60Co és 137Cs forrásokat. A falmintából meghatározott
átlagdózis jó egyezést mutatott a mellette fekvő téglából
kivont kvarc OSL méréssel meghatározott dózisával, illetve
egy független TL doziméter mérési eredményeivel. Jain és
Botter-Jensen [17] pedig sikeresen mérték a dózis-eloszlást
egy radioaktív hulladéktároló külső falából vett habarcsminta keresztmetszetéből kivont kvarc szemcséken.

Összefoglalás
Bemutattuk, hogy TL és OSL retrospektív dozimetriai
módszerek alkalmazásával lehetséges bizonyítani a
radioaktív és/vagy nukleáris anyagok illegális tárolásának
tényét, nyomon követni az illegális forgalmat a nukleáris
törvényszéki vizsgálatok alátámasztása érdekében. Ennek
alapja, hogy a környezetben megtalálható tárgyak
tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek természetes
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dózismérőként viselkednek, így (különösen szakszerűtlen,
elégtelen csomagolás, nagy aktivitás vagy hosszabb ideig
tartó tárolás esetén) biztosra vehető, hogy dozimetriai
eszközökkel bizonyíthatóvá válik sugárzó anyag előzetes
jelenléte, még a forrás eltávolítása után is. Összefoglaltuk
szakirodalom
alapján
a
nukleáris
törvényszéki
vizsgálatokhoz potenciálisan szóba jövő, retrospektív
dozimetriai célra alkalmas anyagokat és bemutattuk
gyakorlati alkalmazási lehetőségüket.

leírt eredmények honi megismétlésre, és ezen túlmenően
további természetes és mesterséges, az emberi környezetben
fellelhető lehetséges doziméter anyagok keresésére és
vizsgálatára. A módszer alkalmazásának sarokkövét jelentő
háttérdózis meghatározáshoz az IKI Sugárbiztonsági
Osztályán működő gamma-spektrometriai csoport és az
extrém kis mennyiségű izotópok analitikai kimutatására is
képes induktív csatolású plazma tömegspektrometriai (ICPMS) labor is rendelkezésre áll.

Az irodalmi áttekintés alapján az IKI Sugárbiztonsági
Osztályán az újabb fejlesztési irányok között helyet kapott
az illegális nukleárisanyag-forgalom felderítésének segítése
céljából a retrospektív dozimetriai módszer alkalmazása és
fejlesztése. Lépéseket tettünk – a rutinszerűen alkalmazott
TL méréstechnika mellett – az OSL módszer
meghonosítására is. E két módszer párhuzamos
alkalmazásával intézetünk alkalmassá válik az irodalomban

A fentiekben leírt eljárások kidolgozásával és bevezetésével,
reményeink szerint, egy új módszer áll majd rendelkezésre
az
esetleges
nukleáris
törvényszéki
vizsgálatok
támogatásához. Emellett a retrospektív dozimetriai technika
alkalmazása megfelelő, jól jellemezhető környezeti anyagok
kiválasztása esetén egyúttal lehetővé teszi az egyéb okból
(például baleset) bekövetkezett besugárzottságnak nem
csupán a megállapítását, de az utólagos dózisbecslését is.
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