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1. Bevezetés, célkitűzés
A hosszú idejű űrrepülések során lényeges egészségi kockázatot jelent az űrhajósokat érő
kozmikus sugárzás, amely különösen napkitörések és intenzív naptevékenység esetén jelentős.
Az űrhajósokat egy év alatt érő dózisterhelés a földi munkahelyek éves dóziskorlátjának
tízszeresét is elérheti, így a dózisterhelés – bár az űrhajósokra nem éves, hanem élettartam-dózist
határoznak meg – az összegzett repülési idő korlátját is képezi. Emiatt az űrállomásokon fellépő
sugárzási tér, valamint a következtében létrejövő dózis ismerete nagyon fontos, vizsgálata
széleskörű nemzetközi együttműködés keretében folyik. Különösen nagy hangsúlyt kap a
napjainkban fokozatosan továbbépülő Nemzetközi Űrállomás esetében, amelyen az állandó
személyzet jelentős időt tölt el.
Az űrállomáson folyó dozimetriai mérések egyrészt a dózistérkép elkészítését – azaz a
dózisteljesítmény helyfüggésének meghatározását – és a dózisteljesítmény időbeli változásának
nyomonkövetését szolgálják, másrészt biztosítják az űrhajósok személyi dozimetriáját.
Az űrállomáson kialakuló sugárzási tér igen összetett, időben és térben is jelentősen változik.
Mérésére ionizációs kamrát, proporcionális számlálót, szilícium spektrométert, szilárdtest
nyomdetektorokat és termolumineszcens dózismérőket használnak széleskörűen, de alkalmaznak
egyéb detektorokat, pl. buborékdetektorokat, szcintillációs spektrométereket is. Az egyes
detektorok, illetve műszerek azonban csak a tér egy-egy jellemzőjét képesek meghatározni. Ezért
a sugárzási tér teljesebb jellemzéséhez a különböző mérések és számítások komplex
felhasználására van szükség.
Munkám során a KFKI Atomenergia Kutatóintézetében kifejlesztett űrállomás fedélzeti
termolumineszcens dózismérő rendszer (Pille) mellé telepítendő háromtengelyű, a lineáris
energiaátadás (LET) eloszlást – mely az egységnyi LET-re jutó részecskék számát adja meg –
mérő teleszkóp (Tritel) amplitúdó-spektrumát értékelő szoftver fejlesztésén dolgoztam. A lineáris
energiaátadás meghatározása több szempontból is lényeges. Az egyenérték dózist az elnyelt dózis
sugárzási súlytényezővel való szorzásával kaphatjuk, melyet a LET-eloszlás alapján lehet
meghatározni. A mérési eredmények összehasonlításához, illetve a testszövetre, vagy vízre
vonatkozó dózismennyiségek meghatározásához szükség van az adatok más közegekre való
átszámítására. Mivel nehéz töltött részecskék esetében az egységnyi úthosszon vagy tömegben
leadott energia jelentősen függ a részecske energiájától, illetve LET értékétől, a korrekciónál
szintén figyelembe kell venni a részecskék LET-eloszlását. De emellett a LET-eloszlásra a TL
mérések hatásfok-korrekciója miatt is szükség van.
A Pille–Tritel rendszer mind az elnyelt dózis, mind a sugárzási tér lineáris energiaátadási
spektrumán alapuló minőségi tényező meghatározására alkalmazható lesz [Pázmándi, 2000]. A
kutatási munka során feladatom volt
− a kombinált műszer kifejlesztéséhez szükséges számítási munkák elvégzése;
− a háromtengelyű, közel 4π térszögben érzékeny teleszkóp (spektrométer) jeleiből a tér
jellemzőit meghatározó algoritmus kidolgozása;
− az algoritmus tesztelése modellszámítások és korábbi mérési eredmények felhasználásával;
− a Pille fedélzeti dózismérővel a Nemzetközi Űrállomáson végzett mérések feldolgozása.
A dolgozat I. részében összefoglaltam a sugárzási tér jellemzőit, a LET és az egyenérték
dózis meghatározási lehetőségeit, valamint az irodalomban rendelkezésre álló korábbi mérések
eredményeit. A II. részben a Pille fedélzeti dózismérővel a Nemzetközi Űrállomáson végzett
méréseket és az elmúlt években végzett fejlesztések néhány eredményét ismertetem. A III.
részben a háromtengelyű LET spektrométer fejlesztése során kapott eredményeket mutatom be.
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I. rész: Az űrdozimetria tárgya és néhány eredménye
„Ami lámpafényben igaz,
az nem mindig igaz napfényben”
Weöres Sándor

2. A földközeli kozmikus sugárzási tér jellemzői
Mióta a Földön kialakult az élet, minden élőlény ki van téve az ionizáló sugárzás hatásának.
A sugárzás intenzitása, összetétele a földtörténet során sokat változott; függ a talaj összetételétől,
valamint a földrajzi – szélességi, hosszúsági és a tengerszint feletti magassági – helyzettől is. Az
ionizáló sugárzás a talajszinten részben részecske-sugárzás (töltött és semleges atomi részecskék
„áramlása”, mint például az alfa-, béta-, müon- és neutron-sugárzás), részben elektromágneses
sugárzás (röntgen és gamma-sugárzás). Forrását tekintve általában természetes eredetű (kozmikus
sugárzás, kőzetek radioaktív bomlása), de származhat mesterséges forrásokból (atomenergia,
gyógyászat, izotópok ipari alkalmazása, atomrobbantások stb.) is. Az élővilág a mindenkori
természetes sugárzási szintben alakult ki és fejlődött, a minket körülvevő sugárzási tér a
természetes környezet alkotórésze.
A légkör feletti térben még nagyintenzitású kozmikus sugárzást a Föld mágneses tere és a
mintegy 10 méter mély vízoszlopnak megfelelő árnyékoló hatású légkör több nagyságrenddel
csökkenti. A tengerszint feletti magasság növekedésével a kozmikus sugárzás intenzitása nő, az
utasszállító repülőgépek repülési magasságában többszöröse a tengerszinten mérhetőnek, az
űrállomások magasságában pedig a növekedés a két nagyságrendet is meghaladja a
tengerszinthez képest.
Az űrrepülés technikai kockázata egyre csökken, az űrállomásokon folyó állandó,
szolgálatszerű tevékenység következtében az űrben való tartózkodás időtartama jelentősen
megnőtt. Az igen nagy költséggel kiképzett űrhajósok aktív pályafutásának egyre inkább csak
dózisterhelésük szab határt. Az asztronauták részére fokozott sugárterhelést jelentő űrállomáson
kívüli tevékenység egyre gyakoribb és hosszabb idejű, például a Nemzetközi Űrállomás
építésénél is. Sugárvédelmi szempontból a jövőbeli bolygóközi utazások még kritikusabbak. A
Föld mágneses terének védelme alól kilépve – különösen a nagy napkitörések idején – az
űrhajósok megfelelő járulékos védelem (árnyékolás) hiányában halálos dózist is kaphatnának. A
kockázatot tovább növeli, hogy egy ilyen űrutazás nem szakítható meg, egy adott dózisküszöbérték elérése esetén az asztronauták nem hozhatók vissza a Földre, ahogy ez megtehető
például egy földközeli pályán keringő űrállomás esetében.
Az űrrepülések egyik kockázata a döntően nagyenergiájú töltött részecskék által okozott
dózis, amelynek következtében nő a rák kialakulásának valószínűsége. A rák kialakulásának
kockázatát számos biológiai és fizikai tényező együttes következményének tekinthetjük. A
pontos kockázatok azonban nem ismertek, az irodalomban rendelkezésre álló adatok
bizonytalanok, a tényleges kockázat számításokkal csak becsülhető [Cuccinotta, 2001].
95%-os biztonsággal állítható, hogy ahhoz, hogy a többletdózis miatt a rák kialakulásának
valószínűsége ne növekedjen 3%-nál jobban, a naptevékenység minimuma esetén az űrben
tölthető napok száma csak néhány száz nap. A jelenlegi bizonytalanságok csak 50%-os
konfidencia-szintet tesznek lehetővé egy ezer napos Mars-expedíció esetében, ami nem elegendő
az űrhajósok sugárbiztonságának szempontjából. A naptevékenység maximuma esetében a
helyzet még rosszabb, hiszen akkor a napkitörések gyakoriságának növekedése miatt a
dózisteljesítmény néhány órára akár sokszorosára is nőhet [Cuccinotta, 2001].
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2.1. Történeti áttekintés
A „kozmikus sugárzás” kifejezést először 1926-ban használták, előtte „nagymagasságú
sugárzásról” beszéltek. Wulf fogalmazta meg először a talajszinten és az Eiffel-torony tetején
végzett mérései alapján, hogy a Föld felszínén mérhető sugárzás egy része az űrből érkezik
hozzánk. Ballonnal végzett kísérletei során Hess ugyanerre a megállapításra jutott: azt tapasztalta,
hogy a talaj felszínétől 500 méter magasságig csökken a sugárzás intenzitása, majd ezt követően
emelkedik, és körülbelül 1500 méternél éri el a talajszinten mérhető intenzitást. A kozmikus
sugárzás felfedezéséért Hess 1936-ban Nobel-díjat kapott. A napciklus megfigyelésekből azt a –
részben helytelen – következtetést vonta le, hogy a részecskék forrása nem a Nap, a sugárzás a
Naprendszeren kívülről érkezik [Hess, 1949].
Clay Európa és India közötti hajóútjai során észlelte, hogy a sugárzás intenzitása a
szélességi körök függvényében változik. Ebből arra következtetett, hogy a kozmikus sugárzás
jelentős hányadát töltött részecskék alkotják, amelyek kölcsönhatásba lépnek a Föld mágneses
terével [Wilson, 2000]. A befogott részecskéket először Van Allen mérte meg az első amerikai
űrszondán GM-cső segítségével [Van Allen, 1958].
2.2. A sugárzási tér összetétele
Az embereket és a tárgyakat az űrben folyamatosan érő sugárzás több komponensből
tevődik össze. Eredet szerint megkülönböztethetjük az időben közel állandó galaktikus és az
időben nagymértékben változó intenzitású és spektrumú szoláris sugárzást, míg a sugárzás fajtája
szerint elektronokról, nehéz töltött részecskékről, neutronokról és fotonokról beszélhetünk.
Az űrállomások pályájára jellemző ún. alacsony földkörüli pályán (LEO: Low Earth Orbit)
a sugárzási tér – a Föld mágneses terének hatása révén – a pályamagasság, a pillanatnyi földrajzi
helyzet és az aktuális naptevékenység függvénye, szögeloszlása erős anizotrópiát mutat. Az
űrállomásokon a szerkezeti elemeknek sugárzásgyengítő és konverziós hatásuk is van. A primer
sugárzás jelentős hányada az űrállomás falában elnyelődik, eközben (p,n) és (α,n) magreakciók
és spalláció révén másodlagos (ún. szekunder) neutronok keletkeznek, amelyekhez a felső
légkörben hasonló magreakciókkal keletkező és onnan visszaszóródó (ún. albedo) neutronok
társulnak.
Az irodalomban az alacsony földkörüli pályán fellépő sugárzás csoportosítására több,
esetenként egymásnak ellentmondó szempontot találunk, amelyekben gyakran összekeverednek a
sugárzás eredetére és a kialakult térre vonatkozó jellemzők.
Badhwar a sugárzási teret két fő komponensre osztja: a galaktikus háttérsugárzásra, illetve
a Dél-atlanti Anomália feletti áthaladáskor észlelhető befogott részecskékre [Badhwar, 1997].
Schöner galaktikus háttérsugárzást, Napból kiáramló, valamint befogott részecskéket különböztet
meg [Schöner, 1999].
Sakaguchi a galaktikus háttérsugárzás, a sugárzási övekben befogott részecskék és a
napkitörések alkalmával kiáramló részecskék mellett az űrhajó falában keletkező részecskéket
különíti el [Sakaguchi, 1999]. Ez utóbbi komponenst más szerzők mint szekunder részecskéket
említik.
Reitz a galaktikus hátteret, a sugárzási öveket és a napkitörésből származó részecskéket
különbözteti meg [Reitz, 1998]. Reitz és Facius további felosztást is javasol:
1. a Föld mágneses terében befogott töltött részecskék
- befogott elektronok
- befogott protonok
2. a Napból kiáramló részecskék
- napszél
- napkitörések
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3. galaktikus sugárzás
- nagyenergiájú nehéz töltött (HZE) részecskék
- nagyenergiájú protonok
- elektromágneses sugárzás [Reitz, 1989]
A részecskéket Reitz és Facius javaslatára galaktikus és szoláris sugárzásra, valamint
befogott részecskékre osztva, a jellegzetes spektrum és a hatótávolság látható az I-1. ábrán.

(g/cm2)

I-1. ábra: A sugárzási tér spektruma földkörüli pályákon [Reitz, 1989]

Azonban a tényleges helyzetet egyértelműbben jellemzi, ha különválasztjuk a részecskék
eredetére, illetve az alacsony földkörüli pályán keringő objektumok szempontjából kialakult
sugárzási térre vonatkozó jellemzőket. A részecskék eredetét tekintve galaktikus és szoláris
részecskéket különböztethetünk meg, míg az eloszlást tekintve befogott és nem-befogott
részecskékről beszélhetünk, amelyekhez a napkitörések esetén további komponens járul. A
következőkben tekintsük át részletesebben az űrállomásokon fellépő sugárzást.
2.3. Csoportosítás a sugárzás eredete szerint
Közép-Európában a bennünket a talajfelszínen folyamatosan érő természetes háttérsugárzás
nagyobb részben földi (mintegy 2 mSv/év) és kisebb részben kozmikus (0,3-0,5 mSv/év) eredetű,
így az okozott teljes dózisterhelés közelítőleg 2,4 mSv/év. A kozmikus sugárzás részben a
csillagközi térből (galaktikus kozmikus sugárzás), részben a Napból (szoláris kozmikus sugárzás)
származik.
2.3.1. A galaktikus sugárzás
A galaktikus kozmikus sugárzás elsősorban nagyenergiájú – a naprendszeren kívülről
érkező – töltött részecskékből áll, a csillagközi térben általában állandó intenzitású és közel
izotróp eloszlású. 1-2%-a elektron és pozitron, 86%-a proton, 12%-a alfa-részecske, de emellett
kis gyakorisággal a periódusos rendszer összes elemének ionját tartalmazza (I-2a. ábra). A
jelentősebb ionok energiaspektrumát az I-2b. ábra mutatja [Simonsen, 2000].
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diff. fluxus (m2sr s MeV/nukleon)

relatív gyakoriság

atomszám (Z)

kinetikus energia (MeV/nukleon)

I-2a. és I-2b ábra: Az elemek gyakorisága és néhány elem energiaspektruma a galaktikus komponensben
[Simonsen, 2000]

Nagy energiákra a spektrum jól közelíthető az

N ( E ) ≈ E −γ

(2.1)

képlettel, ahol
− E a részecskék energiája MeV-ben,
− N(E) a részecskék intenzitása MeV-1s-1sr-1 egységben és
− γ≈2,5.
A részecskék pályáját a mágneses tér befolyásolja. A kis energiákon megfigyelhető
intenzitáscsökkenés oka az eltérülés a napszél mágneses terének hatására a bolygóközi térben. A
részecskék energiája 5 MeV-től 1014 MeV-ig terjed. A galaktikus eredetű sugárzásnak – a
dózisteljesítmény alapján – az alacsony földkörüli pályákon is kizárólag sztochasztikus hatásai
vannak, a veszélyt a hosszútávú kockázat jelenti.
2.3.2. A szoláris sugárzás
A szoláris sugárzást – amelynek intenzitása a naptevékenység függvényében széles határok
között változik – a Nap folyamatosan kifelé áramló koronája, az ún. napszél alkotja, amelynek
átlagos sebessége 400 km/s. Fő összetevői protonok és elektronok, de a protonoknál 10...40-szer
kisebb arányban előforduló alfa-részecskéket és a vasig bezárólag nehéz magokat is tartalmaz, a
galaktikus sugárzásnál lényegesen lágyabb spektrummal. A részecskék fluxusa a Naptól való
távolsággal csökken, a részecskék energiája néhány MeV-től több ezer MeV-ig terjedhet. A
sugárzás intenzitása általában kicsi, csak az idő 1%-ban emelkedik a galaktikus sugárzás fölé.
Azonban nagy napkitörések esetén a galaktikus sugárzás intenzitását három-négy nagyságrenddel
is felülmúlhatja, így az emberes űrrepüléseknél fellépő legnagyobb kockázati tényezők közé
sorolható.
A Nap aktivitásának erősödésével a szoláris sugárzás energiaspektrumának maximuma
eltolódik. A 100 MeV/amu1 részecskék intenzitása kis és nagy napaktivitás során – amely 11 éves
ciklussal változik – egy nagyságrenddel különbözik, míg a 4 GeV/amu részecskék esetében csak
1

amu: atomi tömegegység, a semleges 12C atom tömegének 1/12-ed része, 1,6605402*10–27 kg
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körülbelül 20%-os ingadozás tapasztalható. A galaktikus és a szoláris sugárzás jellemzőit mutatja
az I-1. táblázat.
I-1. táblázat. A galaktikus és a szoláris sugárzás főbb jellemzői

galaktikus sugárzás
−
−
−
−
−

energiatartomány: 5 MeV-1014 MeV
összetétel: 86% proton, 13% alfa, 1% C, N, O stb.
a Földön több száz méter mély bányákban is
észlelhető
fluxus: 106 részecske/(hét*cm2), ami körülbelül
2,5 mGy/hét, azaz 130 mGy/év dózisnak felel meg
az űrállomáson
mivel ilyen nagy az energiája, nagy az
áthatolóképesség; így ahhoz, hogy felére
csökkentsük a dózist, 20 g/cm2 anyag szükséges, ez
körülbelül 8-10 cm vastag alumínium űrállomásfalat jelent

szoláris sugárzás
−
−
−
−
−
−
−
−

energiatartomány: 1 MeV-néhány 1000 MeV
összetétel: döntően proton, alfa, kevés C, N, O
a részecskék a Földet nem érik el
nagy kitörésekkor a szekunder neutronok
lejuthatnak a Földre
csak az idő 1%-ában emelkedik ki a galaktikus
háttérből földtávolságnyira, de akkor elérheti annak
1000-10000-szeresét is.
évi 1-2 nagy kitörés, de nagy a gyakoriságingadozás;
mire eljut a földtávolságra: néhány perc – néhány
óra (sebességtől függ), időtartama: 3 óra – 3 nap
vékonyabb védelem (bunker) is elegendő

Az évi néhány napkitöréstől eltekintve a dózis jelentős része a galaktikus sugárzásból
származik. A galaktikus és a szoláris kozmikus sugárzás kölcsönhatásban áll egymással:
napkitörések idején a sugárzási szint sok nagyságrenddel megnőhet, ilyenkor a Naprendszeren
belül a szoláris kozmikus sugárzás intenzitásának növekedésével párhuzamosan a galaktikus
kozmikus sugárzás szintje csökken. Nagyobb naptevékenység idején esetenként kisebb az eredő
dózisteljesítmény, mert a kiáramló napszél töltése miatt a galaktikus részecskéknek napminimum
során 470 MV, napmaximum során 1200 MV potenciálgátat kell leküzdeniük a Föld
környezetében.
Az eddigi mért legnagyobb naptevékenységet 1972 augusztusában észlelték, az Apolló
program során az űrhajósok által elszenvedett dózis a bőr felületén 3,6 Gy, a vérképző szervekre
0,35 Gy volt a jól árnyékolt parancsnoki (command) modulban. Egy hasonló esemény során a
kevésbé árnyékolt leszálló (lunar) egységben, illetve űrséta esetén a dózis lényegesen magasabb
lehet [Schöner, 1999].
2.4. A sugárzási tér jellemzői
A földfelszínen kettős „védőpajzs” alatt élünk. A Föld mágneses tere a kozmikus sugárzás
töltött részecskéit eltéríti, befogja; ezáltal jelentős védelmet nyújt a kozmikus sugárzás lágy
összetevői ellen, és védi a légkört a napszél eróziós hatásával szemben. A másik védőpajzs a
légkör, amelynek az űrállomások magasságában csak közvetett, a töltött részecskéket befogó
hatása van.
2.4.1. A Föld mágneses tere és a befogott részecskék
A Naprendszerben a Napnak, a négy óriásbolygónak és a Földnek van jelentős belső
mágneses tere, amelynek oka az égitest belsejében – a nagy nyomás és hőmérséklet miatt ionizált
állapotban lévő – folyékony, elektromosan vezető anyag áramlása. Gyengébb mágneses teret az
is okozhat, ha a bolygó megszilárdult anyagába befagyott a megszilárdulás időpontjában jelen
levő tér [SH Atlasz, 1996]. Ez a helyzet például a Hold és a Gaspra kisbolygó esetében is. A
Földben a külső olvadt vasmag, a Jupiterben és a Szaturnuszban a hidrogénköpeny, az
Uránuszban és a Neptunuszban pedig az ionizált vízköpeny áramlása felelős a mágneses tér
kialakulásáért. A Föld és az óriásbolygók körül kialakuló mágneses teret a belső mágneses tér,
valamint az ionoszférában és magnetoszférában jelen levő töltött részecskék mozgása hozza létre.
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Ez utóbbiak intenzitása jelentősen függ a naptevékenységtől [SH Atlasz, 1996].
A napszél zárt térrészbe szorítja be a Föld mágneses terét, amit magnetoszférának
nevezünk. Az erővonalak a Nap felől benyomódnak (orr-rész), a Nappal ellentétes oldalon
elnyúlnak (uszály vagy csóva). A mágneses erővonalak együtt forognak a Földdel. A külső
erővonalakkal a bolygóközi mágneses tér erővonalai összekapcsolódhatnak és így nyitottá válnak
a bolygóközi tér felé. A töltött részecskék a nyitott erővonalakon keresztül tudnak bejutni a
magnetoszféra belsejébe. A zárt erővonalak mentén stabil pályákra befogott – a világűrből, illetve
a Napból érkező – töltött részecskék sugárzási övezeteket hoznak létre, amelyeket felfedezőjükről
van Allen-övezeteknek hívunk. Ezek belsejében a sugárzási szint igen nagy.
A Föld körül két stabil övezet létezik: a külsőt az egyenlítő felett 3,5-4,5 földsugárnyi
távolság között nagyenergiájú elektronok, a belsőt 1,5-2,0 földsugárnyi távolság között
nagyenergiájú protonok és kisebb mértékben elektronok alkotják. Az elektronok energiája a 0,5
és 7 MeV közötti, a protonoké 10 és 600 MeV közötti. Ezen kívül a Föld körül létezik egy
anomális övezet is, amelyet a Nap mágneses terébe, a helioszférába semleges elemként bejutó és
ott ionizálódó nehéz töltött részecskék (HZE) alkotnak. Töltésüknek megfelelően az elektronok
kelet felé, a protonok és egyéb nehéz ionok nyugat felé haladnak. Bonyolult spirál alakú mozgást
végeznek a sarkok között, pólustól pólusig a részecske néhány másodperc alatt teszi meg az utat.
A mágneses erővonalak irányának és sűrűségének megfelelően a befogás védőhatása az
Egyenlítő fölött maximális, és a pólusokhoz közeledve erősen csökken. Kitüntetett hely a brazil
partok és Dél-Afrika közötti tér, ahol – a Föld mágneses tengelyének a geometriai tengelyhez
képest lévő eltolódása miatt – a sugárzási övezet a felszín feletti 200 km magasságig nyúlik le
(Dél-atlanti Anomália) [Kivelson, 1995].
2.4.1.a. A mágneses ellenállóképesség
Ahhoz, hogy a kozmikus eredetű sugárzás elérje az atmoszférát, először át kell hatolnia a
Föld mágneses terén. Az erre jellemző mennyiséget mágneses ellenállóképességnek2 nevezzük,
amit a kinetikus energia és a töltés hányadosaként definiálhatunk, mértékegysége MV, GV. Az
azonos ellenállóképességgel rendelkező részecskék ugyanabban a mágneses térben azonos pályát
járnak be. A magnetoszféra minden pontjában minden irányban meghatározható az az érték,
aminél kisebb energiájú részecskék nem tudják elérni az atmoszférát. Ez a földrajzi helytől és a
részecske sebességének irányától függő mennyiség a geomágneses levágás (cut-off). A sarkoknál
ez az érték minimális, míg az egyenlítőnél maximális, ott az értéke ~15 GV (I-3. ábra). Ennek
megfelelően az egyenlítőnél csak nagyenergiájú részecskék képesek áthatolni a mágneses pajzson
és elérni az atmoszférát.
Közelítőleg igaz, hogy
(2.2)
RC=14,9*cos4B
ahol RC a levágás GV-ban, B a geomágneses szélesség fokban.
A mágneses árnyékolás csökkenésének következménye, hogy a földfelszín felé áramló
részecskék száma a mágneses pólusok felé nő. Ezt a jelenséget gyengíti a kisenergiájú részecskék
abszorpciója az atmoszférában, aminek következtében az 50. szélességi fok felett már nem
emelkedik tovább a földfelszínen a kozmikus sugárzás intenzitása.
A Mir űrállomáson – amely 389 km-es átlagos magasságban, 51,65 fokos inklinációjú
pályán keringett – Badhwar mérései alapján napminimum esetén az átlagos fékezőpotenciál
(amelyet a részecskéknek le kell küzdeniük, hogy elérjék az űrállomás magasságát) 471 MV.

2

mágneses ellenállóképesség: magnetic rigidity, az irodalomban gyakran geomágneses, vagy levágási merevség
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I-3. ábra: Az izorigiditás (geomágneses levágás) görbék (RC) a Föld felszínétől 20 km magasan GV egységben
[Smart, 1997]

A Dél-atlanti Anomálián kívül megfigyelt galaktikus sugárzás esetében a fékezőpotenciál
és az elnyeltdózis-teljesítmény között jó közelítéssel igaz a következő összefüggés:
D& = 8517,63Φ −0, 6695
(2.3)
ahol D& a dózisteljesítmény az űrállomáson belül µGy/nap egységben, Φ a fékezőpotenciál MVban [Badhwar, 1997]. A Mir űrállomáson 1995. március és 1998. január között a galaktikus
sugárzás dózisteljesítménye a fékezőpotenciál függvényében (I-4. ábra) [Badhwar, 2000]:

µGy
D& = 212e −0,0008Φ
nap

(2.4)

dózisteljesítmény (µGy/nap)

A két közelítés a Φ 400 és 1800 MV közötti tartományában 10%-on belül megegyezik.

Φ (MV)
I-4. ábra: A galaktikus komponens dózisteljesítménye a Φ fékezőpotenciál függvényében szilícium-detektoros
(Liulin) és testszövetekvivalens proporcionális számlálóval (TEPC) végzett mérések alapján [Badhwar, 2000]
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2.4.2. A légkör sugárzásgyengítő és konverziós hatása
A Földet övező védőpajzs másik eleme maga a légkör, amelynek főként alsó, sűrű rétegei a
mágneses árnyékoláson átjutó, maradék kozmikus sugárzás nagy részét elnyelik. Alacsony
földkörüli pályán keringő űrállomások, űrhajók esetében a védőpajzs egyik eleme – a légkör –
már szinte teljesen hiányzik, így ott a kozmikus eredetű dózisterhelés a tengerszinten lévőnek
több mint százszorosa is lehet. Az űrállomások a légkör fékező hatásának csökkentése érdekében
egyre magasabb pályán keringenek, és a technológia fejlődésével faluk, ami járulékos védelmet
adna, egyre vékonyabb. A növekvő pályamagassággal – amellett, hogy nő a sugárzás intenzitása
– egyre hosszabb szakaszon repülnek a Dél-atlanti Anomáliában. A napi néhány, egyenként alig
negyedórás átrepülés alatt ugyanannyi dózist gyűjtenek össze, mint a pálya egyéb szakaszain a
nap többi részében. Az alacsony pályán keringő űrállomások esetében a dózis döntő részét a
protonok okozzák, ám kisebb árnyékolás – például az űrállomáson kívüli munkavégzés – esetén
az elektronokból származó felületi dózis lehet a nagyobb. Az űrállomások magasságában a
rendkívül ritka, és időben is változó sűrűségű légkör fogja be a mágneses övben keringő töltött
részecskéket, ennek hatására is változik a Dél-atlanti Anomáliában létrejövő sugárzás intenzitása:
a nagyobb légköri sűrűség esetében a befogás nagyobb valószínűségű, így a sugárzás intenzitása
kisebb.
Tengerszinten az atmoszféra vastagság3, azaz a felettünk levő levegő vastagsága
1033 g/cm2, ami körülbelül 10 méter vízoszlop védőhatásának felel meg. 50 km magasságban a
légkör egy ezrede, míg 100 km-en már csak egy milliomod része van felettünk (I-2. táblázat).
I-2. táblázat. Az atmoszféra vastagsága különböző magasságokban
tengerszint feletti
magasság (km)
0
9,1-12,2
19,8

atmoszféra vastagság
(g/cm2)
1033
300-190
58

intenzitás a tengerszinthez képest
(relatív egység, a földfelszínhez képest)

Az ionizált részecskék fluxusa 50 és 150 km magasság között közelítőleg állandó, 50 km
alatt emelkedik és 20 km körül éri el a maximumát, amit Pfotzer-maximumnak nevezünk (I-5.
ábra). Az atmoszféra alsó néhány kilométerén a sugárzás intenzitása az abszorpció miatt
jelentősen csökken [Shaefer, 1979]. A szuperszonikus repülőgépek utazómagasságán (19,8 km) a
protonfluxus a felére, az alfa-részecskék fluxusa a harmadára, a nehezebb ionoké 3% alá csökken
a légkörbe belépő sugárzás intenzitásához képest.

tengerszint feletti magasság (km)

I-5. ábra: Töltött részecskék intenzitása a magasság függvényében 41 fok északi szélességi körön [Shaefer, 1979]
3

atmospheric depth

9

intenzitás (m-2 sr-1 s-1 )

Az I-6. ábra a különböző töltött részecskék arányát mutatja a magasság függvényében.
Látható, hogy a tengerszint felett 10 km körül az elektronok teszik ki a sugárzási tér legnagyobb
részét, 20 km felett pedig a protonok és nehezebb töltött részecskék vannak túlsúlyban.

tengerszint feletti magasság (km)
I-6. ábra: Töltött részecskék aránya a magasság függvényében [Shaefer, 1979]

intenzitás (cm-2 sr-1 s-1 )

2.4.3. A sugárzási tér változása a napkitörések következtében
Napkitörések esetén töltött részecskék – döntően protonok, kismértékben alfa-részecskék és
nehezebb töltött részecskék – lökődnek ki a Nap felszínéről, energiájuk elérheti a néhány GeV-et
is. A részecskeszám és a spektrum kitörésenként eltérő, egy-egy kitörés energiatartalma
1022-1025 J is lehet, a protonok tipikus spektruma az I-7. ábrán látható [Vahia, 1983].

E (MeV)
I-7. ábra: Protonspektrum napkitörések esetén [Vahia, 1983]

A napkitörések gyakorisága az
N(F>3*107 proton/cm2)=0,178*W0,75 db/év
(2.5)
összefüggéssel írható le, ahol W a napfoltok száma, F a fluens földtávolságnyira, N az események
éves száma.
Az űrállomás belsejében mérhető dózisteljesítmény a szabad térben – az űrállomáson kívül
– mérhető érték 0,8% és 10%-a között változik. Űrséta esetében az űrhajóst érő dózis az űrruha
árnyékolása miatt harmada annak, mint ami szabad térben lenne. Szabad térben 2 g/cm2 víz
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árnyékolással a vérképző szervi4 dózis 16 óra alatt elérheti a 0,25 Sv-et, a bőrdózis ugyanennyi
idő alatt meghaladhatja a 1 Sv-et. Az űrállomáson belül egy tipikus napkitörés során a dózis
0,156 mGy, az átlagos minőségi tényező <Q>=2,11 és az egyenérték dózis 0,33 mSv [Badhwar,
2000].
Nem minden kitörés során érik el a Föld felszínét részecskék, csupán azok 3%-ában. A
napkitörések hosszú távú előrejelzése még nem megoldott, de rövid távú előrejelzések már
léteznek. A napkitörések gyakran okoznak mágneses viharokat a Földön, ami csökkenti a Föld
mágneses terét, ezáltal csökken a geomágneses levágás és több kozmikus részecske éri el az
atmoszférát. Ugyanakkor az interplanetáris térben létrehozott perturbációk fokozzák a Nap
befolyásoló hatását, és ezáltal csökkentik a galaktikus sugárzást, amit Forbush csökkenésnek
neveznek.
Maximális napaktivitás során évente átlagosan tíz kitörés figyelhető meg, míg a
naptevékenység minimumánál csupán évente egy. A legnagyobb kitörésekkor – amelyek
általában a naptevékenység maximumát követően jönnek létre – akár 1010 részecske is eljuthat
földtávolságnyira négyzetcentiméterenként. Az egyes napkitörések során a Földet elérő protonok
fluense, illetve a megfigyelt napfoltok száma közötti összefüggést mutatja az I-8. ábra
[Stassinopoulos, 1988].

I-8. ábra: A proton fluens (●●●) Föld távolságnyira az egyes napkitörések során, illetve
a megfigyelt napfoltok száma (---). Az üres karikák a rendhagyó eseteket jelölik [Stassinopoulos, 1988]

2.4.4. A szerkezeti elemek sugárzásgyengítő és konverziós hatása
Földkörüli pályán keringő objektumok esetében a sugárzási tér igen bonyolult, időben és
térben nagyon inhomogén. Mivel a sugárzási tér nagyon sok paramétertől függ, mérések nélkül,
csupán számításokkal és modellezéssel rendkívül nagy lehet az eredmény pontatlansága.
Amellett, hogy napkitörések idején a sugárzási szint jelentősen megnőhet, az eltérő árnyékolás
miatt az űrhajó különböző pontjain is jelentős a különbség a dózisteljesítményben. Az űreszközök
szerkezeti elemei árnyékoló hatásának széles tarományát mutatja, hogy az Apolló utazások során
a szerkezeti elemek árnyékolása 1,75 és 216 g/cm2 között változott. Emellett nem szabad
4

blood forming organs, BFO, a dózis 5 cm mélységben
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elfeledkezni a védelem hatásosságának folyamatos változásáról sem. Mivel a befogott részecskék
erős irányfüggést mutatnak, az űrhajó orientációjának változása is befolyással lehet a belsejében
kialakuló térre, illetve az űrhajósok dózisára. A Mir űrállomás különböző pontjain mérhető
elnyelt dózisok között 1,6-szoros eltérés volt tapasztalható [Atwell, 2002]. Emiatt az űrhajón
belüli helyfüggés meghatározására – dózis térképezésre – is szükség van, amely szintén indokolja
a helyszíni méréseket.
2.4.5. A szekunder részecskék és dózisuk
A kozmikus sugárzásnak a felső légkörrel, illetve az űrhajó szerkezeti elemeivel való
kölcsönhatása egyrészt fékezi, másrészt elnyeli a primer részecskesugárzást. De emellett a
kölcsönhatások során jelentős másodlagos (szekunder) sugárzás is létrejön, amely az eredeti
sugárzási teret még összetettebbé teszi.
Az atmoszférát elérő részecskék energiájuk nagy részét a környező atomok, illetve
molekulák ionizációja során leadják. Emellett nagyenergiájú magreakciók során számos
szekunder részecske is keletkezik. A legtöbb kölcsönhatásnál a nagyenergiájú részecske
nukleonokat lök ki a targetmagból, és energiájának kis részét elveszítve halad tovább. A kilökött
mag fékeződik, és közben további részecskéket lök ki, majd végül stabil vagy radioaktív magként
áll meg. Ezt a folyamatot „star”-nak, csillagnak hívjuk a nyomdetektoron megfigyelhető nyoma
alapján. A létrejött szekunder sugárzás igen összetett, töltött részecskéket, neutront, gamma- és
röntgen-sugárzást, µ- és π-mezont egyaránt tartalmaz (I-9. ábra).
atmoszféra teteje

tengerszint
I-9. ábra: A legfontosabb kölcsönhatások az atmoszférában [Allkofer, 1984]

A primer kozmikus sugárzás neutronokat nem tartalmaz, mivel a neutron szabad állapotban
mintegy 17 perces felezési idővel elbomlik protonra, elektronra és antineutrínóra. Azonban az
elsődleges sugárzás egy része (p,n), (α,n), és egyéb reakciók során a Föld felső légkörében,
illetve az űrállomás szerkezeti elemein másodlagos sugárzássá alakul. A neutronokból származó
egyenérték dózis akár a töltött részecskék dózisának 30-40%-át is elérheti.
Eredetük szerint kétféle neutront különböztethetünk meg az űrállomáson: egyrészt a felső
légkörben keletkező és onnan visszaszóródó albedó neutronokat, másrészt szekunder
neutronokat, amelyek az űrállomás falával és egyéb szerkezeti anyagokkal létrejött kölcsönhatás
révén keletkeznek.
Kisenergiájú neutronok – közelítőleg 10 MeV energiáig – gerjesztett magokból léphetnek
ki, közel izotróp szögeloszlással. Emellett ütközések során nagyenergiájú protonokból
12

töltéscserével nagyenergiájú neutronok is keletkezhetnek. Ez utóbbiak irányeloszlása
nagymértékben anizotróp, mivel a keletkezés módja miatt valószínű kilökődési irányuk előre, a
földfelszín felé mutat. Ennek megfelelően az atmoszféra felső részében a lefelé irányuló
részecskeáram nagyobb, a sebesség szögeloszlásának maximuma függőlegesen lefelé mutat.
Neutronok nem lépnek be kívülről az atmoszférába, de mivel a töltött részecskékkel
ellentétben nagy szögek alatt szóródhatnak, könnyen kiszökhetnek az atmoszférából. Az onnan
visszaszórt (albedo) neutronok többsége protonra és elektronra bomlik, amelyek a sugárzási
övekben befogódnak.
A napminimum esetén több részecske éri el az atmoszférát, így szekunder neutron is több
keletkezik. Napkitörés esetén szintén megnő a szekunder neutronok száma. A keletkező
neutronok száma és energiaspektruma is függ a földrajzi szélességtől és magasságtól. A pólusok
közelében a maximális neutronszám 18 km magasan van, míg az egyenlítőnél 15 km-nél.
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3. Az egyenérték dózis meghatározása
3.1. Az egyenérték dózis és a sugárzási súlytényező fogalma
A sugárzás hatására fellépő sztochasztikus biológiai károsodás valószínűsége az elnyelt dózis
mellett a sugárzás fajtájától és energiájától is függ, amelynek figyelembevételéhez az elnyelt
dózist súlyozzuk a sugárzásra jellemző faktorral. A sugárzás minőségét is figyelembe vevő dózis
jellemzésére korábban a dózisegyenérték fogalmát használták, amelynek definíciója:
H=Q(L)*D
(3.1)
ahol
− D:
az elnyelt dózis,
− Q(L): a vízben mért nem korlátozott LET (azaz LET∞) függő minőségi tényező,
amelynek részletes definíciója a 3.2. fejezetben található.
Az ICRP ajánlása alapján 1990 óta az egyenérték dózist használjuk, amelyet az elnyelt dózis
és a wR sugárzási súlytényező szorzataként definiáltak, és a

H T , R = ∑ DT , R ⋅ wR

(3.2)

R

képlettel kaphatjuk, ahol
- DT,R az R típusú sugárzástól származó, a T testszövetre ill. szervre átlagolt elnyelt
dózis,
- wR az R típusú sugárzás súlytényezője [ICRP 60].
A wR tényező a sugárzás fajtájától és energiájától függ, közelítőleg megegyezik a Q minőségi
tényező értékével. Az ICRP 60 meghatározása szerinti értéke látható az I-3. táblázatban.
I-3. táblázat: A sugárzási súlytényező értéke [ICRP 60]
A sugárzás fajtája és energiatartománya
fotonok
minden energián
elektronok*, müonok
minden energián
neutronok
< 10 keV
10 keV – 100 keV
100 keV – 2 MeV
2 MeV – 20 MeV
> 20 MeV
protonok
> 2 MeV
alfa és nehezebb részecskék
minden energián
*

sugárzási súlytényező, wR
1
1
5
10
20
10
5
5
20

kivéve az Auger-elektronokat, melyekre külön mikrodozimetriai megfontolások alkalmazandóak

Mivel az esetünkben vizsgálni kívánt sugárzási térben a dózis döntő része protonoktól és
nehezebb töltött részecskéktől származik, pontosabb értéket kapunk, ha kihasználjuk, hogy „a
táblázatban nem szereplő sugárzásfajtákra és energiákra wR egyenlőnek vehető <Q>-val az ICRU
gömb 10 mm-es mélységében” [IBSS, 1996]. <Q> a következő egyenlettel kapható:
Q =
− D
− L

∞

1
Q( L) D( L)dL , ahol
D ∫0

az elnyelt dózis,
a LET keV/µm egységben,
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(3.3)

− Q(L) a vízben mért nem korlátozott LET-függő minőségi tényező 10 mm mélységben,
− D(L) az elnyelt dózis eloszlása 10 mm mélységben a LET szerint.
A fotonok és elektronok esetében – a wR sugárzási súlytényezőhöz hasonlóan – jó
közelítéssel megkapjuk a Q=1 értéket, ahogy az az I-10. ábrán is látható.

I-10. ábra: Átlagos minőségi tényező fotonokra az energia függvényében, 10 mm ICRU gömbben [ICRP 60]

Nehezebb részecskékre azonban az eltérés igen jelentős lehet, ahogy azt az I-4. táblázat
mutatja. A minőségi tényező értékét korábban az ICRP 15 definiálta, annak alapján a minőségi
tényező monoton nő (I-5. táblázat). Az ICRP15 és az ICRP60 alapján definiált minőségi tényezőt
mutatja az I-11. ábra.
I-4. táblázat: A minőségi tényező a LET függvényében [ICRP 60]
vízben mért nem korlátozott L
(keV/µm )
< 10
10-100
> 100

Q(L)
1
0,32*L-2,2
300 / L

I-5. táblázat: A minőségi tényező korábbi definíciója a LET függvényében [ICRP 15]
LET
(keV/µm, vízben)
< 3,5
3,5 – 7
7 – 23
23 – 53
53 – 175

Q(L)
1
1–2
2–5
5 – 10
10 – 20

35
30
25
20

ICRP 15

15

ICRP 60

Q
10
5
0
0

50

100

150

LET (keV/µm vízben)

I-11. ábra: Minőségi tényező a LET függvényében az ICRP 15 és ICRP 60 alapján
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3.2. A lineáris energiaátadási tényező fogalma

A lineáris energiaátadási tényezőre (LET – Linear Energy Transfer) többféle definíció is
létezik5. A különböző definícióból származó problémákat és félreértéseket az ICRU szüntette
meg a hatvanas évek elején: a töltött részecskék LET értékét a dl úton lokálisan elnyelt energia és
a dl hányadosaként határozta meg [ICRU 1962]:
L=dEabs/dl
(3.4)
A fékezőképesség (stopping power) a fajlagos leadott energia:
S=dEloss/dl
(3.5)
A LET és a fékezőképesség között az alábbi összefüggés teljesül:
(3.6)
dEloss/dl = dEabs/dl + Ex/dl
ahol Ex a leadott és az elnyelt energia különbsége, amely elektromágneses sugárzás formájában
kisugárzódik [Choppin, 1996].

I-12. ábra: Kölcsönhatások ∆l anyagvastagságon való áthaladás során [ICRU 16, 7. oldal]
−
−
−
−
−
−
−
−
−

5

O: a részecske energiaátadás nélkül halad tovább
U: a helyben átadott energia
q: a rövid hatótávolságú másodlagos részecskének átadott energia, ahol q<∆, ahol
∆: a levágási energia eV-ban
Q’: nagy hatótávolságú másodlagos részecskének átadott energia, Q’>∆
γ: a fékezési sugárzás fotonjainak átadott energia
r: a geometriai levágási távolság, lényegében egy henger sugara, amelynek tengelye a belépő
részecske pályája
θ: a szóródás szöge
q, Q’ és γ további három komponensre osztható:
− 1: a dl hosszon a részecskét körülvevő r sugarú hengerben leadott energia
− 2: a hengeren kívül leadott energia
− 3: a dl hosszon kívül, de az r sugarú hengeren belül leadott energia

Lea, 1947; Gray, 1947; Cormack, 1957; Burch, 1957; Rossi, 1967

16

A lineáris energiaátadási tényező definíció szerint lokális mennyiség, azonban az
irodalomban a lokális kifejezést gyakran nem a részecske nyomvonalától való távolság, hanem a
maximális leadott energia – ami felett már nem tekinthetjük lokálisnak – alapján értelmezik.
Ennek megfelelően a lineáris energiaátadási tényezőhöz számos levágási energia is társulhat,
amikor az ennél nagyobb kinetikus energiával rendelkező szekunder részecskékről feltételezzük,
hogy energiájukat nem a primer kölcsönhatás helyszínén adják le. A LET100 mennyiség esetében
például a 100 eV-nál nagyobb energiával rendelkező szekunder részecskéket külön kezeljük. Ha
a levágási energiát nem vesszük figyelembe, LET∞ éppen a fékezőképességet adja vissza.
Az energia leadása különböző módon mehet végbe. Adott közegbe E energiájú részecske
merőlegesen belépve a dl úthosszon – amely kellően kicsi ahhoz, hogy többszörös szórás ne
léphessen fel – dE energiát veszít, és E’ energiával lép ki a közegből. A lehetséges
kölcsönhatásokat az I-12. ábra szemlélteti [ICRU 16].
A LET értékének meghatározására léteznek analitikus formulák; a nehéz részecskék
ütközések során bekövetkező energiaveszteségére Bethe írt fel először egyenleteket [Bethe,
1933]. A kisebb energiáknál – jellemzően 1 MeV/amu alatti részecskék esetében – további
korrekció alkalmazása szükséges, mivel a kis sebesség következtében a többszörös töltésű ion
elektronokat fog be, így csökken a töltése. A kisenergiájú részecskék által leadott energiára
Lindhard és Scharf, illetve Bohr dolgozott ki formulát [ICRU16, 23. old.].
3.2.1. A „lineal energy” fogalma
Nagyenergiájú részecske és kis érzékeny térfogat esetében a LET értéke nem változik
jelentősen az úthossz során, így a leadott energia (ε) felírható az úthossz (x) és a LET
szorzataként:

ε=LET*x

(3.7)
Általában azonban x értéke nem ismert pontosan; minden beeső részecske esetében más és
más. A leadott energia és az érzékeny térfogatra jellemző átlagos úthossz alapján bevezethetjük a
„lineal energy” (y) fogalmát, amelyet az
y=ε/l’
(3.8)
összefüggéssel definiálhatunk, ahol l’ a geometriára és a beeső részecskék eloszlására jellemző
átlagos úthossz. Az így bevezetett y egy valószínűségi változó, amelyet a leadott energia és egy
állandó hányadosaként kaphatunk. Egy adott részecske esetében y csak akkor egyezik meg a LET
értékével, ha ε éppen LET*l’. Izotróp szögeloszlás esetén a részecskék gyakorisága független a
beesési szögtől, és y várható értéke megegyezik a LET értékével [Doke, 2001].
A minőségi tényezőt (Qy-t) y függvényében is definiálhatjuk [ICRU 40 (1986)]. Mivel
gyakran – például a gömb alakú testszövetekvivalens proporcionális számláló használata esetén –
y eloszlását, azaz f(y)-t mérjük, a minőségi tényező meghatározására két lehetőség van. Vagy a
mért spektrum alapján meghatározzuk a LET-eloszlását6 – ami a részekeszám a LET
függvényében –, utána az ICRP 60 alapján QL kapható. A minőségi tényezőt azonban közvetlenül
is megkaphatjuk Qy alapján.

6

A differenciális LET-spektrum az egységnyi LET-re (például MeVcm2/g egységben) jutó részecskék számát adja
meg (például 1/(m2s sr (MeVcm2/g)) egységben).
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I-13. ábra: A minőségi tényező a LET és LET(y) függvényében gömbalakú proporcionális számlálóra [Tume, 2000]

Gömb alakú proporcionális számláló esetén a gömbtérfogatban átadott energiát mérjük, ami
a Qy-hoz tartozó korlátozott LET-nek felel meg. Az I-13. ábrán látható, hogy Qy és QL között
nincs jelentős eltérés abban az esetben, ha a LET∞ kisebb 1000 keV/µm-nél. Azonban az eltérés
lényeges lehet 1000 keV/µm felett, azonban az ilyen részecskék aránya még a kozmikus sugárzás
esetében sem túl nagy [Waters, 2000].
3.2.2. A LET mérésének elvi lehetőségei
A lineáris energiaátadási tényező mérése különböző módszerek alapján lehetséges:
- Nagyon vékony réteg alkalmazásával – amelyben a LET változása elhanyagolható – az
elnyelt energia mérésével.
- Vékony abszorbensben az energia-veszteség mérésével: a belépési-energiát és a rétegen
áthaladt nyaláb energiáját megmérve, a kettő különbségéből a leadott energia
kiszámolható. A leadott energia és az abszorbens vastagsága alapján a LET
meghatározható.
- Az abszorbens vastagságát változtatva, az átmenő nyaláb energiájának az abszorbens
vastagságától való függését vizsgálva, a nulla vastagságra extrapolált határesetben a LET
meghatározható.
- Az energia és a hatótávolság mérésével: annak a belépési-energiának a meghatározásával,
amely az adott vastaságú rétegben éppen elnyelődik. Ha a belépési-energiát dE-vel
növeljük, akkor egyúttal az abszorbens dR-rel történő növelése is szükséges. dE/dR
határesetben megegyezik a LET értékével [Cole, 1969].
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4. Sugárvédelmi szabályozás: az űrhajósok dóziskorlátai
4.1. A szabályozás elvei
A sugárzás hatására fellépő káros hatások valószínűségének csökkentése érdekében mind a
lakosság, mind a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók számára szükséges a dózisterhelés
csökkentése, illetve korlátozása. Ennek érdekében fogalmazták meg a sugárvédelem alábbi elveit.
Az indoklás elve szerint bármely tevékenység sugárvédelmi szempontból csak akkor
engedélyezhető, ha annak – társadalmi, gazdasági vagy egyéb – haszna ellensúlyozza a sugárzás
esetleges káros következményeit [IBSS 2.20.].
Az optimálás elve alapján az orvosi terápiás alkalmazást kivéve minden tevékenység esetén a
védelmet és a biztonságot az egyéni dóziskorláton belül optimálni kell annak érdekében, hogy az
egyéni dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett személyek száma és a sugárterhelés valószínűsége
olyan alacsony szinten maradhasson, amennyire az ésszerűen lehetséges [IBSS 2.24.].
A korlátozás elvének megfelelően, ha az ionizáló sugárzás alkalmazása tervezett keretek
között, ellenőrzött módon történik, akkor ügyelni kell arra, hogy egyetlen személynél se lépjen
fel az elviselhetőnek ítélt kockázatot jelentő dóziskorlátnál nagyobb terhelés.
Dozimetriai szabályozás során külön kell választani a megelőző területi dózisteljesítmény
mérést, illetve a dóziskövető személyi dozimetriát. A korlátozott beavatkozási lehetőségek és a
rövid – néhány napos – expozíciós idő miatt az űrdozimetriában az utóbbi a meghatározó.
Azonban hosszabb expedíciók esetében – így például az űrállomások esetében – a földi
gyakorlatnak megfelelően a területi mérések segítik a dózis minimalizálását.
Mivel az űrhajózás még mindig jelentősen nagyobb technikai kockázatot jelent a szokásos
földi (pl. ipari) körülményekhez képest, ezért a dóziskorlátok ebben az esetben magasabbak a
nukleáris iparban elfogadottnál.
4.2. A szabályozás a gyakorlatban
Földkörüli pályán keringő objektumok esetében a sugárzási tér időben és térben nagyon
inhomogén. Ma már az űrállomásokon folyó állandó, szolgálatszerű tevékenység következtében
az űrben való tartózkodás időtartama jelentősen megnőtt, és az asztronauták részére fokozott
sugárterhelést jelentő űrállomáson kívüli tevékenység is egyre gyakoribb és hosszabb idejű. Az
igen nagy költséggel kiképzett űrhajósok aktív pályafutásának egyre inkább csak dózisterhelésük
korlátja szab határt.
Mivel a dózisteljesítmény csökkentésére pillanatnyilag még nem áll rendelkezésre
megfelelően hatékony és gazdaságos megoldás, a dózis csökkentését csak a repülési idő
korlátozásával érhetjük el. A sugárzást hatása alapján két csoportba sorolhatjuk: a jellemzően
0,5…2 Gy küszöbdózis felett jelentkező determinisztikus hatásra, amely az űrhajósok esetében
még egy esetleges napkitörés esetén is elkerülhető a repülési idő korlátozásával, valamint a
sztochasztikus hatásokra, amelyek a teljes dózistartományban létrejöhetnek. Utóbbi esetben az
epidemiológiailag észlelhető hatások – rosszindulatú daganatok és örökletes hatások –
előfordulása véletlenszerű, a besugárzás és a hatás között hosszú idő, rendszerint több év telik el.
4.2.1. Szabályozás az Amerikai Egyesült Államokban
Az űrhajósok esetén az egyik kockázati tényező az ionizáló sugárzás, amelynek
dózisteljesítménye jelentősen meghaladja a földi munkahelyeken érvényes dóziskorlátokból
származó, a munkaidőre vonatkozó értékeket. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az űrhajósok
a repülés teljes időtartama alatt ki vannak téve a sugárzásnak, szemben a földi munkahelyeken
eltöltött napi maximum 8 órával.
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A kockázat mérséklése érdekében a NAS/NRC Radiobiological Advisory Panel 1970-ben
jelentésben foglalta össze ajánlásait [NAS/NRC, 1970]. A kiindulási alap az volt, hogy a 35 és 55
év közötti férfiak rák-kialakulási kockázata legfeljebb a természetes kockázat kétszeresére
emelkedjen. Ez alapján az élettartam-dózist 4 Sv-ben állapították meg. A NASA elfogadta a fenti
ajánlást; az elmúlt évtizedekben egyszer sem haladták meg ezt a korlátot.
Az Apolló program során – amikor a repülések maximális időtartama 2 hét volt – a
szabályozás alapja az volt, hogy a sugárzás következtében fellépő kockázat ne haladja meg az
egyéb kockázatot (I-6. táblázat).
I-6. táblázat: Dóziskorlátok az Apolló program során [Wilson, 2000]
szerv
vérképző szervek
bőr
szemlencse
végtagok

dóziskorlát (Sv)
2,0
7,0
2,0
9,8

Később szükségessé vált a szabályozás módosítása, amelynek a következők voltak a
legfontosabb kiváltó okai:
- a korlátozást nőkre és fiatalabb, illetve idősebb férfiakra is ki kellett terjeszteni,
- az űrhajósok a korábbi két hétnél lényegesen hosszabb időt töltöttek az űrben,
- módosították a kockázat–dózis arányossági tényezőt [ICRP 60].
Sinclair kimutatta, hogy amennyiben a korábbi elgondolás alapján újraszámolnánk a
korlátokat, a korábbi 4 Sv helyett 2 Sv körüli határértéket kapnánk [Sinclair, 1983]. 1986-ban a
NASA felkérte az NCRP-t, hogy vizsgálja felül a korábbi eredményeket, ami 1989-ben az NCRP
Report 98-ban meg is történt. Az ebben megfogalmazott korlátozás alapja, hogy a munkahelyeket
a fatális kockázat alapján három csoportba szokás sorolni:
- „biztonságos”: az éves kockázat kisebb mint 10-4, az egész élet során 0,5%,
- „kevésbé biztonságos”: az éves kockázat 10-3 és 10-4 között van, az egész élet során 3%,
- „kockázatos”: az éves kockázat 10-3 felett van, az egész élet során meghaladja a 10% -ot
[Sinclair, 2000].
Az űrhajósokat a második csoportba sorolták. Emellett világossá vált, hogy a besugárzás
következtében a létrejövő daganatok kialakulásának valószínűsége függ az életkortól és – az
eltérő várható élettartam miatt – a nemtől is. Ennek alapján az I-7. táblázatban szereplő
dóziskorlátokat állították össze. Egyéb életkorra a korlátok az I-8. táblázatban szereplő
egyenletekkel adhatók meg közelítően.
I-7. táblázat: Élettartam-dózis a daganatos betegségek kialakulási valószínűségének 3%-os emelkedése alapján
[NAS/NRC, 1970]
kor
25
35
45
55

nők (Sv)
1,0
1,75
2,5
3,0

férfiak (Sv)
1,5
2,5
3,25
4,0

I-8. táblázat: Élettartam-dózis a daganatos betegségek kialakulási valószínűségének 3% -os emelkedése alapján
tetszőleges életkorra [NAS/NRC, 1970]
férfiak
nők

egyenérték dózis (Sv)
2+0,075*(életkor-30)
2+0,075*(életkor-38)
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Emellett a relatív biológiai hatásosság7 felhasználásával is bevezettek korlátokat, amelynek
használata a rövidtávú determinisztikus hatás esetén ajánlott (I-9. táblázat).
I-9. táblázat: Dóziskorlátok determinisztikus hatásokra (elnyelt dózis*RBE egységben)
időtartam
30 nap
1 év
élettartam

vérképző
szervek
0,25
0,50
1,0-4,0

szemlencse

bőr

1,0
2,0
4,0

1,5
3,0
6,0

A második világháborúban bevetett atombombák hatásának vizsgálata alapján [Pierce, 1996]
az NCRP megszigorította a korábbi korlátokat, valamint azokat a korábbi egyenérték dózis
helyett effektív dózisra határozta meg (I-10. táblázat).
I-10. táblázat: Korrigált élettartam-dózis, 3% daganatos betegség kialakulási valószínűség alapján [NCRP Report
132, 2000]
kor
25
35
45
55

nők (Sv)
0,4
0,6
0,9
1,6

férfiak (Sv)
0,7
0,9
1,5
2,9

Egyéb életkorra a korlátokat az I-11. táblázatban szereplő egyenletekkel adhatjuk meg
közelítően.
I-11. táblázat: Élettartam-dózis 3% daganatos betegség kialakulási valószínűség alapján tetszőleges életkorra
[Sinclair, 2000]
férfiak
nők

effektív dózis (Sv)
0,8+0,065*(életkor-25)
0,5+0,040*(életkor-25)

napok száma

Az I-14. ábra a fenti dóziskorlátok alapján a 2 g/cm2 alumínium árnyékolás mögött tölthető
napok számát mutatja a magasság függvényében. Ahogy korábban már láttuk, a dózis a
magasságon kívül számos más paramétertől is függ, így a számszerű adatok csak tájékoztatásul
szolgálhatnak.

magasság (mérföld)
I-14. ábra: A dóziskorlátok alapján 2 g/cm2 alumínium árnyékolás mögött tölthető napok száma a magasság
függvényében [Wilson, 2000]

7

relative biological effectiveness
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A dózisteljesítmény magasságfüggését mutatja az I-15. ábra, modellszámítások és mérési
eredmények alapján. Az eredmények alapján látható, hogy az űrállomások keringési magasságán
– a földfelszíntől néhány száz kilométerre – a sugárterhelés nem jelent tényleges repülésiidőkorlátot, ám néhány ezer kilométer magasságban – a Van Allen-övekben befogott részecskéknek
köszönhetően – a dózisterhelés már néhány nap alatt meghaladhatja a megadott korlátot. Ennek
megfelelően kijelenthetjük, hogy – ugyan az űrhajósok éves dózisa akár két nagyságrenddel is
meghaladhatja a Föld felszínen mérhető dózist – a sugárzási öveken és a napkitöréseken kívül
még így sem jelent elviselhetetlenül nagy kockázatot [Reitz, 1989, 70. oldal].

I-15. ábra: A modellszámítások eredménye minimális és maximális naptevékenység esetén, illetve a Shuttle
repülések során mért dózis a magasság függvényében

4.2.2. Dóziskorlátok más országokban
Az orosz, a japán és a kanadai szabályozási rendszer felépítésében hasonló az amerikaihoz,
az I-12. táblázat adataiból azonban kitűnik, hogy sem a szabályozott mennyiségek, sem az egyes
korlátok értékei nem egyeznek meg minden esetben.
Az eltérések közül érdemes kiemelni a szemlencsére vonatkozó kritériumokat, ahol az orosz
és az amerikai szabályozás között kétszeres eltérés van, illetve a bőrszövetre vonatkozó értékeket,
ahol az amerikai és az orosz szabályozás megegyezik, de a japán kritérium annak több mint
háromszorosát engedélyezi.
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I-12a. táblázat: Az űrhajósokra vonatkozó dóziskorlátok különböző országokban [Akatov, személyes közlés]
Dóziskorlátok űrhajósok esetében, Sv
RSA
NASA
NASDA (Japán)
(Oroszország)
(USA)
vérképző
szervek
5 cm
szemlencse
0,3 cm

bőr
0,01 cm

egyszeri, rövid
idejű
30 nap alatt
1 év alatt
egyszeri, rövid
idejű
30 nap alatt
1 év alatt
élettartam
egyszeri, rövid
idejű
30 nap alatt
1 év alatt
élettartam

CSA
(Kanada)

0,15

-

-

-

0,25
0,40

0,25
0,50

0,50

-

-

-

0,5

-

0,5
1,0
2,0
-

1,0
2,0
4,0
-

1,0
5,0
2,0

4,0
-

1,5
3,0
6,0

1,5
3,0
6,0

4,0
20,0

6,0

I-12b. táblázat: Az űrhajósokra vonatkozó dóziskorlátok különböző országokban [Akatov, személyes közlés]
RSA
(Oroszo.)
férfi
nő
effektív dózis
(élettartam)
nemenként és
életkoronként
(Sv)

1

1

NASA (USA)

NASDA (Japán)

CSA (Kanada)

T0=25

férfi
0,7

nő
0,4

életkor
T0=27-29

férfi
0,6

nő
0,6

T0=35

1,0

0,6

T0=30-35

0,9

0,8

T0=45

1,5

0,9

T0=36-39

1,0

0,9

T0=55

2,9

1,6

T0=>40

1,2

1,1

férfi

nő

1

1

Az effektív dózisok esetében az orosz és a kanadai szabályozás 1 Sv-ben határozza meg a
korlátot, míg az amerikai és a japán értékek jelentősen függnek a kortól és a nemtől. Például egy
25 éves amerikai nő esetén a korlát 0,4 Sv, 55 éves férfi társa 2,9 Sv terhelést kaphat. Japánban
az eltérés lényegesen kisebb: a korlátok 0,6 és 1,2 Sv között változnak.
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5. Dózisterhelés alacsony földkörüli pályákon
A dóziskorlátok betartásának érdekében elengedhetetlen az űrhajósok személyi dózisának
pontos és naprakész mérése. A sugárzási tér megismerése érdekében az űrállomások belső
terében számos módszerrel mérik a sugárzás intenzitását és összetételét, valamint a tényleges
dózist, ám ezek a mérőberendezések nagyok és emiatt helyhez kötöttek. Egyes eszközök
alkalmazásakor az űrállomásoknak csak egy-egy pontján végeznek méréseket, így ezek az
inhomogén sugárzási térben helyüket és helyzetüket gyakran változtató űrhajósok tényleges
személyi dózisának mérésére nem alkalmasak.
5.1. Dózisterhelés az utasszállító repülőgépek utazómagasságán
Az űrhajósokhoz hasonlóan a repülőgépek személyzete és a gyakran repülő utasok esetében
is jelentős lehet a kozmikus sugárzásból eredő dózisterhelés. Az űrdozimetriában használatos
mérési módszerek összehasonlítására alkalmas lehet a repülőgépeken végzett mérések
összevetése, mivel hasonló a sugárzási környezet, és lényegesen több mérést végeztek, így több
mérési eredmény áll rendelkezésünkre.
Számos módszerrel, aktív és passzív eszközökkel egyaránt végeztek méréseket a
repülőgépek személyzetét érő dózisterhelés és a sugárzási tér meghatározására [ECRP 85]. Az
amerikai és az orosz (illetve szovjet) mérések alapján az alábbi – űrdozimetriai szempontból
lényeges – megállapítások születtek [Akatov, 1993] [Thomas, 1993]:
- A repülőgépek személyzetének dóziskorlátja – a munkahelyi sugárvédelmi előírásoknak
megfelelően – 20 mSv/év, 5 éves átlagban. Poláris pálya esetén egy utasszállító gép utasai
98,6 µSv többletdózist kaphatnak repülésenként. Évente 100 repülést feltételezve a
személyzet dózisa elérheti 9 mSv-et [Schalch, 1993]. Shuttle-repülés során – a pálya és a
napaktivitás függvényében – a napi dózis 100 µSv és 4 mSv között változik [Badhwar,
2000].
- A repülőgépen belüli pozíció hatása a dózisra nem nagyobb, mint 5-10%, azonban 15 mm
ólom árnyékolás esetén az egyenérték dózis 50%-kal emelkedhet a védelmen belül a
szerkezeti anyagokban keletkező részecskék következtében. A Mir űrállomás esetében ez
az érték a 60%-ot is elérheti [Badhwar, 1997].
- Az egyenérték dózis jelentősen függ a földrajzi szélességtől. Az egyenlítőtől a sarkok felé
közeledve az 50. szélességi körig a dózis nő, felette közel állandó marad. A különbség
jelentősebb a nagy LET értékű komponens esetében (3-5-szörös), mint a kis LET értéknél
(1,5-2,5-szeres).
- A dózis jól korrelál a 11 éves napciklussal, maximális naptevékenység esetén kisebb.
- A repülőgépeken a neutronok esetében az átlagos minőségi tényező 19±0,3 [Nguyen,
1993].
- Az ICRP 60 alapján számolt egyenérték dózis közel 10%-kal nagyobb, mintha az ICRP 15
alapján számoltuk volna.
5.2. Az űrállomás falának hatása a dózisterhelésre
A falak sugárzásgyengítő hatásának és a kölcsönhatások során keletkező szekunder
részecskéknek köszönhetően jelentős eltérés lehet az űrállomáson kívül és belül a sugárzási tér
jellemzőiben és ezáltal a dózisban is (I-16. ábra). Armstrong számítási eredményei alapján
látható, hogy
- a relativisztikus protonok, neutronok és nehéz töltött részecskék esetében nincs lényeges
eltérés az űrállomáson belül és a külső felszínén mérhető spektrumok között, azaz
1000 MeV energia felett a spektrumok közelítőleg egybeesnek;
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N (cm-2 s-1 MeV-1)

- 1000 MeV alatti protonok esetében jelentős a falak árnyékoló hatása, az űrállomáson belül
a protonok száma lényegesen kisebb;
- ezzel szemben a neutronok esetében – a szerkezeti anyagokban keletkező részecskéknek
köszönhetően – a részecskeszám növekedése figyelhető meg a 0,1-10 MeV tartományban;
- a nehéz töltött részecskék számának jelentős növekedése figyelhető meg az 500 MeV alatti
tartományban [Armstrong, 1998].

E (MeV)
I-16. ábra: Energiaspektrum az űrállomás falának külső és belső felületén, differenciális spektrum [Armstrong, 1998]

Az I-17. ábra az elnyelt dózis változását mutatja a Mir űrállomás felszínén mérések és
számítások alapján [Schöner, 1999b].
7

6

mérés

elnyelt dózis [Gy]

5

számítás

electron

4

3
proton

2

1

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

mélység [mm]

I-17. ábra: Az elnyelt dózis a Mir űrállomás felszínén [Schöner, 1999b]

Badhwar öt proporcionális számlálóval végzett méréseket a Shuttle-81 repülés során,
körülbelül 400 km magasságban, a mérések adatait Monte-Carlo számítások eredményeivel is
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összevetette. A testszövetekvivalens proporcionális számlálók közül az egyiket árnyékolás nélkül
használta, a többit rendre 3, 5, 8 és 12 hüvelyk (közelítőleg 7,6, 12,7, 20,3 és 30,4 cm) átmérőjű
polietilén gömbök közepén helyezte el. Az elnyelt dózis 20 %-kal, az egyenérték dózis 40%-kal
csökken a legnagyobb gömb belsejében [Badhwar, 1998].
5.3. Dózisterhelés napkitörések esetén
Az egyenérték dózis jelentősen függ a naptevékenységtől és a geomágneses szélességtől, a
maximális érték meghaladhatja a legkisebb érték kétszeresét is. Az 1956. februári napkitörés
dózisát mutatja az I-18. ábra a magasság függvényében [Armstrong, 1969].

I-18. ábra: Számított dózisteljesítmény a magasság függvényében az 1956. februári napkitörés során
[Armstrong, 1969]

Látható, hogy a földfelszíntől 10 km (kb. 250 g/cm2) magasságban az egyenértékdózisteljesítmény akár a 10 mSv/h értéket is elérhette. Az azóta megfigyelt napkitörések dózisa ennél
lényegesen kisebb volt, még az 1972. augusztusié és az 1989. augusztusié is. Utóbbira a Space
Environment Service Center (SESC) 1,1 mSv/h-t számolt 19,8 km magasságban az északi sark
felett [Barish, 1990].
1989. augusztusban az STS-28 misszió során 0,012 és 1,1 mGy közötti elnyelt dózist mértek
a Shuttle különböző pontjain [Golightly, 1992], míg 1989. szeptemberben a Mir űrállomáson
(379 – 410 km magasan) 3,1 mSv többletdózist mértek a napkitörés következtében [Dachev,
1992].
5.4. Neutronok mérési lehetőségei az űrdozimetriában
A nagyenergiájú neutronok által okozott dózist nem tudjuk pontosan mérni, és a
transzportmodellek sem kellően pontosak. Az űrállomások esetében a neutronok egyenérték
dózisa a töltött részecskék dózisának 30 és 70%-a között van, a legvalószínűbb érték 40%. Ez
függ a naptevékenységtől, az űrállomás magasságától, a földrajzi helyzettől és az árnyékolástól is
[Badhwar, 1998b].
A neutronok minőségi tényezője 4-5-ször akkora, mint az űrállomáson detektálható töltött
részecskéké [Badhwar, 1998b]. Az űrdozimetriában a legelterjedtebb eszközök a neutronok
mérésére a nyomdetektor és a proporcionális számláló. A fő problémát az jelenti, hogy ezek az
eszközök protonokra és más részecskékre is érzékenyek, ugyanakkor nagyenergiájú neutronokra
ezek sem elég érzékenyek. A neutronok dózisa közelítőleg mérhető pl. testszövetekvivalens
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proporcionális számlálóval, azonban ez az eszköz jelenlegi formájában nem használható személyi
dozimetriára. A testszövetekvivalens proporcionális számlálóval (TEPC) mért minőségi tényező
ugyan 5%-kal nagyobb, mint a tényleges érték – mivel a detektor nem érzékeny a 0,4 keV/µm
alatti LET értékű sugárzásra – azonban ez nem jelenti azt, hogy ekkora a mérések hibája, mivel
az eltérés a kiértékelés során figyelembe vehető.
A TL és nyomdetektorok is alkalmassá tehetők a neutronok dózisának meghatározására.
Például TLD 600 és TLD 700 együttes alkalmazásával meghatározható a kisenergiájú neutronok
fluxusa, de ez a módszer nem alkalmas a nagyenergiájú neutronok detektálására, valamint a
nagyenergiájú protonok és a neutronok megkülönböztetésére.
A nukleáris ipari munkahelyeken (reaktorokban) általában 0 és 10 MeV közötti energiájú
neutronok vannak, míg az űrben a 0,1 és 150 MeV közötti tartomány a lényeges. Míg a reaktorok
esetében általában 10 µSv dózismérő érzékenységet követelünk meg, az űrdozimetriában 100 µSv
is elegendő.
5.5. A sugárzási tér jellemzői a bolygóközi utazások esetében
A Föld geomágneses terét elhagyva az űrhajósok a teljes galaktikus és szoláris sugárzásnak
ki vannak téve, egyedül az űrhajó fala nyújt korlátozott védelmet. Az Apolló expedíciók során,
amelyek csak 1-2 hétig tartottak, a fő kockázatot egy esetleges napkitörés jelentette. Ilyen rövid
idő alatt a galaktikus sugárzás – viszonylag kis intenzitása miatt – nem jelentett lényeges
kockázatot. A 1972. augusztusi napkitörés során végzett mérések eredményei láthatók az I-13.
táblázatban.
I-13. táblázat: Dózisterhelés a bolygóközi térben az 1972. augusztusi napkitörés során, mSv (időtartam: kb. 10 óra)
[Wilson, 1997]

bőr
szemlencse
vérképző szervek

űrruhában

űrhajóban

93,6
38,3
2,8

4,3
3,7
0,7

sugárzás ellen
védő „bunkerben”
1,1
1,0
0,24

Egy esetleges Mars-expedíció esetén azonban – amely másfél-két évig is tarthat – a
valószínűségi számítások alapján az állandó intenzitású galaktikus komponens kockázata lenne a
jelentősebb.
A galaktikus sugárzás a Naprendszeren kívül intenzívebb, mivel ahhoz, hogy a sugárzás a
Naprendszer belsejébe jusson, át kell jutnia a kifelé áramló napszélen, amely a napciklusnak
megfelelően ingadozik. Ennek köszönhető az is, hogy a Nap nagyobb aktivitása esetén a Föld
közelében kisebb a Naprendszeren kívülről érkező galaktikus sugárzás intenzitása. A napszél
intenzitása a Föld és a Mars között csupán 10 %-ot változik [Fujii, 1997].
10 g/cm2 alumínium árnyékolást feltételezve – a jelenleg használt űrhajók esetében a falak
tipikus árnyékolása 5 g/cm2 alumíniumnak felel meg – egy esetleges Mars expedíció során az
éves dózis 0,3 és 1 Sv között változna a naptevékenység intenzitásának függvényében, így a
galaktikus sugárzás intenzitásának minimumán kívüli időszakban az expedíció sugárzásból
származó kockázata igen magas lenne.
További kockázatot jelenthet egy esetleges napkitörés. Az elképzelések szerint az ennek
következtében rövid időre megemelkedő sugárzást az űrhajósok (pl. az ivóvíz felhasználásával
készíthető) bunkerben vészelhetik át. A napkitörések évente általában csak néhány órára, esetleg
pár napra emelik meg jelentősen a sugárzási szintet, ennyi idő pedig védett helyeken
átvészelhető. Ennél a megoldásnál a szállítandó tömeg sem emelkedne meg jelentősen, azonban a
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Marson történő landolást követően az asztronauták nem távolodhatnának el nagyon a bázistól,
hogy bármikor rövid idő alatt biztonságos helyre vonulhassanak.
Egy másik elképzelés aktív sugárvédelmi rendszert alkalmazna, az űrhajó körül létrehozott
erős mágneses tér a Földet körülvevő Van Allen-övhöz hasonlóan eltérítené a töltött
részecskéket. További eszközt jelenthetnek az orvostudományi kísérleteknek köszönhetően
kifejlesztett gyógyszerek, vitaminok, amelyek növelik a sejtek sugárzással szembeni ellenállását.
Szintén megfontolandó lehetőség a lokális védelem, amely csupán a sugárzásra legérzékenyebb
szerveket védené kiegészítő árnyékolásként.
A megfelelő védelem kialakítása azonban csak a sugárzási tér ismeretében lehetséges. Ez
utóbbi mérések nélkül, csupán számításokkal és modellezéssel szinte meghatározhatatlan, ami
indokolja, hogy a „helyszínen”, lehetőségek szerint minél több Mars-szondán ilyen méréseket
végezzünk.
5.6. Számítási modellek a sugárzási tér meghatározására
A sugárzási tér modellezése igen összetett probléma, különösen, ha az űreszköz falának
árnyékoló és konverziós hatását is tekintetbe kívánjuk venni. A primer részecske-spektrum
ismeretében és a Nap befolyásoló hatása mellett a geomágneses árnyékolást, a légkört, valamint a
részecskék és az űrállomáson lévő anyagok közti kölcsönhatást egyaránt figyelembe kell venni.
Számos kísérlet történt korábban az űreszközökben, illetve az atmoszférában kialakuló
sugárzási tér modellezésére, azonban csak néhány program tartalmazza a teljes folyamatot és
valamennyi tényezőt kellő pontossággal. Számos megfigyelés és mérés eredményének
felhasználásával Adams írt fel analitikus összefüggést az adatokra [Adams, 1986]. A részecskefluxus azonban jelentős időfüggést mutat, antikorrelál a naptevékenységgel, amit többnyire úgy
vesznek figyelembe, hogy 10,9 éves periódusidővel szinuszos függést adnak Adams modelljéhez.
A geomágneses árnyékolást a geomágneses levágás, illetve a geomágneses ellenállóképesség
számításokkal kapott táblázatai alapján lehet figyelembe venni, a földrajzi pozíció függvényében.
Ilyen táblázatokat pl. Shea készített és illesztett össze a mérési eredményekkel [Shea, 1965].
A részecskék és az atmoszféra közötti kölcsönhatás modellezésére több programcsomag is
készült, amelyek közül O’Brian LUIN-ja – majd annak továbbfejlesztett változata, a CARI –
terjedt el a leginkább, amely az atmoszférába belépő primer proton spektrum alapján,
egydimenziós hadron és elektromágneses folyamatot és a müon komponenst figyelembe véve
számol [O’Brian, 1971]. A modellekben a Nap és a geomágneses árnyékolás hatását is
részletesen figyelembe vették. A számított dózisteljesítmények láthatók az I-14. táblázatban
µSv/h egységben.
I-14. táblázat: Dózisteljesítmény a magasság és a földrajzi szélesség függvényében, µSv/h [ECRP 85]
földrajzi szélesség (fok)
magasság (a légkör
árnyékoló hatása)
12 km (200 g/cm2)
9 km (300 g/cm2)

napminimum
napmaximum
napminimum
napmaximum

0

50

70

2,6
2,5
1,4
1,3

6,1
4,5
2,9
2,2

9,0
5,1
4,0
2,4

A nehéz töltött részecskék és az atmoszféra, illetve az űrhajók és repülőgépek szerkezeti
anyagában létrejövő kölcsönhatásainak modellezésére a hetvenes évek elején fejlesztettek ki
programkódot. A továbbfejlesztett verzióval sikeresen modellezték a LET-spektrumot különböző
űrexpedíciók esetére. A modell eredményei a kísérleti eredményekkel és más számítások
eredményeivel is jó egyezést mutatnak [Adams, 1986]. A Curtis által készített „Galactic
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Radiation Exposure Program” Neher [Neher, 1962] és Hess [Hess, 1961] mérései alapján képes a
dózis becslésére, tetszőleges repülőutak esetére is [Wallace, 1978].
A repülőutak során szerzett dózis meghatározására több program is készült, így például a
Federal Aviation Administration által fejlesztett CARI-6 program 1958 óta a Föld bármely két
pontja közötti repülőút során kapott dózist képes kiszámolni 26 km magasságig. Emellett a
http://www.gsf.de/epcard/deu_start.php oldalon közvetlenül is lehetőségünk van a repülőút során
kapott dózis lekérdezésére, amely szintén O’Brian transzport kódját használja [O’Brian, 1996].
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6. Mérési módszerek és eredmények a LET és a minőségi
tényező meghatározására
A töltött részecske sugárzás hatásának pontos megállapításához a LET-spektrumot – azaz az
egységnyi LET-re jutó részecskeszámot – széles tartományban, 0,2 és 1000 keV/µm között
(vízben) ismerni kell. 1980 előtt a legtöbb űrdozimetriai LET mérést passzív dózismérőkkel
végezték, amelyeket az űrutazás végén visszahoztak a Földre, és csak akkor értékelték ki. A
nyolcvanas éveket megelőzően egyedül Rossi végzett aktív eszközökkel méréseket a LET
meghatározására. Ehhez gömb alakú proporcionális számlálót használt, azonban nem az egyes
részecskék LET értékét határozta meg, hanem az átlagértéket kellően nagy eseményszám esetén.
Ezáltal ez a számláló nem volt alkalmas valós idejű LET-spektrum mérésekre, csupán az átlag
meghatározására [Rossi, 1968].
6.1. Mérések proporcionális számlálóval
A kilencvenes évek elején Badhwar és csoportja a NASA Johnson Space Centerben
fejlesztett ki gáztöltésű testszövetekvivalens proporcionális számlálót (TEPC) [Badhwar, 1992].
A proporcionális számláló nem képes a LET közvetlen meghatározására, csupán az érzékeny
térfogatban leadott energia mérésére alkalmas. Az eközben megtett út meghatározására csak
közelítő eljárások léteznek, így nem határozható meg minden egyes részecske esetében az egzakt
LET érték. Csupán a LET-spektrum adható meg nagy eseményszám esetén [Doke, 2001a].
Ezt az eszközt használják LET-spektrum meghatározására és valós-idejű mérésekhez, a LET
értékét a leadott energia és az átlagos úthossz hányadosaként számolva, ami azonban számos
esetben szignifikáns hibát okoz. A LET-spektrum meghatározásában a hiba akár az egy
nagyságrendet is elérheti, míg a minőségi tényező esetében az eltérés akár kétszeres is lehet
[Doke, 2001b]. E proporcionális számláló előnye, hogy aránylag kicsi, könnyű és kis
fogyasztású, többféle sugárzást (elektronok, nehéz töltött részecskék, neutronok) képes mérni,
ami a testszövetben dózist ad, elméletileg tehát „ideális” dózismérő [Braby, 1998].
A Mir/NASA 5 kísérlet során mért integrális LET-spektrum8 látható az I-19. ábrán.
0,5 keV/µm alatt a spektrum ellaposodásának oka a mérőrendszer csökkent hatásfoka a
nagyenergiájú protonokra és elektronokra. Ennek következtében az így meghatározott minőségi
tényező értéke kissé nagyobb a tényleges értéknél. A számításhoz Badhwar az ICRP-26
ajánlásban leírtakat alkalmazta, így a minőségi tényező értékére Q=2,38-at kapott (I-15. táblázat).
A mérés során az elnyelt dózisra D=360,4 µGy/nap, míg az egyenérték dózisra H=856,8 µSv/nap
adódott.
A Dél-atlanti Anomáliában a befogott részecskék esetén kelet-nyugat aszimmetria és
anizotrópia figyelhető meg. Badhwar mérései alapján e tartományban a minőségi tényezőre
Q=1,84 értéket kapott, de itt is igaz, hogy 0,5 keV/µm alatt csökken a detektor hatásfoka, emiatt a
minőségi tényezőre a tényleges értéknél nagyobb adódott. Erre utal az is, hogy a kapott érték
nagyobb, mint azt az AP8 Min modellel végzett számításokkal várnánk [Sawyer, 1976]. A Délatlanti Anomálián kívül megfigyelt galaktikus sugárzásra kapott Q=3,18 érték megfelel a
modellszámításokkal várható eredménynek [Badhwar, 2000].

8

Az integrális LET-spektrum azon részecskék számát adja meg (például 1/m2s sr egységben), melyek LET értéke az
adott LET értéket (például MeVcm2/g egységben) meghaladja. Az irodalomban gyakran az adott értéknél kisebb
LET értékű részecskék kumulatív gyakoriságát ábrázolják (I-19., I-20a és b ábra).
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I-15. táblázat: A minőségi tényező a Mir/NASA5 kísérlet során, 1997. máj. 15. és okt. 6. között [Badhwar, 1997]
Qátlag
3,18
1,84
2,38

Qmin
2,99
1,66
2,14

Qmax
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-2

-1

-1
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galaktikus részecskék
befogott részecskék
teljes

LET testszövet (keV/µm)
I-19. ábra: Az integrális LET-spektrum a Mir/NASA5 kísérlet során, 1997. május 15. és október 6. között
[Badhwar, 1997]

6.2. Mérések szilícium teleszkóppal
6.2.1. Az RRMD-III teleszkóppal végzett mérések eredményei
Valósidejű LET mérések elvégzésére olyan kétdimenziós helyérzékeny detektorokból
(PSDs= position-sensitive detectors) épített teleszkóp használatát javasolta Doke a kilencvenes
évek közepén, mellyel a részecskék beesési szögének meghatározása is lehetséges [Doke 1996].
A rendszert – mellyel minden egyes részecske LET értéke meghatározható – először a IML-2
(Second International Microgravity Laboratory) kísérlet során használták. Azonban a készülék a
nagy elektronikus zaja miatt az 5 keV/µm alatti, azaz nagyenergiájú részecskék mérésére nem
volt alkalmas, így később Doke továbbfejlesztette a teleszkópot, és három helyérzékeny
detektorból álló teleszkópot épített.
A középső detektor a felülről és alulról érkező részecskék által leadott energiát detektálja,
míg a beesési szög a középső és valamelyik szélső detektor jele alapján határozható meg. Az
egyes részecskék LET értékét a

cos θ
(6.1)
d
képlet adja, ahol Ed a középső detektorban leadott energia, θ a beesési szög és d a kristály
vastagsága. Azokra a részecskékre, amelyek a mérőkristályban teljes mozgási energiájukat
leadják, az átlagos LET értéke elméletileg a
LET = E d
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(6.2)
LET = Ed/R
képlettel számolható, ahol R a hatótávolság a szilícium detektorban.
Doke a szilícium kristályban mért értéket 1,193-mal szorozva kapta a vízre vonatkozó LET
értékét, kihasználva, hogy a legtöbb detektált részecske relativisztikus. Állítása szerint az így
elkövetett hiba nem nagyobb 5%-nál [Sakaguchi, 1999] [Doke, 2001a].
A Doke által használt detektorok érzékeny felülete 20x20 mm2, vastagsága 500 µm. A
detektorokat 16x16, egyenként 1,2x1,2 mm2 méretű négyzetrácsra osztotta. A detektorok
távolsága 4,5 mm. A detektorrendszer a 4π térszög 85%-ából érkező részecskék detektálására
képes.
A detektorok elé 100, illetve 400 µm vastag alumíniumot, és a különböző repüléseknél 1, 2,
illetve 3 g/cm2 „biológiai anyagot” helyezett. A nagy eseményszám miatt a Dél-atlanti
Anomáliában (DAA) repülve – azaz a 0,391 részecske/cm2 sr s feletti gyakoriságnál – nem tudták
az elnyelt dózist meghatározni, ezért csak a LET-spektrumot és a teljes részecskeszámot mérték,
és ebből következtettek az elnyelt dózisra. A rendszer nagy előnye az úthossz pontos
meghatározása, azonban az 500 µm vastag detektor rosszabb LET felbontást tesz lehetővé, mint a
hasonló elven működő más rendszerek [Beaujean, 1999].
A rendszer energiakalibrálását a repülések során végezték a relativisztikus töltött részecskék
jeleinek nagysága és a galaktikus sugárzásban lévő gyakoriságuk alapján. Az RRMD-III nevű
teleszkópot először 1997 júniusában az STS-84 jelű Shuttle repülés során [Sakaguchi, 1999],
majd 1998-ban az STS-89 és –91 Shuttle-repüléseken használták, amelyek során a legnagyobb
mért dózisteljesítmény elérte a 35 µGy/perc értéket. A mérések alapján a dózisteljesítmény
földrajzi eloszlását és időbeli változását is meghatározták, valamint egyhetes kampány során
megmérték az elnyelt dózis és az egyenérték dózis arányát a galaktikus és a befogott részecskék
esetében. Míg az elnyelt dózis a DAA-ban közel kétszerese a galaktikus eredetűnek, az
egyenérték dózis esetében – a nagyobb LET értékű részecskék nagyobb aránya miatt – a DAA-n
kívül kaptak nagyobb értéket (I-16. táblázat).
I-16. táblázat: Mérési eredmények az RRMD-III teleszkóppal [Sakaguchi, 1999]

befogott részecskék
galaktikus részecskék

mérési idő
[perc]
765
9323

elnyelt dózis
[µGy]
2810
1470

egyenérték dózis
[µSv]
3350
3640

minőségi
tényező
1,19
2,48

Elgondolkodtató, hogy az ellenőrzésképpen használt TLD detektorokkal mért elnyelt dózis
az STS-84 és –91 esetében is jelentősen (42, illetve 22%-kal) kisebb az RRMD-III
eredményeinél. Hasonló volt az eredmény a TEPC és a TL mérések összehasonlításával, amelyre
Badhwar két lehetséges okot jelölt meg: a TLD alacsonyabb hatásfoka nagy LET esetén; illetve a
TLD érzéketlensége nagyenergiájú neutronokra.
A második effektusnak azonban nem lehet jelentős szerepe, hiszen ezt a tartományt Doke
sem méri, és Badhwar számításai szerint a termolumineszcens detektorok hatásfoka
csökkenésének is legfeljebb 10%-os hatása lehet [Badhwar, 1996]. Magyarázatot jelenthet
ugyanakkor az RRMD-III szilícium teleszkóp érzékenysége a beesési szögre.
A galaktikus sugárzás esetében a legnagyobb gyakoriság 0,2 keV/µm-nél jelentkezik a
relativisztikus protonok miatt; a nagy LET tartományban He, C, N, O, Ne, Si, Fe is
megfigyelhető. A befogott részecskék spektrumában a csúcs 0,5 keV/µm-nél jelentkezik, amely
megegyezik az AP8 modell szerint várhatóval [Doke, 2001b]. Más elemhez tartozó csúcs, illetve
plató nem kivehető, annak megfelelően, hogy a befogott részecskék döntő többsége proton. Az
1-10 keV/µm tartományban a Dél-atlanti Anomália felett 10-100-szor akkora a jelzés, mint a
galaktikus komponensben.
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galaktikus

kumulatív gyakoriság

kumulatív gyakoriság

befogott

LET víz (keV/µm)
LET víz (keV/µm)
I-20a. és b. ábra: Az integrális LET-spektrum a befogott és a galaktikus komponensre
▲▲▲ elnyelt dózis (>LET) ■■■ egyenérték dózis (>LET) [Sakaguchi, 1999]

A dóziseloszlások integrális spektruma alapján (I-20. ábra) megfigyelhető, hogy befogott
részecskék esetében szinte a teljes elnyelt és egyenérték dózis a 0,5 és 90 keV/µm közötti
tartományban van, amely a 200, illetve a 8 MeV energiájú protonoknak felel meg. A GCR
spektrum esetében az elnyelt dózis 85%-a és az egyenérték dózis 30%-a a 0,1 és 1 keV/µm közé
esik, amely a relativisztikus protonoknak és alfa-részecskéknek feleltethető meg. Az egyenérték
dózis 60%-a 10 és 150 keV/µm közé esik, amely a nehezebb töltött részecskék következménye.
6.2.2. Mérési eredmények a DOSTEL teleszkóppal
A Kieli Egyetemen kifejlesztett, két szilícium detektorból álló DOSTEL teleszkóppal szintén
végeztek méréseket az STS-84 repülés során. A két darab 315 µm vastag szilícium detektorból
épített teleszkóp aktív felülete 600 mm2, nyílásszöge 120°, a 2 és 200 keV/µm (víz) közötti LETtartományba eső töltött részecskék detektálására alkalmas. A DAA-n kívül 100 másodperces, a
DAA alatt 10 másodperces méréseket végeztek, amelyek során az eseményszám és a LETspektrum mellett a dózisteljesítményt is meghatározták. A LET értékét a detektorban leadott
energia és a detektorban átlagosan megtett út alapján számolták, ami Doke szerint lényeges hibát
okozhat [Doke, 2001b].
A DOSTEL készülék különböző változataival végeztek méréseket a Mir űrállomáson, a Mir
űrállomáshoz indított Shuttle repüléseken és a Dosmap kísérletsorozat részeként a Nemzetközi
Űrállomáson is, amelyek során a dózisteljesítményt és a sugárzási tér LET-spektrumát egyaránt
meghatározták. Az eredményeket az I-17. táblázat mutatja.
I-17. táblázat: Mérési eredmények a DOSTEL teleszkóppal, µSv/h [Beaujean, 1999]

galaktikus részecskék
befogott részecskék
összesen

STS76
‘96. márc.
22-31.
6,83
8,45
15,28

STS81
’97. jan.
12-22.
6,55
7,89
14,44

STS84 I.
’97. máj.
15-24.
6,37
10,77
17,14

STS84 II.
’97. máj.
15-24.
6,19
9,84
16,03

Mir 97
’97. okt. 9. –
’98. jan. 28.
7,27
5,4
12,67

Az I-21. ábrán a beütésszám időbeli változását láthatjuk 1997. nov. 6-án. Az ábra bal oldalán
megfigyelhető kis csúcsok a nagyobb földrajzi szélességi körökhöz tartozó pályaszakaszoknak
felelnek meg, míg a három nagyobb csúcs a Dél-atlanti Anomália feletti átrepülés
következménye. Az ábra jobb oldalán az 1997. november 6-i napkitörés hatását követhetjük
nyomon. Jól látható, hogy a poláris tartományban a beütésszám több mint egy nagyságrenddel
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beütésszám 1/s

megnövekedett, ugyanakkor az Egyenlítő mentén a nagyobb mágneses árnyékolás következtében
a napkitörés hatása alig érzékelhető.

időpont
I-21. ábra: DOSTEL mérési eredmények a Mir űrállomáson, 1997. nov. 6. [Beaujean, 1999]

A különböző sugárzási komponensek – a Dél-atlanti Anomália feletti áthaladás során (SAA)
és az azon kívül (GCR) mért, illetve a napkitörést követően a 45. szélességi fok felett megfigyelt
(SEP) – leadottenergia-spektrumát mutatja az I-22. ábra. Látható, hogy a Dél-atlanti Anomálián
kívül megfigyelt komponens lényegesen eltér a másik kettőtől, míg a Dél-atlanti Anomália felett
és a napkitörést követően megfigyelt spektrum igen hasonló, csupán a nagy LET tartományban
figyelhető meg eltérés, feltehetően a nagyenergiájú nehéz töltött részecskék nagyobb aránya
miatt.

I-22. ábra: A Mir űrállomáson mért leadottenergia-spektrum [Beaujean, 1999]
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A DOSTEL mérési eredményeinek felhasználásával meghatároztam az alacsony földkörüli
pályákra jellemző sugárzási tér integrális LET-spektrumát. Az I-23. ábrán bemutatott görbék az
eseményszám, az elnyelt dózis és az egyenérték dózis integrális spektrumát mutatják a LET
függvényében a galaktikus komponensre. Látható, hogy amíg az eseményszám esetében a
beérkező részecskék döntő többsége a néhány keV/µm tartományba esik, az elnyelt dózis
esetében a 10 keV/µm feletti részecskék aránya 20%. Az egyenérték dózis esetében az eloszlás
még egyenletesebb, az egyenérték dózis kétharmada származik a 10 keV/µm feletti LET értékű
részecskéktől, ami igazolja, hogy az űrhajósok dózisterhelésében alapvető jelentősége van a nagy
LET értékű sugárzásnak.

kumulatív gyak. (rel. egys.)

1.2
1
0.8

eseményszám
elnyelt dózis
egyenérték dózis

0.6
0.4
0.2
0
0

20

40

60

80

100

120

LET (keV/µm)

I-23. ábra: Eseményszám, elnyelt dózis és egyenérték dózis a LET függvényében a galaktikus komponensre
[Pázmándi, 2001]

A mérési eredmények ismertetését követően fontosnak tartom kiemelni, hogy sem az
RRMD-III (Doke), sem a DOSTEL (Beaujean), sem a TEPC (Badhwar) nem veszi figyelembe a
LET értékének változását a detektorban, ami egyes esetekben – különösen kisenergiájú
részecskék esetén – jelentős szisztematikus eltérést okozhat a mérésekben. Emellett a teleszkópok
egyike sem képes a teljes, vagy legalább megközelítően teljes 4π térszögben beérkező
részecskéket detektálni, noha Doke [Doke, 2001b] rá is mutat a sugárzási tér anizotrópiájára.
Ugyan a DOSTEL nem méri az egyes részecskék esetében a tényleges úthosszt, de a
meredeken csökkenő spektrum miatt nincs nagy eltérés az RRMD-III és DOSTEL eredmények
között. Ezzel szemben a TEPC méréseknél az 1 és 10 keV/µm tartományban „völgy” látható,
ezenkívül a TEPC a 0,4 keV/µm alatti részecskéket nem képes detektálni. Ennek következtében a
TEPC mérések alapján az elnyelt dózis akár 25%-kal kisebb lehet a ténylegesnél.
Az STS-84 repülés során végzett mérések alkalmával az RRMD-III és a TEPC eredményei 6
keV/µm felett jó közelítéssel megegyeznek, azonban a kisebb LET tartományban az RRMD-III
kisebb helyzetérzékenysége és így pontatlanabb úthossz-meghatározása miatt jelentős eltérés
figyelhető meg. Az 1 és 6 keV/µm közötti tartományban a TEPC mérések térnek el a modell és
az RRMD eredményeitől, a TEPC azon közelítése miatt, hogy a LET értékét az elnyelt energia és
az átlagos úthossz hányadosaként kaphatjuk [Sakaguchi, 1999].
A proporcionális számlálók és a szilícium teleszkópok összehasonlításakor elmondható,
hogy mindkettő egyaránt rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. A proporcionális számláló
előnye, hogy a tér minden irányából érkező töltött részecskék detektálására alkalmas, de a kis
LET értékű sugárzás mérésére kevésbé felel meg. A teleszkópos mérések során a kapuzott és nem
kapuzott spektrumok kiértékelése esetén lehetőség van a sugárzási tér irányfüggésének
meghatározására, és a dolgozat III. részében bemutatom, hogy több detektorpár alkalmazása
esetén közel 4π térszögben lehet a beérkező részecskéket detektálni.
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6.3. A termolumineszcens és nyomdetektoros mérések eredményei

Az átlagos LET meghatározása nyomdetektorokkal és a HTR (high temperature region)
módszer segítségével TL doziméterekkel is lehetséges. Előnyük, hogy kis tömegüknek
köszönhetően egyszerre több pontban is lehetőség van méréseket végezni, azonban ezeket a
dózismérőket általában csak a kísérletet követően, a Földön lehet kiértékelni, így az időben
változó folyamatok nyomon követésére nincs lehetőség.
A nyomdetektorokat leginkább a nehéz töltött részecskék mérésére használják, amelyek arra
alkalmas anyagokban (fotoemulzió, műanyagok) láthatatlan nyomot hagynak és megfelelő
előhívás, maratás segítségével a nyomok láthatóvá tehetők. Az ún. szilárdtest nyomdetektor
anyaga általában műanyag (pl. polikarbonát, nitrocellulóz, stb.), de egyes üvegek és kristályok is
jól használhatók.
A szervetlen kristályok és üvegek maratásához általában fluorsavat, műanyagokhoz
nátronlúgot használnak. A nyomok kiértékelését napjainkban általában számítógéppel vezérelt
mikroszkóppal végzik. A dózis meghatározása a nyomok sűrűsége alapján történik, a nyomok
egyéb paraméterei (pl. mélység, keresztmetszet) felhasználhatók a sugárzás tulajdonságainak
vizsgálatára, például a LET értékének közelítő meghatározására.
A nyomdetektorok és a TL detektorok esetében használt HTR módszer – amely a kifűtési
görbék alakjának (a csúcsmagasság-arány változásának) LET-függésén alapszik – nagy előnye,
hogy a passzív TL doziméterek kis méretük miatt szabadban, valamint űrrepülőn, repülőgépeken
és orvosi alkalmazások során, illetve fantommérésekben is használhatók. A rendszert alfa, béta,
gamma és neutron térben, valamint nagyenergiájú 12C és 19F ionokkal egyaránt kalibrálták.
Mivel a nagyhőmérsékletű csúcs területe bár monoton, de nem lineáris függvénye a LETnek, és az átlagos LET alapján számolt wR nem egyezik meg a LET-spektrum alapján számolt
minőségi tényezővel, LET-spektrométerrel történő összehasonlító mérésék szükségesek. A HTR
módszer csak az így kalibrált módon használható – a kalibráló forráshoz hasonló – sugárzási
terek feltérképezésére. Ebben az esetben számottevő előnyt jelent, hogy minden pont mérése
azonos időperiódusban végezhető, így a tér időbeli változása nem okozhat szisztematikus hibát.
Vana a Mir űrállomáson 1991. október 2. és 10. között végzett méréseket 200 darab TL –
TLD-100, TLD-200, TLD-600 és TLD-700 – doziméterrel és 23 nyomdetektorral, a DOSIMIR
kísérletsorozat részeként [Vana, 1993].
A mérések alapján az elnyelt dózis 1,61±0,02 mGy testszövetben, az ugyanebben az
időpontban a szovjet személyi doziméterekkel meghatározott dózis 1,74±4,4% mGy
testszövetben, míg a szovjet LiF doziméterekkel 1,6±0,2 mGy (testszövet) adódott.
A LET meghatározásához HTR módszert használva a 240-350 ºC közötti csúcs területét
hasonlították össze a 60Co forrással történő besugárzás kifűtési görbéjével. A mérések alapján az
átlagos LET értéke 6,5±0,31 keV/µm, az átlagos minőségi tényező 1,9, amely összhangban van a
francia-orosz testszövetekvivalens proporcionális számlálóval és a NASA Space Radiation
Analysis Group LET-spektrométerével kapott eredményekkel [Schöner, 1999b].
A különböző TL dózismérők hatásfoka LET-függésének megállapítására Benton
nagyenergiájú gyorsítóknál végzett méréseket. Mivel a nagy LET (LET>10 keV/µm víz)
tartományban a TL dózismérők hatásfoka jelentősen csökken (I-24. ábra), Benton a sugárzási tér
paramétereinek meghatározására a TL detektorok és a CR-39 nyomdetektorok együttes
használatát javasolta [Benton, 2001].
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I-24. ábra: CaSO4:Dy hatásfoka nagyenergiájú gyorsítóknál végzett mérések alapján [Benton, 2001]

Az elnyelt dózis a LET < 10 keV/µm tartományban:
DQ=1 = DTLD – εDPNTD
Az elnyelt dózis a korrekció után a teljes LET tartományban:
DTotal = DQ=1 + DPNTD
Az egyenérték dózis:
HTotal = DQ=1 + HPNTD

(6.3)
(6.4)
(6.5)

ahol:
DPNTD : a nyomdetektorral mért dózis a LET > 10 keV/µm tartományban,
ε:
a TL mérés hatásfoka a LET > 10 keV/µm tartományban,
HPNTD: a nyomdetektorokkal mért egyenérték dózis a LET > 10 keV/µm tartományban.
A DOSMAP kísérletsorozat során 2001. május 3-a és augusztus 9-e között 12 nyomdetektort
helyeztek el Pille dózismérőkkel együtt. A mérések alapján az egyenérték dózis
13,42±0,70 µGy/h és 17,40±0,79 µGy/h között, a minőségi tényező 2,01±0,11 és 2,38±0,13
között változott [Benton, 2001].
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II. rész: A Pille fedélzeti dózismérő mérési eredményei
és az új fejlesztések
„Az új, meghatározásánál fogva, a dolgok múlandó része.
Az a veszélye, hogy önmagától megszűnik újnak lenni.”
Valéry

Az alacsony földkörüli pályákon kialakuló sugárzási tér meghatározására a KFKI
Atomenergia Kutatóintézetben a hetvenes évek végén fejlesztették ki a Pille termolumineszcens
dózismérő rendszert [Fehér, 1981]. Az űrkvalifikált, tetszőleges számú termolumineszcens
dózismérőből és egy könnyű, kompakt, hordozható TLD kiolvasóból álló rendszer – amelyet
először Farkas Bertalan használt a Szaljut-6 űrállomás fedélzetén – előnye, hogy a dózismérők
helyben kiértékelhetők, így a mérési eredmények azonnal rendelkezésre állnak (II-1. ábra).
Ezáltal biztosítható a rendszeres (pl. napi) dózismérés, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor
a dózisokat csak az űrhajós Földre való visszatérése után határozták meg. További előny, hogy az
így mért dózisokat nem torzítja a szállítás során elszenvedett többletdózis. A készülék az elmúlt
több mint két évtized során számos változáson ment keresztül, a 90-es évek elején megindult egy
újgenerációs változat fejlesztése.

II-1. ábra: A Pille TLD rendszer (kiolvasó, dózismérő, memóriakártya) [Deme, 2001]

A Pille dózismérő keresztmetszete a II-2. ábrán látható. Az elsődleges alkotóelem egy
kicsiny, zárt, levákuumozott üvegbúra (a), amiben elektromosan fűtött kantál (Fe-Cr-Al ötvözet)
fémlapkára (c) ragasztott termolumineszcens LiF(Mg, Ti) vagy CaSO4:Dy kristályszemcsék (b)
mérik a sugárzást. Mindegyik TLD búra egy hengeres, kulcsszerű, oxidált alumíniumból készült
tartóban foglal helyet. A ház belsejébe felerősített, elektronikusan programozható integrált
memóriacsip (d) tartalmazza a dózismérő azonosító kódját és az egyedi kalibrációs jellemzőket,
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így a kiolvasó a búra egyedi érzékenységét is figyelembe véve mindig a megfelelő kifűtési és
kiértékelési programot használja. Emellett a tárolt adatokból kiolvasható, hogy az adatok melyik
sorszámú dózismérőre vonatkoznak [Apáthy, 1999].

II-2. ábra: A TL dózismérő keresztmetszeti képe

A dózismérő nyílását (e) alapállapotban egy rozsdamentes acélból készült cső (f) fedi le, ami
a búrát védi a mechanikai- és fényhatásoktól. A cső vastagsága 0,5 mm, amely a CaSO4:Dy
energiafüggését jól kompenzálja. Alapállapotban a fémhenger a dózismérő ablakát eltakarja, csak
mérőpozícióban húzódik hátra. A henger megakadályozza, hogy a kiolvasás után a kezelő
hozzáérjen a forró üvegfelülethez és a búra eltörésekor meggátolja az üvegtörmelék kijutását. A
dózismérő kiolvasóba illesztésekor a fényzáró cső automatikusan hátracsúszik. A fűtőáram
bevezetése és a programozható memóriacsip elérése a tartó végén található három aranyozott
kontaktuson (g) keresztül történik. A dózismérő másik végén recézett fogantyú (h) segíti a
könnyű kezelhetőséget.
A TLD kiolvasó mikroprocesszoros vezérlésű, kiolvasáskor szabályozható teljesítményen
üzemelve melegíti a TL anyagot. A fűtött TL anyag által kibocsátott fény mennyiségét mérve
határozható meg az elnyelt dózis, amely megjelenik a kijelzőn és egyidejűleg eltárolódik egy
cserélhető flash memóriakártyán (III-1. ábra). A fűtési energiát egy digitál/analóg (D/A)
átalakítón keresztül a mikroprocesszor szabályozza; ily módon a különböző típusú dózismérők
által igényelt hőmérsékletprofilok könnyen előállíthatók. A búra dózismérő által kibocsátott fényt
egy fotoelektron-sokszorozó méri. A fény mennyiségével arányos áramot 12 bites felbontású A/D
átalakító digitalizálja, a feszültség/áram konverter különböző tartományai közötti váltást a
mikroprocesszor vezérli.
A kiolvasó egyszerűen csatlakoztatható személyi számítógéphez RS-232 szabványú soros
porton keresztül. A kiolvasó és a dózismérő paramétereinek programozása, a memóriakártyáról
az adatok kiolvasása és a karbantartási feladatok végrehajtása a kutatócsoport által kifejlesztett
„Pille TLD Controller” szoftver segítségével történik. Az információk és az üzenetek a Pille
nyolc alfanumerikus LED-ből álló kijelzőjén jelennek meg, a kiolvasót nyomógombokkal tudjuk
vezérelni. A kivehető memóriakártya 8000 mérés adatát képes tárolni. A kiolvasó -40 oC és
+50 oC között tárolható, az üzemi hőmérséklet -20 oC és +40 oC között van [Pázmándi, 2002].
A rendszer pontos, nagy érzékenységű és széles dózistartományban – például CaSO4:Dy
dózismérővel 3 µGy-től 10 Gy-ig – alkalmas az ionizáló sugárzás mérésére. Az alkalmazott
műszaki megoldások és a dózismérők egyedi azonosítójának következtében a mérések maximális
hibája kisebb mint 5%, ezáltal természetes (háttér) sugárzás és nagy (baleseti) dózisok mérésére
egyaránt alkalmas.
Doktori munkám keretében bekapcsolódtam az újabb típusok fejlesztésébe, és
közreműködtem a Pille termolumineszcens dózismérővel a Nemzetközi Űrállomáson a DOSMAP
kísérletsorozat keretében végzett mérések kiértékelésében is.
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7. A DOSMAP kísérletsorozat kiértékelése
2001. március 8-án startolt a Kennedy Űrközpont repülőtéréről a Discovery űrsikló, amely a
Nemzetközi Űrállomásra szállította – egyebek mellett – a Pille dózismérő rendszert: a 48
termolumineszcens dózismérőt és a kiértékelésükhöz szükséges kiolvasó berendezést. A 2001.
május 5. és augusztus 8. között végrehajtott DOSMAP (DOSimetric MAPping, dozimetriai
térképezés) kísérletsorozat – amelynek a Pille is része volt – célja az űrállomás belsejében a
sugárzási tér feltérképezése volt. A nemzetközi kísérlet keretében különböző működési elvű –
TL-, félvezető- és nyomdetektor – dózismérőkkel az űrállomás számos pontján mérték három
hónapon át a kozmikus sugárzás dozimetriai szempontból lényeges jellemzőit.
7.1. A dózisteljesítmény időbeli változása
A Pille automata üzemmódban végzett mérései alapján meghatároztuk a dózisteljesítmény
időbeli változását. Mivel az űrállomás Föld körüli keringési ideje közelítőleg 90 perc, az
automata üzemmódban a kiolvasás gyakoriságát 90 percnek választottuk. Így az egyes mérési
pontok egy-egy fordulatnak megfelelő dózist mutatnak. A II-3. ábrán jól megfigyelhető a
dózisteljesítmény jelentős emelkedése a Dél-atlanti Anomálián (DAA) áthaladó fordulatok
esetében. Az űrállomás repülési pályaadatai alapján a DAA-n való áthaladás ideje 60-660 s
között változik (átlagosan 400 s), amely a teljes repülési idő 3-4%-át jelenti.
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II-3. ábra: Az automata mérések eredményének időfüggése, 2001. jún. 07. és 12. között, 90 percenkénti kiolvasás

A repülési pályának megfelelő dózisteljesítmény még jobban látható, ha az egyes napoknak
megfelelő mérési adatokat egymás mögé rajzoljuk (II-4. ábra).
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II-4. ábra: Automata mérések eredményének naponkénti időfüggése, 2001. május 11. és 19. között,
90 percenkénti kiolvasási idő

Az automata üzemmódban 90 perces mérési idővel kapott eredmények felhasználásával a
napi dózisok is meghatározhatók. A II-5. ábra alapján látható, hogy a májusi, 8 µGy/h értéket
meghaladó dózisteljesítmény fokozatosan csökkent 6 µGy/h értékre június végéig, majd ismét
megközelítette a 7 µGy/h értéket, az űrállomás repülési magasságára jellemző ritka légkör
sűrűségváltozásával összhangban [Badhwar, 2000].
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II-5. ábra: Automata mérések adataiból számolt dózisteljesítmény naponta,
2001. május 4. és 2001. augusztus 8. között
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relatív érték

A dózisteljesítmény időbeli változásának nyomonkövetése mellett az űrállomás különböző
pontjaiba helyezett dózismérők segítségével – a dózismérők elhelyezkedése a függelékben
megtalálható – a sugárzási tér helyfüggésének vizsgálatára is volt lehetőség. A 11 dózismérővel
végzett mérések eredménye, valamint az átlagérték látható a II-6. ábrán. Megfigyelhető, hogy a
dózisteljesítmény helyfüggéséhez használt dózismérők adatainak átlagolásával kapott értékek jól
egyeznek az automata méréssel kapott időfüggéssel (II-7. ábra).
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II-6. ábra: A dózisteljesítmény helyfüggésének meghatározásához használt dózismérők mérési adatai (2 – 11)
és az átlagérték (M)
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II-7. ábra: A dózisteljesítmény helyfüggésének meghatározásához használt összes dózismérő átlagos jelzésének
időfüggése

Az eredmények értékelését megkönnyíti, ha azokat összehasonlítjuk a Pille korábbi mérési
eredményeivel. A II-8. ábrán látható, hogy a Nemzetközi Űrállomáson mérhető 6,2 µGy/h alig
fele a korábban a Mir űrállomáson mért 12,1 µGy/h dózisteljesítménynek, és közelítőleg
megegyezik a korábbi kísértetsorozatokban kapott értékekkel a napciklus befolyásoló hatásának
megfelelően [Deme, 1999].
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II-8. ábra: Különböző kísérletsorozatokban mért átlagos dózisteljesítmények összehasonlítása
(S-6 – Szaljut-6 űrállomás , S-7 – Szaljut-7 űrállomás 3 sorozata)

dózistelj. [mSv/év]

Az eltérésre magyarázatot adhat az is, hogy a dózis jelentős mértékben függ a földfelszíntől
mért magasságtól, ahogy az a II-9. ábrán is látható [Deme, 2002].
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II-9. ábra: A dózisteljesítmény változása a földfelszíntől mért magasság függvényében [Deme, 2002]

7.2. A dózismérő meleghátterének meghatározása automata üzemmódban
Termolumineszcens mérések esetében általában a második kiolvasás során kapható érték
szolgál a háttér (pontosabban zaj) meghatározására. Mivel automata üzemmódban második
kiolvasásra nincs lehetőség, a háttérkorrekcióhoz más módszer alkalmazása volt szükséges. A
kísérletsorozat során néhány esetben 25 percnél rövidebb idő telt el két kiolvasás között, így
ebből a zérus expozíciós időre vonatkozó lineáris extrapolációval a második kiolvasás (háttér)
értéke meghatározható (II-10. ábra). Ezzel az eljárással a háttér értékére 2,58±0,29 µGy érték
adódott.
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II-10. ábra: A második kifűtésnek megfelelő háttér meghatározása

7.3. Dózisterhelés a befogott és nem-befogott részecskék esetében
A mérési eredmények alapján a befogott és nem-befogott dózisok arányát is meghatároztam,
így választ kaptunk arra a kérdésre, hogy az űrhajósokat egy nap alatt érő dózis mekkora része
ered a befogott és a nem-befogott hányadból. A számítást a Pille automata mérések adataival
végeztem. Mivel ilyenkor csak egy kiolvasást végzünk, a háttér értékével (2,58 µGy/kiolvasás)
csökkentettem minden kiolvasás eredményét.
Automata üzemmódban a kiolvasás gyakorisága 90 perc volt, így egy nap alatt 16 mérést
végeztünk, és az egy napra (pontosabban 24 órára) vonatkozó átlagot határoztam meg. A 24 óra
nem esik egybe a naptári nappal, mivel egyrészt az első mérés a fedélzeti (moszkvai) idő szerint
19:37-kor indult, másrészt a pontosabb eredmények érdekében célszerű volt a legelső tartományt
a Dél-atlanti Anomáliának megfelelő csúcsokhoz igazítani. Ezzel magyarázható, hogy a II-1.
táblázatban kapott értékek nem egyeznek meg teljesen a korábbi ábrákon bemutatottakkal.
II-1. táblázat: A befogott és a nem-befogott komponens, µGy/nap egységben
dátum
(kezdete: 2001.
máj. 3. 19:37)

teljes

nembefogott

befogott

befogott / nembefogott

05/03
05/04
05/05
05/06
05/07
05/08
05/11
05/12
05/13
05/14
05/15
05/16
05/17
05/19
05/20
05/21

231,6
187,8
191,1
188,2
194,7
174,1
159,6
156,6
163,0
159,1
167,1
163,4
165,7
168,4
174,9
177,7

121,1
114,9
108,5
107,3
104,3
101,6
105,3
91,9
101,1
88,6
94,1
97,3
94,4
104,0
96,4
92,8

110,5
72,9
82,6
80,9
90,4
72,5
54,3
64,7
61,9
70,5
73,0
66,0
71,3
64,4
78,5
84,9

91%
63%
76%
75%
87%
71%
52%
70%
61%
79%
77%
68%
76%
62%
81%
91%

176,4
19,1

101,5
8,8

75,0
13,3

74%
11%

átlag:
STDEV
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A nem-befogott értékek meghatározásához a DAA-n kívüli mérési eredményeket átlagoltam
ki és vetítettem egész napra, mivel nem-befogott komponens a DAA felett való áthaladás során is
van, azonban ebben az esetben ehhez hozzáadódik a befogott részecskék hányada is.
A befogott komponens meghatározásához a DAA feletti áthaladás során mért csúcsok
területét csökkentettem a nem-befogott komponens erre az időtartamra eső mennyiségével. A
befogott és nem-befogott komponens összege a teljes dózissal egyezik meg. Az
összehasonlíthatóság érdekében valamennyi komponens esetében a 24 óra alatti dózist
határoztam meg µGy/nap egységben (II-1. táblázat).
A két komponens változását ábrázolva (II-11. és II-12. ábra) megfigyelhető, hogy a befogott
komponens esetében jelentős az ingadozás, míg a nem-befogott hányad lényegesen kevésbé és
lassabban változik. Ez összhangban van az űrállomás magasságában lévő ritka légkör
sűrűségének változásával [Badhwar, 2000].
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II-11. ábra: A befogott és a nem-befogott komponens (µGy/nap egységben)
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II-12. ábra: A befogott és a nem-befogott komponens aránya
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7.4. A DOSMAP kísérletsorozat mérési eredményeinek összehasonlítása

A Pille dózismérővel kapott eredményeket a DOSMAP kísérletsorozat során végzett más
mérések adataival is összehasonlítottam. Mivel a többi résztvevő által használt
termolumineszcens detektorok kiértékelésére csak a Földre való visszajuttatást követően volt
lehetőség, a TL mérések esetében a teljes expedícióra vonatkozó adatokat hasonlítottam össze.
Ehhez a Pille mérések esetében az adott detektorral végzett mérések átlagértékét használtam. A
többi mérés során figyelembe kellett venni a transzportdózist is, és a különböző típusú
dózismérők miatt a kiértékelés során további korrekciókra is szükség volt.
A II-2. táblázat alapján látható, hogy az eredmények ±10% eltérést mutatnak az
átlagértékhez képest. A lengyel KR 700H átlagosan 10%-kal az átlagérték alatt, míg a német
DLR 700H 11%-kal felette mért. Ugyanakkor a Pille mérésekkel kapott eredmények minden
esetben csak néhány százalékkal térnek el az átlagtól.
II-2. táblázat: A DOSMAP kísérletsorozat néhány TLD mérési eredményének összehasonlítása
mérőpont
azonosító
NTDP1
NTDP4
NTDP5

detektor
KR 700H
DLR 700H
Pille
KR 700H
DLR 700H
Pille
KR 700H
DLR 700H
Pille

dózis
[µGy/nap]
171
209
188
216
270
253
170
205
175

átlag
[µGy/nap]
189
246
183

eltérés
(mért/átlag)
0,9
1,11
0,99
0,88
1,10
1,03
0,93
1,12
0,96

A TL mérési eredményeket összehasonlítottam a félvezető detektorokkal kapott adatokkal is.
A befogott részecskék meghatározásából és a mérések pontatlanságából származó eltérések
kiküszöbölésére – mivel a TL mérések esetében csak a korábban leírt eljárás segítségével,
félvezető detektorok használata esetén az egységnyi idő alatti eseményszám növekedése alapján
van lehetőség a befogott komponens meghatározására – a Dél-atlanti Anomálián kívül mért
eredményeket hasonlítottam össze.
A félvezető detektoros mérések eredményei között jelentős eltérés mutatkozott – a bolgár
Liulin műszerrel mért dózisteljesítmény kétszerese a DOSTEL-lel mért értéknek –, így az
adatokból csupán annyi állapítható meg, hogy a Pille mérési eredményei minden esetben a másik
két műszer adatai között helyezkednek el (II-3. táblázat).
II-3. táblázat: A DOSMAP kísérletsorozat mérési eredményeinek összehasonlítása

Pille (A0103 pozíció)
Liulin
DOSTEL

Dózis a DAA-n kívül vízben [µGy/nap]
2001. jún. 26 – júl. 2.
2001. júl. 14 – 17.
100 ± 10
95 ± 10
132
150
78
81
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8. A Pille dózismérő rendszer néhány paraméterének pontosítása
8.1. A rendszer hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Mivel a dózismérők kiolvasása során állandó áramerősséget használunk a fűtéshez, a pontos
hőmérséklet-idő függvény nem ismert. A mérések stabilitása és reprodukálhatósága
szempontjából lényeges szerepe van a rendszer elemei hőmérsékletfüggésének. Ennek
megfelelően megvizsgáltam, hogy azonos sugárzásnak kitett, ám kiolvasás előtt különböző
hőmérsékletű dózismérők és kiértékelő mennyire adnak azonos eredményt. Emellett méréseket
végeztem a fotoelektron-sokszorozó (FES) sötétárama és a kalibráláshoz használt beépített
fényforrás hőmérséklet-függésének meghatározására is. A mérések hőmérséklet-függetlenségét a
szűk hőmérséklet-tartományban üzemelő laboratóriumi készülékeknél általában energiaigényes
hőmérséklet-stabilizálással elégítik ki, azonban ez a megoldás a hordozható készülék esetében a
széles működési tartomány (-20…+40 oC) miatt csak nagy energiafelhasználással lenne
megvalósítható.
8.1.1. A kifűtési görbe alakjának változása a környezeti hőmérséklet hatására
Az eltérő környezeti hőmérséklet a TL kristály által kibocsátott fény teljes mennyiségét nem
befolyásolja, de a fény-detektáló rendszer egyes tulajdonságai (katódérzékenység, dinódák
sokszorozási tényezője, stb.) a hőmérsékletváltozás hatására megváltoznak. További problémát
jelent, hogy a fűtés teljesítménye állandó, ami eltérő környezeti hőmérséklet esetén eltérő kifűtési
görbét eredményez. Ezen hatásokat a kiértékelés során a beépített digitális hőmérsékletmérő jele
alapján kompenzálni lehet, azonban a hőmérő, a fotoelektron-sokszorozó és a dózismérő
hőmérséklete egymástól eltérő lehet.
A hőmérsékletfüggés vizsgálatát 5 db CaSO4:Dy dózismérővel végeztem -20...+40 oC között.
Az 1 mGy dózissal történő besugárzást követően a dózismérőt és a kiértékelő rendszert 24 órán
keresztül a vizsgálati hőmérsékleteken tároltam. A búrákat kétszer fűtöttem ki, a második mérés
eredményét háttérnek tekintve. A II-13. ábrán jól megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növelésével
a spektrumok a korábbi időpontok (kisebb csatornák) irányába eltolódnak, valamint az integrálási
tartomány (csúcs) szélessége (hossza), és kis mértékben területe is változik. Az alacsony
környezeti hőmérsékleteken a felejtés9 csökkenésével az előcsúcsok is megjelennek.
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II-13. ábra: A kifűtési görbe négy (-20, 6, 16 és 40°C) környezeti hőmérsékletnél, 1 mGy besugárzást követően
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A környezeti hőmérséklet növekedésével a kifűtési görbe eltolódik az alacsonyabb csatornák
felé, mert a fényintenzitás már korábbi csatornában – rövidebb fűtést követően – eléri a
maximumát. Magasabb környezeti hőmérséklet esetén a görbe alakja is megváltozik,
keskenyedik, mert nő a kifűtési sebesség a kisebb hőveszteség következtében. A mérési adatokra
egyenest illesztve mind az integrálási tartomány kezdetének és hosszának (amelyeket a
maximális csatornaérték 30%-ánál választottam), mind az integrált terület és a dózis közötti
normalizációs faktor (N) – dozimétertől és kiolvasó készüléktől független – hőmérsékletfüggése
meghatározható.
Az integrálási tartomány kezdetére (S – start) és hosszára (L – length) vonatkozó faktorok
közvetlenül a kifűtési csatorna-értékek eltolását, a normalizációs tényezőre vonatkozó (N) az
integrálási terület és a dózis közötti hányados relatív megváltozást adja meg 1 oC
hőmérsékletváltozás hatására. A II-4. táblázatban delta a különböző doziméterek esetében kapott
értékek közötti eltérést mutatja.
II-4. táblázat: Az integrálási tartomány paramétereinek változása a hőmérséklet függvényében
átlagérték
0,134 csatorna/°C
0,079 csatorna/°C
0,003158/°C

S
L
N

delta
5%
10%
10%

A II-14a. és b. ábrákon látható, hogy míg az integrálási tartomány kezdete minden doziméter
esetében közelítőleg ugyanolyan mértékben tolódik el, addig az integrálási tartomány hossza
között az egyes dozimétereknél jelentős eltérés mutatkozik.
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II-14a. ábra: Az integrálási tartomány 30%-os kezdeti értékének (start) változása a hőmérséklet függvényében öt
dózismérőnél
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II-14b. ábra: Az integrálási tartomány hosszának változása a hőmérséklet függvényében öt dózismérőnél

8.1.2. A sötétáram hőmérsékletfüggése
A mérések során jelentős hátteret okozhat a fotoelektron-sokszorozó sötétárama, amely az
általunk használt EMI 9924 típusú fotoelektron-sokszorozónál elég nagy szórást mutat és a 20 ºC
feletti tartományban nagy mértékben függ a hőmérséklettől [Photomultipliers, 1996].
Ugyanakkor a hőtehetetlenség miatt a rendszerbe épített hőmérő adatai nem egyeznek meg
teljesen a fotoelektron-sokszorozó belső hőmérsékletével, így minden mérés során szükséges a
sötétáram meghatározása. Korábban ez úgy történt, hogy minden mérés után – a kifűtés miatt
kialakuló hőmérsékletkülönbség elkerülése érdekében megfelelő pihentetést követően – teljes
kifűtési ciklussal meghatároztuk az adott méréshez tartozó hátteret, megkapva egyúttal a
dózismérő hősugárzásának hatását is.
A feladat olyan új eljárás kidolgozása volt, amely a korábban alkalmazott módszerrel
ellentétben a tényleges kifűtést megelőzően gyors (maximum 1 s) méréssel képes a háttér
megfelelő pontosságú becslésére.
A hőmérsékletfüggés meghatározása érdekében a berendezést 5 percenkénti automata
kiolvasással szárítószekrénybe helyeztem. A kezdeti 22 ºC-ról 40 ºC-ra melegítettük, majd a
szárítószekrény fűtését kikapcsolva a méréseket addig folytattuk, míg a hőmérséklet visszaállt a
kezdeti 22 ºC-os értékre. A környezet hőmérsékletét a beépített hőmérő segítségével határoztam
meg, a vizsgálatokat a közelítőleg 4 ºC-onként kapott adatsorokon végeztem. Az 5 percenkénti
automata kiolvasásnak köszönhetően ennél nagyobb hőmérsékletfelbontással álltak rendelkezésre
mérési adatok, amelyek alkalmasak az eredmények ellenőrzésére is.
Annak eldöntésére, hogy a háttér kellő pontosságú meghatározásához hány mérési pontra
(csatornára) van szükség, többféle statisztikai elemzést is végeztem. A csatornaértékek relatív
szórásának vizsgálatára egy- és kétmintás t-próbát használtam, a gyakorlati felhasználás
szempontjából azonban nagyobb jelentőséggel bírhat a csatornák értékének (illetve az ebből a
normalizáló faktorral való osztással kapható dózisok) abszolút értékben meghatározott szórása.
A kétmintás t-próba során az egyik sokaságnak a tényleges kifűtés előtt felvett, a sötétáramra
jellemző első 3 mintavételi pontban (csatornában) mért értéket tekintettem, a másiknak pedig a
kifűtéshez tartozó 100 pontban mért értéket. A számítások alapján megállapítottam, hogy a két
sokaság azonos tulajdonságokkal rendelkezik. Hasonló eredményt kaptam az egymintás tpróbával, amikor az első 3 pontban mért értékekből számított átlagot tekintettem null-
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hipotézisnek, és ennek teljesülését vizsgáltam a 100 mérési pont esetében. Csupán magasabb
hőmérsékleten – azaz nagyobb csatornaértékek esetén – fordult elő, hogy az első három csatorna
alapján számolt átlag nem egyezett meg a száz mérési pontban mért érték átlagával. Ezekben az
esetekben az eltérést nem volt lehetséges a három helyett hat, illetve tíz pont figyelembevételével
sem csökkenteni.
A dózisban mért eltérés értékét úgy kaphatjuk meg, hogy a csatornaértékek átlagának
különbségét egy állandóval, az ún. normalizáló faktorral (ennek értéke CaSO4 esetén közelítőleg
5000) osztjuk. Mivel a kifűtési görbe kiértékelésekor a teljes integrálási tartományra (közelítőleg
40 csatorna) határozzuk meg a dózis nagyságát, a fent kapható értéket is szorozni kell az
integrálási tartomány hosszával (II-5. táblázat).
II-5. táblázat: A háttér értéke 3, illetve 100 mérési pontban kapott értékek alapján
mérés
2075
sorszáma
T (ºC)
23
átlag 3 pont
8,3
alapján
átlag 100 pont
7,1
alapján
eltérés nGy9,6
ben

2078

2085

2094

2115

2116

2117

2118

2119

2125

2128

2135

2150

27

33

36

39

39

39

39

39

35,5

32,5

27

23,5

12,3

31,3

60,3

91,3

87

91,7

91,3

93

83

55,3

20,7

12

10,8

28,4

56,6

88,5

85,5

86,1

88,5

88,5

80,1

54,4

21,7

9,2

12

23,2

29,6

22,4

12

44

22,4

36

23,2

7,2

8

22,4
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eltérés nGy-ben

A II-15. ábra alapján látható, hogy viszonylag alacsony hőmérsékleteken (~20 ºC), ahol a
százalékos szórás magas, éppen a kis csatornaértékeknek köszönhetően az ebből adódó dózisbizonytalanság kicsi. Nagyobb csatornaértékek esetén az amúgy is kis százalékos hibát nem
lehetséges 3 helyett 10 pontban kapott mérési eredmény figyelembevételével jelentősen
csökkenteni. Ráadásul a teljes dózismérő rendszer hibája 10 µGy esetén kb. 4% (400 nGy), ami
mellett ezek az értékek elhanyagolhatók.

5
0
20

25

30

35

40

homérséklet (C)
II-15. ábra: A 3, illetve 100 mérési pont alapján számolt háttér eltérése a hőmérséklet függvényében

Az eredmények alapján látható, hogy alacsony hőmérséklet-tartományban a sötétáram
elhanyagolható, 20 ºC felett azonban már jelentős a hatása, amelyet korrigálni szükséges.
Megfigyelhető az is, hogy a mérési eredmények összhangban vannak a katalógusban szereplő
adatokkal [Canberra, 2002]. Összefoglalásként elmondható, hogy a korrekcióra néhány mintától
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eltekintve a matematikai és a gyakorlati feltételeknek egyaránt megfelel a 3 pontból számolt
mintaátlag, a gyakorlatban pedig egyik minta esetében sem észlelhető az ebből származó hiba.
8.1.3. A fényforrás intenzitásának (fényerő) hőfokfüggése
A dózis vizsgálata mellett szükség volt néhány más fontos paraméter hőmérsékletfüggésének kimérésére is, így meghatároztam a beépített zöld LED ellenőrző fényforrás
intenzitás hőmérsékletfüggését. A fényforrás célja a készülék helyes működésének – a megfelelő
érzékenységnek – az ellenőrzése, emiatt szükséges az elfogadási tartomány határainak megadása.
A 23…40 ºC tartományban végzett vizsgálatok eredményei alapján megfigyelhető, hogy a
hőmérséklet növelésével a fényerő csökken. A II-16. ábrán jól látható a hiszterézis jelensége is,
ami annak következménye, hogy a beépített hőmérő által mért hőmérséklet – időben változó
hőmérsékletnél és az alkalmazott hőmérsékletváltozási gradiensnél – nem egyezik meg teljesen a
fotoelektron-sokszorozó belső hőmérsékletével.
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II-16. ábra: A fényerő hőmérsékletfüggése

Már ezen eredményekből is látható, hogy a fényerő változása nem elhanyagolható, így
indokolt volt a méréseket a teljes működési tartományra kiterjeszteni. A dózis hőmérsékletfüggetlenségének vizsgálatakor lehetőség adódott a pontosabb összefüggés meghatározására
-20…+40 ºC között. Ebben az esetben nem volt értelme mindkét irányban (növekvő, ill. csökkenő
hőmérséklet) méréseket végezni, mivel a 24 órás tárolás következtében a belső hőmérő és a
fotoelektron-sokszorozó hőmérséklete azonosnak tekinthető. Meghatároztam a mérési pontokra
illeszthető egyenes egyenletét, ez alapján a meredekség: -438,4 1/ºC, azaz a hőmérséklet 1 fokos
változásakor a fény erőssége közelítőleg 440 egységgel – kb. 1%-kal – csökken (II-17. ábra).
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II-17. ábra: A beépített fényforrás fényerejének változása a hőmérséklet függvényében

A mérési eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a 20 ºC-ra érvényes 40000 beütésszám
átlagértéknek tekinthető. A mért értékek -20 ºC esetén sem haladják meg a 60000-t, illetve
+40 ºC esetén nem csökkennek 30000 alá. Ezek alapján az elfogadási tartomány határait érdemes
az átlagos 40000 felére, illetve kétszeresére állítani, ezzel biztosítva, hogy az igen tágnak
tekinthető -20…+40 ºC tartományban a fényerősség változása nagy biztonsággal ne okozzon
hibajelet, de alkalmas legyen a készülék helyes működésének ellenőrzésére.
8.2. A dózismérők linearitása és a maradék-dózis vizsgálata
A Pille működési tartományának meghatározásához megvizsgáltam a dózismérő
válaszjelének linearitását az 1 – 3000 mGy tartományban. A dózismérőket különböző dózisokkal
besugaraztam, majd negyedórás pihentetést követően kétszer kiolvastam. Mérési eredménynek a
két kiolvasás különbségét tekintettem. Háttérkivonás és normálás után a II-6. táblázatban
megadott eredményeket kaptam.
II-6. táblázat: A Pille dózismérők linearitásának vizsgálata
besugárzás
(mGy)
1
10
100
300
1000
3000

mért/besugárzott
dózis
0,996
1,004
0,980
1,025
1,046
1,090

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a 300 mGy – ami 137Cs sugárzása esetén
360 mSv-nek felel meg [IEC 1066] – alatti tartományban a dózismérő által mutatott érték 3%-nál
kisebb mértékben tér el a kapott dózistól. Efelett azonban a linearitás jelentősen romlik, és a
szupralinearitás figyelhető meg (II-18. ábra), ami azonban szoftveresen korrigálható. A mérési
eredmények megfelelnek a személyi és környezeti dozimetria céljára használt TL dózismérőkre
vonatkozó követelményeket megfogalmazó IEC 1066 szabványnak. Az ebben megfogalamzott
kritérium alapján a válasz nem különbözhet a valódi értéktől több mint 10%-kal a 30 µSv és 100
mSv tartományban [IEC 1066].
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II-18. ábra: A Pille dózismérők linearitásának vizsgálata

A maradék-dózis megállapításához a dózismérőket – törlést (nullázást) követően – 10 és
100 mGy besugárzást követően egymás után többször kiolvastam, és figyeltem a maradék-dózis
változását. Az első kiolvasást követően az integrálási tartomány kezdő- és végpontját úgy
választottam, hogy a csatorna értéke a maximális érték 30%-a legyen, majd beállítottam a
normalizációs faktort. A mérési eredményeket a II-7. táblázat mutatja.
II-7. táblázat: A maradék-dózisok vizsgálata
búra száma
kapott dózis (mGy)
start (csatorna)
hossz (csatorna)
norm. faktor (imp/0,1 µGy)
1. kifűtés (µGy)
2. kifűtés (µGy)
3. kifűtés (µGy)
4. kifűtés (µGy)
5. kifűtés (µGy)
6. kifűtés (µGy)

80741
100
26
38
2649
100000
16,3
7,5
6,7
5,8
5,3

80699
100
23
30
2483
100000
4,3
3,8
2,9
3,2
3,8

80715
10
26
30
3192
10000
7,6
5,3
5,1
4,4

A kifűtések között 2-2 percet vártam, hogy a dózismérő hőmérséklete az eredeti
(szobahőmérséklet) értékre álljon vissza. A 6. kifűtés 2,5 órával később történt, a hosszabb távú
folyamatok figyelembevételére. A mérési adatok, illetve a II-19. és a II-20. ábrák alapján jól
látható, hogy az első kiolvasást követően a mért maradék-dózis 0,1% alatti. Az eredmény
megfelel az IEC 1066 szabványban szereplő feltételnek, miszerint 10 mSv besugárzást követően
a maradék jel nem haladhatja meg a 20 µSv-et [IEC 1066].
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II-19. ábra: A maradék-dózisok vizsgálata (abszolút értékek)
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II-20. ábra: A maradék-dózisok vizsgálata (relatív értékek, az első kifűtéshez képest)

8.3. A detektorérzékenység szögfüggésének meghatározása

A méréseket négy dózismérővel végeztem, 60Co forrással. A dózismérők irányfüggését két –
egymásra merőleges – tengely mentén vizsgáltam 15 fokonként, a szimmetria miatt 0-180°
tartományban. A besugárzás minden esetben 0,5 mGy dózissal történt, a besugárzás és a
kiértékelés között 15 percet vártam. Először a dózismérők kalibrációját végeztem el 0,5 mGy
besugárzást követően az érzékeny TL-rétegre merőleges, előoldali besugárzással; a többi adatot
ehhez az értékhez normáltam.
Az első esetben a hengeres dózismérő hossztengelye („z” tengely) körül végeztem a
forgatást. A 0 fokhoz tartozó egységnyi érzékenység 30 fokig nem változik, majd a 45 foknál
megfigyelhető maximumot (104%) folyamatos csökkenés követi, a minimális érzékenység 180
foknál 90% (II-21. ábra).
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II-21. ábra: A Pille dózismérő szögfüggésének vizsgálata

A második esetben a hengeralakú dózismérő hossztengelyére merőleges („y”) tengely
mentén végeztem a forgatást úgy, hogy 90 foknál a referenciairánynak megfelelő, a TL-rétegre
előoldalról merőleges a besugárzás. A 90 fokhoz tartozó egységnyi érzékenységhez képest
mindkét irányban monoton csökkenés figyelhető meg, amely csupán 0, illetve 170 fok környékén
emelkedik kis mértékben (II-22. ábra).
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II-22. ábra: A Pille dózismérő szögfüggésének vizsgálata

Az eredmények összehasonlítása alapján kijelenthető, hogy az „y” tengely mentén
lényegesen nagyobb az érzékenység irányfüggése, amely összhangban van a dózismérők
szerkezeti és mechanikai felépítése alapján várható eredményekkel. E szögfüggéseket a detektor
kalibrációjánál akkor lehet korrekciós tényezőként használni, ha ismert a besugárzás iránya.
Izotróp sugárzási tér esetén csupán átlagérték használható.
Ez nem felel meg az IEC 1066 szabvány követelményének, miszerint a 60Co vagy 137Cs
besugárzás esetén a különböző irányokban a válasz nem különbözhet 15%-ot meghaladó
mértékben a referencia irányban mért értéktől. Azonban a sugárzási tér szögeloszlásának (pl.
környezeti sugárzás esetén izotróp) ismeretében a szögfüggés korrekció kellő pontossággal
elvégezhető.
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III. rész: Háromtengelyű szilícium teleszkóp: kiértékelő módszer
és szoftver fejlesztése
„Ha keressük az okát annak, ami történik,
rájövünk arra, ami történni fog.”
Stendhal

A földfelszínre jellemző értékeket jelentősen meghaladó elnyelt dózis és minőségi tényező
miatt szükséges a kozmikus sugárzás LET-eloszlásának időbeli és térbeli meghatározása. A
feladatra a KFKI Atomenergia Kutatóintézetben – a Kieli Egyetemen készített DOSTEL
egytengelyű szilícium teleszkóp [Beaujean, 1999] tapasztalatait felhasználva – megindult a Tritel
háromtengelyű teleszkóp fejlesztése, amely három pár átmenő típusú félvezető szilícium
detektorból áll. A detektorok vastagsága 300 µm. Az egydimenziós szilícium teleszkóp
elrendezése a III-1. ábrán látható, φ és θ a gömbi koordinátarendszer szögeit jelölik.
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III-1. ábra: Az egydimenziós szilícium teleszkóp elvi vázlata

A mérések során a kapuzott és a kapuzatlan spektrum egyaránt meghatározható. Előbbi
esetben a teleszkóp két detektorát – mérő- és kapuzódetektor – ÉS kapuként használjuk, így csak
a mindkét detektoron áthaladó, ezáltal mindkettőben jelet adó részecskéket detektáljuk, míg az
utóbbi esetben csak az egyik – mérő – detektor jelét vizsgáljuk.
A háromtengelyű teleszkóp alkalmazását a tér minden irányából való közel egyenletes
érzékenység mellett az is indokolja, hogy míg a galaktikus sugárzás közelítőleg homogén és
izotróp, addig a sugárzási övezetekben kialakult tér és a szoláris eredetű sugárzás kis kúpszögben
irányított. Ez utóbbi esetben a sugárzás irányának mérése is szükséges.
A Tritel háromtengelyű teleszkóp rendszertechnikai fejlesztése több lépésben valósult meg.
Először a teleszkóp méréstechnikai szempontból optimális geometriai paramétereit határoztam
meg. Ezt követően az általam írt számítógép-program alkalmazásával számoltam a rendszer
elméleti válaszspektrumát, és vizsgáltam annak függését különböző paraméterektől, azaz
elvégeztem az érzékenységvizsgálatot. Az optimális geometriai paraméterek és a számított
válaszspektrum ismeretében meghatároztam az inverz algoritmust, amely segítségével a rendszer
mérési adataiból a sugárzási tér jellemzői meghatározhatók.
Számításaim során a legegyszerűbb esettől fokozatosan haladtam a reális, valóságos tér
egyre pontosabb modellezése felé. Ennek során az alábbi eseteket vizsgáltam:
− párhuzamos, monoenergiájú részecskenyaláb,
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− izotróp, monoenergiájú részecskenyaláb,
− irányított, széles energia-spektrumú részecskenyaláb,
− izotróp, széles energia-spektrumú részecskenyaláb.
Minden esetben szükséges volt a sugárzási tér alapján a jelzés (válaszspektrum)
meghatározása, majd ezt követően a jelzés alapján a sugárzási tér jellemzőinek visszaállítása. A
számításokat a kapuzott és kapuzatlan spektrumra egyaránt elvégeztem. Számításaimban
figyelembe vettem a töltött részecske LET értékének változását a detektoron való áthaladás során,
valamint a detektorban az összes energiájukat leadó és ezért „elhaló” részecskék járulékos hatását
is beépítettem a modellbe.
A LET meghatározására korábban proporcionális számlálót és a szilícium teleszkópokat
egyaránt használtak, mindkettő rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. A proporcionális
számláló előnye, hogy a tér minden irányából érkező töltött részecskék detektálására alkalmas,
ugyanakkor a kis LET értékű sugárzás mérésére kevésbé felel meg. A teleszkópok előnye a
hosszú idejű stabilitás, valamint a kedvezőbb jel/zaj arány. A korábban alkalmazott egydimenziós
teleszkópok (RRMD-III, DOSTEL) ugyanakkor csak a tér kitüntetett irányából érkező részecskék
detektálására alkalmasak.
A Tritel háromdimenziós teleszkóp a korábbi módszerek előnyeit egyesíti: a három pár
detektornak köszönhetően minden irányban érzékeny, a kapuzott és nem-kapuzott spektrumok
kiértékelése esetén lehetőséget ad a sugárzási tér irányeloszlásának meghatározására.
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9. A szilícium teleszkóp optimális geometriai elrendezésének
meghatározása
A szilícium teleszkóp optimális geometriai jellemzőinek meghatározásakor több, egymásnak
részben ellentmondó feltétel kompromisszumos teljesítése volt szükséges:
1. A rendszer hatásfoka (érzékenysége) legyen maximális;
2. A kristályban monoenergiájú, izotróp eloszlású sugárzás hatására leadott legkisebb és
legnagyobb energia hányadosa közel egységnyi legyen, azaz az azonos energiájú, de
különböző irányból érkező részecskék esetén a jelzés eltérése minimális legyen;
3. Izotróp sugárzási térben az érzékenység „egyenletes” legyen, azaz minél kisebb legyen a
detektálás hatásfokának változása a különböző irányokból érkező részecskék esetében.
Kör keresztmetszetű detektorkristály esetén a fenti feltételek a szilícium kristályok távolsága
(p) és a sugaruk (r) arányától függenek. Így a feltételek vizsgálatára bevezettem a
q=p/r
(9.1)
változót.
9.1. A rendszer érzékenysége
Először a geometriai faktort, azaz a rendszer relatív hatásfokát határoztam meg – izotróp
sugárzási teret feltételezve – a detektorok sugarának és távolságuk hányadosának függvényében.
A geometriai faktor (G) a detektorrendszer érzékenységére, azaz adott intenzitású térben a
beütésszám nagyságára jellemző mennyiség, a különböző szögből látható hasznos
detektorfelületek összege:
π /2

∫

(9.2)

G = 2 T (ϕ ) sin ϕdϕ
0

ahol

- φ a polárszög a gömbi koordinátarendszerben a III-1. ábrának megfelelően,
- T(φ) a φ szöghöz tartozó hasznos detektorfelület, az adott φ szögben párhuzamosan
érkező, a kapuzó- és a mérődetektoron is áthaladó részecskék kapuzódetektorból
kivágott nyomának nagysága.
Számításaim ellenőrzésére felhasználtam a Kieli Egyetemen kifejlesztett DOSTEL
rendszerrel végzett mérések eredményeit: az érzékeny felületet 6,93 cm2-nek, a detektorok
távolságát 15 mm-nek választva a geometriai faktorra 8,24 cm2sr értéket kaptak [Kopp, 1998].
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III-2. ábra: A rendszer relatív hatásfoka a q függvényében
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Számításaim visszaadták az irodalomban közölt eredményeket, figyelembe véve, hogy Kopp
csupán a mérődetektor felől, azaz 2π szögben érkező részecskékre végezte számításait, míg én a
teljes 4π térszöget figyelembe vettem. Az irodalmi eredmények reprodukálása után vált
lehetségessé, hogy a számításokat a további geometriai elrendezésekre is elvégezzem, amelyek
eredményét a III-2. ábra mutatja.
9.2. Az energiamérés pontossága
Mivel a detektoron áthaladó részecske LET értékére a detektorban leadott energia alapján
következtetünk, lényeges szempont, hogy a detektorban az azonos LET értékű részecskék közel
azonos jelet adjanak. A jel nagysága első közelítésben – ha eltekintünk a részecske LET
értékének változásától a detektoron való áthaladás során – csak a detektorban megtett út hosszától
függ.
Az átlagosan leadott energia meghatározásához a detektoron áthaladó részecskék detektorban
megtett átlagos úthosszát vizsgáltam. Meghatároztam, hogy q értékétől függően átlagosan
mekkora szögben mennek át a részecskék a detektoron. Ehhez a beesési szög (φ) koszinuszának
reciprokát súlyoztam (izotróp eloszlást feltételezve) az adott szögben beeső és a
detektorrendszeren jelzést adó részecskék számával.
III-1. táblázat: A detektorban megtett út átlaga, valamint a módusz (a legnagyobb gyakoriság) és a kvartilisek q
különböző értékei esetében
q
0,5
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,5

a detektorban megtett
út átlaga a detektor
vastagságához képest
1,384
1,268
1,240
1,216
1,195
1,177
1,134

φ átlag
(fok)

módusz
(fok)

43,77
37,92
36,24
34,67
33,19
31,82
28,18

36,2
31,7
30,4
29,0
28,1
26,8
23,6

kvartilisek (fok)
φ1/4
23,8
21,0
20,1
19,3
18,5
17,8
15,7

φ1/2
36,5
32,2
30,8
29,6
28,5
27,3
24,3

φ3/4
49,5
43,8
42,1
40,6
38,9
37,6
33,5

φmax
75,8
68,2
65,5
63,2
61,0
58,7
52,9

A számítások eredményeit a III-1. táblázat mutatja, az adott φ szöghöz tartozó kúp palástja
mentén érkező részecskék eloszlása a III-3. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy q értékének
növelésével a módusz és a medián (φ1/2) egyaránt csökken.
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III-3. ábra: A részecskék észlelésének beesési szög szerinti eloszlása

Az azonos energiájú, de különböző szögben érkező részecskék által a detektorban leadott
energia maximális és minimális értékének hányadosát a III-2. táblázat mutatja.
III-2. táblázat: A minimális és maximális leadott energia hányadosa
q=p/r
Emin/Emax

0,75
0,351

0,8
0,371

0,85
0,391

0,9
0,41

0,95
0,429

1
0,447

1,25
0,53

2
0,707

3,62
0,875

4,11
0,899

A relatív hatásfokot és a minimálisan és maximálisan leadott energia hányadosát együtt
ábrázolva (III-4. ábra) megfigyelhető a két egymásnak ellentmondó feltétel. A detektorokat
egymáshoz közel elhelyezve biztosítható a nagy eseményszám, ekkor azonban nagy lesz a
minimálisan és maximálisan leadott energiák közötti eltérés. A q értékét növelve a helyzet
megfordul: a pontosabb energiamérésnek az érzékenység csökkenése az ára.
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III-4. ábra: A rendszer relatív hatásfoka és a minimális és maximális leadott energia hányadosa

9.3. Az érzékenység irányfüggése

Lényeges tervezési szempont, hogy izotróp sugárzási térben a három pár egymásra
merőlegesen elhelyezett detektorból álló rendszer (III-5. ábra) érzékenysége minél egyenletesebb
legyen, azaz a detektálás hatásfokának eltérése minél kisebb legyen különböző irányokból érkező
részecskék esetében. A három pár detektor együttes hatásfokát vizsgáltam, q különböző értékeire
végeztem számításokat, és a θ=0, 15, 30, 45 fokos metszeteket (III-1. ábra) a normálást követően
ábrázoltam, miközben a φ értékét 0 és 90 fok között változtattam.
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III-5. ábra: A Tritel háromdimenziós teleszkóp elrendezése

A q=0,75 és q=2 esetében kapott eredményeket mutatják a III-6a. és b. ábrák. Megfigyelhető,
hogy a φ=0 fokhoz képest az érzékenység q=0,75 esetén legfeljebb 60%-ra csökken, míg q=2
esetében számos olyan (φ, θ) pár létezik, amire a rendszer érzékenysége 0, így az ilyen irányból
érkező részecskéket a teleszkóp egyáltalán nem képes detektálni.
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III-6a. és b. ábra: A háromdimenziós teleszkóprendszer érzékenysége négy θ értékre

A különböző irányból közel egyenletes érzékenység követelménye és a kristályban leadott
energiák bizonytalanságára vonatkozó szempontok egybevetése alapján az optimális megoldás q
0,75 és 1 közötti értékénél van. Ezért ebben a tartományban további számításokat végeztem
finomabb felosztással. A számítási eredményeket összevetve optimális megoldásként
q = p/r = 0,9

(9.3)

érték adódott. A kereskedelmi forgalomban kapható detektorok tokozásának fizikai méretei
alapján azonban – az elrendezés szimmetriájának megőrzése érdekében – a detektorokat csak
egymástól távolabb lehetett elhelyezni, így a lehetséges legkisebb q=1,23 értéket választottam.
Az ennek megfelelő görbéket a III-7. ábra mutatja.
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III-7. ábra: A háromdimenziós teleszkóprendszer érzékenysége négy θ értékre, q=1,23 esetén

Az eredményt áttekinthetőbbé teszi, ha a három detektorpár jelét külön-külön is ábrázoljuk,
ahogy az a III-8. ábrán (a q=0,9 esetben) látható. Megfigyelhető, hogy az „x” teleszkóp jele φ
növelésekor fokozatosan csökken és φ=30 fok felett az „y” teleszkóp érzékenysége fokozatosan
nő. 60 fok felett a „z” teleszkóp jele is megjelenik, de érzékenysége alig éri el az 5%-ot.
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III-8. ábra: A három, egymásra merőleges teleszkóp érzékenysége külön-külön és együtt, q=0,9, θ=30°

A három pár detektor együttes érzékenységét jól láthatjuk, ha egy virtuális gömbre
rárajzoljuk a relatív hatásfok 0, 20, 40, 60 és 80%-os értékének megfelelő gömbsüvegeket. Az
így kapott III-9. ábrán megfigyelhető a három merőlegesen elhelyezett teleszkóp
érzékenységének szuperpozíciója a különböző irányokban.
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III-9. ábra: A három merőleges teleszkóp együttes érzékenysége

Az elvégzett számítások alapján – a bemutatott elméleti megfontolásokat és a detektorok
tokozását (amely meghatározza q legkisebb értékét) egyaránt figyelembe véve – a III-3.
táblázatban szereplő paraméterek mellett döntöttünk.
III-3. táblázat: A Tritel teleszkóp paraméterei q=1,23 esetében
q
relatív hatásfok (egy teleszkópra)
Emin/Emax
átlagos úthossz a detektorban
φ átlag
maximális φ
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1,23
0,312
0,525
1,171*300 µm
31,38 fok
58,27 fok

10. Szilícium teleszkóp építése eltérő típusú és sugarú
detektorokból
Mivel a detektorok beszerzési ára nem elhanyagolható tervezési szempont – a teljesen
kiürített rétegű detektor ára közel háromszázezer forint, míg az azonos méretű normál
(részlegesen kiürített) detektor ára csak ennek kétharmada –, így a gazdasági szempontokat is
figyelembe véve megvizsgáltam annak lehetőségét, hogy páronként csak az egyik detektor legyen
átmenő, míg a másik részlegesen kiürített típusú. Ekkor ez utóbbi csak kapuzásra szolgálna ÉS
kapuként, míg a kapuzott, illetve kapuzatlan spektrum felvétele történhetne az átmenő típusú
mérődetektorral. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy a detektorok tokozása miatt csupán a
mérődetektor felőli 2π térrészből érkező sugárzásra adható meg az érzékenység korrekt
energiafüggése, azaz ismert fajtájú és energiájú részecske válaszspektruma. A helyzetet tovább
rontja, hogy a kapuzódetektor felől érkező, azaz először a részlegesen kiürített kapuzódetektoron
áthaladó részecskék is bejuthatnak a mérődetektorba. Ezek a jelek a primer spektrum, azaz a
beérkező részecskék energiaeloszlásának visszaállítására már nem alkalmasak, csupán a zavaró
háttér értékét növelik meg.
További vizsgálatot igényelt az az eset, ha a két detektor mérete (azaz sugara) nem azonos.
Az elsődleges kérdés az volt, hogy a kisebb sugarú átmenő mérődetektor használatából eredő
eseményszám csökkenést kompenzálni tudja-e a nagyobb kapuzódetektor. Emellett azt is
részletesen vizsgáltam, hogy a különböző, a 9. fejezetben elemzett paraméterek milyen
mértékben változnak az eltérő sugarú detektorok alkalmazásakor. A detektorsugarak
hányadosának jelölésére bevezettem az
u=r1/r2

(10.1)

jelölést. A számítást különböző u értékekre elvégeztem, a számítás menete a függelékben
megtalálható.
A teleszkóp relatív érzékenységét különböző sugarú detektorok esetében ábrázoltam. A
III-10. ábrán látható eredmények alapján megállapítható, hogy a detektorok sugarának arányát
növelve a rendszer érzékenységének szögfüggése csökken.
Látható, hogy u növelésével a görbék „kisimulnak”, azaz csökken a különbség a legkisebb és
legnagyobb hatásfokkal detektálható irányok között. Míg q=1,23 esetén az egyenlő sugarú
detektorokra a minimális érzékenység csupán 7%, addig u=1,5-nél 50% körüli. A jelenség még
jobban megfigyelhető q=0,9 esetében, amikor az egyenlő sugarú detektoroknál az érzékenység
45%-ra is lecsökkenhet, ugyanakkor u értékét 1,4-nek választva az érzékenység semmilyen
irányban nem csökken 80% alá.
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III-10a. és b. ábra: A teleszkóp relatív érzékenysége eltérő sugarú detektorok esetében θ különböző értékeire, q=1,23
esetén
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A III-11. ábrán az is látható, hogy u=1,3 esetén q különböző értékeire jelentős eltérés van a
görbék menetében. Megfigyelhető, hogy q=0,8 értékére az eredmény nem csökken 80% alá, míg
q=1,5-nél a minimális érték 6% alatti.
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III-11. ábra: Relatív érzékenység eltérő sugarú detektorok esetében különböző q értékekre, u=1,3 és θ=45° esetén

Az azonos érzékenységű pontokat szintvonalakkal ábrázolva szemléletes képet kaphatunk a
relatív hatásfok változásáról φ és θ függvényében. A III-12. ábrán megfigyelhető, hogy q=0,9 és
u=1,4 esetén nem a három (x, y, z) tengely irányában van a legnagyobb hatásfok, hanem akkor,
amikor egyszerre több detektorpár is ad járulékot. Látható az is, hogy a minimális érzékenységet
sem a három (x, y, z) tengellyel azonos szöget bezáró szimmetriatengely mentén kapjuk.
π

0.88

θ
(rad)

0

π

0

φ (rad)
III-12. ábra: Relatív érzékenység eltérő sugarú detektorok esetében θ és φ függvényében, q=0,9 és u=1,4
(az egységnyi érzékenységet a tengelyek irányában választva)

A III-13. ábrán a különböző sugarú detektorok alkalmazásának kedvező hatása látható.
Leolvasható, hogy nagyobb sugarú kapuzódetektor alkalmazása esetén az érzékenység letörése
nem olyan éles a szögek változásakor, mivel a látható terület lassabban csökken a részecskék
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beesési szögének növekedésével. Ezáltal csökken a görbék meredeksége, és a hatásfok lassabban
változik.
1
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III-13. ábra: Relatív érzékenység egydimenziós teleszkóp esetében különböző u értékekre, q=0,9, θ=30°

Az eltérő sugarú detektorok használata ellen szól azonban néhány mérnöki szempont, így
például a csereszabatosság könnyebb biztosítása és a szimmetrikus kialakításból adódó
egyszerűbb mechanikai kivitel. Mivel az „űrkvalifikált” készülékek esetében a megbízhatóság
igen fontos tervezési szempont, így végül u értékét egységnyinek választva az azonos sugarú
detektorok használata mellett döntöttünk.
Megvizsgáltam azt az esetet is, amikor a teleszkóp kettőnél több elemből áll, hiszen ekkor a
részecskék jellemzőinek meghatározására további lehetőségek vannak. Alapvető problémát okoz
azonban, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő detektorok esetén a tokozás miatt kettőnél több
detektorból álló teleszkóp esetén az érzékelés térszöge jelentősen csökken, emiatt alkalmazásuk
izotróp sugárzási térben előnytelen.
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11. A LET mérése és átszámítása különböző közegek esetén
11.1. A sugárzás és az anyag kölcsönhatása

A sugárzás és az anyag kölcsönhatásának, illetve a különböző közegben mérhető dózismennyiségek átszámításának több szempontból is fontos szerepe van. Egyrészt a mérési
eredményeket TL anyagban, szilíciumban stb. kapjuk, míg a dózist végül testszövetre kell
meghatározni. Másrészt a különböző mérési módszerek összehasonlításához is elengedhetetlen,
hogy a mérési eredményeket „közös nevezőre” hozzuk, és azonos közegre vonatkozó adatokhoz
jussunk.
Elektronok esetében – a dozimetriai szempontból fontos 10 keV és 100 MeV közötti
tartományban – az adott céltárggyal való kölcsönhatás során az energiától viszonylag függetlenül
a leadott energia átlagosan 60%-a gerjeszti az atomokat, 35% ionizációt, a maradék 5% fékezési
sugárzást hoz létre [Aglinzew, 1961, Tóth, 1965]. Fotonok esetében a lehetséges kölcsönhatások
– fotoeffektus, Compton-szórás, párkeltés – sokkal összetettebb energia szerinti függést
mutatnak.
A nagyenergiájú nehéz töltött részecskék az atomokkal való rugalmas és rugalmatlan
ütközésekkel adják le energiájukat. Az anyagon keresztülhaladó ionok a különböző
kölcsönhatásokban energiát vesztenek, amelyek közül legjelentősebb az ionok és a közeg
atommagját körülvevő elektronfelhő Coulomb-kölcsönhatása. Az elektronokhoz képest nagy
tömegű részecskék – a magreakcióktól eltekintve – ütközésenként csak nagyon kis energiát
képesek átadni a közeg elektronjainak. A relativisztikus sebességek alatt a fékezési sugárzás
keltése is elhanyagolható, a leadott energia az atomok ionizációjára és gerjesztésére fordítódik. A
nagyenergiájú, gyorsan mozgó ionok egyenes vonalúnak tekinthető pályán haladnak; az
ionizációs nyom hengerhez hasonló, amelynek átlagos sugara megegyezik a primer részecske
által keltett – átlagosan 2 keV-es – elektronok hatótávolságával [Deme, 1971].
Livinstone és Bethe számításai alapján a teljesen ionizált részecskék esetében a
fénysebességnél lényegesen kisebb sebességeknél (néhány MeV mozgási energiánál) az
egységnyi úthosszon leadott energia:
4πe 4 z 2 ZN 2mv 2
dE
=−
ln
dx
I
mv 2

(11.1)

ahol:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

E
dx
e
z
Z
N
m
v
I

az ion kinetikus energiája;
az energia-leadás során megtett út;
az elemi töltés;
az ion töltése;
a fékezőanyag rendszáma;
az anyag atomsűrűsége [atom/cm3];
az elektron tömege;
az ion sebessége;
az anyag átlagos ionizációs potenciálja, amely közel állandó, csupán a rendszámtól
és a hőmérséklettől függ kis mértékben. Az ionizációhoz szükséges átlagos energia
lényegesen nagyobb, mint a félvezetőkben a tiltott sáv szélessége, mert az
elektronok energiájuk egy részét hő formájában adják át a kristályrácsnak [Deme,
1971]. Két, detektorok készítésére használt anyag esetében ennek számszerű értékét
a III-4. táblázat mutatja be.
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III-4. táblázat: A tiltott sáv szélessége és az elektron-lyuk pár keltéséhez szükséges energia félvezetőkben
[Deme, 1971]
elektron-lyuk pár keltéséhez
szükséges energia
a tiltott sáv szélessége
szobahőmérsékleten

germánium

szilícium

2,8 eV

3,6 eV

0,75 eV

1,1 eV

Az egységnyi úthosszon bekövetkező energiavesztés arányos 1/v2-vel, aminek az a
magyarázata, hogy kisebb sebesség esetén az ion több időt tölt az adott elektronok erőterében.
Ennek eredményeként a héj elektronjai nagyobb impulzust kapnak, ezáltal megnő a gerjesztés és
az ionizáció valószínűsége. A 0,1 MeV alatti tartományban a fenti kifejezés nem teljesül
többszörös töltésű ionokra, mivel azok képesek az elektronok több lépésben történő befogására,
így töltésük fokozatosan csökken.
11.2. A LET értéke vegyületekben

Különböző fajtájú atomokból álló molekulák (vegyületek) és atomkeverékek esetén első
közelítésben a LET értékét és a hatótávolságot az atomi összetétel tömegarány (wi) szerinti
súlyozásával kaphatjuk [Choppin, 1996]. Minden esetben figyelembe kell venni a sűrűséget is,
amelynek változásával a LET értéke – MeV/(mg/cm2) egységben – nem változik, azonban a cmben kifejezett hatótávolság a sűrűséggel fordítottan arányos.
Vegyületek esetében az atomokra jellemző LET értékét (MeV/(mg/cm2) egységekben) a
komponensek relatív tömegarányával súlyozzuk:
(11.2)
LET12 = LET1 * m%1 + LET2 * m%2
Például 100 MeV energiájú proton esetében H2, O2 és H2O közegekre:
(11.3)
LETH2O = LETH * m%H + LETO * m%O
A pontos számításoknál figyelembe kell venni a Coulomb-szórás sűrűségfüggését, de ennek
nagysága nem haladja meg a néhány százalékot. Magszórás esetében a sűrűség jelentősége
általában elhanyagolható.
A pontos érték számítását a következők figyelembevételével lehet elvégezni. Az energia
leadásért – eltekintve a 0,1 MeV alatti energiatartománytól – döntően a külső elektronhéjjal
történő Coulomb-kölcsönhatás felelős. Vegyületek esetében az elektronhéj szerkezete nem
egyezik meg az elemekével. Az eltérés jól leírható a „Core and Bond” közelítéssel, amely
különválasztja a kötésben résztvevő külső elektronokat a belső héjaktól, és a LET értékét
módosítja a kötésekben résztvevő elektronok alapján [Ziegler, 1988]. A közelítés 1 MeV/amu
energia alatt lesz érzékelhető, szerepe az alacsonyabb energiákon egyre nagyobb.
K= 1 + (CC - 1) / (1 + Exp(1,48 * Sqr((E/M1)/25) - 7 ))

(11.4)

Ahol

- K
a korrekció
- CC
a korrekciós tényező, CC=1,0 esetben nincs korrekció.
- E
a részecske energiája (keV)
- M1
a részecske tömege atomi tömegegységben (amu) [SRIM].
Az egységnyi úthosszon leadott energiát integrálva a hatótávolságot kaphatjuk:
v

0

R=

0
1
mM
v 3dv
=
dE
∫ dE
4πe 4 z 2 ZN ∫0 ln 2mv 2
E0
dx
I

(
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)

(11.5)

Minthogy ennek mérése lényegesen egyszerűbb, mint a LET-é, általában ezt használják a
számított és kísérleti eredmények összevetésére. A hatótávolság egy adott anyagról más anyagok
esetére empirikus képletek alkalmazásával is átszámítható, például alfa-részecskék esetében a
levegőben – 760 Hgmm, 0 °C esetén – érvényes R hatótávolságot felhasználva A atomsúlyú
közegben igaz az
RA= 0,56 * Rlev * A1/3
(11.6)
összefüggés [Deme, 1971]. Choppin a levegőben érvényes hatótávolságra a következő
összefüggést találta [Choppin, 130. old]:
(11.7)
RAIR=0,31 * Eα3/2 (cm) = 0,40 * Eα3/2 (mg / cm2),
illetve Z rendszámú, AZ tömegszámú közegben:
(11.8)
RZ=0,173 * Eα3/2 * AZ1/3 (mg / cm2)
(11.7) és (11.8) alapján átrendezés után
(11.9)
RZ = 0,558 * RAIR * AZ1/3
adódik, ami megegyezik az (11.6) egyenletben leírt összefüggéssel.
11.3. Adatbázisok összehasonlítása
Adott részecske és közeg esetében a LET értékére számos adatbázis létezik, így a számítások
elvégzése előtt szükségesnek tartottam ezeket összehasonlítani. Három független forrást
használtam – az ICRU 49, SRIM és MCNPX kód adatbázisa –, a szilícium közegbe érkező
proton LET értékét hasonlítottam össze.
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III-14. ábra: A LET adatbázisok összehasonlítása, proton szilíciumban

A III-14. ábráról leolvasható, hogy a három forrás adatai között a mi szempontunkból nincs
jelentős különbség, hiszen az 1 MeV alatti sugárzás lényegében érdektelen. Mivel az 1 MeV
energiájú proton hatótávolsága szilíciumban 16 µm, így ez a teljes energiát leadja a 300 µm
vastag kristályban. A kétféle kölcsönhatás – elektronfelhő Coulomb-szórása és a magszórás –
arányát is összehasonlítottam, de abban sem volt megfigyelhető és számunkra jelentős eltérés,
csakúgy, mint a hatótávolságok esetében sem, ahogy az a III-15. ábrán látható.
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III-15. ábra: A hatótávolság adatok összehasonlítása

11.4. A LET átszámítása különböző közegek között

A dózis meghatározása során különböző detektorokban – TL anyagban, illetve szilícium
kristályban – mérjük a leadott energiát, illetve az ennek megfelelő fénymennyiséget vagy töltést.
Ahhoz, hogy a mérési eredményeket összehasonlíthassuk, illetve a testszövetre jellemző elnyelt
dózist megkapjuk, szükség van az adatok más közegekre való átszámítására. Mivel nehéz töltött
részecskék esetében az egységnyi úthosszon vagy tömegben leadott energia jelentősen függ a
részecske energiájától, ezért a dózis korrekciójánál figyelembe kell venni a részecskék energia
szerinti eloszlását.
Az irodalomban a különböző közegekben kapott dózisok átszámításához csak a két közegtől
függő átlagértéket használnak, és nem veszik figyelembe, hogy az átszámítási tényező értéke
jelentősen függ a bemenő részecske energia-spektrumától. Beaujean a szilícium és a víz közötti
átszámításra 1,21, míg Doke 1,193 értéket javasolt. [Beaujean, 1999 és Doke, 2001b]. A
helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kalibráláshoz általában gamma-forrást használnak, és ebben
az esetben a közegek közötti átszámítás eltér a nehéz töltött részecskékre érvényestől.
Különböző, dozimetriai szempontból fontos közeg – levegő, víz, testszövet, szilícium,
kalcium-fluorid – esetében végeztem számításokat az ICRU 49 és a SRIM adatbázis alapján,
megvizsgáltam az átszámítási tényező értékét különböző feltételek esetében. A LET
energiafüggését mutatja a III-16. ábra protonok esetében, míg a III-17a. és b. ábrák a különböző
közegekre vonatkozó LET értékek hányadosát mutatják az energia (MeV), illetve a LET
(MeVcm2/g) függvényében.
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III-16. ábra: A LET értéke néhány közegben
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III-17a. ábra: A LET értékek hányadosa az energia függvényében
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III-17b. ábra: A LET értékek hányadosa a LET függvényében

Látható, hogy a korrekciós tényező értéke nagymértékben függ a részecskék energiájától és
LET értékétől, amit az átszámítás során figyelembe kell venni. Ez történhet a részecskék LETspektruma alapján súlyozott átlag használatával és LET-függő korrekció alkalmazásával is.
A belépő részecskék LET-spektrumának figyelembevételéhez megvizsgáltam az Atwell által
számított spektrummal (III-18. ábra) korrigált értékeket néhány jellemző tartományban, majd az
eredményeket összehasonlítottam a korrekció nélkül kapható adatokkal. Atwell a Nemzetközi
Űrállomás pályaadataira (380 km és 51.6º) határozta meg a proton sugárzási tér jellemzőit. A
befogott részecskék spektrumát az AP-8 modellel határozta meg, a naptevékenység ingadozását a
fékezőpotenciál változtatásával vette figyelembe [Atwell, 2002]. A vizsgált energiatartományok:
1) a teljes energiatartomány (1 keV-10000 MeV);
2) a dozimetriai szempontból lényeges tartomány (10-10000 MeV);
3) nagyenergiájú, relativisztikus részecskék (1000-5000 MeV).
Atwell a befogott és nem-befogott komponenst külön közölte, amelyeket összegeztem. Ha a
mérés során a nem-befogott és a befogott komponens spektrumának különválasztása
megvalósítható, célszerű a kiértékelést is külön végezni, és a két komponensre különböző
korrekciós tényezőt meghatározni.
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III-18. ábra: Az Atwell által számított integrális spektrumok
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III-19. ábra: Az Atwell által számított integrális spektrum és a LET értéke néhány anyagban

Ha a súlyozott átlag számításánál figyelembe vesszük a részecskék feltételezett LETeloszlását, akkor a közegek közötti átszámításokhoz a III-5. táblázatban szereplő értékek
adódnak.
III-5. táblázat: Átszámítási tényezők protonra, a részecskék energia-eloszlásának figyelembevétele esetén
teljes energiatartomány
10-10000 MeV
1000-5000 MeV

test/CaF2

víz/CaF2

víz/test

test/Si

víz/Si

1,69

1,55

0,92

1,68

1,54

1,26
1,22

1,26
1,23

1,00
1,01

1,23
1,19

1,23
1,20

Ha nem vesszük figyelembe az Atwell által meghatározott spektrumot, csak egyszerű
számtani átlagot számolunk – ami megfelel annak a speciális esetnek, amikor a beeső részecskék
energia-eloszlása egyenletes –, a III-6. táblázatban szereplő értékeket kapjuk.
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III-6. táblázat: Átszámítási tényezők protonra a részecskék energia-eloszlásának figyelembevétele nélkül
teljes energiatartomány
10-10000 MeV
1000-5000 MeV

test/CaF2

víz/CaF2

víz/test

test/Si

víz/Si

1,23

1,24

1,0

1,20

1,20
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1,01
1,01

1,18
1,19

1,19
1,20

Látható, hogy a teljes energiatartomány esetén az eltérés akár a 40%-ot is elérheti, és a
10-10000 MeV tartományban is jelentős, szisztematikus hibát okoz. A nagyenergiájú
tartományban nincs jelentősége a belépési-spektrumnak, mivel az energia-spektrum ebben a
tartományában csak néhány pont áll rendelkezésünkre, és ezek között sincs lényeges eltérés.
Az űrdozimetriában lényeges 10-10000 MeV tartományban szilícium és testszövet között az
adott modellszámítás során kapott spektrum alapján használható az 1,23 tényező. Ha nem
vennénk figyelembe a sugárzás energia-spektrumát, és egyszerű számtani átlagot képeznénk, 1,18
adódna. Hasonló megfontolások alapján a kalcium-fluorid és testszövet között használható
tényező értéke 1,26, szemben a súlyozás nélkül kapható 1,22 értékkel.
A minőségi tényező nem lineáris függvénye a LET-nek, így a súlyozott átlag pontos
meghatározása esetén sem teljesül általánosan, hogy az átlagos minőségi tényező megegyezik az
átlagos LET-hez tartozó minőségi tényezővel.
Az egyszerű, illetve súlyozott átlag alkalmazásával kapott értékeknél pontosabb eredmény
adódik, ha az állandó használata helyett a LET függvényében lineáris, vagy magasabbrendű
függvényt illesztünk.
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III-20. ábra: A lineáris illesztés, LET-ek hányadosa protonra

A szilícium és a víz közötti különbség korrekciójára MeV/cm2g egységben az alábbi
összefüggést kaphatjuk (III-20. ábra):
LETviz / LETSi = 0,0024 * LETSi+1,2312
(11.10)
A számítások azonban azt mutatják, hogy a lineáris függés figyelembevételének jelentősége
elhanyagolható, mivel az így elkövetett hiba minden LET értéknél kisebb 5%-nál. A lineáris
közelítés elhanyagolhatóságának bizonyítására korábbi mérési eredményeinek felhasználásával
végeztem számításokat. Egy valódi mérési spektrum esetén az állandó, illetve a lineáris közelítés
közötti eltérés dozimetriai szempontból elhanyagolható, különösen ha figyelembe vesszük a
mérés során fellépő egyéb bizonytalanságokat, amelyek akár a 20-30%-ot is meghaladják.
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11.5. Különbség proton és alfa-részecskék esetében
Mivel az általunk vizsgálni kívánt térben a protonok mellett az alfa-részecskék aránya sem
elhanyagolható, alfa-részecskék esetére is végeztem számításokat. Az adatokat energia és LETSi
szerint egyaránt ábrázoltam (III-21. és 22. ábra).
2
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III-21. ábra: A testszövetre és szilíciumra vonatkozó LET értékek hányadosa az energia függvényében
alfa-részecskékre
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III-22. ábra: A testszövetre és szilíciumra vonatkozó LET értékek hányadosa a LET függvényében alfa-részecskékre

A számítások alapján megállapítható, hogy az energiafüggés figyelembevétele és a súlyozás
alfa-részecskék esetében is lényeges (III-7. táblázat).
III-7. táblázat: Átszámítási tényezők alfa-részecskére a részecskék energia-eloszlásának figyelembevételével,
illetve anélkül

teljes energiatartomány
10-1000 MeV
35-1000 MeV

az energia-spektrummal súlyozva
víz/Si
víz/test
test/Si
1,63
0,89
1,82
1,37
0,98
1,36
1,31
0,99
1,33

víz/Si
1,35
1,31
1,30

súlyozás nélkül
víz/test
0,98
0,99
0,99

test/Si
1,38
1,33
1,31

Összehasonlítva a proton és az alfa-részecskék esetében kapható értékeket kijelenthetjük,
hogy a dozimetriai szempontból lényeges – a 300 µm vastag detektoron átmenő, 35-1000 MeV
energiatartományba eső – alfa-részecskékre érvényes 1,33 érték jelentősen eltér a protonokra
kapott 1,23-től. Ha a sugárzás proton és alfa-részecskéket egyaránt tartalmaz, akkor a két
tényezőt a gyakoriságuk (illetve a dózisarányok) alapján súlyozni kell.
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12. A szilícium teleszkóp dinamika-tartománya
A geometriai paraméterek vizsgálatát követően meghatároztam a detektorba érkező
részecskék által keltett jelzés tartományát. Ehhez megvizsgáltam, hogy mi az a minimális, illetve
maximális LET értékű, illetve energiájú részecske (proton, alfa, illetve nehezebb részecskék
esetében egyaránt), amelyek a korábban meghatározott elrendezésű szilícium teleszkóppal
detektálhatók.
12.1. Maximális és átlagos úthossz a detektorban
A detektorban leadott energia több, egymástól független tényezőtől függ: egyrészt a
részecske fajtájától és energiájától, másrészt a detektorban megtett úttól. Ha feltételezzük, hogy a
részecske nem térül el jelentősen a detektorban való áthaladás során – ezt a 14. fejezetben MonteCarlo számítások segítségével bemutatom –, akkor a megtett utat egyértelműen meghatározza a
részecske beesési szöge és a detektor vastagsága. Adott fajtájú és energiájú részecske esetén
akkor kapjuk a legnagyobb jelet, ha a detektorban megtett út maximális. A detektor vastagsága
d=300 µm, a detektorok távolságának és sugaruknak a hányadosa q=1,23.
A maximális úthosszt akkor kapjuk, amikor a részecske a detektor normálisához képest a
legnagyobb szögben érkezik. A legnagyobb szög, amely alatt érkező részecske (q=1,23 esetén)
még képes mindkét detektorban jelet adni, φmax=58,35 fok, és a kristályban megtett leghosszabb
út a legnagyobb beesési szög esetében a 300 µm vastag detektorban smax=571,7 µm, ami
szilíciumban 0,138 g/cm2 „anyagvastagságnak” felel meg.
A detektorrendszereken áthaladó részecskék átlagos úthosszának meghatározására több – az
irodalomban leírt – módszert is alkalmaznak:
- a kristályban megtett maximális úthossz fele,
- a maximális beesési szög felénél belépő részecske úthossza,
- a legnagyobb gyakoriságú úthossz izotróp sugárzási tér esetén (III-23. ábra).
Ezeknél pontosabb eredményt ad azonban, ha a különböző irányokból érkező részecskék
úthosszát a gyakoriságukkal – amely a III-3. ábrán látható – súlyozva átlagoljuk.

átlagos út (µm)
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III-23. ábra: Az átlagos úthossz a 300 µm vastag detektorban q különböző értékeire az irodalomban szereplő
definíciók alapján

Az úthossz gyakoriság-eloszlása q=1,23 esetén a III-24. ábrán látható. A különböző
irányokból érkező részecskék úthosszát súlyozva az általuk keltett jelzés gyakoriságával q=1,23
esetén a 300 µm vastagságú szilíciumrétegen áthaladó részecskék által a kristályban megtett
átlagos útra 351 µm adódott.
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III-24. ábra: A detektorban megtett úthossz gyakoriság-eloszlása, izotróp sugárzási tér, q=1,23

12.2. A detektoron mérhető maximális LET értéke
A kristályban maximálisan leadható energiát, és így a LET maximumát akkor kapjuk, ha a
detektor normálisához képest maximális szög (φmax) alatt beeső, legnagyobb LET értékű
részecskét vizsgáljuk. A növekvő energiával – a 100 keV alatti tartománytól eltekintve – a LET
csökken. Ennek megfelelően a legnagyobb energiát az a részecske adja le, amelynek
hatótávolsága megegyezik a detektorban megtett maximális úttal. Az ICRU49 táblázat alapján a
közelítőleg 9 MeV energiával rendelkező protonok és a 35 MeV energiával rendelkező alfarészecskék hatótávolsága – azaz a maximális úthossz – szilíciumban 572 µm.
Mivel a mérés esetén csak a leadott energiát ismerjük, és nem tudjuk, hogy a részecske
milyen szög alatt érkezik, a legkisebb hibát akkor követjük el, ha izotróp teret feltételezünk és a
LET meghatározásánál az átlagos úthosszal számolunk. Ennek alapján a legnagyobb mérhető
LET protonok esetében:
LETmax,Si=9 MeV/351µm = 26 keV/µm.
(12.1)
Az egyenérték dózis meghatározásához a vízben mérhető LET értékére van szükségünk.
Attól függően, hogy a korrekciót a detektorba belépő (9 MeV), vagy a detektorban átlagos
(4,5 MeV) energia, illetve a 11. fejezetben leírt megfontolások alapján számoljuk, a vízre
érvényes LET értékre lényegesen eltérő eredményeket kapunk, ahogy ez a III-8. táblázatban
látható.
III-8. táblázat: A szilíciumban mért 26 keV/µm értékből számolt LETvíz maximális értéke különböző közelítések
esetén

korrekció a 9 MeV energiájú proton esetében
korrekció a 4,5 MeV energiájú proton esetében
a teljes energiatartományra, számtani átlag alapján (III-5.
táblázat) vett, energia-független korrekciós tényezővel
a teljes energiatartományra, a feltételezett eloszlás alapján
súlyozott számtani átlaggal (III-6. táblázat) vett, energiafüggetlen korrekciós tényezővel

korrekciós
tényező
1,83
1,77

LETmax,víz értéke
(keV/µm)
14,2
14,7

2,03

12,8

1,97

13,2

Hasonló gondolatmenettel kaphatjuk az alfa, illetve nehezebb részecske esetén a szilíciumra,
illetve vízre vonatkozó maximális LET értéket. A protonokra leírt megfontolások annyival
egészülnek ki, hogy a kevert tér esetében a súlyozott átlag számításánál a protonok, alfa és
nehezebb részecskék arányát is figyelembe kell venni. Ugyan a különböző korrekciók esetén az
76

eltérés nem haladja meg a 10%-ot, helyesebb minden egyes LET értéknél a feltételezett
proton/alfa/nehezebb részecskék arányok alapján súlyozott átlagot számolni, vagy a mérés során
a különböző fajtájú részecskéket különválasztani.
12.3. A detektoron mérhető minimális LET értéke
Adott részecsketípust feltételezve a detektorban a legkisebb energiát a nagyenergiájú
(relativisztikus) részecskék adják le, ahogy az a III-16. ábrán látható. Protonok esetében a
legkisebb LET érték az ICRU adatbázis alapján szilíciumban
LETSi,min= 1,66 MeVcm2/g = 0,4 keV/µm
(12.2)
vízben
LETvíz,min= 2 MeVcm2/g = 0,2 keV/µm
(12.3)
Ha a szilíciumban mért értéket a 11. fejezetben kapott súlyozott átlag alapján számoljuk át
vízre, akkor LET*víz, min= 0,21 keV/µm adódik. Mivel a minőségi tényező értéke 10 keV/µm alatt
egységnyi [ICRP 60], az egyenérték dózis meghatározásában ennek nincs szerepe, de rámutat az
energiafüggő átszámítási tényező szerepére. Alfa-részecskék esetében hasonló gondolatmenettel
LETvíz,min = 0,82 keV/µm adódik.
12.4. A detektoron átmenő legkisebb energiájú részecske
A detektoron átmenő legkisebb energiájú részecske a merőlegesen érkező 300 µm (azaz
0,0726 g/cm2) hatótávolságú részecske. Az ICRU táblázat alapján a közelítőleg 6,2 MeV-es
proton, illetve 24 MeV-es alfa-részecske képes a mérődetektoron átmenni és a kapuzódetektoron
a detektáláshoz elegendő nagyságú jelet adni.
12.5. A detektorban leadott energia
A rendszer tervezése szempontjából a válaszjelet kiváltani képes részecskék meghatározását
követően a detektorokban kiváltott jelet – amely arányos a leadott energiával – is szükséges
kiszámolni. A minimális jelet a legkisebb LET értékű és a kristályon legrövidebb úton áthaladó
részecske váltja ki. A feltételeket a merőlegesen áthaladó, azaz 300 µm utat megtevő
relativisztikus proton elégíti ki, a minimálisan leadott energia:

300 µm *0,4 keV/ µm (Si) = 120 keV

(12.4)

Mivel a töltéspárok keltéséhez 3,6 eV/töltéspár szükséges – felhasználva, hogy az elektron
töltése 1,6*10-19 C –, ez 0,0053pC töltést kelt [Deme, 1971]. Ez a töltés a nukleáris
méréstechnikában alkalmazott töltésérzékeny erősítőkkel – jel/zaj viszonyukat figyelembe véve –
feldolgozható, és kiértékelhető feszültségjellé alakítható.
A detektorban leadott maximálisan energiát akkor kapjuk, ha a részecske beesési szöge
maximális, és – mivel a számunkra érdekes tartományban a LET az energia csökkenésével
monoton nő – a kristályban a teljes energiáját leadja. Ahogy korábban láttuk, protonok esetében a
leadott energia legfeljebb 9 MeV lehet, amihez 0,4 pC töltés tartozik. Alfa-részecskék esetében a
maximális energia 35 MeV, ami 1,56 pC töltést kelt.
Ezek alapján tehát a proton és alfa-részecskék mérésére alkalmas mérőrendszernek közel 3
nagyságrendet kell átfogni a 0,12...35 MeV (leadott energia), illetve 0,005...2 pC (töltés)
tartományban. Ha nehezebb részecskéket is figyelembe kívánunk venni – a DOSTEL mérések
esetén például a maximális LET 200 keV/µm víz, míg például szén esetében 200 MeV, vas
esetében 1,8 GeV energiájú részecskének 0,1384 g/cm2 a hatótávolsága szilíciumban –, akkor a
mérőrendszernek ennél lényegesen nagyobb leadott energiák mérésére is alkalmasnak kell lennie.
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A kozmikus térben az alfánál nehezebb részecskék gyakorisága 0,5% alatti, azonban
hozzájárulásuk az egyenérték dózishoz ennél lényegesen nagyobb lehet. Mivel a nehezebb töltött
részecskék gyakorisága döntően függ az árnyékolás vastagságától, a rendszer optimális
paramétereit csak az adott mérési feladat ismeretében lehet meghatározni.
A DOSTEL esetében a kellően széles mérési tartomány elérésére kétfokozatú erősítőt
használtak, ennek alternatívája lehet – ahogy a rendszer válaszspektrumának számításakor majd
látni fogjuk – logaritmikus karakterisztikájú erősítő használata, amelyet 1000 csatornás analizátor
követ. Ez alapján a jeltartomány 100 keV és 40 MeV között logaritmikusan 1000 csatornára
osztható.
12.6. A mért amplitúdó-spektrum feldolgozása
A detektorral mért energia-spektrum alapján megadható a térre jellemző LET-spektrum. A
telemetriai korlátok és az elméleti megfontolások alapján a leadottenergia-spektrumot célszerű a
fedélzeten előzetesen, automatikusan kiértékelni, és az így kapott LET-spektrum alapján a
minőségi tényezőt meghatározni. A későbbi, nagyobb pontosságú és több szempont szerint is
elvégezhető földi kiértékelés érdekében megvalósítandó a nyers mérési spektrum tárolása, majd
telemetriai úton a földre juttatása is. Matematikai megfontolások és a pontosságra vonatkozó
követelmények alapján a LET-spektrumot elegendő 32 csatornára osztani. A minőségi tényező
meghatározásához meg kell határozni a csatornák határait (a csatornakiosztást), ami többféle
szempont alapján történhet; a következőkben a 6.2.2. fejezetben ismertetett LET-spektrum
alapján mutatom be és hasonlítom össze a két gondolatmenetet.
12.6.1. Az egyenérték dózis pontatlansága legyen minimális
A DOSTEL mérési adatai alapján kiszámoltam az egyenérték dózist és az energia szerinti
integrális spektrumot (I-23. ábra). Ezt figyelembe véve úgy határoztam meg a csatornák határát,
hogy a 10 keV/µm alatti LET-tartományban (ahol a minőségi tényező értéke egységnyi) egyetlen
csatornát definiáltam; felette pedig úgy választottam meg a csatornák határát, hogy minden
csatornába az egyenérték dózis azonos hányada essen. Ezek után meghatároztam az ehhez az
energiához tartozó LET értékeket (III-10. táblázat, b) oszlop). Ennek a felosztásnak a hátránya,
hogy a korábbi mérési spektrumot használva a maximális csatorna 109 keV/µm. Az e feletti
tartományba eső részecskéket nem különböztetjük meg, azok egyetlen csatornába kerülnek.
Az elnyelt dózis meghatározása érdekében a 10 keV/µm alatti tartományban a leadott
energiát (és így a dózist) is eltároljuk.
12.6.2 A minőségi tényező pontatlansága legyen minimális
Ebben az esetben a csatornák határát úgy választjuk meg, hogy a minőségi tényező
pontatlansága minimális legyen, azaz állandó legyen az energiaarány a csatornák között.
10 keV/µm alatt a minőségi tényező értéke egységnyi, így abban a tartományban most is
elegendő egy csatorna felvétele, valamint az elnyelt dózis meghatározása érdekében a leadott
energia eltárolása minden egyes impulzusra. 10 és 100 keV/µm között (ahol a minőségi tényező
lineárisan nő) 20 csatornát definiáltam úgy, hogy a csatornák határához tartozó minőségi
tényezők mértani sort alkossanak. A 100 keV/µm feletti tartományban úgy adtam meg a
csatornák határát, hogy ott a minőségi tényező értéke megegyezzen a 10-100 keV/µm
tartományban választottal (III-9. táblázat).
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III-9. táblázat: Csatornakiosztás a minőségi tényező pontatlanságának minimalizálása esetén
N

csatorna határa
(wR)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1,00
1,19
1,41
1,67
1,97
2,34
2,77
3,29
3,90
4,62
5,48
6,49
7,70
9,12
10,81
12,82
15,19
18,01
21,35
25,31
30,00
25,31

1,19
1,41
1,67
1,97
2,34
2,77
3,29
3,90
4,62
5,48
6,49
7,70
9,12
10,81
12,82
15,19
18,01
21,35
25,31
30,00
25,31
21,35

csatorna határa
(keV/µm)
10,00
10,58
11,27
12,08
13,04
14,19
15,54
17,15
19,06
21,31
23,99
27,16
30,93
35,38
40,67
46,93
54,36
63,16
73,60
85,96
100,00
140,51

10,58
11,27
12,08
13,04
14,19
15,54
17,15
19,06
21,31
23,99
27,16
30,93
35,38
40,67
46,93
54,36
63,16
73,60
85,96
100,63
140,51
197,44

Ezzel a megfontolással összesen 1+20+2= 23 csatornát definiáltam. Mivel a korábbi
feltételek szerint összesen 32 csatorna megadására van lehetőség, célszerű a nagy LET
tartományban további felosztást végezni. Az utolsó öt csatorna kettéosztásával elérhető, hogy a
változás ott sem lesz 10% feletti; így összesen 1+23+5 =29 csatornát kaptunk.
A két feltétel szerinti gondolatmenet során kapott csatornahatárokat a III-10. táblázat
mutatja. Abban az esetben, ha az elnyelt dózist más módon – például a Pille dózismérőkkel
végzett mérésekkel – határozzuk meg, és a szilícium teleszkóp mérési adatait csak a minőségi
tényező meghatározására használjuk, a b) verzió alkalmazása esetén tudjuk az egyenérték dózist
pontosabban meghatározni.
A konkrét mérési feladatnál a feltételezett spektrum alapján minden esetben külön meg kell
határozni a speciális csatornakiosztást. Emiatt indokolt a primer csatornák tartalmának eltárolása
és esetleges későbbi földi kiértékelése, ugyanakkor a telemetria-kapacitás korlátai miatt
szükséges az adatredukció és a készülékkel végzett on-line fedélzeti kiértékelés is. A Pille-Tritel
rendszerben például fedélzeti kiértékelés esetében a dózis, a Pille hatásfok korrekciós tényező és
az egyenérték dózis azonnal megjeleníthető.
Abban az esetben azonban, amikor az elnyelt dózist is a szilícium teleszkóp mérési adatai
alapján kívánjuk meghatározni, a 10 keV/µm alatti LET tartományban is részletesebb
csatornakiosztást szükséges alkalmazni, illetve a leadott energia eltárolása is szükséges.
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III-10. táblázat: Csatornakiosztás a minőségi tényező, illetve az egyenérték dózis
pontatlanságának minimalizálása esetén
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

csatorna határa (keV/µm)
a)
10,00
15,06
18,82
22,59
26,35
30,11
33,87
37,64
41,40
45,16
48,92
52,69
56,45
60,21
63,97
67,74
71,50
75,26
79,02
82,78
86,55
90,31
94,07
97,83
101,6
105,4

15,06
18,82
22,59
26,35
30,11
33,87
37,64
41,40
45,16
48,92
52,69
56,45
60,21
63,97
67,74
71,50
75,26
79,02
82,78
86,55
90,31
94,07
97,83
101,6
105,4
109,1
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csatorna határa (keV/µm)
b)
10,00
10,58
11,27
12,08
13,04
14,19
15,54
17,15
19,06
21,31
23,99
27,16
30,93
35,38
40,67
46,93
54,36
63,16
68,16
73,60
79,52
85,96
92,98
100,00
118,54
140,51
166,56
197,44

10,58
11,27
12,08
13,04
14,19
15,54
17,15
19,06
21,31
23,99
27,16
30,93
35,38
40,67
46,93
54,36
63,16
68,16
73,60
79,52
85,96
92,98
100,63
118,54
140,51
166,56
197,44
234,03

13. A rendszer válaszspektruma
13.1. A válaszspektrum alakja a bemenő paraméterek függvényében
Először izotróp szögeloszlású monoenergiájú (25 MeV, 300 MeV, 2000 MeV energiájú)
protonok esetén vizsgáltam meg a válaszspektrum – azaz a detektorban leadottenergia-eloszlás –
alakját; a számítások menete a függelékben megtalálható. A számítások során a mérődetektor
felől indítottam a részecskéket, és 80 keV minimális energiát követeltem meg a mérődetektorból
kilépő részecskék esetében. Ezáltal biztosítottam, hogy a részecske a kapuzó detektorba érve ott
elegendő nagyságú jelet adjon, és teljesüljön a kapuzó feltétel. Először a válaszspektrum görbék
(csúcsok) területét vizsgáltam a különböző belépési-energiákon, a csúcsterület változása a III-25.
ábrán látható.
4.5

csúcsterület (rel. egység) .

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
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6 MeV
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200 MeV 1000 MeV

belépési energia

III-25. ábra: A csúcsterület különböző belépési-energiák esetén

A számításokat úgy normáltam, hogy kapuzatlan esetben 4π legyen a teljes eseményszám. A
geometriai faktor q=1,23 esetén 0,312, így ennek alapján a csúcsterületre 0,312*4π=3,92 adódik,
ami megegyezik a számítások során kapott értékkel.
Kisebb – például 7 MeV – energia esetén az eseményszám ennél kisebb, mivel nem minden
irányból érkező részecske képes áthatolni a detektoron. Az is megfigyelhető, hogy – a 12.
fejezetben leírtakkal összhangban – a 6,2 MeV alatti energiával rendelkező részecskék nem
jutnak el a kapuzó detektorba, és így nem adnak jelet a kapuzott spektrumban. A számítások
során kapott eredményeket (a detektor válaszspektrumát) mutatja a III-26. ábra. Látható, hogy a
nagyobb energiájú részecskék a kisebb LET érték miatt kevesebb energiát adnak le.
Ahhoz, hogy a LET változásának hatását jobban megfigyelhessük, korrigáltam a csúcsokat.
A következő transzformációkat használtam:
E Æ E/Emin
(13.1)
N Æ N*Emin

(13.2)

ahol Emin jelöli azt az energiát, amit a merőlegesen belépő részecske a mérődetektorban lead, E az
egyes csatornákhoz tartozó leadott energia, N a beütésszám az egyes csatornákban.
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impulzusszám (rel. egység)
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III-26. ábra: A különböző belépési-energiákra adott válaszspektrum

N*Emin

.

A normálást követően kapott csúcsalakokat mutató III-27. ábrán megfigyelhető, hogy
kisenergiájú sugárzás esetén a pálya mentén jelentősen változik a LET értéke, így a
válaszspektrum alakja torzul a nagyenergiájú sugárzás válaszspektrumához képest. 7 MeV-es
részecske esetében a detektorban teljes energiájukat leadó részecskéknek megfelelő levágás is
megfigyelhető. Az ábra bal oldalán a görbék eltérése a numerikus kerekítési hibákból származik.
A 6,2 és 9 MeV közötti belépési-energia tartományban egy másik jelenség – az ún. pályavég
hatás – is megfigyelhető. A mérődetektor felől merőlegesen beérkező sugárzás még átmegy a
detektoron, de a laposabb szögben érkező már nem. Mivel az utóbbiakra nem teljesül a kapuzó
feltétel, kisebb lesz a csúcs területe.
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
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0.02
0
0.9

1.1

1.3
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2.3

2.5

E/Emin
200 MeV

7 MeV
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III-27. ábra: A különböző belépési-energiákra adott válaszspektrum a normálást követően

A csúcs alakjára jellemző másik adat a maximális és minimális leadott energia hányadosa. A
9. fejezetben láttuk, hogy q=1,23 értéke esetén a φ szög maximális értéke 58,36 fok. Ez alapján
Emax/Emin=1,9, azaz ennyi lenne a detektorban maximálisan és minimálisan leadott energia
hányadosa, ha a LET értéke a detektoron való részecske-áthaladás során nem változna. A
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modellszámítások eredményei 50 MeV felett megegyeznek az elméleti értékkel (az eltérés nem
éri el az 1%-ot), azonban alatta a LET változása miatt az eltérés jelentősen nő (III-11. táblázat).
III-11. táblázat: A minimálisan és maximálisan leadott energia hányadosa
belépési-energia
(MeV)
Emax/Emin

7

8

10

15

25

50

200

1000

1,70

2,32

2,22

1,99

1,93

1,90

1,89

1,89

A válaszspektrum alakjának változását is megvizsgáltam különböző geometriai paraméterek
esetében. A III-28. ábrán a 300 MeV-es izotróp sugárzás válaszspektruma látható q különböző
értékei esetében. Látható, hogy q növelésekor a csúcs területe is csökken. Kis q értékek esetén a
csúcs megnyúlik, ami a kiértékelés során jelentős mértékben növeli a pontatlanságot.
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III-28. ábra: Válaszspektrum q különböző értékei (0,5…2) esetén, Ebe=300 MeV

Megvizsgáltam a kapuzódetektor felől érkező részecskék válaszspektrumát is, a III-29. ábrán
jól látható a spektrum torzulása kis belépési energiák esetében.
0 .2 5

N*Emin
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III-29. ábra: A kapuzódetektor felől érkező monoenergiás protonsugárzás válaszspektruma
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13.2. Az árnyékolás hatása a válaszspektrumokra

A detektor elé helyezett árnyékolás (készülék és űrállomás fal) hatásának vizsgálatához a
10...20, 50...60, 200...210 és 1000...1010 MeV belépési-energiával rendelkező protonsugárzás
válaszspektrumát határoztam meg. A monoenergiájú sugárzás okozta numerikus hibák
kiküszöbölése miatt 10 MeV széles belépési-energiát definiáltam. Minden esetben 6 spektrumot
vizsgáltam annak megfelelően, hogy a sugárzás a kapuzó vagy a mérődetektor felől érkezik,
illetve 0, 1 és 10 mm vastag alumínium árnyékoláson áthaladva éri el a detektorokat.
A III-30. ábrán a 10...20 MeV közötti energiával rendelkező protonok válaszspektruma
látható. A részecskék egyik esetben a mérődetektor felől („felülről”), másik esetben a
kapuzódetektor felől („alulról”) jutnak a teleszkópra. Megfigyelhető, hogy ha nincs alumínium
árnyékolás a detektor előtt, akkor nem jelenik meg a végeffektus, a 10 MeV sugárzás átjut az első
detektoron. Az árnyékolás nélkül kapott spektrumokat összehasonlítva megfigyelhető, hogy a
kapuzódetektor felől érkező részecskék mérődetektorban adott válaszspektruma torzul a
kapuzódetektorban energiájuk jelentős részét leadó kisenergiájú részecskéknek köszönhetően.
Az ábrán jól látható, hogy a teleszkóp elé 1 mm vastag alumínium árnyékolást helyezve a
mérődetektor felől érkező sugárzás esetén a kis energiával rendelkező részecske nem képes a
kapuzott spektrumban jelet adni, mivel teljes energiáját elveszíti a mérődetektorban, és így nem
jut át a második (kapuzó) detektorba. A kapuzódetektor felől érkező sugárzás esetén a részecske
először a kapuzó detektoron megy át, s csak azután lép be a mérődetektorba, amelyben akkor is
detektálható a részecske, ha nem megy át annak teljes vastagságán.

impulzusszám (rel. egység)
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alulról, 1 mm Al

III-30. ábra: Protonsugárzás válaszspektruma 0 és 1 mm vastag alumínium réteg esetén, Ebe = 10…20 MeV

50...60 MeV sugárzás esetén lényegesen kevésbé változik a spektrum az alumínium réteg
vastagságának függvényében, de 10 mm vastag alumínium még jelentősen befolyásolja a
válaszspektrumot. 50...60 MeV energia esetén az alulról és felülről érkező sugárzás között sem
olyan jelentős a különbség, mint kisebb energiákon.
200...210 és 1000…1010 MeV esetén az alumínium árnyékoló hatása (csakúgy, mint az
alulról és felülről érkező részecske közötti különbség) elhanyagolható, alig kimutatható.
A falak és egyéb szerkezeti anyagok árnyékoló és konverziós hatása megfigyelhető
Cucinotta eredményei alapján (III-31a. és b. ábra). Az elnyelt és az egyenérték dózist vizsgálta az
abszorbens vastagságának függvényében víz, alumínium és polietilén közeg esetében, befogott és
nem-befogott komponensre egyaránt [Cucinotta, 1998].
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III-31a. és b. ábra: Egyenérték dózis a Mir űrállomáson az árnyékolás függvényében nem-befogott (a) és befogott (b)
részecskék esetén [Cucinotta, 1998]

Számításai alapján az egyenérték dózist az árnyékolás vastagságától függően a sugárzási tér
különböző komponensei határozzák meg:
- űrséta vagy vékony fal (<1 g/cm2) esetén a kisenergiájú protonok és elektronok,
- átlagos falvastagság (1…10 g/cm2) esetén a galaktikus eredetű nagyenergiájú nehéz
töltött részecskék,
- különösen vastag fal (>10 g/cm2) esetén a szekunder neutronok, protonok és alfarészecskék adják a nagyobb hányadot.
13.3. A sugárzás jellemzőinek változása a kristályban
A töltött részecskék esetén a LET értéke a detektorokon való áthaladás közben is változik;
ahogy a részecske veszít az energiájából, úgy nő a LET. Ennek következtében a részecske egyre
nagyobb energiát ad le ugyanakkora úthosszon.
Szakmai körökben van olyan vélemény [Doke, Beaujean személyes közlés], hogy a sugárzási
tér LET-spektrumának pontosabb meghatározása érdekében indokolt lenne 300 µm-nél
vékonyabb – 100-150 µm vastag – detektor használata. Ezt támasztja alá az is, hogy a 30 MeV
energiájú protonok esetén a LET értéke közel 5%-ot változik a detektoron való áthaladás során,
míg 10 MeV esetében több mint kétszeresére is nőhet.
Megvizsgáltam, hogy mekkora a jelentősége a LET változásának a detektoron való áthaladás
során. A III-32. ábrán megfigyelhető, hogy a detektorba érkező 10 MeV-es proton esetén a
válaszspektrum (csúcs) alakja jelentősen eltér a belépési-energiához tartozó LET alapján számolt
válaszspektrumhoz képest, ha figyelembe vesszük a LET változását (növekedését). Nagyobb
energiákon ennek jelentősége csökken, 300 MeV felett észrevehetetlen az eltérés.
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III-32. ábra: A 10 MeV-es proton válaszspektruma a LET változásának figyelembevétele esetén, illetve anélkül
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A fentiek alapján szükségesnek tartottam azt is megvizsgálni, hogy milyen javulás várható a
vékonyabb detektor használata esetén; figyelembe véve, hogy ilyen detektort csak jelentős
felárral, egyedi rendelésre készítenek, valamint az a jel/zaj viszony és a mechanikai szilárdság
szempontjából is rosszabb tulajdonságokkal rendelkezik. A pontosság javulásának vizsgálatához
a detektort képzeletben 10 darab 30 µm vastag szeletre osztottam, és megnéztem az egyes
rétegekben leadott energiát (III-33. ábra).

III-33. ábra: A mérődetektor „felszeletelése”

A számításokat különböző energiájú protonokra végeztem, az alábbi eseteteket vizsgálva:
- a mérődetektor felől érkezik a részecske, kis és nagy energiával (10 és 200 MeV proton);
- a kapuzódetektor felől érkezik a részecske, és
1) a merőlegesen érkező részecske sem jut át a felső detektoron (9 MeV, proton);
2) a részecskék egy része átjut, de a laposabb szögben érkezők teljes energiájukat
leadják (10 MeV, proton);
3) a részecskék energiája kellően nagy ahhoz, hogy átjussanak a detektoron (20 és
200 MeV, proton);
A 200 MeV-es sugárzást alapesetnek tekintettem, mivel ekkor a LET értéke nem változik
lényegesen a detektorban. Vizsgáltam a csúcsterület változását, a szeletekben átlagosan leadott
energiát, a szeletekben maximálisan és minimálisan leadott energiák hányadosát. Az ábrákon
feltüntettem a detektor teljes vastagságában leadott energiát is, a könnyebb összehasonlíthatóság
kedvéért a leadott energiát tízzel osztva.
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III-34. ábra: Az egyes detektorszeletekben leadottenergia-spektrum nagyenergiájú (200 MeV) részecske esetén
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A III-34. ábrán a mérő-, illetve a kapuzódetektor felől érkező részecskék válaszspektruma
látható, mindkét esetben az 1. és a 10. szeletben. A nagy energiával rendelkező (E>200 MeV)
részecskék esetében az egyes szeletekben alig tapasztalható eltérés mind a leadott energiát, mind
a válaszspektrum alakját tekintve. Látható a mérő-, illetve kapuzódetektor felől érkező részecskék
válaszspektruma közötti különbség.
Ezzel szemben a 10 MeV energiájú protonsugárzás esetén megfigyelhető az átlagosan leadott
energia nagyságának változása a detektoron való áthaladás során. A III-35. ábrán látható, hogy
ahogy halad a proton a detektorban, úgy nő az egyes rétegekben leadott energia, mivel a 10 MeVes tartományban jelentős a LET energiafüggése.
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III-35. ábra: A szeletekben átlagosan leadott energia 10 MeV-es protonra

A tíz szeletben mérhető spektrumot összevetettem a teljes detektorban mérhetővel. A 300 µm
úton az átlagosan leadott energia 3,43 MeV, azaz a proton 30 µm megtétele során átlagosan
0,343 MeV energiát ad le. Látható, hogy a teljes detektorban leadott energia jól közelíthető az 5.
szeletben leadott energia tízszeresével, ami a lineáris jellegű változást erősíti meg. Az
átlagenergia nem különbözik jelentősen az egyes szeletekben, ám a III-36. ábrán megfigyelhető,
hogy a válaszspektrum (csúcs) alakjában lényeges eltérés tapasztalható.
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III-36. ábra: A detektorszeletekben leadottenergia-spektrum kisenergiájú (10 MeV) részecske esetén
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Ha a részecske a kapuzódetektor felől érkezik a teleszkópra, akkor 10 MeV-es sugárzás
esetén lesz olyan részecske, amelynek hatótávolsága éppen a mérődetektorban ér véget. Ez
látszik tíz szelet esetében is: a spektrumokban a terület egyre kisebb, eltűnik a válaszspektrum
kevés energiát leadó, azaz „nagyenergiájú” része. Ezzel együtt a felfutó él „ellaposodik”, és az
elhaló részecskék „zajossá” teszik a kisenergiájú tartományt (III-37. ábra).
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III-37. ábra: Leadottenergia-spektrum a detektorszeletekben kisenergiájú (10 MeV), a kapuzódetektor felől érkező
részecske esetén

Ha a 300 µm megtétele során leadottenergia-spektrumát nézzük, az eltérés szembetűnő (III38. ábra). Ahogy halad a részecske, úgy nő az átlagosan leadott energia, és jelentősen ingadozik
Emax/Emin értéke, azaz a csúcs szélessége is (III-12. táblázat).
III-12. táblázat: A csúcsterület, az átlagosan leadott energia és a maximálisan és minimálisan leadott energia
hányadosának változása a detektoron való áthaladás során kisenergiájú részecske esetében
detektor-szelet
sorszáma
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III-38. ábra: Az átlagosan leadott energia változása a detektoron való áthaladás során kisenergiájú részecske esetében
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Még kisebb energiákon (pl. 9 MeV) a kapuzódetektor felől érkező sugárzás teljesen elhal a
mérődetektorban. Ekkor az egyes szeletekben és a teljes kristályban mérhető spektrumokban
lényeges eltérés mutatkozik, ahogy az a III-39. ábrán látható.
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III-39. ábra: A detektorszeletekben leadottenergia-spektrum kisenergiájú (9 MeV), a kapuzódetektor felől érkező
részecske esetén

Az egyes szeletekben átlagosan leadott energia fokozatosan nő, ám az addig eljutó
részecskék darabszáma csökken. Az utolsó szeletbe már egyáltalán nem jut részecske, a többiben
sok részecske éppen a pályája végén van, így igen nagy a LET értéke és az ott leadott energia.
Ennek köszönhető, hogy a teljes detektorban mérhető leadottenergia-eloszlás lényegesen eltér az
egyes szeletekben mérhetőtől (III-40. ábra).
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III-40. ábra: Az átlagosan leadott energia és a csúcsterület változása a detektoron való áthaladás során kisenergiájú
(9 MeV) részecske esetében

Nagyobb energiájú (20 MeV), a kapuzódetektor felől érkező sugárzás esetében mind a
csúcsterület, mind az átlagenergia, mind Emax/Emin értéke közel állandó a különböző szeletekben,
ahogy az a III-13. táblázatban és a III-41. ábrán látható.
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III-41. ábra: Leadottenergia-spektrum a detektorszeletekben 20 MeV-es, a kapuzódetektor felől érkező részecske
esetében
III-13. táblázat: A csúcsterület, az átlagosan leadott energia és a maximálisan és minimálisan leadott energia
hányadosának változása a detektoron való áthaladás során 20 MeV-es, a kapuzódetektor felől érkező részecske
esetében
detektor-szelet
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10.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy – annak ellenére, hogy kis energiák esetében a
detektor egyes rétegeiben leadott energia jelentősen eltér – a számunkra érdekes (detektorban
belépéskor mérhető) LET értékben nincs lényeges különbség. Így nem várható a mérési
eredmények (és végső soron az egyenérték dózis) meghatározásának pontosságában lényeges
javulás a detektor vastagságának csökkentésétől.
Ezt a következtetést támasztja alá az is, hogy a sugárzási tér energia, illetve LET-spektruma
a valóságban széles, a kritikus – kisenergiájú, a LET értékét a detektorban jelentősen változtató –
rész hányada kicsi. Az űrállomás falának és az egyéb szerkezeti anyagok árnyékoló hatásának
inhomogenitása, valamint az emberi testméretek különbözősége sokkal nagyobb bizonytalanságot
eredményeznek.
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13.4. A modellszámítások során kapott sugárzási tér válaszspektrumának
meghatározása

A monoenergiájú sugárzás válaszspektrumának meghatározását követően korábbi mérések,
illetve modellszámítások eredményeinek felhasználásával vizsgáltam a detektorrendszer
válaszspektrumát. Ehhez felhasználtam Atwell számítási eredményeit, aki a Nemzetközi
Űrállomás pályaadataira (380 km és 51,6º) határozta meg a proton sugárzási tér jellemzőit
(III-18. ábra). Számításaiban a befogott részecskék spektrumát az AP-8 modellel határozta meg, a
naptevékenység ingadozását a fékezőpotenciál Φ = 470 MV (naptevékenység minimum) és
Φ = 1200 MV (naptevékenység maximum) választásával vette figyelembe [Atwell, 2002].
A fenti bemenő-adatokkal a következő számításokat végeztem el:
1. Vizsgáltam a válaszspektrum megváltozását abban az esetben, ha a részecske 1,
illetve 10 mm vastag alumínium rétegen halad át, mielőtt a detektorba érkezne;
2. Vizsgáltam a naptevékenység hatását a válaszspektrumra;
3. Vizsgáltam a mérő- és a kapuzódetektor felől érkező sugárzás válaszspektruma
közötti különbséget.
13.4.1. A számítási paraméterek optimalizálása
A számítások elvégzése előtt megvizsgáltam, hogy milyen paraméterekkel érdemes végezni
a számításokat. A futási időben alapvetően két paraméter játszik kulcsszerepet: hány lépésben
változtatjuk a belépő részecskék 1) irányát és 2) energiáját.
A számításokat a maximális napaktivitásra vonatkozó adatokkal végeztem, 50 és 300 MeV
közötti energiával rendelkező részecskéket indítottam. A kapuzódetektor felől érkező sugárzást
vizsgáltam 10 mm vastag alumínium árnyékolást feltételezve, ennek megfelelően a modellben
10 mm alumínium és 300 µm szilícium rétegen való áthaladás után érkezik a részecske a
mérődetektorra.
A III-42. ábrán látható, hogy míg a részecskék irányát 50 részre osztva igen nagy az
eredmények bizonytalansága, a tartományt 500 részre osztva már kellően egyenletes eredményt
kapunk.
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III-42. ábra: A 10 mm vastag alumínium rétegen áthaladó, a kapuzódetektor felől érkező részecskék válaszspektruma
az irány 50, 500 és 1000 részre osztása esetén
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Abban az esetben, ha a részecskék „közvetlenül” – azaz felülről és alumínium árnyékolás
nélkül – jutnak a mérődetektorra, a válaszspektrumban lényegesen nagyobb szórást figyelhetünk
meg. Azonban az 1000 osztás itt is megfelelő pontosságot eredményez, ahogy a III-43. ábrán
látható.
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III-43. ábra: A mérődetektor felől érkező részecskék válaszspektruma különböző futási paramétereknél, az irány 50,
500 és 1000 részre osztása esetén

Ezt követően az energiafelbontás finomságának szerepét vizsgáltam, szintén 5 és 300 MeV
közötti részecskéket indítottam logaritmikus felosztásban. A III-44. ábrán látható, hogy abban az
esetben, ha a folytonos belépési-energiát 25 monoenergiájú spektrummal helyettesítjük, a
válaszspektrum ingadozása meghaladja a ±100 %-ot.
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III-44. ábra: A válaszspektrum az energiafelbontás finomságának függvényében

Ha a detektort elérő részecskék spektrumát 100 monoenergiájú jellel közelítjük, az ingadozás
±10 % alatt marad. Amikor a modellbe a reális helyzetet jobban megközelítő 1, illetve 10 mm
vastag alumínium árnyékolást is beépítettem, a szórás 1-2 % alá csökkent, ami már nem haladja
meg a mérések és az egyéb sugárvédelmi paraméterek bizonytalanságát. Mivel a pontatlanság a
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belépési-energia finomabb felosztása esetén sem javul lényegesen, a számításokhoz a belépésienergiát 100, a részecskék irányát 500 részre osztottam.
A végleges számítások előtt több más paraméter – például az energia és a LET közötti
összefüggés bizonytalansága – érzékenységvizsgálatát is elvégeztem, azonban a reális
tartományban változtatva ezek nem adtak lényeges eltérést a végeredményben.
13.4.2. A modellszámítás alapján kapott eredmények válaszspektruma
A futási paraméterek meghatározását követően a modellezett tér válaszspektrumát
határoztam meg. A számításokat a naptevékenység minimuma és maximuma esetén érvényes
sugárzási térre is elvégeztem. A III-45. ábrán a maximális naptevékenységre vonatkozó
paraméterekkel számolt sugárzási tér válaszspektruma látható az árnyékolás vastagságának
függvényében. Megfigyelhető, hogy az árnyékolás vastagságának növelésével a közelítőleg
0,5 MeV energiát leadó kis LET értékű részecskék és a 3-6 MeV energiát leadó, nagy LET értékű
részecskék darabszáma is jelentősen csökken. Az árnyékolás nélküli esetben 4-5 MeV között
megfigyelhető csúcs már 1 mm vastag alumíniumréteg esetén eltűnik.
0.025

N (relatív egység)

0.02

Al nélkül
1 mm Al

0.015

10 mm Al

0.01
0.005
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

leadott energia (MeV)

III-45. ábra: A válaszspektrum az árnyékolás vastagságának függvényében a SOLMAX adatokra,
a mérődetektor felől érkező részecskékre

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy – a leadott energia, a minőségi tényező és a dózis
szempontjából – annak nagy jelentősége van, hogy alumínium árnyékolás nélkül érkezik-e a
részecske a detektorra. Ugyanakkor annak, hogy az alumíniumréteg vastagsága 1 vagy 10 mm,
már lényegesen kisebb a szerepe. Ez különösen a mérődetektor felől érkező részecskékre igaz, de
az először a kapuzódetektoron áthaladó sugárzás esetén is jól megfigyelhető. 1 mm vastag
alumíniumnak megfelelő árnyékolás gyakorlatilag minden esetben van a detektor előtt, és az
űrséta esetén a szkafander vastagsága is legalább ekkora vastagságnak felel meg.
Ahhoz, hogy a naptevékenység hatása megfigyelhető legyen, a minimális naptevékenységre
jellemző tér válaszspektrumát is meghatároztam, amely a III-46. ábrán látható. Abban az esetben,
ha nincs árnyékolás, igen nagy az eltérés a minimális és maximális naptevékenység során
mérhető válaszspektrumokban. A kis leadott energiákra a maximális naptevékenység során, míg a
nagyobb leadott energia tartományban a minimális naptevékenység során lesz nagyobb a
részecskegyakoriság.
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III-46. ábra: A válaszspektrum az árnyékolás vastagságának függvényében a SOLMIN adatokra,
a mérődetektor felől érkező részecskékre

Abban az esetben, ha legalább 1 mm alumínium árnyékolás van a detektorok előtt, az
eredmények közelebb kerülnek egymáshoz és csupán a kis leadott energiákra lesz eltérés, ahogy
ez a III-47. ábrán is megfigyelhető.
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III-47. ábra: A válaszspektrum a naptevékenység függvényében, 1 mm alumínium árnyékolás esetén

A kapuzódetektor felől érkező részecskék válaszspektrumát mutatja a III-48. ábra különböző
vastagságú árnyékolás esetére. Megfigyelhető, hogy az alumíniumréteg vastagságának
növelésével a detektorban jelet adó részecskék száma jelentősen csökken, leginkább a nagy
energiát (2-6 MeV) leadó nagy LET értékű komponens. Az árnyékolás nélküli esetben a 0,5 MeV
alatti tartományban megfigyelhető a kisenergiájú, a mérődetektorban teljes energiájukat leadó
részecskék jele is.
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III-48. ábra: A válaszspektrum az árnyékolás vastagságának függvényében, SOLMIN adatokra,
a kapuzódetektor felől érkező részecskékre

A kapuzó- és a mérődetektor felől érkező sugárzás válaszspektrumában jelentős eltérés
tapasztalható abban az esetben, ha nincs alumínium árnyékolás, ahogy a III-49. ábrán látható. Az
eltérés lényegesen kisebb abban az esetben, ha 1 mm vastag alumínium árnyékolás van, és még
kevésbé látványos, ha 10 mm vastag alumínium rétegen halad át a sugárzás.
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III-49. ábra: A válaszspektrum a kapuzó és a mérődetektor felől érkező részecskékre

Az Atwell által minimális és maximális naptevékenység esetére számított spektrumok
válaszspektrumát vizsgálva összefoglalásul elmondható, hogy abban az esetben, ha nincs
alumínium burkolat, nagy az eltérés a válaszspektrumban. Hasonló a helyzet a mérő-, illetve a
kapuzódetektor felől érkező részecskék válaszspektruma esetében is. Ha a részecskék legalább
1 mm vastag alumínium rétegen áthaladva érik el a teleszkópot, akkor csak az 1 MeV körüli
leadott energia tartományban figyelhető meg eltérés.
A Nemzetközi Űrállomáson az átlagos falvastagság 1...10 g/cm2 (3,7…37 mm vastag
alumínium), de még az űrséta esetén is közelítőleg 1 g/cm2 vastag az árnyékolás, ami közelítőleg
3,7 mm vastag alumíniumnak felel meg [Cuccinotta, 2001].
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14. Ellenőrző számítások Monte-Carlo módszerrel
A 13. fejezetben – ismert energia-eloszlású részecskék válaszspektrumának meghatározására
– elvégzett analitikus számítások ellenőrzésére megfelelő eszköznek tűnik a Monte-Carlo
módszer, amely alapvetően más elven működik, mint a korábban alkalmazott matematikai
algoritmus, valamint más LET, illetve hatáskeresztmetszet adatbázist használ. A célnak
megfelelő eszköz az MCNPX 2.2.3 kód, amely járulékos számítások (pl. a protonok
irányváltozása, magreakciók hatása) elvégzésére is lehetőséget biztosított. Az elvégzett
számítások ellenőrzése során a következő kérdésekre kerestem választ:
- Mennyire tér el az MCNP és az ICRU adatbázis?
- Mennyire eltérő a különböző módszerekkel számított válaszspektrum?
- Ha van eltérés, akkor annak mi az oka: az adatbázis eltérése, a figyelembevett
kölcsönhatások vagy a számolási algoritmus különbsége?
Ezen túlmenően néhány egyéb kérdést is megvizsgáltam:
- Mennyire jelentős a protonok mozgási irányának megváltozása a detektoron való
áthaladás során?
- Milyen szekunder részecskék keletkeznek a kölcsönhatások során?
- Milyen az irányított – 15 fokos nyílásszögű kúpból érkező – bemenő sugárzás
válaszspektruma?
Kezdetben egyszerűsített geometriával végeztem számításokat: csak egy darab 300 µm
vastag és 1,195 cm sugarú szilícium detektoron áthaladó protonok válaszspektrumát vizsgáltam.
A bemenő részecskék 30, illetve 150 MeV energiájú protonok, amelyek a merőlegeshez képest 0,
15, 30, 45, 60 és 75 fokban érkeztek a detektorra. Annak érdekében, hogy az eredmények szórása
ne haladja meg az 1%-ot, minden esetben 107 részecskét indítottam. A figyelt mennyiségek:
- a detektoron áthaladt részecskék energia-eloszlása (feltételeztem, hogy a detektorból
kilépő részecskék energiáját a belépési-energiából kivonva megkapjuk a leadott energiát);
- a fenti energia-eloszlás különböző szögtartományokban (φ = 0…15, 15…30, 30…45,
45…60, 60…75, 75…90 fok).
14.1. A válaszspektrum meghatározása és összehasonlítása a korábbi eredményekkel
Először megnéztem, hogy a korábbi számításokkal kapott válaszspektrum megegyezik-e az
MCNP kóddal kapható eredménnyel. A detektorra merőlegesen érkező 30 MeV energiájú proton
LET értéke az ICRU adatbázis alapján 3,55 keV/µm, így a 300 µm vastag rétegen való áthaladás
során közelítőleg
Eleadott = 3,55 keV/µm * 300 µm = 1065 keV=1,06 MeV
(14.1)
energiát ad le. Ettől kismértékben eltér az analitikus számítások alapján a leadott energiára kapott
1,11 MeV és a Monte-Carlo számítások alapján a leadott energia várható értékére kapott
1,08 MeV is, de az eltérés egyik esetben sem nem haladja meg az 5%-ot (III-14. táblázat és III50. ábra).
III-14. táblázat: 30 MeV energiájú, a detektorra merőlegesen érkező protonra vonatkozó számítási eredmények
összehasonlítása
Eleadott (MeV)
ICRU 49 becslés
1,06

analitikus számítások
1,11
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III-50. ábra: 30 MeV energiájú, a detektorra merőlegesen érkező proton válaszspektruma az ICRU adatbázis, az
analitikus és a Monte-Carlo számítások alapján
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Az eredmények összehasonlítása alapján kijelenthető, hogy a modell és az elvégzett
számítások egyaránt megfelelőek. Ezt követően elkészítettem a tényleges feladat jobb közelítését,
és a kapuzott spektrumot vizsgáltam. Ekkor a felső (mérő-) detektor felső lapját definiáltam
forrásként és onnan indítottam részecskéket izotróp szögeloszlással. A mérődetektort vákuumnak
tekintettem – tehát csak egy detektor van a rendszerben, de a forrás definíció miatt ez megfelel a
kapuzott elrendezésnek – és az alsó detektoron áthaladó részecskéket vizsgáltam, felhasználva a
14.2. fejezetben bemutatott számítások eredményét, miszerint a részecskéknek csak
elhanyagolható része térül el észrevehetően. Annak érdekében, hogy a csúcsterület azonos
legyen, az eredményeket összenormáltam.
A 150 MeV energiájú protonok esetében kapható válaszspektrumot és az eredményeket
mutatja a III-51. ábra és a III-15. táblázat. Látható, hogy az analitikus és a Monte-Carlo számítás
várható értéke ugyan nem tér el jelentősen egymástól, azonban a Monte-Carlo számítás során a
kisenergiájú (szekunder) részecskék miatt a szórás igen nagy.
Feltételezve, hogy a primer részecskék nem adhatnak le 1 MeV-nél nagyobb energiát, a 149
MeV-nél kisebb energiával rendelkező részecskéket szekunder részecskének tekintettem. Ha csak
a primer részecskéket (0,25-1 MeV közötti leadott energia tartományt) vizsgáltam, akkor az
eredmények nem térnek el a szórást meghaladó mértékben.
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III-51. ábra: Válaszspektrum az analitikus számítások és a Monte-Carlo modell alapján 150 MeV-es, izotróp
szögeloszlású protonra
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III-15. táblázat: A leadott energia 150 MeV-es, izotróp szögeloszlású protonra az analitikus számítások és a MonteCarlo modell alapján a teljes és korlátozott energiatartományra
szórás

MCNP

várható érték
(MeV)
0,361

analitikus számítások

0,405

0,054

MC 0,25 – 1 MeV

0,362

0,051

0,304

30 MeV esetén a helyzet még kedvezőbb, az eredményeket a III-52. ábra és a III-16. táblázat
mutatja. Ebben az esetben a leadott energia várható értéke és szórása is jó közelítéssel
megegyezik.
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III-52. ábra: Válaszspektrum az analitikus számítások és a Monte-Carlo modell alapján 30 MeV-es, izotróp
szögeloszlású protonra
III-16. táblázat: A leadott energia 30 MeV-es, izotróp szögeloszlású protonra az analitikus számítások és a MonteCarlo modell alapján
szórás

MCNP

várható érték
(MeV)
1,256

analitikus számítások

1,311

0,179

0,191

A kidolgozott számítási algoritmus és az MCNP kóddal végzett számítások eredményeinek
összehasonlítása után kijelenthető, hogy a leadott energia várható értékére kapott értékek nem
térnek el egymástól jelentősen, a szekunder részecskék nélkül kapható szórást meghaladó
mértékben. Az is megfigyelhető, hogy az MCNP kód figyelembe veszi az energia-leadás
statisztikus jellegét, amiatt a csúcs baloldalán nincs éles levágás.
14.2. A részecskék irányeloszlása a detektoron való áthaladás után
Ezt követően a szilícium detektoron átjutott protonok irányát vizsgáltam. Azért, hogy a
detektoron keletkező szekunder részecskék szögfüggését is megfigyelhessük, külön ábrázoltam a
„kisenergiájú” – a belépési-energiánál több mint 10 MeV-vel kisebb energiával rendelkező,
feltehetően szekunder – részecskéket. 150 MeV belépési-energia esetén a 0-140 MeV közötti, 30
MeV belépési-energia esetén a 0-20 MeV közötti energiájú részecskéket tekintettem szekunder
részecskének.
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A III-53. és 54. ábrán látható, hogy míg a 150 MeV részecskék esetében szinte csak a
szekunder részecskék iránya tér el a bemenő részecskék irányától, 30 MeV esetében néhány
primer részecske is eltérül. Ezt mutatja a „teljes” energia-spektrum és a 0-20 MeV-es, feltehetően
„szekunder” részecskék darabszáma közötti eltérés; tehát a 20 MeV feletti részecskék között is
van olyan, amelynek megváltozott a mozgási iránya. Arányuk együttesen is csak 0,2% körüli; a 0
fok körüli részecskék nincsenek feltüntetve az ábrán, számuk lényegesen nagyobb (kb. 99,8%).
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15-30
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III-53. ábra: A detektorból kilépő részecskék irányeloszlása 15 fok felett, Ebe=150 MeV
(„szekunder” a 0-140 MeV energiatartományt jelöli)

0.09%
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0.08%
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teljes
szekunder
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0.02%
0.01%
0.00%
15-30
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III-54. ábra: A detektorból kilépő részecskék irányeloszlása 15 fok felett, Ebe=30 MeV
(„szekunder” a 0-20 MeV energiatartományt jelöli)

Az eredmények ismeretében további számításokat végeztem a szögeloszlás pontosabb
meghatározása érdekében. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy csak a részecskék 1% alatti
hányada térül el 5 foknál jobban, így a detektoron belüli irányváltoztatás – és ennek a detektorban
megtett útra gyakorolt hatása – elhanyagolható.
Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a szekunder részecskék vizsgálata nem
adott új, a számításokat jelentősen befolyásoló eredményt. Igaznak bizonyult az a feltételezés,
hogy a nehéz töltött részecskék és a detektor közötti kölcsönhatás vizsgálatakor a részecskék
irányának megváltozását nem kell figyelembe venni.
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14.3. A válaszspektrum irányított részecskenyaláb esetében
Ezt követően – kihasználva az MCNP kód nyújtotta előnyöket – megvizsgáltam a
detektorrendszer válaszspektrumát irányított beeső nyaláb esetében. Ekkor – a korábbi izotróp
irányeloszlással szemben – azt feltételeztem, hogy 15 fokos nyílásszögű kúpban érkeznek a
részecskék, ami megfelel például egy napkitörés során várható sugárzási térnek. A teleszkóp
tengelyéhez képest 0, 15, 30, 45 fokos tengelyű, 15 fokos nyílásszögű kúpban érkező részecskék
válaszspektruma látható a III-55. ábrán. A protonok energiája kezdetben 150 MeV.
Megfigyelhető, hogy a különböző szög alatt érkező részecskék válaszspektruma jelentősen
eltér egymástól. Nagyobb szögek esetén csökken a csúcs területe és a csúcs a nagyobb energiák
felé tolódik. Az izotróp és az irányított eloszlás esetén kapható válaszspektrum látható a III-56.
ábrán. Megfigyelhető, hogy irányított nyaláb esetében a csúcs szélessége lényegesen keskenyebb,
mivel a detektorban megtett út hossza szűkebb határok között változhat. A számításokat azonos
részecskeszámra végeztem, így a csúcs szélességének csökkenése egyben a csúcsmaximum
növekedését is jelenti, ami az ábrán szintén megfigyelhető.
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III-55. ábra: A 15 fokos nyílásszögű kúpban érkező részecskék válaszspektruma
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III-56. ábra: Az izotróp és a 15 fokos nyílásszögű kúpban érkező részecskék válaszspektrumának összehasonlítása

Mivel az irányított részecskék esetén kapott csúcsalakok nagymértékben eltérnek az izotróp
sugárzási térre jellemző válaszspektrum alakjától, ezek detektálása csak akkor valósítható meg
megfelelő pontossággal, ha a spektrum kiértékelésekor ezek előfordulására előzetes
feltételezéseket fogalmazunk meg.
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15. A LET-spektrum visszaállítása
A detektor geometriai paramétereinek és a rendszer válaszspektrumának meghatározása
mellett szükséges az így meghatározott detektorrendszerrel mérhető leadottenergia-spektrum
alapján a sugárzási tér jellemzőinek – a LET-eloszlásának– visszaállítása a minőségi tényező
meghatározása céljából. Mivel az algoritmus számos megadandó paramétere miatt nincs
univerzális megoldás, minden esetben csupán az adott feladatra lehet a konkrét dekonvolúciós
eljárást kidolgozni.
A számításokat két lépésben végeztem el: először a válaszfüggvényt határoztam meg az adott
problémára a 13. fejezetben ismertetett eredményekhez hasonlóan, majd ezt követte – a
függelékben részletesen bemutatott módszer alapján – a visszaalakító algoritmus kidolgozása. A
kezdeti egyszerű esetektől fokozatosan haladtam az egyre bonyolultabb esetek felé.
Először numerikusan előállított adatbázison ellenőriztem az algoritmus helyes működését,
majd „reálisabb mérési” spektrumokat vettem fel. Ekkor ötféle bemenő részecskét (etalon)
vettem fel 14, 35, 50, 100 és 200 MeV diszkrét energiával. A leadott energiát 6 db csatornában
számoltam (tartományok: 0…0,5; 0,5…0,75; 0,75…1; 1…1,5; 1,5…2 és 2…4 MeV), az így
kapott válaszspektrumokat mátrixba rendezve kaptam az átviteli mátrixot.
A számítások alapján megállapítottam, hogy abban az esetben, ha létezik egyértelmű
megoldás, akkor az algoritmus ezt visszaadja. Ha azonban az adatokban „ellentmondás” van
(azaz úgy avatkoztam be, hogy számottevően eltorzítottam a spektrumot), akkor hibás és gyakran
értelmetlen megoldást kaptam. A korrekt visszaállíthatóság egyúttal a mérés és az adatátvitel
ellenőrzésére is alkalmas.
Mivel a tényleges mérés során a különböző belépési-energiák esetében a csúcsok alakja
hasonló (ahogy a 13. fejezetben láttuk), a leadott energiákban „nyújtás” vagy „zsugorítás”
történik, ezért érdemes áttérni logaritmikus energiafelbontásra a mért spektrum esetében is.
Ennek ellenőrzésére a 10-500 MeV tartományban logaritmikusan 20 darab monoenergiájú
etalont definiáltam (10 MeV, 12,29 MeV, 15,1 MeV, 18,55 MeV…406,96 MeV, 500 MeV), és a
leadottenergia-spektrumot – szintén logaritmikusan – 120 csatornára osztottam (III-17. táblázat).
III-17. táblázat: Az etalonok és a leadottenergia-spektrum csatornakiosztása
minimális energia
maximális energia
a mértani sor hányadosa
energia felosztás

etalon, proton
10 MeV
500 MeV
1,229
20 érték

válasz
0,06 MeV
6,6MeV
1,04
120 érték

A tesztelés során arról is meggyőződtem, hogy az algoritmus akkor is megfelelően működik,
ha a válaszspektrum gyakorisághoz szórást adunk hozzá: a csatornákba eső részecskék számához
véletlenszám generátorral ±5% függőleges szórást hozzáadva az így kapott súlyokra (azaz az
egyes etalonok arányára) a szórás nem haladja meg a 3%-ot (III-57. ábra). Végeztem
számításokat ±10% szórás esetére is, de az eredmény szórása ebben az esetben sem volt nagyobb
5%-nál.
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etalon súlya
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5% szórás #1
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1
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0.98

nincs szórás

0.96
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0.92
0.9
0
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etalon sorszáma

III-57. ábra: A visszaállított tér paramétereinek (az etalonok súlyának) ingadozása,
a bemenő adatokhoz ±5% szórást adva, illetve anélkül

Az eddigi számítások alapján megállapítható, hogy protonok esetében alkalmas
csatornakiosztást választva a tér jellemzői megfelelő pontossággal visszaállíthatók. Ezt követően
olyan terek jellemzőit próbáltam meghatározni, amely a protonokon kívül más fajtájú
részecskéket is tartalmaz. A nehezebb részecskék jellemzőit a SRIM adatbázis alapján
határoztam meg. A számításokba célszerűnek tűnt az alfa-részecskéket, valamint a szén- és a vasionokat is belevenni, mivel ezek gyakorisága a protonok után a legnagyobb a kozmikus
sugárzásban. Emellett ezek figyelembevétele esetén kicsi a válaszspektrumok átfedése (nem lesz
túlhatározott a probléma), ugyanakkor együttesen a válaszspektrum megfelelően nagy
tartományát lefedik.
A válaszspektrumot a korábbiakhoz hasonlóan logaritmikusan osztottam fel, de a szélesebb
energiatartományú válaszspektrum miatt 180 csatornára kiterjesztve. Mivel ezzel a választással a
spektrum elején és végén is számos üres csatorna adódott, azokat a további számításokból
kihagytam. Ennek megfelelően összesen 160 csatornát definiáltam, az első csatorna alsó határa
0,1 MeV, az utolsóé 55 MeV (III-18. táblázat).
III-18. táblázat: Csatornakiosztás proton, alfa-részecske, szén- és vasion meghatározása esetén
minimális energia
maximális energia
a mértani sor hányadosa
energia felosztás

válasz
0,1 MeV
55 MeV
1,04
160 érték

Az etalonokat, azaz a visszaállítandó tér monoenergiájú részecskéit úgy választottam, hogy a
korábban definiált protonok mellett – figyelembe véve, hogy 300 µm vastag szilíciumon a III-19.
táblázatban szereplő energiával rendelkező részecskék képesek áthaladni – alfa-részecskéket,
szén- és vas-ionokat is tekintetbe vettem.
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III-19. táblázat: A 300 µm vastag szilíciumrétegen átmenő proton, alfa-részecske, szén- és vasion
minimális energiája
Emin (MeV)
6,5
27,5
130
1200

részecske fajtája
H
He
C
Fe

A 12. fejezetben (III-10. táblázat „b” verzió) elvégzett számítások és az ott leírt
megfontolások alapján a LET értékeknek megfelelő részecske-energiákat alfa-részecske, szén- és
vasion esetén a III-20. táblázat mutatja.
III-20. táblázat: Csatornahatárok proton, alfa-részecske, szén- és vasion meghatározása esetén
(a további számításokban használt csatornahatárokat félkövéren jelöltem)
LETVÍZ
keV/µm
10,00
10,58
11,27
12,08
13,04
14,19
15,54
17,15
19,06
21,31
23,99
27,16
30,93
35,38
40,67
46,93
54,36
63,16
68,16
73,60
79,52
85,96
92,98
100,00
118,54
140,51
166,56
197,44

alfa-részecske
MeV
85,94
80
74,31
68,09
62,04
55,94
50
44,36
38,95
33,95
29,33
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szén-ion
MeV
5931
5231
4582
3996
3480
3006
2595
2222
1900
1613
1368
1157,2
974,2
818,3
684,4
572
476,7
395,2
360
327,3
297,6
270,52
245,6
224,1
181,3
146
–
–

vas-ion
MeV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
89209
37838
24700

Ennek alapján a III-17. táblázatban megadott 20 – protonra vonatkozó – etalon mellé 10 alfarészecskére, 15 szénionra és 2 vasionra jellemző etalont definiáltam. Mivel a protonoknak és az
alfa-részecskéknek megfelelő válaszspektrumok közül néhány egybeesett, ezért a 28 MeV alatti
protonokra jellemző 5 etalont töröltem, a kiértékelés során ezek helyett alfa-részecskéket kapunk
majd. Ezzel összesen 42 etalont (15 proton, 10 alfa-részecske, 15 szénion, 2 vasion) határoztam
meg.
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Az így megválasztott paraméterekkel végeztem számításokat, egyértelmű megoldás létezése
esetén az algoritmus azt visszaadta. Ezt követően a csatornákba eső részecskék számához
véletlenszám generátorral ±5% függőleges szórást adtam (III-58. ábra).
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III-58. ábra: A visszaállított tér paramétereinek (az etalonok súlyának) ingadozása, a bemenő adatokra ±5% szórást
adva, illetve anélkül. A vízszintes tengelyen az etalonok a III-20. táblázat alapján
(Fe – vasion, C – szénion, He – alfa-részecske, p – proton)

Az eredmények ebben az esetben is megfelelőek voltak, azonban a visszaállított etalonok
súlyaira egyes esetekben ±20%-os kitérés is megfigyelhető. Az etalonok súlyai „oszcillálnak”, a
szomszédos kitérések ellentétes előjelűek, így az egymás melletti értékek közelítőleg kiegyenlítik
egymást. Emiatt az egyenérték dózis meghatározása szempontjából a hibák kiegyenlítődnek.
Megnyugtató az is, hogy az ilyen oszcilláció csillapított, azaz egy-egy ilyen jelentősebb kiugró
érték hatása 3-4 csatornával távolabb nem érezteti hatását.
Az elvégzett számítások azt mutatják, hogy a kidolgozott algoritmus alkalmas a mért adatok
alapján a LET-spektrum visszaállítására. Az algoritmus helyesen működik, és a paraméterek –
etalon, csatornakiosztás – korábban bemutatott megválasztása alkalmas az űrállomásra jellemző
sugárzási térre vonatkozó számítások elvégzésére. A tényleges mérési feladatoknál azonban a
feltételezett tér jellemzői alapján minden esetben külön kell meghatározni a csatornakiosztást és a
visszaállítandó etalonokat is.
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16. Összefoglalás
Az alacsony földkörüli pályán keringő űrállomások esetében a sugárzási tér intenzitása
lényegesen meghaladja a földfelszínen mérhetőt. A sugárzási tér dózisa az űrhajósoknál jelentős
kockázati tényező, így nagy hangsúlyt kap a tér paramétereinek meghatározása.
A korábban kifejlesztett Pille dozimetriai rendszer – amelynek a többi TL dózismérővel
szembeni legfőbb előnye, hogy a kiolvasó készülékkel már az űrállomás fedélzetén tetszőleges
számú dózismérőt ki lehet értékelni – az elnyelt dózis mérésére alkalmas. Az űrben fellépő nagy
ionizációs sűrűségű sugárzások esetében a biológiai hatásra jobban jellemző egyenérték dózis
jelentősen meghaladja az elnyelt dózist. A kutatási munka célja – a Pille mérések kiértékelése és
a készülék fejlesztése mellett – egy háromtengelyű (közel izotróp érzékenységű) szilícium
detektoros LET teleszkóp fejlesztése, amelynek amplitúdó-spektrumai alapján a Pille dózismérők
adatait korrigálhatjuk, és a mérések kombinációja révén meghatározhatjuk a várható biológiai
hatást kifejező egyenérték dózist is.
A dolgozat első részében összefoglaltam a kozmikus sugárzási tér jellemzőit; új, áttekinthető
felosztást javasoltam az alacsony földkörüli pályán kialakuló sugárzási tér komponenseinek
leírására. A részecskék eredetét tekintve galaktikus és szoláris sugárzást különböztettem meg, az
alacsony földkörüli pályán keringő űrállomásokra jellemző sugárzási tér esetében befogott és
nem-befogott részecskék fogalmát javasoltam, amelyekhez napkitörések idején további
komponens járul (2. fejezet). A 3. fejezetben ismertettem a LET és az egyenérték dózis
meghatározásának lehetőségeit, majd áttekintettem az űrhajósok dóziskorlátaira vonatkozó
szabályozást (4. fejezet). Az 5. és a 6. fejezetben az irodalomban rendelkezésre álló legfontosabb
dozimetriai mérési eredményeket ismertettem.
A dolgozat második részében a Pille fedélzeti termolumineszcens dózismérővel a
Nemzetközi Űrállomáson végzett méréseket foglaltam össze (7. fejezet). Meghatároztam a
dózisteljesítmény időbeli változását és a befogott és nem-befogott részecskékből eredő dózisok
arányát. Kimutattam a dózisteljesítmény jelentős emelkedését a Dél-atlanti Anomálián áthaladó
fordulatok esetében. A 8. fejezetben ismertettem a Pille készülék továbbfejlesztése során elért
eredményeket. Meghatároztam a kifűtési görbe dozimetriai csúcsának és paramétereinek
hőmérsékletfüggését CaSO4:Dy dózismérő esetére. Új, gyors eljárást dolgoztam ki a
fotoelektron-sokszorozó sötétáramának korrekciós célú megállapítására; meghatároztam a
dózismérők hatásfokának szögfüggését, a válaszjel linearitását és a maradék-dózis nagyságát.
A földfelszínre jellemző értékeket jelentősen meghaladó, a repülési pályán folytonosan
változó elnyelt dózis és minőségi tényező miatt az űrdozimetriában szükséges a kozmikus
sugárzás LET-eloszlásának időbeli és térbeli meghatározása. A harmadik részben egy – erre a
célra is szolgáló – háromtengelyű LET teleszkóp fejlesztése során kapott eredményeket mutattam
be. Meghatároztam egy olyan szilícium detektoros LET spektrométer paramétereit, amelynek
spektruma alapján a Pille mérési adatai is korrigálhatók és a sugárzási súlytényező (wR)
meghatározható. A kombinált rendszerrel lehetővé válik mind a pontos elnyelt dózis, mind az
egyenérték dózis meghatározása.
Először a teleszkóp geometriai elrendezésének kialakítása során fellépő nehézségeket
elemeztem, amelynek során egymásnak ellentmondó feltételek kompromisszumos teljesítése volt
szükséges (9. fejezet). Külön fejezetben tárgyaltam a nem azonos sugarú szilícium detektorokból
épített teleszkópok jellemzőit, megállapítottam, hogy a detektorok sugarának arányát növelve a
rendszer érzékenységének szögfüggése csökken (10. fejezet). A sugárzás és az anyag
kölcsönhatásának, illetve a különböző közegben mérhető mennyiségek átszámításának több
szempontból is fontos szerepe van; bemutattam a különböző közegek közötti dóziskonverzió
esetén fellépő problémákat és megoldási lehetőségeket (11. fejezet).
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A tér jellemzőinek figyelembevételével meghatároztam a detektorrendszerben értékelhető
jelet adó részecskék energiatartományát (12. fejezet). A detektorrendszer válaszjelét befolyásoló
paramétereket és a detektoron áthaladó részecskék jellemzőit vizsgáltam a 13. fejezetben. Az
elvégzett analitikus számításaim eredményeit Monte-Carlo modellezéssel ellenőriztem (14.
fejezet); összehasonlítottam a számítások eredményeit, valamint az azokhoz használt
adatbázisokat is. Végezetül modellszámítások és valódi mérések során kapható LET-eloszlások
válaszspektrumát határoztam meg, majd kidolgoztam és ellenőriztem a mérési spektrumból a tér
jellemzőit visszaállító algoritmust (15. fejezet).
A háromtengelyű szilícium teleszkóp a jövőben szervesen kapcsolódik a KFKI Atomenergia
Kutatóintézet kutatócsoportja által az elmúlt években kifejlesztett és a Nemzetközi Űrállomáson
jelenleg is alkalmazott Pille rendszerhez. de alkalmazható önálló mérőműszerként is. A fizikai
dózis mérésére alkalmas TL detektorral kombinálva először kerülne felhasználásra az űrhajósok
dózisterhelésének meghatározására. Az űrhajósokat érő biológiai sugárhatás (egyenérték dózis)
közvetlen mérésére szolgáló LET spektrométer kifejlesztése mind az AEKI, mind a magyar
űrkutatás egésze szempontjából minőségileg új lehetőséget jelent, a készülék és a mért
spektrumot feldolgozó számítógépes program nemzetközi szinten is egyedülálló. A teleszkóp
iránt nagy érdeklődést tanúsít az orosz űrkutatás (az Orvosbiológiai Problémák Intézete, az Orosz
Űrkutatási Iroda, illetve az Enyergija cég), repülési lehetőséget biztosítva számára a Nemzetközi
Űrállomás külső platformján, valamint a későbbiekben egy mars-szonda fedélzetén is. A
bemutatott eredmények a repülőgépek személyzete dózisterhelésének vizsgálatánál is
felhasználhatók.
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A dolgozatban használt rövidítések

amu
BFO
CSA
DAA
DOSTEL
DOSMAP
FES
GCR
Gy
HTR
HZE
IBSS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ICRP
ICRU
IEC
ISS
LEO
LET
MCNP
NASA
NASDA
NCRP
PSD
RSA
SAA
SEP
SRIM
Sv
TEPC

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TL
TLD

–
–

atomi tömegegység (atomic mass unit)
vérképző szervek (blood forming organs)
Canadian Space Agency
Dél-atlanti Anomália (South Atlantic Anomaly – SAA)
DOSimetric TELescope
dozimetriai térképezés (DOSimetric MAPping)
fotoelektron-sokszorozó
galaktikus kozmikus sugárzás (Galactic Cosmic Ray)
gray
nagyhőmérsékletű csúcs (high temperature region)
nagyenergiájú nehéz töltött (részecske)
Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat: az ionizáló sugárzás elleni
védelem és a sugárforrások biztonsága, IAEA, 1996
International Commission on Radiological Protection
International Commission on Radiation Units and Measurements
International Electrotechnical Commission
Nemzetközi Űrállomás (International Space Station)
alacsony földkörüli pálya (Low Earth Orbit)
lineáris energiaátadási tényező (Linear Energy Transfer)
Monte Carlo N-Particle (MCNPX 2.2.3 verzió)
National Aeronautics and Space Administration
National Space Development Agency of Japan
National Council on Radiation Protection and Measurements
kétdimenziós helyérzékeny detektor (position-sensitive detector)
Russian Space Agency
Dél-atlanti Anomália, DAA (South Atlantic Anomaly)
Solar Energetic Particle
Stopping and Range of Ions in Matter (SRIM-2000.40. verzió)
sievert
testszövetekvivalens proporcionális számláló
(Tissue Equivalent Proportional Counter)
termolumineszcens
termolumineszcens dozimetria
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TL dózismérők elhelyezése a DOSMAP kísérletsorozatban
Dosimeter
TLD A0102

TLD A0108
TLD A0109

Location
Node 1 (combined with
MDU1 and NTDP4.F)
US Lab
Node 1
Node 1
Node 1
US Lab (combined with
NTDP5.F and MDU 4)
Node 1
US Lab

TLD A0110

US Lab

TLD A0111

US Lab

TLD A0112

US Lab

TLD A0103
TLD A0104
TLD A0105
TLD A0106
TLD A0107

NTDP

–

Nuclear Track DetectorPackages

MDU

–

Liulin Mobile Dosimetry Unit
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Orientation
Zenith area of aft hatch, opposite of
US Lab
Any axis on BBND
Zenith area of forward hatch
Zenith area of starboard hatch
Port side close to US Lab
Opposite end of lab from Ku Band
on Zenith area of aft hatch
Nadir area on forward hatch
Seat track on starboard side of US
Lab close to forward hatch
Seat track on starboard side of US
Lab close to aft hatch
Seat track on port side of US Lab
close to forward hatch
Seat track on port side of US Lab
close to aft hatch

OVERHEAD
TLD
•A0102

EXIT

•
TLD

P
O
R
T

TLD
A0106

•

A0104

TLD
A0105

•

S
T
A
R
T
B
O
A
R
D

To US LAB

•

TLD
A0108

DECK

OVERHEAD

S
T
A
R
T
B
O
A
R
D

•
TLD
A0103

TLD
A0110

•

TLD
A0107

•

TLD
A0112

•

TLD
• A0111

To NODE1
TLD
•A0103

DECK
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Geometriai faktor számítása

d

r

r

x
p: a detektorok távolsága
r: a detektorok sugara
φ: a párhuzamosan érkező részecskék beesési szöge

d = p * tgϕ

a mérődetektor árnyékának eltolódása a kapuzódetektorhoz képest

2r − d
x=
2

a körszelet magassága

cos

T=

α

2

=1−

x
r

r2
(α − sin α )
2

Tlat=2*T*cos(φ)

π /2

∫

G = 2 T (ϕ ) sin ϕdϕ

a körszelet területe
a φ szöghöz tartozó hasznos detektorfelület, az adott φ szögben
párhuzamosan érkező, a kapuzó- és a mérődetektoron is áthaladó
részecskék kapuzódetektorból kivágott nyomának nagysága
a geometriai faktor

0
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Geometriai faktor számítása eltérő sugarú detektorok esetében
Három eset:

1. A kis kör (a mérődetektor árnyéka) teljesen a nagy körben (a kapuzódetektoron belül) van:
Azaz d<rn-rk
Pl:

rk=1
rn=2
d=0,5

rn

2

Ekkor T=rk *π
Tlat=2*cos φ*T

rk

2. A kis körnek (a mérődetektor árnyékának) több mint a fele van a nagy körben (a
kapuzódetektoron belül)
Azaz d>(rn-rk) és d<sqrt(rn*rn-rk*rk)
Pl:

rk=1
rn=2
d=1,5

(d+s)2 + m2 = rn2 és s2 + m2 = rk2
innen
s=

r 2n − r 2k − d 2
2*d

rn

d +s

 rn 

α n = arccos

s
 rk





α k = arccos
2

T = rk * π −

d

2

2

rk
r
* (α k − sin α k ) + n * (α n − sin α n )
2
2

Tlat=2*cos φ*T
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rk

m
s

3. Csak a detektorok széle ér egybe
Azaz d>(rn-rk) és d>sqrt(rn*rn-rk*rk)
rk =1
rn =2
d=2,5
rn

d1 + d2 = d
rn2 + d12 = m2
rk2 + d22 = m2

m
d1

Innen

d

d1 =

rn2 − rk2 − d 2
2*d

d2 =

rk2 − rn2 − d 2
2*d
 d1 

 rn 

α n = arccos

 d2 

 rk 

α k = arccos
2

2

rn
r
* (α n − sin α n ) + k * (α k − sin α k )
2
2
Tlat=2*cos φ*T
T=
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rk
d2

Válaszspektrum meghatározása
begin

Paraméterek beállítása:
− csatszam:
hány db csatornában gyűjtjük a válaszspektrumot
− csatossz[1..csatszam]: a válaszspektrum (vektor)
− csnull:
a válaszspektrum első csatornájénak eleje [MeV]
− dcsat:
a válaszspektrumban a csatornák szélessége [MeV]
−
−
−
−
−
−

ebemin:
ebemax:
ebedb:
suly[t=1..ebedb]:
r, p:
lepessz:

a belépési-E-spektrum eleje
a belépési-E-spektrum vége
a belépési-E-spektrumban apontok száma
a bemenő fluxus
geometria: a detektor sugara és a detektorok távolsága
φ darabszáma, amikor fut 0-90 fokig

csatossz [1..csatszam] kinullázása

E és suly [t]
megadása

t:=1..ebedb

i:=1..lepessz

Terület számítása

φ számítása

d:=p*sin(firad)/cos(firad);
x:=r-d/2;
if x>=0

a tényleges úthossz: vastag/cos(fi)
energ[i]:=elead (ebe, vastag/cos(fi))

Y

a:=1-x/r;
alfa:=2*arccos(a);
tnegyed:=r*r/2*(alfa-sin(alfa))
tlat:=tnegyed*cos(firad)*4

elead

N

N

if e>0

Y

Y
if megall=2

megall:=2

N

LET(e) meghatározása
ICRU49 alapján

tlat:=0
beut[i]:=tlat*gombov
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Ekvidisztans felosztás
j:=1…(csatszam-1)
csat[j]:=0

i:=1..lepessz

csnull+(j-1)*dcsat <Energ[I]< csnull+j*dcsat

Y

N
csat[j]:=csat[j] + beut[i]
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A dekonvolúció menete

A dekonvolució során a mért spektrumok alapján kívánjuk a sugárzási tér jellemzőit
visszaállítani. A kidolgozott dekonvolúciós eljárásnál semmi a priori feltételezéssel nem élünk a
primer LET spektrumra vonatkozóan. A visszaállítandó differenciális LET spektrumot k darab
komponensre osztjuk és az egyes komponensek részecskeszámát kezeljük ismeretlenként. A
detektorban leadott jelet n darab csatornában gyűjtjük. Ez alapján a feladat az eltérésnégyzetösszegek minimalizálása révén egy k ismeretlenes (k az önálló komponensek száma)
lineáris egyenletrendszer megoldását jelenti.
Jelölések:

j:=1…k:

önálló komponensek (etalonok) száma, amit vissza akarunk állítani

i:=1…n:

a felvett spektrum csatornaszáma

Yij:

a j-edik etalon jele az i-edik csatornában, átviteli mátrix, (T mx)

aj:

a felvett spektrumban a j-edik etalon súlya, fluxusa

yi:

a jel az i-edik csatornában

Ezek alapján igaz, hogy:
k

yi = ∑ a jYij
j =1

A szórás figyelembevétele esetén ez a következő alakban írható:
R=

csatornaszám

∑
i =1

k


1
 yi − ∑ a jYij  *

 var( y )
j =1
i



∂R
=0
∂a j

∀ j-re

A fentiek alapján az eljárás menete a következő:
1. Yij meghatározása: felvesszük az etalonspektrumok válaszspektrumát, amihez be kell osztani
tartományokra a belépési-LET értékeket (azaz meg kell határozni az etalonokat) és meg kell
határozni a detektor csatornakiosztását (iterációval).
2. yi felvétele: „mérés”, azaz a minta felvétele

123

3. yi szórásának meghatározása

− statisztikus szórás, függőleges szórás, amely közelítőleg attól függ, hogy az adott
leadott energián mekkora az eseményszám,

1
. Modellezhetjük MC számításokkal
n

− a detektor felbontóképessége: vízszintes szórás (Gauss, 20 keV félértékszélesség)

4.

5.

6.

 z1 
z 
 2
. 
Z = 
. 
. 
 
 z k 

z j = ∑ yi wiYij

X = X αβ

X αβ = ∑ Yiα Yiβ wi

a1 
a 
 2
−1
. 
P= =X Z
. 
. 
 
a3 

és

i =1

i =1
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var(a j ) ≈ X

jj

−1

