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A kutatás előzménye 

 
Napjainkban mindkét alapvető, energia termelésre is alkalmas nukleáris 

folyamat (fúzió, fisszió) intenzíven kutatott, gondoljunk csak a negyedik 

generációs atomerőművek [US-DOE-2002, OECD-2014] fejlesztésére, az ITER-

re [Aymar-2001], vagy a Wendelstein 7-X [Milch-2016] sztellarátorra. Ezeken 

kívül nagy hangsúly került a nagyenergiás részecskefizikára (Higgs-bozon 

felfedezése) [ATLAS-2012, CMS-2012] illetve a rohamosan fejlődő 

űrtechnológiára [Accomazzo-2015, Schmidt-2009]. Az imént említett összes 

terület szembesül a nagy energiájú és nagy fluxusú sugárzások által okozott káros 

hatásokkal, mind a felhasznált szerkezeti elemekben, mind a berendezésekhez 

használt elektronikai eszközökben. Ahogy a növekvő igények a szerkezeti 

elemeknél szükségessé tették új sugárzásálló acélok, ötvözetek kifejlesztését 

[Sun-2015], úgy az elektromos detektoroknak és diagnosztikai elemeknek is 

kezelniük kell a megnövekedett sugárzási szintekből adódó problémákat. 

Különböző szervezetek: ROSE-RD481, RD502, RADECS3, NASA4, ESA5, 

foglalkoznak manapság azzal, hogy fejlesszék az elméleti és kísérleti módszereket 

és növeljék az elektronikai eszközök sugárállóságát.  

 A mágneses összetartású fúzió egy lehetséges megoldás az emberiség 

jövőbeli energiaszükségleteinek fedezésére, azonban az erőművi méretek felé 

haladva szembesülni kell a megnövekedett sugárzás problémájával. A mostani 

kísérleti berendezésekben lévő plazmákban főleg a deutérium–deutérium (D-D) 

reakciót alkalmazzák, de már ezekben is keletkezik nagy energiájú (~2,5 MeV) 

neutron, illetve gamma-sugárzás. Erőművi körülmények között pedig a 

deutrérium-tricium (D-T) reakció lesz a kívánatos, ahol még nagyobb energiájú 

(~14,1 MeV) neutronok keletkeznek az eddigieknél nagyobb fluxussal. Mind a 

neutron- és a gamma-sugárzás jó áthatolóképességű sugárzások, melyek 

ellentétben a plazma térfogatban lévő töltött részecskékkel, könnyedén elhagyják 

a berendezés belsejét és elérhetik a plazma jelenségek megfigyelésére szolgáló 

diagnosztikai rendszereket. 

 Eredményeim a magyarországi fúziós kutatások során használt video 

diagnosztikai rendszerek sugárkárosodásához kapcsolódnak. Ezek olyan, 

legtöbbször félvezető technológián alapuló, különböző spektrumú fény 

detektálásra szolgáló leképező rendszerek, melyek rendkívül jó időbeli (és 

esetenként térbeli) felbontással rendelkeznek azonban többnyire nem kifejezetten 

sugárzási térbe szánt eszközök. Az általam vizsgált rendszerek a koreai KSTAR 

tokamak atomnyaláb-emissziós spektrométerének (Beam Emission 

Spectroscopy, BES) detektorai, valamint a Wendelstein 7-X sztellarátorra 
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fejlesztett EDICAM kamerák, illetve a kínai EAST tokamak BES rendszerének 

kamerái.  
 

Célkitűzések 

 
A kutatás célja a fúziós berendezésekben használt videodiagnosztikai rendszerek 

sugárkárosodásának vizsgálata, mind kísérleti módszerekkel (besugárzásokkal), 

mind statisztikus módszerekkel (a kamerák jelének kiértékelésével), mind a 

sugárzási viszonyok számítógépes szimulációjával. Dolgozatomban három 

nagyobb területre koncentráltam: 

1. A Wendelstein 7-X sztellarátorra tervezett magyar fejlesztésű EDICAM 

kamera gamma-sugárzás hatására történő sugárkárosodásának kísérleti 

vizsgálata, a tapasztalt károsodás modellszerű leírása, a kamera működési 

korlátainak meghatározása. 

2. A KSTAR tokamakon használt PCO Pixelfly kamera károsodásának 

kísérleti tanulmányozása, valamint a KSTAR BES rendszerét érő 

sugárterhelés szimulációja. 

3. Az EAST tokamak BES rendszerét érő sugárterhelés szimulációja a 

lehetséges árnyékolás-típusok vizsgálata céljából. 

 

Új tudományos eredmények 
 

1. Új elméleti modellt állítottam össze, amelyet sikerrel alkalmaztam a W7-X 

sztellarátorra szánt EDICAM kamera sötétkamera árama dózis és 

dózisteljesítmény függésének leírására. Gamma besugárzásos kísérletek 

segítségével sikerült a modell paramétereit meghatározni. Ezen modell és a 

BME Oktatóreaktorán végzett nagy dózisteljesítményű besugárzásos 

kísérletek eredményeként sikerült gamma dózisteljesítmény és dózis 

limiteket felállítani az EDICAM kamerára és kijelölni annak működési 

tartományát. [1] 

 

2. A KSTAR BES rendszeréhez MCAM segítségével kifejlesztett MCNP 

modellemmel kiszámítottam a kamerák várható 1 MeV ekvivalens neutron 

fluensét és a sugárzás okozta fehér-pixelhiba keletkezési érzékenységét, 

valamint kiszámítottam a kamerák körüli árnyékolás hatására várható 

kamera élettartam növekedést és jel/zaj viszony javulást. Kidolgoztam egy 

kísérleti eljárást, amellyel meghatározható CDD kamerákban jelentkező, 

kevert neutron- és gamma-sugárzási térben keletkezett fehér pixel hibák 

(white pixel defect) forrása. Ezt az eljárást sikerrel alkalmaztam a KSTAR 

tokamak BES rendszerének kalibráló ági sugárkárosodott CCD kamerájára. 

A BME Oktatóreaktorán nagy gamma-dózisteljesítményű besugárzásokkal, 

valamint hőmérséklet-szabályozott mérésekkel igazoltam, hogy a kamera 



sugárkárosodásáért a neutronok a felelősek, a gamma-sugárzásnak ilyen 

hatása nincs. [2] 

 

3. Elméleti számításokkal megmutattam, hogy fúziós környezetben lévő 

szilícium alapú elektronikai eszközök atomkilökődés okozta 

sugárkárosodása esetén célszerűbb jó neutron lassító anyagot (polietilén) 

használni, mintsem a hagyományos neutronárnyékolásoknál használt 

termikusneutron-elnyelőket (10B, 6Li). Az optimális árnyékolás nagy 

energián is jó neutron-abszorbereket, neutron lassítókat tartalmazna, de ezek 

hiánya vékony árnyékolások esetén egyszerűen kompenzálható egy olcsó 

extra réteg polietilén beiktatásával. [3] 

 

4. Az EAST BES rendszerei köré ajánlásom alapján elkészült egy a szilícium 

atomkilökődés okozta sugárkárosodásának csökkentésére kialakított 

neutronárnyékolás, mely MCNP modellje segítségével kiszámítottam a 

kamerapozíciókban jelenlévő 1 MeV ekvivalens neutronfluenseket és 

megmutattam az árnyékolás sugárzás csökkentő hatását, modellezve a 

tokamakot körülvevő csarnok beton falának neutron visszaszórását is. Az 

árnyékolásban (n,γ) reakcióban keletkező gamma fotonok spektruma 

alapján megállapítottam, hogy az azok által keltett elektronok szilíciumban 

túl nyomó részt csak pont rácshibákat képesek létrehozni, így a kamera 

atomkilökődéses sugárkárosodásában alárendelt szerepet játszanak. [3] 
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