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1. Bevezetés, célkitűzés 
A hosszú idejű emberes űrrepülések – például tervezett Mars-expedíciók – során a legénység 

várható dózisa összemérhető az űrhajósokra vonatkozó élettartamdózis-korláttal (értéke az 
országoktól, valamint az életkortól és a nemtől függően 0,4-2,9 Sv között változik [Pázmándi, 
2003]). Számukra az egyik legfontosabb kockázati tényező a hosszú idejű űrrepülések során őket 
érő, a Föld felszínén mérhető háttérsugárzásnál legalább két nagyságrenddel nagyobb intenzitású 
kozmikus sugárzás. 

Az elmúlt években indult el a TriTel háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp 
fejlesztése a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet Űrdozimetriai 
Csoportjában. A készülék nagy előnye, hogy – önállóan, vagy a Pille rendszerrel [Fehér, 1981] 
kiegészítve – az elnyelt dózis mellett a LET (lineáris energiaátadási tényező) és a sugárzási 
minőségi tényező meghatározására is alkalmas. Az elnyelt dózis és a minőségi tényező alapján a 
sugárzás biológiai károsító hatására jellemző dózisegyenérték meghatározható. Az elmúlt 
években megtörtént az elméleti megalapozás [Pázmándi, 2006], a rendszerterv kidolgozása. Egy 
ilyen teleszkóp iránt nagy érdeklődést tanúsít az orosz űrkutatás; a moszkvai Orvosbiológiai 
Kutatóintézettel (IBMP) történt megállapodás szerint a közeljövőben repülési lehetőséget 
biztosítanak a TriTel számára a Nemzetközi Űrállomás orosz szegmensén. Az európai SURE 
(International Space Station: a Unique REsearch Infrastructure) program keretében pedig az 
eszköz a Nemzetközi Űrállomás európai Columbus modulján fog dozimetriai méréseket végezni. 
Az Európai Űrügynökség Oktatási Irodája által meghirdetett ESEO (European Student Earth 
Orbiter) program keretében a TriTel egy műholdas változata kap helyet a Nemzetközi 
Űrállomásétól eltérő pályán keringő ESEO műhold fedélzetén. 

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

Kutatási munkám során bekapcsolódtam a csoportban folyó, elsősorban a TriTel-lel 
kapcsolatos kutatás-fejlesztésbe; feladataim a következők voltak: 

- a mérőrendszer megtervezése; 
- az elektronikai rendszer fejlesztése; 
- a tudományos, az elektronikai és a mechanikai szempontok egyeztetése; 
- a fedélzeti szoftver algoritmusainak kidolgozása; 
- a fejlesztés koordinálása, irányítása és menedzselése. 
A fejlesztés az értekezés írásának befejezésekor az egyes részegységek integrálásának 

állapotában van; a teljes rendszer nagyenergiás gyorsítóknál történő bemérésére, kalibrálására a 
TriTel laboratóriumi példányának elkészülte után kerülhet sor. A dolgozatban elsősorban a 
fejlesztés tudományos szempontból lényeges elemeit emelem ki, ugyanakkor a mérnöki 
szempontok egyeztetésében és a fejlesztés irányításában is részt vettem. 

Értekezésem első részében (2-4. fejezet) a kozmikus sugárzási tér dozimetriájának alapjait 
foglalom össze, valamint a kozmikus sugárzási tér, illetve az eddig használt, fontosabb szilícium 
detektoros űrdozimetriai teleszkópok jellemzőit ismertetem. A sugárzási tér ismertetése kapcsán 
kitérek a tér egyes komponenseinek, illetve jellemzőinek modellezésére és mérésére alkalmas 
eszközökre, továbbá bemutatom a jelentősebb, a kutatásaim során is használt, a kozmikus 
sugárzást alkotó részecskék transzportjának számítására alkalmas kódokat. A dolgozat második 
felében a kutatási munkám során elért saját eredményeket ismertetem. 

A dolgozatban előforduló rövidítések listája a Függelékben található. A hivatkozásokat az 
első szerző nevével és a publikálás évszámával adom meg. 
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I. rész: A kozmikus sugárzási tér és az űrdozimetria 
alapjai 

 

2. A kozmikus sugárzás dozimetriájának alapjai 
2.1. A sugárzás és az anyag kölcsönhatása 

Doziméterek fejlesztésekor, csakúgy, mint különféle dozimetriai mérések és számítások 
eredményeinek kiértékelésekor, illetve értelmezésekor fontos az anyag és a sugárzás közötti 
kölcsönhatások alapos ismerete. A jelen értekezés tárgyát képező szilícium detektoros 
teleszkópokkal végzett dozimetriai méréseknél a töltött részecskék (protonok, alfa- és nehezebb 
töltött részecskék, valamint elektronok) és az anyag kölcsönhatása játssza a főszerepet, így a 
következőkben csak a töltött részecskéknek az anyagon való áthaladása során bekövetkező 
energia-leadásának jellemzőit ismertetem részletesen.  

A gamma-fotonok, illetve a neutronok – semleges töltésük révén – csak közvetett módon 
tudnak ionizálni. A gamma-fotonok az anyaggal fotoeffektus, Compton-szórás és párkeltés révén 
lépnek kölcsönhatásba; az egyes kölcsönhatások hatáskeresztmetszetei összetett, energia és 
rendszám szerinti függést mutatnak. A neutronok az erős kölcsönhatás révén csak az 
atommagokkal tudnak kölcsönhatásba lépni, így közvetett módon, a keltett nagy energiájú 
részecskék által ionizálnak. Mivel a neutronok az ütközések során a könnyű atommagoknak 
tudnak jelentős energiát átadni, így a legfontosabbak a kis tömegszámú atommagokkal, 
elsősorban a hidrogénnel való ütközések.  

2.1.1. Protonok és egyéb nehéz töltött részecskék kölcsönhatása az 
anyaggal 

A kozmikus sugárzás jelentős részét alkotó protonok és egyéb nehéz töltött részecskék az 
anyagon való áthaladás során az anyag atomjaival való kölcsönhatások – leggyakrabban a kötött 
elektronokkal történő rugalmatlan ütközések – során energiát veszítenek; pályájuk egyenes 
vonalúnak tekinthető. A leadott energia az atom gerjesztésére vagy ionizációra fordítódik. A 
kötött elektronnak egy ütközésben átadható maximális energia (εmax) [Bhabha, 1938]: 
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ahol 
- E0 az ion teljes energiája; 
- µ az ion nyugalmi tömege; 
- c a vákuumban mért fénysebesség; 
- me az elektron nyugalmi tömege. 
 

(1)
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Bethe számításai alapján a teljesen ionizált részecskék esetében az egységnyi úthosszon 
leadott átlagos energia [Bethe, 1933]: 
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ahol: 
- e az elemi töltés; 
- z az ion töltésszáma; 
- Ne az anyag elektronsűrűsége; 
- ε0 a vákuum permittivitása; 
- me az elektron nyugalmi tömege; 
- v az ion sebessége; 
- β az ion fénysebességhez viszonyított sebessége (β = v/c); 
- ε a héjkorrekció; 
- δ(β) a közeg polarizációja miatti anyagsűrűség-korrekció;  
- I az anyag átlagos gerjesztési energiája. Közelítőleg igaz, hogy ZZII ⋅≅= 5,130 , ahol Z 

az anyag rendszáma.  
 

Nem-relativisztikus esetben a (2) kifejezés a 
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formára egyszerűsödik. 
 

Az eddigiekben feltételeztük, hogy a töltött részecske az energiáját az anyagon való 
áthaladás során folytonosan adja le. Vékony rétegek esetében viszont az energia-leadás már nem 
tekinthető folytonosnak, így fontos szerep jut az egyes diszkrét kölcsönhatásokban leadott 
energia eloszlásának is (nem csak annak statisztikus átlagának). A réteg vastagságának 
jellemzésére ezért érdemes bevezetni a karakterisztikus energia (ξ) és az egy ütközésben átadott 
maximális energia (T) hányadosát: 

 és
T
ξκ =  

 [ ] ,eV1054,1
2

5

A
Zx ⋅⋅

=
β

ρξ  

ahol ρ az anyag sűrűsége g/cm3 egységben, x a réteg vastagsága cm-ben, valamint Z és A az ion 
rendszáma, illetve tömegszáma és β az ion fénysebességhez viszonyított sebessége. A κ hányados 
értéke alapján három esetet különböztethetünk meg: 
 

- vastag réteg (κ ≥ 10): az energia-leadás megfelelően nagy számú kölcsönhatás 
eredményeként jön létre, így az energiaveszteség-eloszlás a centrális határeloszlás-tétel 
értelmében Gauss-eloszlással közelíthető; 

- vékony, illetve közepesen vastag réteg (0,01 < κ < 10): a rétegben való energia-leadás már 
nem tekinthető folytonosnak, viszont a nagyon vékony rétegekre vonatkozó közelítések 
sem alkalmazhatók. Az energia-leadás elméletének kidolgozása ebben a köztes 
tartományban Symon [Rossi, 1952] és Vavilov [Vavilov, 1957] nevéhez fűződik; 

(3)

(4)

(5)

(2)



 4

- nagyon vékony réteg (κ ≤ 0,01): a rétegen történő áthaladás során a töltött részecske az 
anyag atomjaival kisszámú diszkrét kölcsönhatásban vesz részt, és az egyes 
kölcsönhatásokban a leadott energia széles tartományon belül változhat. A nagyon vékony 
rétegekben történő energia-leadás elméletét Landau dolgozta ki [Landau, 1944]. 

 
Landau számításai szerint a leadott energia eloszlásának sűrűségfüggvénye (1. ábra): 
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a legvalószínűbb energia-leadás. Az eloszlás relatív félértékszélessége 
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ami a réteg vastagságának csak a logaritmusától függ. 

 
1. ábra: A Landau-eloszlás sűrűségfüggvénye 

Az ütközések jelentős részében az egy ütközésben átadott energia ξ-nél kisebb, e kis energia-
leadást okozó ütközések eredményezik a csúcsot λ = 0 közelében. Az anyagon való áthaladás 
során átlagosan csak egy olyan esemény történik, melyben a töltött részecske ξ-nél nagyobb 
energiát ad át az elektronnak, ez okozza a nagyenergiás farkot. [Price, 1955] 

(6)

(7)

(8)

(9)
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2.1.2. Elektronok kölcsönhatása az anyaggal 
Az elektronok energia-leadása jelentősen eltér a nehezebb töltött részecskékétől. Az eltérés 

oka az, hogy az ütköző részecskék tömege azonos, így nagy szögű szórások is előfordulnak az 
anyagban, vagyis a részecskenyaláb hamar szétterül. Mivel az elektronok 
megkülönböztethetetlenek – és az ütközést követően az ütközésben résztvevő elektronok közül a 
megegyezés szerint a nagyobb energiával rendelkezőt tekintik a primer elektronnak – az egy 
ütközésben átadható maximális energia (1)-től eltérően 

 ( ).
2
1 2

0max emET −==ε  

A nagyenergiájú elektronoknál fontos szerepe van a fékezési sugárzásnak is, ami a nehéz 
töltött részecskék esetében elhanyagolható. Ezért az elektron teljes energiaveszteségét az 
ütközéses és a sugárzásos energiaveszteség összegeként érdemes felírni:  

 .
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A két fajta energiaveszteség hányadosa Bethe és Heitler számításai szerint [Bethe, 1934] 
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vagyis a fékezési sugárzás elsősorban nagy rendszámú anyagok és nagyenergiájú elektronok  
(Ek >>mec2, vagyis az elektron nyugalmi energiája az elektron Ek kinetikus energiájához képest 
elhanyagolható) esetében jelentős. (12)-ből következik, hogy a kritikus energiára (Ec – az az 
energia, ahol az ütközéses és a sugárzásos energiaveszteség megegyezik) közelítőleg igaz, hogy  
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A dozimetriai szempontból fontos, 10 keV-nél nagyobb elektron-energiákra az ütközéses 
energiaveszteségre Rohrlich és Carlson adott meg egy – az alakjában a Bethe-féle 
összefüggéshez (2) hasonló – kifejezést [Rohrlich, 1954]: 
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ahol Ek az elektron kinetikus energiája; a többi paraméter jelölése megegyezik a (2) egyenletben 
alkalmazott jelölésekkel.  

(11)

(12)

(13)
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(16)

(10)
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2.2. A lineáris energiaátadási tényező fogalma 
Az eddigiekben (2.1 fejezet) a részecskék egységnyi úthosszon (dl) leadott energiájáról volt 

szó, mely lényegében az ICRU (International Commission on Radiation Units and 
Measurements) által definiált fékezőképességgel (stopping power) egyezik meg: 

 .dldES leadott=  

A lineáris energiaátadási tényező (LET, Linear Energy Transfer) ezzel szemben a dl úton 
lokálisan elnyelt energia és a dl hányadosa: 

 .dldELET absz=  

A két mennyiség között az alábbi összefüggés teljesül: 

 ,dlELETS x+=  

ahol Ex a leadott és az elnyelt energia különbsége, amely elektromágneses sugárzás formájában 
kisugárzódik. [Choppin, 1996] 

A lineáris energiaátadási tényezőhöz mindig tartozik egy levágási energia is, amelynél 
nagyobb kinetikus energiával rendelkező szekunder részecskékről feltételezzük, hogy 
energiájukat nem a primer kölcsönhatás helyszínén adják le.1 Ha a levágási energiát nem vesszük 
figyelembe, vagyis feltételezzük, hogy a teljes leadott energia elnyelődik az adott közegben, 
LET∞ éppen a fékezőképességet adja vissza. [ICRU, 1962] 

2.3. A dózisegyenérték és az egyenérték dózis fogalma 
A sugárzás hatásainak jellemzésére számos különböző fizikai mennyiséget vezettek be. Ezek 

közül – a dolgozat témáját tekintve – leglényegesebb mennyiségek az elnyelt dózis, a 
dózisegyenérték, valamint az egyenérték dózis. Az elnyelt dózis (D) alatt az anyag egységnyi 
tömegében, ionizációs energia formájában elnyelt energiát értjük: 

 .
m

E
D ion=  

Az elnyelt dózis egysége a J/kg, neve gray, jele Gy. A sugárvédelmi szabályozásban a 
sugárzás sztochasztikus biológiai károsító képességének jellemzésére korábban a dózisegyenérték 
(H) fogalmát használták, amit az elnyelt dózis és a sugárzásra jellemző LET-függő minőségi 
tényező szorzataként definiáltak: 

 ,)( DLETQH ⋅= ∞  

ahol 
- D az elnyelt dózis; 
- Q(LET∞) a vízben mért nem korlátozott LET (LET∞)-függő minőségi tényező. 
 
A különböző típusú és energiájú sugárzásoknak az emberi testszövetben és szervekben 

kifejtett sztochasztikus hatásának számszerűsítésére az ICRP (International Commission on 
Radiological Protection) ajánlása alapján 1990 óta a sugárvédelemben az egyenérték dózist 
használják: 

 ,,∑ ⋅=
R

RRTT wDH  

                                                 
1 Például a LET100 mennyiség esetében a levágási energia 100 eV 

(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(20)
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ahol 
- DT,R az R típusú sugárzástól származó, a T testszövetre, illetve szervre átlagolt elnyelt 
dózis, 
- wR az R típusú sugárzás súlytényezője [ICRP 60, 1990]. 
 
Az egyenérték dózis mértékegysége a J/kg, neve sievert, jele Sv. A sugárzási súlytényező 

értékeit az ICRP 2007-ben módosította [ICRP 103, 2007]. A módosítás előtti, illetve a módosított 
értékeket a különböző sugárzás fajtákra és energiákra az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: A sugárzási súlytényező értéke 
ICRP 60 ICRP 103 A sugárzás 

fajtája Energiatartomány wR Energiatartomány wR 
gamma-
sugárzás minden energián 1 minden energián 1 

elektronok*, 
müonok minden energián 1 minden energián 1 

< 10 keV 5 

10 keV – 100 keV 10 
< 1 MeV 

( )








−⋅+

6
)ln(exp2,185,2

2E  

100 keV – 2 MeV 20 1 MeV – 50 MeV 
( )









−⋅+

6
)2ln(exp175

2E  

2 MeV – 20 MeV 10 

neutronok 

> 20 MeV 5 
> 50 MeV 

( )








−⋅+

6
)04,0ln(exp25,35,2

2E  

protonok > 2 MeV** 5 > 2 MeV** 2 
alfa- és 

nehezebb 
részecskék 

minden energián 20 minden energián 20 

* kivéve az Auger-elektronokat, melyekre külön mikrodozimetriai megfontolások alkalmazandóak 
** a 2 MeV energiájú protonok hatótávolsága testszövetben 0,07 mm 

 
Az ICRP 60-hoz képest jelentős eltérés jelentkezett a protonok és a neutronok 

súlytényezőiben, utóbbi esetében pedig wR értékét – a korábban alkalmazott lépcsős függvény 
helyett – egy folytonos függvény adja meg a neutronenergia függvényében (2. ábra). 



 8

 
2. ábra: A wR súlytényező értéke a neutronok energiájának függvényében 

A világűrben a vizsgált sugárzási tér a Földön megszokott sugárzási tereknél jóval 
összetettebb. Mivel a dózis döntő része protonoktól és nehezebb töltött részecskéktől származik, 
érdemes kihasználni, hogy a táblázatban nem szereplő ionizáló sugárzásfajtákra és energiákra wR 
egyenlőnek vehető a Q minőségi tényezőnek (3. ábra) az adott energiatartományra átlagolt 
értékével <Q> az ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) 
gömb 10 mm-es mélységében [IBSS, 1996]: 

 ,)()(1

0
∞

∞

∞∞∫= dLETLETDLETQ
D

Q  

ahol D(LET∞) az elnyelt dózis LET szerinti eloszlása 10 mm mélységben, a többi mennyiség a 
(21) szerinti. A minőségi tényező értékét a vízben mért, nem korlátozott LET függvényében a 
3. ábra mutatja. 

 
3. ábra: A minőségi tényező értéke a vízben mért, nem korlátozott LET függvényében 

[ICRP 60, 1990] 

(23)
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Ugyanakkora egyenérték dózis az emberi szervezet különböző szöveteiben és szerveiben 
nem egyforma mértékben vált ki sztochasztikus biológiai hatást. Ennek figyelembevételére a 
szervezet egyes szöveteihez és szerveihez testszöveti súlytényezőket (wT) rendelnek és az emberi 
testet érő sugárterhelés várható teljes sztochasztikus károsodását az effektív dózissal (E) 
jellemzik: 

 .1és, === ∑∑∑ ∑
T

T
R

RTR
T T

TTT wDwwHwE  

Az egyenérték dózis és az effektív dózis közvetlenül nem mérhető mennyiségek, ezért ezek 
becslésére a gyakorlatban használatos dózis mennyiségeket (környezeti, irányszerinti, illetve 
személyi dózisegyenérték) vezettek be. A környezeti dózisegyenérték (H*(d)) az irányított és 
kiterjesztett sugárzási térbe helyezett, 30 cm átmérőjű és 1 g/cm3 sűrűségű, emberi testszövet 
elemi összetételű ICRU gömbfantomban a nyaláb felőli oldalon, d mélységben2 mért 
dózisegyenérték. A kis behatolási mélységű sugárzások bőr, kéz, láb és szemlencse egyenérték 
dózis terhelésének becslésére gyakran az irányszerinti dózisegyenértéket (H’(d, Ω)) használják, 
amely a kiterjesztett sugárzási térbe helyezett ICRU gömbfantomban, a nyaláb felőli oldalon, a Ω 
iránnyal szembe mutató gömbsugáron, d mélységben3 mért dózisegyenérték. 

Amíg a környezeti dózisteljesítmény és az irányszerinti dózisteljesítmény a sugárveszélyes 
munkahelyek és környezetük külső sugárterhelésének az ellenőrzésére szolgál, a személyi 
dózisegyenértéket (Hp(d)) az egyes személyek sugárterhelésének a becslésére használják. Ez 
utóbbi dózis mennyiség definíció szerint az emberi test meghatározott pontján, a lágy testszövet d 
mélységében fellépő dózisegyenérték. [Bartlett, 2003] 

 
Láthattuk, hogy nehéz töltött részecskék esetében az egységnyi úthosszon vagy tömegben 

leadott energia jelentősen függ a részecske energiájától. A testszövetre jellemző elnyelt dózis 
vagy a vízre vonatkozó LET meghatározásához ezért szükség van a különböző detektor 
anyagokban (pl. szilícium kristályban, termolumineszcens anyagokban) kapott mérési 
eredményeknek a kívánt közegre való átszámítására. A korrekciós tényező értéke nagymértékben 
függ a részecskék energiájától és LET értékétől, amit az átszámítás során figyelembe kell venni. 
Ez történhet a részecskék LET-spektruma alapján súlyozott átlag használatával és LET-függő 
korrekció alkalmazásával is. A korábbi számítások azt mutatták, hogy egy valódi mérési 
spektrum esetén az állandó, illetve a lineáris közelítés közötti eltérés – figyelembe véve a mérés 
során fellépő, akár a 20-30%-ot is meghaladó egyéb bizonytalanságokat – dozimetriai 
szempontból elhanyagolható, mivel az így elkövetett hiba minden LET értéknél kisebb, mint 5%.  
Amennyiben a mérés során – például alacsony Föld körüli pályán aktív detektorokkal – a Föld 
mágneses tere által befogott, illetve nem-befogott részecskék spektrumának különválasztása 
megvalósítható, célszerű a két komponensre külön korrekciós tényezőt meghatározni. [Pázmándi, 
2006] 

                                                 
2 Áthatoló sugárzások esetében a javasolt mélység 10 mm. 
3 A javasolt mélység bőr, kéz és láb esetében d = 0,07 mm, szemlencsére d = 3 mm. 

(24)
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3. A kozmikus sugárzási tér 
Az embereket és a tárgyakat az űrben folyamatosan érő sugárzás több komponensből tevődik 

össze, jellemzői helyről helyre és időről időre jelentős mértékben változhatnak. Az 
űrállomásokon és egyéb űreszközökön a szerkezeti elemek sugárzásgyengítő és konverziós 
hatása miatt a szekunder sugárzás aránya sem elhanyagolható. A primer sugárzás egy része 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 (albedo) neutronok társulnak.  

A kozmikus sugárzási tér leírásához ezért a következőkben a [Pázmándi, 2003]-ban javasolt 
csoportosítást használtam, amely szerint célszerű, ha különválasztjuk a részecskék eredetére és az 
alacsony Föld körüli pályán keringő objektumok környezetében 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. 

3.1. A galaktikus komponens 
A csillagközi térben általában állandó fluxusú és közel izotróp eloszlású galaktikus kozmikus 

sugárzást (GCR, galactic cosmic radiation) többnyire nagyenergiájú (1 MeV – 1014 MeV) és 
emiatt nagy áthatolóképességű, Naprendszeren kívüli eredetű töltött részecskék (86%-ban proton, 
12%-ban alfa-részecske, kis gyakorisággal nehezebb ionok és elektronok) alkotják [Simonsen, 
2000]. A galaktikus kozmikus sugárzás differenciális spektrumait mutatja a 4. ábra hidrogénre, 
héliumra és szénre a naptevékenység minimuma és maximuma idején.  

 
4. ábra: A galaktikus kozmikus sugárzás differenciális spektruma a bolygóközi térben a 

naptevékenység minimuma (sol. min.) és maximuma (sol. max.) idején hidrogénre, héliumra és 
szénre (CREME96) 
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Az 1 GeV/nukleonnál nagyobb energiákra a galaktikus kozmikus sugárzás spektruma jól 
közelíthető az  

 γ−≈ EEN )(  

képlettel, ahol E a részecskék energiája, N(E) a részecskék fluxusa és γ ≈ 2,5. Kisebb energiákon 
a spektrum a naptevékenység intenzitásától függő szoláris moduláció miatt torzul (ld. 3.2. fejezet: 
A szoláris komponens). 

A galaxis csillagaiban, illetve a szupernóva-robbanások alkalmával keletkezett részecskék 
energiája a csillagközi anyaggal való kölcsönhatás során megváltozik, eközben szekunder 
galaktikus kozmikus sugárzás is keletkezik. Az értekezés írásakor még nem tisztázott, milyen 
folyamatok gyorsítják fel 10 J nagyságrendű energiákra a spektrum ultra-nagyenergiás részén 
található részecskéket; valószínűsíthető, hogy e részecskék extragalaktikus eredetűek  
[Wefel, 2004]. Az évi néhány napkitöréstől eltekintve a dózis jelentős része a galaktikus 
sugárzásból származik. Az átlagos elnyelt dózisteljesítmény körülbelül 15 µGy/h, ami a Föld 
felszínén mérhető elnyelt dózisteljesítménynél közel két nagyságrenddel nagyobb. 

3.1.1. Az anomális kozmikus sugárzás 
Az úgynevezett anomális kozmikus sugárzás a helioszférába4 behatoló csillagközi semleges 

atomokból ered, amelyeket a Nap folyamatosan – több száz km/s sebességgel – kifelé áramló 
koronája, az ún. napszél, valamint a Nap ultraibolya-sugárzása ionizál, majd a napszélbe fagyott 
mágneses tér kisodor a lökéshullámig. Ez az a tartomány, ahol a keletkezéskor szuperszonikus 
napszél – hozzávetőleg 80-100 CsE (csillagászati egység5) megtétele után – szubszonikussá 
lassul. Az anomális kozmikus sugárzás főleg egyszeresen ionizált atomokat tartalmaz, melyek 
energiája néhány száz MeV/amu6-ig terjed, így a Naprendszer belsejében és a Föld 
környezetében is jól észlelhető. Galaktikus eredete miatt az anomális kozmikus sugárzást a 
galaktikus kozmikus sugárzás részének tekintik. 

Korábban úgy vélték, hogy az anomális komponens a lökéshullámon történő 
részecskegyorsítás eredményeképpen jön létre. [Cummings, 1998]  A Voyager-1 űrszondának a 
2004. december 16-i áthaladása a belső lökéshullámon viszont nagy meglepetéssel szolgált. Az 
űrszonda ugyanis a 100 MeV/amu nagyságrendű energiával rendelkező részecskék 
megnövekedett intenzitásának nyomát sem találta a lökéshullám környezetében. Egy legfeljebb 
néhány 10 MeV energiájú komponens ugyan valóban megjelent, de valószínűsítik, hogy az 
anomális kozmikus sugárzás nagyenergiájú része sokkal kijjebb vagy esetleg a lökéshullám 
speciális helyein gyorsul fel. [Király, 2007] 

3.2. A szoláris komponens 
A galaktikus kozmikus sugárzásnál lényegesen lágyabb spektrummal (néhány eV – több ezer 

MeV) rendelkező szoláris sugárzást a főként protonokból és elektronokból, kisebb arányban a 
vasig bezárólag a protonnál nehezebb ionokból álló napszél alkotja. Fluxusa általában kicsi, 
azonban nagy napkitörések esetén a galaktikus sugárzás fluxusát három-négy nagyságrenddel is 
felülmúlhatja. A kiáramló napszél a galaktikus eredetű kozmikus sugárzással kölcsönhatásba lép, 
melynek eredményeképpen gátolja a galaktikus komponens bejutását a Naprendszerbe (szoláris 
moduláció). A részecskék energiát veszítenek, a kisenergiás részecskék pedig el sem jutnak a 
Földig. A szoláris moduláció így egyfajta védőrendszert jelent a Naprendszerbe hatoló kozmikus 
sugárzással szemben. 
                                                 
4 a Naprendszer azon tartománya, amelyet a Nap részecskesugárzása, a napszél tölt ki 
5 1 CsE = 150 millió km, a Nap-Föld távolság 
6 az atomi tömegegység (amu, atomic mass unit), a 12C izotóp tömegének 1/12 része  

(25)
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A Napban lezajló események többsége periodikusságot mutat. A legfontosabb ezek közül a 
Nap mágneses pólusainak felcserélődése miatt bekövetkező, átlagosan 11 évig tartó napciklus. A 
napciklus definíció szerint a naptevékenység minimuma idején kezdődik, amikor a Nap mágneses 
tere közel dipólus. Mivel központi csillagunk anyaga plazma halmazállapotú, a differenciális 
rotáció miatt mágneses mezejének erővonalai időről időre összegabalyodnak, és mágneses 
hurkok formájában elszakadnak a felszínétől (mágneses átkötődés), napkitöréseket okozva ezzel. 
A 11 évig tartó napciklus során ezek a zavarok egyre gyakoribbá és erőteljesebbé válnak 
(naptevékenység maximuma), és végül bekövetkezik a mágneses pólusok felcserélődése és a 
dipólus tér újbóli felépülése (naptevékenység minimuma). A naptevékenység maximális 
erőssége, akárcsak a napciklus hossza ciklusról ciklusra is változhat. [Almár, 1996] 

A naptevékenység egyik legkönnyebben megfigyelhető kísérő jelensége a napfoltok 
megjelenése, amelyek környezetüknél alacsonyabb hőmérsékletű területek a Nap felszínén. A 
napfoltok száma erős korrelációt mutat a naptevékenység erősségével [Herrmann]. A 
napkitörések gyakorisága az 

 db/év178,0)proton/cm103( 75,027 WFN ⋅=⋅>  
összefüggéssel írható le, ahol W a napfoltok száma, F a fluencia – vagyis a fluxusnak a 
napkitörés időtartamára vett idő szerinti integrálja – földtávolságnyira, N az események éves 
száma. Mivel a napszélnek hónapokba telik, mire eléri a helioszféra határát, a megfigyelt 
napfoltszámokat a szoláris moduláció előrejelzésénél is felhasználják.  

A naptevékenység maximuma alatt gyakori nagy naprészecske-események (SPE, solar 
particle event) túlnyomórészt napflerekből – a mágneses átkötődési pontokból kiinduló 
részecskenyalábokból – és korona-anyagkidobódásokból (CME, coronal mass ejection) 
származnak, amelyek a Nap aktív tartományaiban végbemenő bonyolult mágneses 
összekapcsolódási folyamatok eredményei; időtartamuk a pár órától a pár napig terjedő 
nagyságrendekbe esik. Az eddig mért legnagyobb naptevékenységet 1972 augusztusában 
észlelték, az Apollo-program során az űrhajósok által elszenvedett dózis a bőr felületén 3,6 Gy, a 
vérképző szervekre 0,35 Gy volt a jól árnyékolt parancsnoki  modulban [Schöner, 1999]. A 
10 MeV feletti integrális proton fluxus maximuma a 106 cm-2s-1-et is elérte.  

Korona-anyagkidobódásokat követően a galaktikus kozmikus sugárzás intenzitásában egy 
hirtelen, közel 20%-os csökkenés figyelhető meg (5. ábra). Ezt a jelenséget felfedezőjéről 
Forbush-csökkenésnek nevezték el [Forbush, 1937].  

(26)
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5. ábra: A galaktikus kozmikus sugárzás intenzitásának százalékos csökkenése a deep riveri, 

mount wellingtoni és kergueleni neutron monitorokkal végzett mérések eredményei alapján (a 
megjelenített időszakasz az észlelt korona-anyagkidobódás (CME) időpontjában kezdődik) 

[Cane, 2000] 

3.3. A sugárzási tér jellemzői a Föld körüli térségben 
A napszél és a galaktikus kozmikus sugárzás kölcsönhatásaként kialakuló sugárzási teret a 

Föld, mint égitest jelentős mértékben módosítja. Szilárd testként a kozmikus sugárzást egy adott 
térszögből kitakarja, vastag légköre pedig egyrészt gyengíti azt, másrészt – konverziós hatása 
miatt – jelentős szekunder részecske forrás is. Bolygónk jelentős mágneses térrel is rendelkezik, 
amely a kozmikus sugárzást alkotó töltött részecskéket eltéríti, jelentős részüket be is fogja, ezzel 
jelentős védelmet biztosítva a Föld felszínén lakóknak, akárcsak a Nemzetközi Űrállomáson vagy 
az egyéb, alacsony Föld körüli pályán keringő űreszközökön tartózkodó űrhajósoknak.7  

3.3.1. A geomágneses levágás hatása 
Ahhoz, hogy a kozmikus eredetű sugárzás elérje a magnetoszféra egy adott pontját, először 

át kell hatolnia a Föld mágneses terének egy részén. A kozmikus sugárzást alkotó részecskék 
esetében az erre jellemző mennyiséget mágneses ellenálló képességnek nevezzük, amit a 
kinetikus energia és a töltés hányadosaként definiálhatunk, mértékegysége a MV, GV. Az azonos 
ellenálló képességgel 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 adott pontot. Ez a földrajzi helytől és a 
részecske sebességének irányától függő mennyiség a geomágneses levágás (cutoff).  

                                                 
7 Ugyanakkor a befogott részecskéknek köszönhetően a kozmikus sugárzás intenzitása a sugárzási övekben 
nagyságrendekkel nagyobb (ld. 3.3.3 fejezet).  
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Fredrik Størmer norvég geofizikus a múlt század 30-as éveiben a töltött részecske és egy 
mágneses dipólus közötti kölcsönhatás vizsgálata kapcsán a mágneses levágásra a következő 
összefüggést vezette le [Størmer, 1937]: 

 ( ) ,
sinsincos11
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ahol R az irányfüggő mágneses levágás GV-ban,  λM a mágneses szélesség, rD a mágneses dipólus 
centrumától mért távolság Föld-sugár egységben, ζ a zenit szög, ψ a mágneses északi iránytól az 
óramutató járásával megegyező irányban mért azimut szög és CD a mágneses 
dipólmomentummal arányos konstans, a „2000 IGRF” (International Geomagnetic Reference 
Field: a Föld mágneses terének szabványos matematikai leírása) modell szerinti értéke 59,6 GV. 
A mágneses levágásra gyakran alkalmazzák a függőleges levágás (vertical cutoff) közelítést: 

 .
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A sarkoknál ez az érték minimális (gyakorlatilag 0 GV), míg az egyenlítőnél maximális, ott a 
Nemzetközi Űrállomás közel 400 km-es pályamagasságán az értéke ~15 GV. Ennek megfelelően 
az egyenlítőnél csak az ennél nagyobb energiájú részecskék képesek áthatolni a Föld mágneses 
pajzsán. Geomágneses viharok idején a Föld mágneses védelmének gyengülése következtében a 
mágneses levágás csökken, vagyis a csendes időszakokhoz viszonyítva már a kisebb energiájú 
részecskék is eljutnak a mágneses tér adott pontjába: 
 ( )[ ].9,2/exp54,01 RRRvihar −⋅−⋅=  

A fenti kifejezést a gyakorlatban mint átlagos korrekciót veszik figyelembe. A valóságban a 
mágneses levágás csökkenésének mértéke a mágneses vihar erejétől is függ. [Adams, 1986] 

3.3.2. A Föld árnyéka 
A Föld felszínén a kozmikus eredetű sugárzást bolygónk 2π térszögben leárnyékolja. A 

kitakarás mértéke (Ω) a földfelszín feletti magasság (h) növelésével csökken: 
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ahol RE a Föld közepes sugara (6370 km). A Nemzetközi Űrállomás pályamagasságán Ω értéke a 
földfelszín feletti pillanatnyi magasság függvényében 1,3 π – 1,4 π között változik. 

A határ a valóságban nem ilyen éles, ezt a jelenséget kozmikus sugárzási penumbrának 
(cosmic ray penumbra) nevezik. A geomágneses levágáshoz közeli mágneses ellenálló 
képességgel rendelkező egyes részecskék az egyébként optikai értelemben a Föld által kitakart 
irányokból ugyanis elérhetik a magnetoszféra adott pontját. Hasonló módon, az optikailag nem 
kitakart irányokból érkező részecskék pályája is keresztezheti a Földet. A kozmikus sugárzási 
penumbra analitikus leírása meglehetősen bonyolult, tekintve, hogy bolygónk mágneses terének 
centruma nem esik egybe annak geometriai középpontjával. A problémát ezért általában 
numerikusan, a pályák nyomkövetésének (trajectory-tracing) módszerével kezelik. Ekkor a 
magnetoszféra egy adott pontjából indított különböző mágneses ellenálló képességű részecskék 
pályáját követik nyomon a Földdel való keresztezésig, illetve a magnetoszféra határáig. A 
probléma bonyolultsága miatt viszont a gyakorlatban – közelítésként – a Föld irányából érkező 
részecskék esetében feltételezik, hogy azok pályája keresztezi a Földet. [Smart, 2000, 2006] 

(27)

(28)

(29)

(30)
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3.3.3. A Föld sugárzási övei és a Dél-atlanti anomália 
A magnetoszféra zárt erővonalai mentén stabil pályákra befogott töltött részecskék sugárzási 

öveket hoznak létre a Föld körül, amelyeket felfedezőjükről van Allen-öveknek hívunk. A töltött 
részecskék bonyolult, spirál alakú mozgása a sugárzási övekben három komponensre bontható: 

- a mágneses erővonalak körüli körmozgás; 
- a töltött részecske vezetőpontjának mozgása (guiding centre motion) a mágneses 

tükörpontok között (A Föld mágneses tere mágneses csapdaként működik, a sarkok felé – 
a kisebb mágneses indukciójú térrészből a nagyobb felé – közeledve a részecske erővonal 
menti sebességkomponense folyamatosan csökken, zérussá válik, majd előjelet vált, 
vagyis a részecske visszafordul.); 

- az inhomogén mágneses tér miatt kialakuló, a mágneses erővonalakra merőleges irányú 
drift mozgás (töltésüknek megfelelően az elektronok kelet felé, a protonok és egyéb nehéz 
ionok nyugat felé haladnak). 

 
A Föld körül két stabil öv létezik. A külső sugárzási övet az Egyenlítő felett közel 

3,5 – 4,5 földsugárnyi távolság között főként 0,5 és 7 MeV közötti energiájú elektronok alkotják. 
A befogott részecskék forrása a napszél, valamint a galaktikus kozmikus sugárzás részecskéi. A 
belső öv az Egyenlítő fölött 1,5 – 2,0 földsugárnyi távolságban található; nagyobb részt  
nagyenergiájú (10 – 600 MeV) protonok és kisebb mértékben elektronok és ionok alkotják. A 
20 MeV-nél nagyobb energiájú protonok főként a felső légkörben keletkezett albedó neutronok 
bomlásából származnak, a többi töltött részecske a külső övből történő diffúzió útján kerül a 
belső övbe. Kikerülés a légkörben való elnyelődés, valamint geomágneses viharok során az öv 
külső határán keresztül történő kiszökés révén történhet. A naptevékenység maximuma idején az 
atmoszféra kitágul, több proton nyelődik el, vagyis ekkor kisebb a befogott részecskék fluxusa. 
Ugyanakkor mivel a napszéltől a belső öv a külső övnél jobban védett, ezért sokkal stabilabb is 
[Walt, 1994]. A Föld körül ezeken kívül létezik egy anomális öv is, amelyet az anomális 
kozmikus sugárzás részecskéi alkotnak [Cummings, 1993].  

A sugárzási övek közötti határvonal nem éles. A belső és a külső sugárzási öv kiterjedése a 
naptevékenység függvényében jelentős mértékben változhat, nagyobb geomágneses viharok 
idején az övek teljesen össze is olvadhatnak. Ideiglenesen további sugárzási övek is 
kialakulhatnak. Ennek egyik példája az Argus (1958) és a Starfish (1962) projektek keretében 
480 km, illetve 400 km magasan végrehajtott nukleáris robbantások révén létrehozott befogott 
elektron övek, melyek hónapokig is fennmaradtak. [Elliot, 1963] 

A sugárzási övek védőhatása a mágneses erővonalak irányának és sűrűségének megfelelően 
az Egyenlítő fölött maximális, és a pólusokhoz közeledve erősen csökken. Jóllehet a 
geomágneses tér kis pályamagasságokon egy mágneses dipólus terével jól közelíthető, bolygónk 
mágneses tengelyének a forgástengelyhez viszonyított elfordulása (~11°) és eltolódása (~500 km) 
miatt a mágneses tér a Földhöz viszonyítva nem szimmetrikus. A brazil partok és Dél-Afrika 
közötti térségben a belső sugárzási öv a felszín feletti 200 km magasságig nyúlik le, így az 
alacsony Föld körüli, közepes vagy nagy inklinációjú pályán keringő űreszközök is áthaladhatnak 
a belső sugárzási övön. Ezt a kitüntetett térséget elhelyezkedése után Dél-atlanti anomáliának 
(DAA) nevezték el. A DAA helyzete nem állandó, középpontja a Föld mágneses pólusainak 
vándorlása miatt évente közel 0,3°-ot elmozdul a nyugati irányba. A sugárzási övek és a Dél-
atlanti anomália helyzetét mutatja a 6. ábra. [Kivelson, 1995] 
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6. ábra: A sugárzási övek és a Dél-atlanti anomália 

A Dél-atlanti anomáliában a sugárzási tér jelentős anizotrópiát mutat. A DAA egy mágneses 
tükörponthoz közel helyezkedik el. Itt a befogott töltött részecskék erővonal menti 
sebességkomponense közel nulla, így döntően csak az adott pontban a mágneses erővonalra 
merőleges síkkal maximálisan 15°-ot bezáró irányokból érkezhetnek. Az anizotrópia egy másik 
oka az úgynevezett kelet-nyugati aszimmetria. A nyugat felől érkező protonok vezetőpontja 
magasabban van, mint a keletről érkezőké. A keletről érkező protonok így sűrűbb légrétegeken 
haladnak át, ahol nagyobb valószínűséggel nyelődnek el. Az effektus fordítottja igaz a befogott 
elektronokra is. Ennek eredményeképpen nyugatról főként protonok, keleti irányból főként 
elektronok érkeznek. Az aszimmetria a nagyobb Larmor-sugár miatt nagyobb energiákon, illetve 
az atmoszféra sűrűségének gradiense miatt alacsonyabb pályamagasságokon jelentősebb. 
[Heckman, 1963] 

3.3.4. Albedó neutronok alacsony Föld körüli pályán 
A primer kozmikus sugárzás neutronokat nem tartalmaz, mivel a neutron szabad állapotban 

885,7 ± 0,8 s felezési idővel [Amsler, 2008] protonra, elektronra és antineutrínóra bomlik. 
Azonban az elsődleges sugárzás egy része – a felső légkör nitrogén és oxigén molekuláinak 
atomjaival ütközve – a molekulák ionizációja mellett (p,n), (α,n) és egyéb reakciók során 
másodlagos sugárzássá alakul, amely az eredeti sugárzási teret még összetettebbé teszi. A Föld 
atmoszférájába belépő nagyenergiájú részecske a legtöbb kölcsönhatásnál 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. A 
létrejött szekunder sugárzás igen összetett, töltött részecskéket, neutront, gamma- és röntgen-
sugárzást, müont és π-mezont egyaránt tartalmaz. A fenti folyamatot légköri részecskezápornak 
nevezzük.  

A keletkezett kisenergiájú neutronok – közelítőleg 10 MeV energiáig – gerjesztett magokból 
léphetnek ki, közel izotróp szögeloszlással. Emellett ütközések során nagyenergiájú protonokból 
töltéscserével nagyenergiájú neutronok is keletkezhetnek, melyek irányeloszlása nagymértékben 
anizotróp; a keletkezés módja miatt valószínű kilökődési irányuk a földfelszín felé mutat. A 
földfelszín különböző pontjaira telepített neutronmonitorok így közvetve a galaktikus kozmikus 
sugárzás intenzitásának mérésére, valamint a naptevékenység nyomonkövetésére is alkalmasak. 

Mivel a neutronok a töltött részecskékkel ellentétben nagy szögek alatt szóródhatnak, 
könnyen kiszökhetnek az atmoszférából. Az így visszaszórt neutronokat albedó neutronoknak 
nevezzük. Napkitörések esetén, valamint napminimum idején, amikor a galaktikus eredetű 
részecskéknek a Naprendszerbe érve kisebb potenciálgátat kell leküzdeniük, több részecske éri el 
az atmoszférát, így albedó neutron is több keletkezik. A keletkező neutronok száma és 
energiaspektruma a földrajzi szélességtől és a tengerszint feletti magasságtól is jelentős 
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mértékben függ; a pólusok közelében a maximális neutronszám 18 km magasan van, míg az 
Egyenlítőnél 15 km-nél. 

Az űrállomások és egyéb űreszközök fedélzetén az albedó neutronok mellett jelentős 
mennyiségű neutron keletkezik a kozmikus sugárzásnak az űrhajó falával és egyéb szerkezeti 
anyagokkal létrejött kölcsönhatása révén. Armstrong és Colborn számos Monte Carlo számítást 
végzett a Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS) moduljaiban kialakuló 
neutronspektrumokkal kapcsolatban. A neutronok forrása szerint a Föld felső légkörében 
keletkező albedó neutronokat, az űrállomás falában, illetve a szerkezeti anyagokban keletkezett 
nem-befogott galaktikus eredetű protonokból, valamint az ugyanott a befogott protonokból 
keletkezett neutronokat különböztettek meg. Az egyes komponensek differenciális spektrumait 
mutatja a 7. ábra az ISS fedélzetén 500 km-es modell-pályamagasság, 51,6°-os pályahajlás és a 
naptevékenység maximuma esetén.  

 
7. ábra: Az ISS moduljaiban kialakuló differenciális neutronspektrum a naptevékenység 

maximuma idején [Armstrong, 2001] 

A számítások eredményei azt mutatják, hogy a neutronspektrumban 10 keV alatt az albedó 
neutronok, 10 keV fölött az űreszköz falában és szerkezeti elemeiben keletkező neutronok 
dominálnak. A 10 keV és 100 MeV közötti energiatartományban a galaktikus eredetű nem-
befogott protonokból és a befogott protonokból származó neutronjárulék közel megegyezik.8 A 
nem-befogott GCR protonokból származó neutronok differenciális fluxusa 500 MeV körül levág, 
e fölött a szerkezeti anyagokban a befogott protonokból származó neutronok dominálnak. 
Armstrongék a kapott neutronspektrumokat a megfelelő átszámítások után a Mir és a Szaljut-7 
űrállomás, valamint a Kozmosz-1686 fedélzetén mért adatokkal is összevetették. A mért adatok a 
számított értékekkel jó egyezést mutattak. [Armstrong, 2001] 

A neutronok dózisegyenérték-járuléka a különböző űreszközök fedélzetén nem 
elhanyagolható. A szekunder neutronok minőségi tényezője (ld. 2. ábra) a kozmikus sugárzás 
töltött részecskéinek átlagos minőségi tényezőjének (~2,5) a többszöröse, a neutronokból 
származó dózisegyenérték akár a töltött részecskék dózisának 30-40%-át is elérheti. Ugyanakkor 

                                                 
8 A szerzők megjegyzik, hogy – mivel a két komponens aránya a pályaparaméterektől és az árnyékolás 
tulajdonságaitól jelentős mértékben függ – más pályák esetében a két komponens járuléka az adott tartományon belül 
nem feltétlenül egyezik meg.  
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a neutronok széles energiatartománya, spektrumának idő- és helyfüggése, valamint a jelentős 
töltött részecske járulék miatt a neutronok okozta dózis mérése meglehetősen bonyolult feladat, 
amit az űrhajósok testében keletkező neutronok hatásának figyelembevétele tovább nehezít.  

3.4. A kozmikus sugárzási tér leírására szolgáló fontosabb modellek 
A kozmikus sugárzási tér leírására napjainkban számos modell létezik, ezek a tér egy adott 

komponensét (GCR modellek, SPE modellek) írják le a Föld körüli térségben (pl. a geomágneses 
levágás modelljei, befogott elektron modellek, befogott proton modellek stb.). Mivel a 
gyakorlatban a komplex sugárzási tér leírásához, illetve hatásainak jellemzéséhez általában több 
modell együttes használata szükséges, a fejlesztők webes interfészen keresztül elérhető, ingyenes 
modellrendszereket hoztak létre. Ezek közül a két legelterjedtebb rendszer az Európai 
Űrügynökség által kezdeményezett és a Belgiumi Űraeronómiai Intézet (BIRA, Belgian Institute 
for Space Aeronomy) által fejleszett SPENVIS (Space Environment Information System) 
[Heynderickx, 2000], valamint az amerikai Haditengerészeti Kutató-laboratórium (NRL, Naval 
Research Laboratory) által fejlesztett CREME96 (Cosmic Ray Effects on MicroElectronics) 
[Tylka, 1997]. Míg az előbbi modellcsomag csak Föld körüli pályák esetében, az utóbbi a Vénusz 
és a Mars közötti interplanetáris térrészben is alkalmas a kozmikus sugárzási tér, valamint annak 
hatásainak a modellezésére. 

A SPENVIS a sugárzási tér modelljei mellett többek között az atmoszféra, az ionoszféra, a 
mágneses tér, a meteoritok, valamint az űreszközök feltöltődésének leírására alkalmas rutinokkal 
is rendelkezik. A rendszer kutatási feladat szempontjából fontos modellcsomagjait a 2. táblázat 
foglalja össze. 

2. táblázat: A SPENVIS sugárzási tér modellezésére szolgáló moduljai 
modellcsomag modellek típusai modellek 

koordináta generátor 
- űreszköz pályája 
- földrajzi koordináta-háló 
- befogott proton modellek - AP-8 MIN/MAX, 

- CRRESPRO, 
- SAMPEX/PET PSB97 

- befogott elektron modellek - AE-8 MIN/MAX, 
- CRRESELE, 
- AE-8 MIN Update 

- befogott proton anizotrópia 
modellek 

- Badhwar&Konradi 1990 MAX, 
- Watts et al. 1989 VF1-MAX 

források 

- szoláris proton modellek - JPL, 
- ESP, 
- King 

- egyszerű geometriák - SHIELDOSE, 
- SHIELDOSE 2 

dózisok - komplex geometriák - MULASSIS, 
- GEMAT, 
- SSAT 

hatások 
- energia- és LET-spektru-

mok 
- MSU, 
- CREME869 

                                                 
9 A SPENVIS a töltött részecskék energia-, valamint LET-spektrumának előállításához a CREME modellcsomag egy 
korábbi változatának (CREME86) a rutinjait használja. 
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Az általános célú SPENVIS-szel ellentétben a CREME96 elsősorban a kozmikus 

sugárzásnak a Föld körül keringő különféle űreszközök és a nagy repülési magasságokon 
közlekedő repülőgépek fedélzetén helyet foglaló elektronikus eszközökre gyakorolt hatásainak 
megbecslésére szolgál. Ugyanakkor a sugárzási tér CREME96-ban használt numerikus modelljei 
az emberes űreszközök fedélzetén kialakuló nagy LET értékű sugárzási tér szimulálására is 
alkalmasak. A CREME96-ban megvalósított rutinokat a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat: A CREME96 beépített rutinjai 
Rutin neve Modell Bemenő paraméterek 

TRP Befogott protonok 
(AP-8MIN/MAX)* 

- pályaparaméterek (előre definiált ISS 
és űrsikló pályát is tartalmaz) 

- keringések száma 
- naptevékenység minimuma/maximuma

GTRN 

Geomágneses levágás: 
- az előre definiált pályák esetén 

irányokra kiátlagolt (IGRF + 
Tsyganenko modell) 

- saját pályákra: Shea&Smart 
függőleges levágás rács 

- pályaparaméterek (előre definiált ISS 
és űrsikló pályát is tartalmaz) 

- űridőjárás (csendes/viharos) 

FLUX Primer sugárzási tér spektruma 
(differenciális skalárfluxusok) 

- a figyelembe vett legkisebb 
rendszámú elem 

- a figyelembe vett legnagyobb 
rendszámú elem 

- naptevékenység minimuma/maximuma 
vagy SPE legrosszabb nap/hét 

- TRP/GTRN/bolygóközi 

TRANS 
Részecsketranszport (folyamatos 
energia-leadás és fragmentáció az 
alumínium árnyékolásban) 

- FLUX spektrumok 
- Alumínium fal vastagsága vagy 

árnyékolás eloszlás  

LETSPEC 

Az űreszközön belül kialakuló 
sugárzási tér integrális és 
differenciális LET spektruma 
szilíciumban 

- TRANS vagy FLUX spektrumok 
- a figyelembe vett legkisebb 

rendszámú elem 
- a figyelembe vett legnagyobb 

rendszámú elem 
- a figyelembe vett legkisebb fajlagos 

energia 

DOSE Szilíciumban elnyelt dózis 

- TRANS vagy FLUX spektrumok 
- a figyelembe vett legkisebb 

rendszámú elem 
- a figyelembe vett legnagyobb 

rendszámú elem 

HUP/PUP Egyetlen részecske által kiváltott 
hatások 

- LETSPEC spektrumok 
- az eszköz jellemzői 

* A CREME96 a befogott elektronokat nem veszi figyelembe, mivel az elektronikai 
eszközökben nem okoznak úgynevezett egyetlen részecske által kiváltott hatásokat (SEE, single 
event effects) 
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3.4.1. A galaktikus kozmikus sugárzás modelljei 
Napjainkban a galaktikus kozmikus sugárzás két legelterjedtebb modellje a Nymmik 

[Nymmik, 1992] és a Badhwar-O’Neill modell [O’Neill, 2007]. Nymmik az általa felépített 
modellnek 20%-nál kisebb hibát becsült, valójában a bolygóközi spektrumra vonatkozó, az 
adatbázisokban hozzáférhető mérési eredmények és a modellszámítások közötti eltérés átlagosan 
25%-nak adódott; ez a korábbi CREME változatokban alkalmazott modellekhez képest közel 
15%-os javulást jelent. A modell a napfoltszám alapján a napciklus változását is figyelembe tudja 
venni. [Tylka, 1997]  

A Badhwar-O’Neill modell korábbi változata a Nymmik modellénél háromszor nagyobb 
maximális proton fluxusokat adott mind a naptevékenység minimuma, mind a naptevékenység 
maximuma esetére. A Badhwar-O’Neill 2007 modell viszont – az ACE műhold nagyszámú 
adatának köszönhetően – sokkal pontosabb eredményekkel szolgált. A spektrumban gyakori 
nehezebb töltött részecskékre, mint pl. oxigén, szén, szilícium a mért adatoktól való eltérés 5%-
nál is kisebb volt és a teljes spektrum pontossága is jobbnak bizonyult 15%-nál. [O’Neill, 2007] 

Számításaimban a galaktikus komponens leírására – széles körű elérhetősége, valamint a 
számításokhoz elegendő pontossága miatt – a CREME96-ba beépített Nymmik modellt 
használtam.  

3.4.2. A szoláris kozmikus sugárzás modelljei 
A szoláris kozmikus sugárzás modelljeit elsősorban a mérnöki gyakorlatban használják, 

céljuk a küldetés időtartamára kiintegrált szoláris eredetű proton fluxus meghatározása. Ehhez a 
küldetés időtartama alatt várható naprészecske-események számát becsülik meg. Jelenleg három, 
szélesebb körben is elterjedt szoláris kozmikus sugárzási modell létezik, ezek a King, a JPL és az 
ESP modell. [Heynderickx, 2000] 

Dozimetriai célú számításoknál és szimulációknál általában a legrosszabb esetben fellépő 
flerrel (worst case flare) számolnak. Ennek az 1972 augusztusi eseményt tekintik, spektrumát  
(8. ábra) pedig a 
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kifejezéssel közelítik, ahol E a protonok energiája MeV-ben és J a protonok fluenciája cm-2 
egységben. [ECSS, 2000] 

(31)
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8. ábra: Az 1972 augusztusában bekövetkezett SPE integrális spektruma 

Mivel a jelen értekezésben szoláris részecske-eseményekkel kapcsolatos számításokat nem 
végeztem, így az egyes szoláris kozmikus sugárzási modellek részletesebb ismertetésére nem 
térek ki. 

3.4.3. A befogott részecskék modelljei 
A befogott részecskék – a többek között az Európai Űrszabványosítási Együttműködés 

(ECSS, European Cooperation on Space Standardization) által is – szabványnak tekintett 
modelljei az amerikai NSSDC (National Space Science Data Center) által kifejlesztett AE-8 
elektron, valamint AP-8 proton modellek. Az AE-8 és AP-8 az 1960-as és a korai 70-es években 
végzett műholdas mérések eredményeiből származtatott integrális skalárfluxusokat adják meg az 
energia és a McIlwain-féle geomágneses koordináták függvényében. Az így kapott 
fluxustérképek a naptevékenység minimuma és maximuma közti különbségtételen túlmenően 
egyéb időbeli függést nem vesznek figyelembe. [Vette, 1991] 

A CRRES műhold a 90-es évek elején, a naptevékenység maximuma idején, kis inklinációjú, 
meglehetősen elnyúlt pályán (350 km x 33000 km) végzett méréseket. A műhold proton 
teleszkópja és elektron fluxusmérője által mért proton- és elektronfluxusokat az amerikai AFRL 
(Air Force Research Laboratory) a CRRESPRO [Meffert, 1994] befogott proton, illetve a 
CRRESELE [Brautigam, 1995] elektron modellekhez használta fel. A két modell az AP-8, 
valamint az AE-8 modellekhez képest kisebb energia-, illetve koordináta-tartományban és csak a 
naptevékenység maximuma idejére szolgáltatnak fluxusértékeket.  

A SAMPEX/PET PSB97 modellt a BIRA alacsony – közel 600 km-ig terjedő – 
pályamagasságok proton fluxusának meghatározására dolgozta ki a naptevékenység minimuma 
esetére. A modellhez a fejlesztők a SAMPEX műhold proton/elektron teleszkópjával 1994-95 
között végzett mérések eredményeit használták fel [Heynderickx, 1999].  

Az itt felsorolt befogott részecske modellek részecske-energiára vonatkozó érvényességi 
tartományait összehasonlításul a 4. táblázat foglalja össze. 
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4. táblázat: Az egyes befogott részecske modellek energia-tartományai 

 Modell E [MeV] 

AP-8 MIN 0,1 – 400 

AP-8 MAX 0,1 – 400 

CRRESPRO 1,1 – 90,4 Pr
ot

on
 

m
od

el
le

k 

SAMPEX/PET PSB97 18 – 500 

AE-8 MIN (AE-8 MIN Update) 0,04 – 7* 

AE-8 MAX 0,04 – 7 

El
ek

tro
n 

m
od

el
le

k 

CRRESELE 0,5 – 6,6 
*Az AE-8 modell adatai 2 MeV elektron energia felett nem megbízható 
adatokon alapulnak [Heynderickx, 2000] 

 
Jelen értekezésben a befogottrészecske-fluxusok megbecsléséhez széles alkalmazhatósági 

tartományuk miatt a de facto szabvány modelleknek tekinthető AP-8 és AE-8 modelleket 
használtam. 

3.5. A kozmikus sugárzási tér részecskéire alkalmazható fontosabb 
transzportkódok 

A különféle űreszközök árnyékolásának optimalizálására, valamint az elektronikai eszközök 
sugárkárosodásának becslésére az elmúlt évtizedekben számos transzportkódot fejlesztettek ki. A 
problémák megoldására kezdetben elsősorban determinisztikus számításokat alkalmaztak, a 
Monte Carlo (statisztikus) módszerek inkább az utóbbi években, a számítógépek sebességének 
növekedésével kerültek előtérbe. A determinisztikus kódok előnye a gyorsaság, viszont csak 
egyszerű – például sík vagy gömbhéj – geometriájú problémák megoldására alkalmasak. 
Bonyolultabb problémák, mint például összetett háromdimenziós geometriák esetében általában 
Monte Carlo módszerek alkalmazása szükséges, ami meglehetősen számolásigényes.  

A SPENVIS rendszer részét is alkotó SHIELDOSE-2 a különböző fajtájú árnyékolások 
mögötti dózisok számítására használt egyik legelterjedtebb, ingyenesen hozzáférhető eszköz. A 
szoftver – különböző energiájú, monoenergiás elektronokra (0,05-10 MeV) és protonokra 
(0,1-10000 MeV) előre kiszámított – mélységi dózis táblázatok felhasználásával számítja ki adott 
elektron- és protonspektrum esetén az adott anyagban időegység alatt elnyelt dózist. A 
SHIELDOSE-2 nagy előnye, hogy vékony rétegek esetében viszonylag gyors és pontos 
eredményt ad, ugyanakkor csak egyszerűbb alumínium árnyékolások (alumíniumtömb mögött 
vagy alumínium gömbhéj belsejében) és néhány gyakori detektor, illetve target anyag (pl. 
szilícium, alumínium, grafit, levegő, víz, testszövet) esetében alkalmazható. Az árnyékolás 
vastagságát növelve a számítások pontatlansága jelentősen nő, ami az árnyékolásban keletkezett 
szekunder részecskékkel kapcsolatos elhanyagolásokból következik [Lei, 2002]. 

A CREME96 modellcsomag TRANS és DOSE nevű moduljai – a SHIELDOSE-2-től 
eltérően – protonok és elektronok helyett protonok és nehezebb töltött részecskék (1-105 MeV) 
transzportjának számítására alkalmasak. A TRANS modul az árnyékolásban keletkezett – az 
árnyékolás maradék vastagságánál nagyobb hatótávolságú – szekunder részecskéket is nyomon 
követi, így vastag rétegek esetében protonra a SHIELDOSE-2-nél pontosabb eredményeket ad. 
Hátránya viszont, hogy csak alumínium síkgeometria esetén alkalmazható, a DOSE modullal 
pedig csak szilíciumban elnyelt dózis számítható. [Tylka, 1997] 
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A SHIELDOSE-2-n, valamint a CREME96/TRANS és CREME96/DOSE programokon 
kívül számos egyéb determinisztikus kód (pl. HZETRN) létezik, viszont bonyolult 
detektorrendszerekkel kapcsolatos számításokhoz Monte Carlo szimulációra van szükség. Az 
űrdozimetriai célokra is használható Monte Carlo transzport kódok (pl. MCNPX, HERMES-
KFA, FLUKA, MARS, Geant4/MULASSIS) közül a TriTel háromdimenziós űrdozimetriai 
teleszkóppal kapcsolatos számításaim során – elterjedtségük, könnyű és ingyenes 
hozzáférhetőségük, részletes dokumentáltságuk, valamint széles energiatartományban való 
alkalmazhatóságuk miatt – a MULASSIS (12. fejezet) és a FLUKA (6. fejezet) kódokat 
használtam, így most csak ennek a két programnak az ismertetésére szorítkozom.    

3.5.1. MULASSIS  
A MULASSIS (Multi-Layered Shielding Simulation Software) az Európai Űrügynökség 

támogatásával megvalósított, a kozmikus sugárzás árnyékolásának, valamint a sugárzás 
hatásainak analízisére kifejlesztett program, amely a nagyenergiás, részecskefizikai folyamatok 
háromdimenziós szimulálására kifejlesztett Geant4 eszközrendszeren alapul. Egyszerűsített, 
grafikus-webes felületen keresztül használható változata a SPENVIS modellcsomag részét 
képezi. A MULASSIS a kozmikus sugárzás hatásainak vizsgálata szempontjából fontos energia-
tartományokban (5. táblázat), valamint egyszerű geometriák (többrétegű sík vagy gömbhéj 
árnyékolások) esetében alkalmas a kozmikus sugárzás részecskéi transzportjának szimulálására. 

5. táblázat: A MULASSIS transzportkóddal szimulált, a kozmikus sugárzás szempontjából 
fontosabb részecske fajták energia-tartományai 

részecskék energiatartomány 

protonok 20 MeV – 100 GeV 

nehezebb ionok 10 MeV/n – 10 GeV/n 

elektronok 10 keV – 30 MeV 

neutronok termikus – 1 GeV 

 
Az egyes rétegekre az előre meghatározott négy lehetőségen (vákuum, levegő, alumínium, 

szilícium) kívül tetszőleges fajtájú anyagok definiálhatók. A MULASSIS program segítségével 
végeredményül az egyes határfelületekre vonatkozó fluxusok, illetve fluenciák, valamint az egyes 
rétegekben történő nem-ionizáló energiaveszteségek, teljes energia-leadások és a leadottenergia-
spektrumok határozhatók meg. Az egyes primer részecskék pályája a kimeneten nyomon 
követhető, így a program közvetett módon véges síkgeometriák és koincidenciák vizsgálatára is 
alkalmas. [Lei, 2002] [Truscott, 2002] 

3.5.2. FLUKA  
A FLUKA transzportkód különböző változatai – beleértve a jelenlegi, 2008.3-as verziót is – 

mind a célkitűzéseket, mind az alkalmazott fizikai modelleket tekintve egymáshoz képest jelentős 
eltéréseket mutatnak; a FLUKA (FLUktuierende Kaskade) elnevezés csupán a történelmi 
hagyományok miatt maradt fenn. A Fluka2008.3 transportkód közel 60 különféle részecske 
transzportját képes a MULASSIS-énál szélesebb energia-tartományon belül (6. táblázat), akár 
elektromos és mágneses tér jelenlétében is szimulálni, a geometriát definiáló csomagnak 
köszönhetően pedig legfeljebb 1000 különböző régiót tartalmazó komplex geometriák is 
modellezhetők. Az egyes régiókra tetszőleges anyagok definiálhatók. 
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6. táblázat: A Fluka2008.3 transzportkóddal szimulált, a kozmikus sugárzás szempontjából 
fontosabb részecske fajták energia-tartományai 

részecskék energia-tartomány 

protonok 10 MeV – 10000 TeV 

nehezebb ionok 10 MeV/n – 10000 TeV/n 

elektronok 1 keV – 1000 TeV 

neutronok termikus – 20 TeV 

 
A különböző felületeken, illetve adott pontokban meghatározott fluxusok, valamint az egyes 

térrészekre (detektorokra) vonatkozó elnyelt dózisokon kívül többek között a leadottenergia-
spektrumok is meghatározhatók. A detektorokra koincidencia-feltétel is megadható, így a több 
detektorból álló teleszkópok, illetve teleszkóprendszerek is szimulálhatók.  [Ferrari, 2005] 
[Battistoni, 2007] 
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4. Űrdozimetria szilícium detektoros teleszkópokkal 
Az űrállomáson és egyéb űreszközökön folyó dozimetriai mérések egyrészt a dózistérkép 

elkészítését – azaz a dózisteljesítmény helyfüggésének meghatározását – és a dózisteljesítmény 
időbeli változásának nyomon követését szolgálják, másrészt biztosítják az űrhajósok személyi 
dozimetriáját.  

A sugárzás intenzitásának, valamint a leadott energiának a mérésére az elmúlt évszázadban 
számos módszert fejlesztettek ki, melyek között passzív, illetve aktív detektoros módszereket 
különböztethetünk meg. A passzív detektorokra (például termo- vagy optolumineszcens 
detektorok, nyomdetektorok, valamint filmdoziméterek) jellemző, hogy anyagukban a sugárzás 
hatására különféle fizikai vagy kémiai változások mennek végbe. A változás mértékéből – 
detektorfajtától függően – az elnyelt dózisra, a sugárzás intenzitására vagy a részecskék LET-
spektrumára lehet következtetni. Tápellátást – passzív detektorok esetében – a detektálás nem, 
legfeljebb a kiolvasás igényel. Hátrány ugyanakkor, hogy legtöbbjük esetében kiolvasásra 
kizárólag utólagosan, a Földön nyílik lehetőség, így csak a küldetés teljes időtartamára kiintegrált 
dózismennyiségek határozhatók meg.10 A passzív detektoroktól eltérően az aktív detektoros 
űrdozimetriai rendszerek (félvezető detektoros rendszerek, testszövet-ekvivalens proporcionális 
számlálók, GM csövek, szcintillációs detektorok stb.) fontos jellemzője, hogy folyamatos 
tápellátást igényelnek, ugyanakkor segítségükkel a passzív detektorokénál jobb időfelbontás 
érhető el. 

Az űrhajósok dózisegyenértékének meghatározása szempontjából fontos a kozmikus 
sugárzást alkotó részecskék LET-spektrumának folyamatos, valós idejű nyomon követése. A 
világűrben a LET meghatározására jelenleg – a passzív szilárdtest nyomdetektorok mellett – 
testszövet-ekvivalens proporcionális számlálót (TEPC, Tissue Equivalent Proportional Counter) 
és szilícium detektoros teleszkópot egyaránt használnak. A testszövet-ekvivalens proporcionális 
számláló előnye, hogy a tér minden irányából érkező töltött részecskék detektálására alkalmas, 
viszont 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 [Sakaguchi, 1999]. A korábbi TEPC 
változatok a 0,4 keV/µm alatti LET értékű sugárzásra nem voltak érzékenyek, a jelenlegi 
amerikai fejlesztésű TEPC-kel már 0,2 keV/µm LETvíz értékig a hatásfok szignifikáns mértékű 
csökkenése nélkül tudnak mérni [Zhou, 2007]. A testszövet-ekvivalens proporcionális 
számlálókhoz viszonyítva a teleszkópok óriási előnye a hosszú idejű stabilitás, valamint a 
kedvezőbb jel/zaj arány. A jelenleg használatos egytengelyű változatok ugyanakkor csak a tér 
kitüntetett irányából érkező részecskék detektálására alkalmasak. 

                                                 
10 Ez alól kivételt jelent az MTA KFKI AEKI-ben fejlesztett Pille termolumineszcens dózismérő rendszer, melynek 
esetében a rendszer fedélzeti kiolvasójának köszönhetően a dózismérő automata üzemmódban keringésenként 
(90 perc gyakorisággal) kiolvasható. 
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4.1. A félvezető detektoros teleszkópok működési elve  
Részecsketeleszkóp – a későbbiekben teleszkóp – alatt olyan, több detektorból álló 

detektorrendszert értünk, amelyben egy töltött részecskén koincidencia- és/vagy 
antikoincidencia-kapcsolás segítségével több mérést is el lehet végezni. Űrdozimetriai 
teleszkópokkal általában a detektor(ok) érzékeny térfogatában leadott energia mérhető, valamint 
meghatározható, hogy az adott részecske a teleszkóp geometriája által meghatározott térszögből 
érkezett-e. Félvezető detektoros rendszerek esetében leggyakrabban a két azonos aktív sugarú és 
vastagságú szilícium detektorból álló teleszkóp elrendezést használják (ld. 9. ábra). 

 
9. ábra: A két azonos sugarú detektorból álló teleszkóp geometria 

A teleszkópokkal történő mérések során a teleszkóp két detektorát ÉS kapuként – 
koincidenciába kötve – használjuk, így a mindkét detektorban jelet adó részecskéket külön 
detektáljuk, vagyis az ún. kapuzott (koincidencia) és a kapuzatlan (teljes) leadottenergia-
spektrum egyaránt meghatározható. A kapuzott spektrumból a beérkezett részecskék LET-
spektrumát – azaz az egységnyi LET-re jutó részecskeszámot – állíthatjuk elő, a detektorokban 
elnyelt teljes energiamennyiség pedig a detektor anyagának dózisával arányos. Ahhoz, hogy a 
testszövetre jellemző elnyelt dózist megkapjuk, szükség van az adatok testszövetre való 
átszámítására. Az átszámításhoz használt korrekciós tényező értéke függ a részecskék 
energiájától és LET értékétől is. Az így meghatározott LET-spektrum és az elnyelt dózis 
ismeretében a dózisegyenérték kiszámítható. A teleszkópot alkotó detektorok szerepe lehet 
kitüntetett (egy mérő-, illetve egy kapuzódetektor) vagy egyenrangú (mindkét detektor betölti 
egyben a mérő- és a kapuzódetektor szerepét is). 

A detektorok közti távolság növelésével a részecskék által a detektorban megtett úthossz 
bizonytalansága csökkenthető, viszont a teleszkóp érzékenysége is leromlik. Amennyiben a minél 
nagyobb hatásfok és a minél kisebb bizonytalanság követelményét is ki szeretnénk elégíteni, úgy 
a detektorok közötti távolság és a detektorsugár arányának optimális értékére 0,9-et kapunk 
[Pázmándi, 2003]. Az eltérő sugarú szilícium detektorokból épített teleszkópok esetében a 
detektorok sugarának arányát növelve a rendszer érzékenységének szögfüggése csökken, azaz 
egyenletesebb lesz, azonban néhány mérnöki szempont ennek alkalmazása ellen szól, így például 
a csereszabatosság könnyebb biztosítása és a szimmetrikus kialakításból adódó egyszerűbb 
mechanikai kivitel, ami „űrkvalifikált” készülékek esetében igen fontos. A részecskék 
jellemzőinek meghatározására további lehetőségek nyílnak, ha a teleszkóp kettőnél több elemből 
áll. 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 anizotróp sugárzási térben előnytelen [Pázmándi, 2003]. 
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4.2. A teleszkópok geometriai tényezője  
A teleszkópos detektorrendszerek érzékenységének jellemzésére bevezették a geometriai 

tényező (G) fogalmát. A geometriai tényező az adott intenzitású térben a beütésszám nagyságára 
jellemző mennyiség, a különböző szögből látható hasznos detektorfelületek (ld. 9. ábra, 
sötétszürkével jelölt terület) összege: 

 ,dsin)(2
2/

0
∫=

π

ϕϕϕTG  

ahol φ a polárszög a gömbi koordinátarendszerben és 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.  

Az (32) kifejezés analitikus alakját Thomas és Willis vezette le kör-, illetve téglalap alakú 
geometriában, izotróp és cos2φ-s sugárzási tereket feltételezve [Thomas, 1972]. Az űrdozimetriai 
teleszkópoknál legelterjedtebb, két egyenlő sugarú és a sugárhoz viszonyítva elhanyagolható 
vastagságú detektorból álló teleszkópot és izotróp sugárzási teret feltételezve a geometriai faktor 
a következő formába egyszerűsödik: 

 ( ),422 422222 pprprG +−+= π  

ahol r a detektorok sugara és p a detektorok közötti távolság (ld. 9. ábra). Azonos méretű négyzet 
alakú detektorok esetén a geometriai faktor: 
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ahol x a detektorok oldalainak hossza. 

4.3. Űrdozimetriai célú egytengelyű szilícium detektoros teleszkópok  
A világűrben napjainkig számos űrdozimetriai célú egytengelyű szilícium detektoros 

teleszkópot használtak már, illetve használnak napjainkban is. A jelentősebb típusok főbb 
jellemzőit az alábbiakban ismertetem. Az egyéb, főként spektroszkópiai célú, több mint két 
detektorból álló teleszkóp-rendszerekre – mint például az amerikai CPDS (Charged Particle 
Directional Spectrometer) [Lee, 2005] vagy az európai REM (Radiation Environment Monitor) 
[Bühler, 1996] – itt nem térek ki. Ezek fő jellemzője, hogy a több, eltérő vastagságú detektorból 
álló konstrukció révén a beérkező részecskék fajtájának és energiájának meghatározására is 
alkalmasak, viszont az érzékelés térszöge a kétdetektoros teleszkópokéhoz képest jelentősen 
lecsökken. Némely teleszkóptípus pedig – mint például az űrhajósok által tapasztalt 
fényfelvillanások vizsgálatára szolgáló Alteino [Narici, 2004] – csak a nagyobb LET értékű 
sugárzásokra érzékeny (65 keV/µm – 400000 keV/µm), így dozimetria célra nem alkalmas. 

4.3.1. A DOSTEL 
A Kieli Egyetemen fejlesztett DOSTEL (DOSimetric TELescope) egytengelyű szilícium 

detektoros teleszkóp az eddig a világűrben az egyik leggyakrabban használt űrdozimetriai 
teleszkóp. A készülék különböző változataival korábban az STS-81 (1997. január) és STS-84 
(1997. május) missziók keretében az amerikai űrrepülőgépek, valamint a Mir, a Nemzetközi 
Űrállomás (ISS) és polgári repülőgépek fedélzetén végeztek méréseket. A DOSTEL korábbi 
változatait két darab 315 µm vastag, 6,0 cm2 aktív felületű, teljesen kiürített rétegű PIPS 
(Passivated Implanted Planar Silicon) detektor alkotta, mindkettő egyszerre töltötte be a mérő-, 

(32)

(33)

(34)
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illetve a kapuzódetektor feladatát. A LET értékét a detektorban leadott energia és – izotróp 
sugárzási teret feltételezve – a benne megtett átlagos úthossz hányadosaként határozták meg. 
Detektoronként az előerősítőt két erősítő fokozat követte, melyek segítségével a mérni kívánt 
tartományt két részre, egy kis- és egy nagyenergiás részre osztották, így kisebb energiákra az 
eszköz jobb energiafelbontást biztosított. A teleszkóponkénti négy erősítőről kivett jelek egy-egy 
csúcsdetektorra kerültek, melyek kiolvasását egyetlen multiplexelt analóg-digitális átalakítóval 
(ADC, Analog-to-Digital Converter) valósították meg, így egy-egy mérés csak a teljes idő egy 
negyedében történt. [Beaujean, 1999] 

A DOSTEL jelenlegi változatait – a Matroshka antropomorf fantomon elhelyezett 
Matroshka-DOSTEL-t, illetve az ISS Columbus nevű európai moduljának külsején elhelyezkedő 
EUTEF (European Technology Exposure Facility) platformján található EuTEF-DOSTEL-t – két 
különböző (150 µm és 300 µm) vastagságú, 6,93 cm2  aktív felületű PIPS detektor alkotja. A 
teleszkópra és egymásra merőlegesen két darab, a dózisteljesítmény és a számlálási sebesség 
mérésre szolgáló, 300 µm vastagságú és 2,31 cm2 aktív felületű szilícium PIN (p-type – instrinsic 
– n-type) dióda foglal helyet11. A széles dinamika-tartomány eléréséhez – a korábbi verzióktól 
eltérően – logaritmikus erősítő fokozatot használnak. [Dettman, 2007] [Burmeister, 2005] 

A 2009-ben az európai DOSIS (Dose distribution inside ISS) csomag részeként az űrállomás 
Columbus moduljára felbocsátandó kísérletben két, egymásra merőleges tengelyű DOSTEL 
végez majd méréseket [Reitz, 2007]. 2001-ben, a DOSMAP (Dosimetry Mapping) program 
keretében volt már arra példa, hogy két DOSTEL a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén egymás 
mellett végzett méréseket [Reitz, 2001], de sajnálatos módon az űrhajósok nem a megfelelő 
tengely körül forgatták el 90°-al az egyik mérőeszköz dobozát, így a két teleszkóptengely 
egymással 0°-ot zárt be. A rossz tapasztalatból kiindulva ezért a DOSIS/DOSTEL csomagot már 
a Földön úgy állították össze, hogy a két tengely garantáltan egymásra merőlegesen helyezkedjen 
el. A két teleszkóp segítségével így bizonyos mértékben vizsgálható a kozmikus sugárzás 
anizotrópiája, jóllehet a két teleszkóp együttes látómezeje továbbra sem fedi le a teljes 4π 
térszöget.     

4.3.2. Az RRMD-III 
A japán Waseda Egyetemen fejlesztett RRMD-III (Real-time Radiation Monitoring Device) 

a DOSTEL-nél összetettebb felépítésű egytengelyű űrdozimetriai teleszkóp. Az RRMD-III-at 
három darab 500 µm vastagságú kétdimenziós felbontású, helyérzékeny szilícium detektor 
alkotja. A detektorok érzékeny felülete 20 x 20 mm2, melyet 16 x 16-os négyzetrácsra osztottak 
(10. ábra). 

 
10. ábra: Az RRMD-III teleszkóp egy detektora 

 

                                                 
11 A [Dettman, 2007] forrásban tévesen 1 cm2 aktív felületű PIN dióda szerepel. 
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A detektorok közti távolság 4,5 mm. Az elnyelt energiát a középső detektor jeléből 
határozták meg, a másik két detektornak a koincidenciák jelzésében, valamint az 
iránymeghatározásban volt szerepe. A detektorokról a jeleket detektoronként 3-3 előerősítőre, 
majd erősítő és jelformáló áramkörre vezették. A három előerősítő jelének aránya szolgált a 
detektor sávjának azonosítására (10. ábra). A LET-et a középső detektorban elnyelt energia és a 
részecskék beérkezési szögének ismeretében meghatározott úthossz hányadosaként határozták 
meg. A detektorrendszer a 4π térszög 85%-ából érkező részecskék detektálására volt képes. 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 teleszkóppal 1997 májusában, illetve 1998 januárjában és júniusában az STS-84, -89 és 
-91 missziók során, az űrrepülőgép fedélzeten végeztek méréseket. Újabb változata nem készült 
és az utóbbi években a berendezés nem járt a világűrben. [Doke, 2001] 

4.3.3. A Liulin-5 
A Liulin-5 a Bolgár Tudományos Akadémia Naptevékenység Földi Hatásainak 

Laboratóriumában kifejlesztett Liulin szilícium detektoros aktív doziméter egy továbbfejlesztett, 
teleszkóp-geometriájú változata. A korábbi egydetektoros, a LET-spektrum felvételére nem, 
csupán az elnyelt dózis, illetve a teljes leadott energia spektrum meghatározására alkalmas 
változatok korábban – többek között – a MIR és a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végeztek 
méréseket. A Liulin-5 detektoregységét (11. ábra) három darab 400 µm vastag és 1,77 cm2 aktív 
felületű részlegesen kiürített rétegű szilícium félvezető detektor (a kiürített réteg vastagsága 
300 µm), valamint a hozzájuk tartozó előerősítő és erősítő-jelformáló elektronikai egységek 
alkotják. 

 
11. ábra: A detektorok elhelyezkedése a Liulin-5 detektoregységében (a méretek mm-ben 

értendők, az ábra nem méretarányos) [Semkova, 2004] 

A Liulin-5-öt a Matroshka-R gömbfantomban történő mérésekre tervezték. A különböző 
mélységekben helyet foglaló D1, D2 és D3 detektorokban elnyelt dózis mérésével a dózis 
mélységi eloszlását kívánják meghatározni a fantomban.  A detektoregység D1 és D2 detektoraik 
előoldalukkal a külvilág felé néznek, és koincidencia üzemmódban működnek, melynek 
segítségével a geometria által meghatározott 60°-os nyílásszögű kúpszögből érkező töltött 
részecskék LET-spektrumát határozzák meg.12 Az előoldalával a gömbfantom közepe felé néző 
D3 detektornak a kapuzásban nincs szerepe, csupán a gömbfantom belsejében elnyelt dózis 
meghatározására szolgál.  

                                                 
12 [Semkova, 2004]-ben tévesen 25°-os nyílásszögű kúp szerepel, amit akkor kapnánk, ha a D1 és D2 detektor 
közötti távolság 25 mm helyett 68 mm lenne. Egy korábbi cikkben [Semkova, 2003] a nyílásszög értéke még 
helyesen szerepel. 
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A Liulin-5 fejlesztői szerint [Semkova, 2003, 2004] mivel a D2 detektor hátoldala – a 
kiürítetlen réteg és az analóg elektronikai egységek miatt – le van árnyékolva, a D2 detektor 
hátoldala felől érkező részecskék a D2 detektorban nem váltanak ki jelet. Ez túlzottan erős állítás, 
valójában csak az árnyékolás effektív vastagságánál kisebb hatótávolságú (nagy LET-értékű) 
részecskék nem érik el a D2 detektor érzékeny térfogatát, míg a relativisztikus részecskék 
lényegében jelentős energiaveszteség nélkül haladnak át a detektorrendszeren.  

A korábbi DOSTEL változathoz hasonlóan a Liulin-5-ben a széles dinamika-tartomány 
eléréséhez a mérési tartományt egy kis (0,1-20 MeV) és egy nagy energiás (20-200 MeV) 
leadottenergia-tartományra osztották. [Semkova, 2003, 2004] 
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II. rész: A háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp 
(TriTel) fejlesztése 

 

5. A háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp 
működési elve 

5.1. A háromtengelyű geometria 
Az elmúlt években – a DOSTEL egytengelyű szilícium teleszkóp [Beaujean, 1999a] 

tapasztalatait felhasználva – a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia 
Kutatóintézetben megindult a kozmikus sugárzás LET-eloszlásának időbeli és térbeli 
meghatározására alkalmas TriTel háromtengelyű teleszkóp fejlesztése, amely három pár átmenő 
típusú félvezető szilícium detektorból áll (12. ábra).  

 
12. ábra: A TriTel háromdimenziós teleszkóp elrendezése [Pázmándi, 2003] 

A TriTel érzékenysége – a három egymásra merőleges tengelyének köszönhetően – a 4π 
térszögben közel egyenletes, az eszköz a kapuzott és nem-kapuzott spektrumok kiértékelése 
esetén lehetőséget ad a sugárzási tér irányeloszlásának meghatározására is. A teleszkóp 
méréstechnikai szempontból optimális geometriai paramétereit még az évtized elején határozták 
meg; elméleti megfontolásokat és a detektorok tokozását egyaránt figyelembe véve a detektorok 
közti p távolság és a detektorok r sugara hányadosának (q) értékére 1,23-at javasoltak. 
[Pázmándi, 2003] 

A TriTel teleszkópot alkotó detektorokat gyártó CANBERRA cég tájékoztatása szerint a 
detektoraikra megadott aktív felületek a rövid hatótávolságú alfa-sugárzásra vonatkoznak. A 
detektorok aktív felülete valójában a detektorok tokozása által árnyékolt térrészben is folytatódik; 
az általuk forgalmazott 150 mm2 névleges aktív felületű detektorok aktív felülete 222 mm2. Ezzel 
az értékkel számolva az optimális geometriai paraméterre 1,03-at kapunk, amely érték a – csak a 
teleszkóp érzékenységének, valamint a megtett úthossz meghatározása pontosságának a 
szempontjából – optimális értékhez (0,9) közelebb áll. A 10.2. fejezetben ismertetett LED-es 
ellenőrző és bemérő rendszer teleszkópba való integrálhatósága érdekében q értékének 1,06-ra 
történő módosítását javasoltam, ezzel a rendszer érzékenysége nem csökkent számottevően. A 
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TriTel teleszkóp geometriai paramétereit a 7. táblázat foglalja össze, a teleszkópok együttes 
érzékenységét a 13. ábra szemlélteti. 

7. táblázat: A TriTel teleszkóp geometriai paraméterei (kapuzási feltétel mellett) 

paraméter értéke 

detektorok sugara (r) 8,4 mm 

detektorok érzékeny felülete (A) 222 mm2 

detektorok közti távolság (p) 8,9 mm 

a detektorok közti távolság és a detektorok sugarának hányadosa (q) 1,06 

geometriai faktor, G (egy teleszkóp, 4π térszögre) 5,1 cm2sr 

a 3 teleszkóp együttes térszög-lefedési hányada  (3G/A) / (4π) 54% 

maximális beesési szög (egy detektorpár) 62,1° 

minimális úthossz a detektorban (kiürített réteg vastagsága, w) 300 µm 

átlagos úthossz a detektorban (izotróp tér esetében) 361 µm 

maximális úthossz a detektorban 641 µm 

a maximális és minimális úthossz aránya 2,14 

 
13. ábra: A három merőleges teleszkóp együttes érzékenysége (a relatív hatásfok 0%, 0-20%, 
20-40%, ..., 80-100%-os tartományainak megfelelő gömbsüvegek a q = p / r = 1,06 esetben; 

az érzékenység a főkörök metszéspontjaiban maximális) 

5.2. Az irányfüggő minőségi tényező figyelembevétele 
Egytengelyű teleszkópok esetében a sugárzási tér átlagos minőségi tényezőjét az adott 

irányba néző teleszkóp (tel.) kapuzott spektrumából számított dózisegyenérték (Htel.) és elnyelt 
dózis (Dtel.) hányadosaként közelítik: 

 ,
.

.

tel

tel

D
H

Q =  

ahol a Dtel., illetve Htel. a kapuzott leadottenergia-spektrumból, illetve a kapuzott spektrumból 
származtatott LET-spektrumból a következőképpen számítható: 

(35)
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ahol 
- md a detektor tömege; 
- ∆Ekoinc,i a kapuzott leadottenergia-spektrum i-ik csatornájához tartozó leadott energia; 
- Nkoinc,i a kapuzott leadottenergia-spektrum i-ik csatornájának a tartalma; 
- cSi→testsz.(∆Ekoinc,i) a szilícium/testszövet konverziós tényező értéke a kapuzott 

leadottenergia-spektrum i-ik csatornájának esetében; 
- LETSi,j a kapuzott leadottenergia-spektrumból a detektorban megtett átlagos úthosszal 

történő osztással vagy egyéb összetettebb módszerrel (pl. dekonvolúció) számított, 
szilíciumra vonatkozó LET-spektrum j-ik csatornájához tartozó LET-érték; 

- NLET,j a LET-spektrum j-ik csatornájának a tartalma; 
- látl. a detektorban megtett átlagos úthossz (kapuzott esetben, izotróp teret feltételezve); 
- cSi→H2O(LETSi,j) a szilícum/víz konverziós tényező értéke a LET-spektrum j-ik 

csatornájának esetében; 
- q(LETH2O,j) a LET-spektrum j-ik csatornájához tartozó, az ICRP 60-ban definiált 

összefüggés (3. ábra) alapján számított minőségi tényező. 
 
A dózisegyenérték (Htot.) meghatározására többféle módszert is alkalmaznak. Egyrészt 

megkaphatják a kapuzott és a kapuzatlan leadottenergia-spektrumok összegéből számított elnyelt 
dózis (Dtot.) és az átlagos minőségi tényező szorzataként: 

 ,.. QDH tottot =  

ahol 
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másrészt a mérődetektor (Gmd.) és a teleszkóp (Gtel.) geometriai faktorainak, azaz a 4π-re 
kiintegrált hasznos detektorfelületeinek figyelembevételével: 
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A fent ismertetett módszerek súlyos hátránya, hogy izotróp sugárzási teret feltételeznek és 
csak a teleszkóp látószögén belülről érkező részecskék LET-spektrumából származtatott átlagos 
minőségi tényezővel számolnak, így erősen anizotróp sugárzási térben a dózisteljesítményt 
jelentősen alul-, illetve felülbecsülhetik. Háromtengelyű teleszkóppal ez a hiba jelentősen 
csökkenthető. Ekkor az i-ik13 teleszkóp látószögén belülről érkező részecskék átlagos minőségi 
tényezője 

                                                 
13 i = 0, 1, 2 a háromtengelyű teleszkóp x-, y-, ill. z-tengelyét jelöli 

(39)

(41)

(36)

(37)

(40)

(38)
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ahol Hi az i-ik teleszkóp kapuzott spektrumából számított dózisegyenérték és Di a kapuzott 
spektrumból számított, testszövetre vonatkozó elnyelt dózis. (A fejezetben előforduló dózis 
mennyiségeket a 8. táblázatban foglaltam össze.)  

Az i-ik teleszkóp mérődetektorában elnyelt teljes energiából számított, testszövetre 
vonatkoztatott elnyelt dózis (Di,tot.) felírható Di és egy maradék tag (Di,maradék) összegeként: 

 .,., maradékiitoti DDD +=  

Ekkor az i-ik teleszkópra számított teljes dózisegyenérték (Hi,tot.):    
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ahol a Di,maradék-hoz tartozó átlagos minőségi tényező a két merőleges irányra számított átlagos 
minőségi tényezőnek a kapuzott spektrumok teljes beütésszámával (N(i+1)mod3 és N(i+2)mod3) 
súlyozott átlagával egyenlő.14 A TriTel mérési adataiból számított dózisegyenértékre (H) 
összességében felírható, hogy 
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8. táblázat: A fejezetben előforduló, a leadottenergia-spektrumokból számított dózis mennyiségek 
jele neve definíciós egyenlete 

Di (Dtel) 
az i-ik teleszkóp kapuzott spektrumából számított, 

testszövetre vonatkozó elnyelt dózis (36) 

Hi (Htel) 
az i-ik teleszkóp kapuzott spektrumából számított 

dózisegyenérték (38) 

<Q>i 
az i-ik  teleszkóp látószögén belülről érkező 

részecskék átlagos minőségi tényezője (42) 

Di,tot. 
az i-ik teleszkóp mérődetektorában elnyelt teljes 
energiából számított, testszövetre vonatkoztatott 

elnyelt dózis 
(43) 

Di,maradék 

az i-ik teleszkóp mérődetektorában elnyelt teljes 
energiából, valamint a kapuzott spektrumból 

számított, testszövetre vonatkozó elnyelt dózisok 
különbsége 

(43) 

Hi,tot. az i-ik teleszkópra számított teljes dózisegyenérték (44) 

H a TriTel három teleszkóp tengelyének mérési 
adataiból számított dózisegyenérték (45) 

 
A három ortogonális teleszkóp által felvett kapuzott spektrumok alapján becsülhető a 

sugárzási tér anizotrópiája, illetve kijelölhető a sugárzás domináns iránya mind a Dél-atlanti 
anomálián belül, mind azon kívül. Ennek részletes ismertetésére a 6.2. fejezetben térek ki. A 

                                                 
14 Az alsó indexekben szereplő mod3 a modulo 3 összeadást jelenti. 

(42)

(43)

(44)

(45)
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domináns irány és a spektrométer elhelyezési adatainak révén a LET spektrumra vonatkozó 
korrekciókat lehet bevezetni. További lépésként – a modellek számítási eredményeit is 
figyelembe véve – a leadottenergia-spektrum alapján szét kívánjuk választani a spektrum proton 
és alfa összetevőit és ez további korrekciós lehetőséget jelent. Tekintettel azonban arra, hogy az 
űrállomáson belül jelentős a sugárzási tér egyenetlensége és az űrhajósok tartózkodási helye is 
változó, a korrekciókat csak olyan szintig érdemes elvégezni, amely még szignifikánsan 
befolyásolja a kapott eredményeket. 



 36

6. A kozmikus sugárzás anizotrópiájának hatása   
A kozmikus sugárzási tér alacsony Föld körüli pályán – többek között a Föld árnyékoló 

hatása, valamint mágneses tere (irányfüggő geomágneses levágás, illetve befogott sugárzási övek, 
ld. 3.3. fejezet) miatt jelentős anizotrópiát mutat. Olyan űreszközök esetében, amelyeknek a 
tengelyei nem stabilizáltak és így orientációjuk folyamatosan változik, a primer sugárzási tér 
szögfüggése időben kiátlagolódik.15 A Földhöz képest rögzített orientációjú űreszközök esetében 
ugyanakkor a primer sugárzási tér irányfüggése nem hagyható figyelmen kívül. Példa erre a 
Nemzetközi Űrállomás (ISS), amely 2006 szeptembere óta az idő jelentős részében úgynevezett 
„repülőgépszerű” orientációban kering a Föld körül.16 

A jelentős irányfüggő érzékenységgel rendelkező dózismérő-eszközök, mint például az 
egytengelyű szilícium detektoros teleszkópok mérési eredményei ezért az ISS fedélzetén 
jelentősen függhetnek attól, hogy az eszköz a mérés folyamán milyen irányba mutatott. Ez a 
dózisegyenérték jelentős alul-, illetve felülértékelését is eredményezheti. A háromtengelyű 
teleszkóp fejlesztésének egyik fő célja éppen az egytengelyű teleszkópok jelentős irányfüggő 
érzékenységének kiküszöbölése. 

6.1. Három egymásra merőleges szilícium detektoros teleszkóp 
anizotróp sugárzási térben várható válaszának a vizsgálata a 
Nemzetközi Űrállomás fedélzetén (számítások) 

A háromtengelyű teleszkópoknak az egytengelyű teleszkópokkal szembeni előnyei 
vizsgálatára az ISS pályáján három egymásra merőleges tengelyű, egytengelyű teleszkóp napi 
várható leadottenergia-spektrumait vizsgáltam, egyben az ezekből számított elnyelt dózisok, 
illetve dózisegyenértékek közötti eltérések mértékére következtettem [Hirn, 2008c]. Mivel 
alacsony Föld körüli pályán célszerű a Dél-atlanti anomálián való áthaladások során kapott jelek 
járulékát külön spektrumokban tárolni, a továbbiakban a befogott és a nem-befogott részecskék 
anizotrópiájának hatását egymástól függetlenül szimuláltam. Valamennyi számításom során a 
három teleszkóp tengely a Nemzetközi Űrállomás LVLH (Local Vertical/Local Horizontal) 
koordináta-rendszerének tengelyeivel párhuzamos volt, a Z-teleszkóp zenit- (-Z) irányba, az X 
teleszkóp a sebességvektor (+X) irányba, az Y-teleszkóp pedig a jobbkézszabály szerinti -Y 
irányba mutatott (14. ábra). 

 
14. ábra: A számítások során feltételezett teleszkóp irányok, illetve az LVLH koordináta-rendszer 

tengelyei 
                                                 
15 Ez az amerikai űrsiklókra általában igaz, mivel tengelyeik az esetek többségében nem stabilizáltak. Ez alól az 
egyik fontos kivétel volt a Columbia űrsikló STS-94 jelű küldetése 1997 júliusában, melynek során rögzítették az 
űrrepülőgép orientációját, és így annak fedélzetén is lehetőség nyílt a protonok anizotrópiájának kimutatására a Dél-
atlanti anomáliában [Badhwar, 1999]. 
16 Az ISS pályájáról és a különböző lehetséges orientációiról az 11. fejezetben a TriTel háromtengelyű teleszkóp 
űrállomásra szánt verzióinak ismertetésénél foglalkozom részletesebben. 
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6.1.1. A nem-befogott részecskék anizotrópiája 
A nem-befogott részecskék esetében a szoláris eredetű kozmikus sugárzás fluxusa a 

galaktikus eredetűhöz képest az idő jelentős részében elhanyagolható, így számításaimban csak a 
galaktikus komponenst vettem figyelembe. A galaktikus kozmikus sugárzás spektrumát a Naptól 
egy Föld-Nap távolságnyira a CREME96 modellcsomag FLUX moduljával határoztam meg. A 
Föld mágneses terének jelenlétében kialakuló energiaspektrumok előállításához ugyanakkor 
szükséges a geomágneses levágás ismerete is, vagyis hogy a pálya egy adott pontjában mi az a 
legkisebb mágneses ellenálló képesség, amellyel adott irányból egy töltött részecske beérkezhet. 
Mivel a CREME96 geomágneses levágást számító GTRN modulja csak az adott pontban 
érvényes függőleges levágás kiszámítására alkalmas, ezért az irányfüggő geomágneses levágást a 
Størmer által levezetett kifejezésből (27) határoztam meg. Az egyenlet szerint a geomágneses 
levágás a geomágneses szélességtől és a mágneses dipólus középpontjától mért távolságtól (a λM, 
illetve rD mágneses koordinátáktól), valamint a részecskék beesési irányától függ. 

Alacsony Föld körüli pályákon a Föld mágneses tere jól közelíthető az úgynevezett 
excentrikus dipólus modellel, ahol a mágneses dipólus a Föld forgástengelyével egy adott szöget 
zár be, valamint a dipólus középpontja és a földrajzi középpont nem esik egybe. A középponti 
dipólus modellben a geomágneses tengely irányát a geomágneses tengelynek a Föld felszínével 
az északi féltekén való metszéspontja koordinátáival (θN szélességi és φN hosszúsági fokokkal) 
adják meg. Az excentrikus dipólus modell ettől annyiban tér el, hogy a mágneses dipólus 
középpontja a földrajzi középponthoz képest az x-, y- és z-irányokban ηm, ζm, illetve ξm 
távolságnyira el van tolva. A számításokhoz használt paramétereket a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat: A koordináta-transzformáció IGRF 2000 modell szerinti paraméterei 
[SPENVIS 4.6.1 WWW interface, 2003] 

paraméter értéke 

θN 83,03° 

φN 266,70° 

ηm -0,06308 RFöld* 

ζm 0,04713 RFöld* 

ξm 0,03149 RFöld* 
* a Föld közepes sugara (RFöld = 6370 km), így a Föld középpontja és 
a mágneses dipólus középponja közötti távolság 540 km 

 
A 340 km-es pályamagasságú és 51,6°-os dőlésszögű körpálya adott pontjára vonatkozó  λM 

és rD mágneses koordinátákat a SPENVIS koordináta generátorának segítségével előállított 
földrajzi polár-koordinátákból (a Föld középpontjától mért távolságból, illetve a földrajzi 
szélességből és hosszúságból) koordináta-transzformáció segítségével határoztam meg. A Föld 
árnyékoló hatásának figyelembevételekor a Földet egy szilárd gömbbel modelleztem, a 
Nemzetközi Űrállomás pályamagasságán a kitakarás átlagos térszögének 1,4 π adódott. 

A pálya adott pontjaiban – a SPENVIS koordináta-generátora által biztosított – egyperces 
időlépésekben haladva, különböző beesési és azimutális szögek mellett17 a Størmer-kifejezést 
használva kiszámítottam a geomágneses levágás értékét. Az így kapott értékek eloszlásának f(R) 

                                                 
17 Az irány szerinti diszkretizálásnál – a számítási időt és a számítás várható pontosságát is figyelembe véve – az 5°-
os felosztás mellett döntöttem. 
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„sűrűségfüggvényét”18 mutatja a 15. ábra és a 16. ábra a Z-, illetve az X-teleszkópra vonatkozó 
0°, 20°, 40° és 60°-os beesési szögek esetében. Szimmetria okok miatt az Y-teleszkóphoz tartozó 
görbéket nem ábrázoltam. 

 
15. ábra: A geomágneses levágás gyakorisága 
a Z-teleszkóp esetében a geomágneses levágás 

függvényében (önkényes egységekben)  

16. ábra: A geomágneses levágás gyakorisága 
az X-teleszkóp esetében a geomágneses levágás 

függvényében (önkényes egységekben) 

A Z-teleszkóp esetében a görbék 10 GV geomágneses levágás alatt megegyeznek, a beesési 
szögtől való függés csak 10 GV fölött jelentkezik. Az X-teleszkópra a Z-teleszkópénál 
jelentősebb zenit szögtől való függés adódott. A kapott görbék értelmezéséhez megvizsgáltam a 
geomágneses levágás változását az azimutális szög függvényében, adott mágneses szélesség és 
zenit szög esetén (17. ábra). 

 
17. ábra: A geomágneses levágás az azimutális szög függvényében λm = 0°, 30°, 45°, 55° és  

60°-os mágneses szélesség és ζ = 0°, 30°, 60° és 90°-os zenit szög esetén (rD = 1,03) 

                                                 
18 A Föld árnyékoló hatásának érzékeltetése érdekében a görbéket nem normáltam. 
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A geomágneses levágás nagy mágneses szélességeken éri el minimumát, ekkor a cos3(λm) 
tényező miatt értéke csak kis mértékben függ az azimutális, illetve zenit szögtől. Ugyanakkor a 
mágneses egyenlítőhöz (cos(λm) = 1) közeledve a geomágneses levágás értéke növekszik, 
irányfüggése jelentőssé válik. A 18. ábra a mágneses szélesség időbeli változását, a 19. ábra 
pedig a mágneses szélesség eloszlásának sűrűségfüggvényét mutatja az ISS pályája mentén. 

 

18. ábra: A geomágneses szélesség változása 
az ISS pályája mentén (a keringési idő ~1,5 h) 

19. ábra: A geomágneses szélesség 
eloszlásának sűrűségfüggvénye 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a földrajzi zenit (és közelítőleg a mágneses zenit) 
irányába néző Z-teleszkóp esetében érvényes geomágneseslevágás-eloszlásoknál (15. ábra) a 
10 GV alatti tartományhoz a nagyobb mágneses szélességeken való áthaladások adnak járulékot. 
Ekkor az irányfüggés nem jelentős, ami azt eredményezi, hogy a görbék ebben a tartományban 
megegyeznek. A 10 GV feletti tartományban tapasztalható eltérések a mágneses egyenlítőhöz 
közeli pályaszakaszokon való áthaladásoknak tulajdoníthatók. 15 GV fölött az adott geomágneses 
levágás gyakorisága a beesési – illetve zenit – szögek növelésével növekszik. Ez a 180°-nál 
kisebb azimutális szögekhez tartozó irányok járulékának tudható be, ekkor mivel sin(ψ) > 0, a 
zenit szög növelésével a geomágneses levágás értéke is növekszik (ld. 17. ábra). A Z-tengelyre 
merőleges tengelyek esetén a görbék között jelentősebb eltérés figyelhető meg (16. ábra). Ez az 
eltérés a nagyobb beesési szögek esetében tapasztalható – a Föld által okozott – nagyobb mértékű 
kitakarással magyarázható. 

A CREME96 modellcsomag FLUX moduljával meghatározott primer spektrumokat a fent 
kiszámított geomágneseslevágás-eloszlások szerint súlyozva az X-, Y-, illetve Z-teleszkópra 
külön-külön kiszámítottam a nem-befogott töltött részecskék spektrumát a beesési szög 
függvényében. Az űrállomás, illetve a műszer saját árnyékoló hatását itt még nem vettem 
figyelembe. A CREME96-tal kapott primer, valamint példaként a 0°, 30° és 60°-os beesési 
szögekre kiszámított protonspektrumokat a 20. ábra (Z-tengely) és a 21. ábra (X-tengely) mutatja. 
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20. ábra: A nem-befogott protonok primer spektruma (CREME96), illetve a spektrumok 0°, 30° 

és 60° beesési szögek esetén az ISS pályája mentén (Z-teleszkóp) 

 
21. ábra: A nem-befogott protonok primer spektruma (CREME96), illetve a spektrumok 0°, 30° 

és 60° beesési szögek esetén az ISS pályája mentén (X-teleszkóp) 

A kapott eredményekből megállapítható, hogy a tetszőleges irányból beérkező, 70 MeV-nél 
kisebb energiával rendelkező protonok – még mielőtt az ISS pályáját elérhetnék – befogódnak. A 
közelítőleg a geomágneses zenit irányába mutató Z-teleszkóp esetében a spektrumok a beesési 
szög függvényében szignifikánsan nem térnek el egymástól, ami egyrészt azzal magyarázható, 
hogy a geomágneses levágás eloszlása a 10 GV-nál kisebb tartományban, különböző beesési 
szögek esetében gyakorlatilag megegyezik, másrészt a 10 GV-nál nagyobb tartományban – ahol a 
beesési szög függvényében az eltérés már jelentős – a sűrűségfüggvények élesen levágnak  
(15. ábra). A Z-teleszkópra merőleges tengelyek esetében a beesési szög függvényében 
tapasztalható eltéréseket (20. ábra) a Föld árnyékoló hatása okozza. 
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A három, egymásra merőleges tengely nem-kapuzott leadottenergia-spektrumai közötti 
esetleges eltéréseket – nem-kapuzott spektrumokról lévén szó – csupán a detektor síkgeometriája 
okozhatja. Ezért megvizsgáltam a detektorra 0°, valamint 90°-os beesési szögben érkező 
monoenergiás protonok, alfa-részecskék, illetve szén- és oxigénionok esetében az elnyelt dózisok 
arányának (D0/Dπ/2) változását a részecskék energiájának függvényében. A számításokat a 
FLUKA transzportkód segítségével végeztem el (22. ábra). 

 
22. ábra: A 300 µm vastagságú és 222 mm2 aktív felületű szilícium detektorban a detektor 
érzékeny felületére 0°, illetve 90° fokban beeső párhuzamos részecskenyaláb esetén elnyelt 
dózisok hányadosa a belépő primer részecskék (H, He, C és O) fajlagos energiájának (Epr) 

függvényében  

A detektor w vastagságánál kisebb hatótávolsággal rendelkező részecskék 0°-os beesési szög 
esetén a detektor érzékeny térfogatában teljes energiájukat leadják. Ez 90°-os beesési szög esetén 
is közelítőleg teljesül,19 mivel a detektor vastagságánál kisebb úthosszak aránya mindössze 
2,4·10-4. Így ekkor a dózisok arányára felírhatjuk, hogy 
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Az energia növekedésével a dózisok aránya csökken, relativisztikus energiákon pedig – 

amikor a LET változása a detektoron való áthaladáskor elhanyagolható – közel egységnyi, mivel 

                                                 
19 A detektor palástjára közel érintőlegesen beérkező részecskék detektorban megtett úthossza a hatótávolságuknál 
kisebb is lehet, de a fenti geometriában e részecskék száma elhanyagolható. 

(46)



 42

 

( )
( )

( )

( )
.1

2

22
det

det
det

det

det

2/

0

22
det

det

det

.,2/det

det

.2/

0

det
=

⋅⋅⋅

⋅⋅
=





















⋅
−

⋅⋅

⋅⋅
=

=
⋅⋅⋅

⋅⋅
≅

∫

≈

LET
d
A

wd

LETwA

LET
d

dxxd
wd

LETwA

LETlwd
LETwA

D
D

d

átlállLET ππ

 

D0/Dπ/2 értéke abban az esetben lehet egynél kisebb, ha a részecske hatótávolsága közelítőleg 
a 90°-os beesési szögre jellemző legvalószínűbb úthosszal egyezik meg. Eltérés a rövid 
hatótávolságú, 100 MeV/nukleonnnál kisebb fajlagos energiájú – nagy LET-értékű – töltött 
részecskék esetén jelentkezhet [Hirn, 2008c]. 

Az egyes teleszkópok leadottenergia-spektrumait a részecskék beesési szögtől függő 
energiaspektrumának ismeretében a FLUKA transzportkód segítségével állítottam elő. A 
teleszkópok geometriai paramétereinek megválasztásakor a TriTelre vonatkozó paraméterekből 
indultam ki, vagyis az egy teleszkóptengelyt alkotó két darab 300 µm vastagságú és 222 mm2 
aktív felületű szilícium detektor egymástól 8,9 mm távolságra helyezkedett el. A leadottenergia-
spektrumok előállítására használt, úgynevezett DETECT kártya alkalmazásakor a számítások 
csak az analóg lejátszás esetén adnak fizikailag értelmes megoldást, vagyis ekkor a 
szóráscsökkentési eljárások, úgy mint a fontosság szerinti mintavétel vagy az orosz rulett 
módszere nem alkalmazhatók [Ferrari, 2005], ami a futási időt jelentős mértékben megnöveli. 
Ezért a teleszkóp árnyékolásának modellezésénél a következő egyszerűsítésekkel éltem: 

- a teleszkópok az űrállomás falán kívül, a zenit felé néző oldalon foglalnak helyet; 
- a teleszkópokat 0,5 mm vastag alumínium árnyékolás veszi körül; 
- a teleszkóp szerkezeti elemeit és az elektronikai egységeket nem vettem figyelembe; 
- a Nemzetközi Űrállomást egy 74 mm (20 g/cm2) vastag alumínium tömbbel 

helyettesítettem.20 
Először a várható kapuzatlan leadottenergia-spektrumokat határoztam meg. Az egyes 

FLUKA futtatások alkalmával forrásként egy adott beesésű szögű, párhuzamos 
részecskenyalábot definiáltam, a forrás energiaspektruma az előbbiekben kiszámított, a beesési 
szögnek megfelelő energiaspektrum volt (ld. 40. oldal). Ahhoz, hogy a teljes leadottenergia-
spektrumot megkapjam, a futtatások eredményeképpen kapott spektrumokat (az egységsugarú 
gömbön) a beesési szöghöz tartozó gömböv felületével súlyozva összegeztem. Az X-, Y- és Z-
teleszkópokra így kapott leadottenergia-spektrumokat a 23. ábra mutatja. 

                                                 
20 A Nemzetközi Űrállomás falának minimális vastagsága 10 g/cm2, de az űrállomás okozta effektív árnyékolás akár 
a 100 g/cm2 alumíniumnak megfelelő értéket is elérheti. 

(47)
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23. ábra: A teljes leadottenergia-spektrumok kizárólag a nem-befogott protonok és alfa-

részecskék figyelembevétele esetén (X-, Y- és Z-teleszkóp) 

Ahogy az várható volt, a napi nem-kapuzott leadottenergia-spektrumok között eltérés nem 
tapasztalható. A kapuzatlan leadottenergia-spektrumok vizsgálata után megvizsgáltam az 
anizotróp nem-befogott sugárzási tér hatását a kapuzott spektrumokból előállított LET-
spektrumokra is. A kapuzott leadottenergia-spektrumokat a kapuzatlan spektrumokhoz 
megegyező módon határoztam meg azzal a kiegészítéssel, hogy csak azokat a mérődetektorban 
jelet kiváltó részecskéket vettem figyelembe, amelyek a kapuzódetektorban a 70 keV-es 
diszkriminátorszintnél (ld. 8.1. fejezet) nagyobb energiát adtak le. A leadott energiát a 
detektorban megtett átlagos úthosszal elosztva, majd a szilíciumról vízre történő átszámítást 
elvégezve megkaptam a vízre vonatkozó LET-spektrumokat (24. ábra).  
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24. ábra: A kapuzott leadottenergia-spektrumokból számított LET-spektrumok kizárólag a nem-

befogott protonok és alfa-részecskék figyelembevétele esetén (X-, Y- és Z-teleszkóp) 

A kapott LET-spektrumok esetében az X- és Y- teleszkópoknál várható teljes beütésszámok 
20-25%-al nagyobbak voltak a Z-teleszkópnál várhatóhoz képest. Ez az eltérés a Föld árnyékoló 
hatásának tudható be. A zenit irányba mutató Z-tengely esetében ugyanis a teleszkóp geometriája 
által meghatározott érzékeny kúpszöget a Föld a nadír irányból teljes mértékben kitakarja, így a 
teljes kitakarás mértéke 50%, ugyanakkor ez az érték a zenit irányra merőleges két másik 
teleszkóp esetében mindösszesen körülbelül 40%. Ez alapján a Z-teleszkóp LET-spektrumában 
közel 20%-al kevesebb beütés várható, mint az X- és az Y-tengely esetén. Mivel számításaimban 
– a számítási idő jelentős csökkentése érdekében – csak a protonokat és az alfa-részecskéket 
vettem figyelembe, a LET-spektrumokból számított átlagos minőségi tényezők között 
szignifikáns különbséget nem tudtam kimutatni. [Hirn, 2008c] 

6.1.2. A befogott részecskék anizotrópiája a Dél-atlanti anomáliában 
A kelet-nyugati aszimmetria révén (3.3.3. fejezet) a Dél-atlanti anomáliában a befogott 

részecskék a nem-befogott részecskéknél jelentősebb irányítottságot mutatnak, melynek 
eredményeképpen a nyugat felől érkező befogott protonok fluxusa a kelet felől érkező protonok 
fluxusánál nagyobb. A jelenleg de-facto szabványként alkalmazott AP-8 MIN/MAX és AE-8 
MIN/MAX befogott proton, illetve elektron modellek ugyan közvetlenül csak a részecskék 
skalárfluxusának meghatározására alkalmasak, az irányfüggő fluxust (Ф(θ,ψ)) protonok esetében 
a következőképpen adhatjuk meg [Kern, 1994]: 
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ahol 
- Ф4π a skalárfluxus, 
- θ a részecske sebességvektora és a lokális mágneses tér által bezárt szög, 
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- σθ
2 a θ szög szórásnégyzete, 

- ψ az azimut szög, 
- rg a proton Larmor-sugara, 
- I a lokális mágneses tér és a helyi vízszintes által bezárt szög, 
- ds az ionoszféra-skálamagasság és 
- FN  normálási tényező. 
 
A SPENVIS segítségével (a földrajzi koordináta-háló választása esetén) az irányfüggő 

fluxusok a tér adott pontjaiban meghatározhatók. A 25. ábra a befogott protonok integrális 
fluxusát mutatja a θ szög függvényben a Dél-atlanti anomália középpontján (2010-ben: 29,4˚ D; 
45,6˚ Ny) való áthaladás esetén a pálya felszálló, vagyis a déli pólustól távolodó ágán 
(26. ábra). 

 

  
25. ábra: A befogott protonok integrális fluxusa 
a sebességvektor és a lokális mágneses tér által 

bezárt szög (θ) függvényében a Dél-atlanti 
anomália középpontján való áthaladás során  

26. ábra: A Nemzetközi Űrállomás DAA-n 
való áthaladása a pálya felszálló, illetve 

leszálló ága esetében  

 
A 25. ábra azt mutatja, hogy a befogott protonok sebességvektorai a helyi geomágneses 

erővonalra merőleges síkkal legfeljebb 10-15°-ot zárnak be. Ez azt jelenti, hogy – még ha 
figyelembe is vesszük, hogy a Föld forgástengelye és a geomágneses tengely nem esik egybe – a 
befogott protonok a zenit irányra merőleges két másik teleszkóp által mért kapuzott 
spektrumokhoz fognak járulékot adni attól függően, hogy az űrállomás éppen a pályája felszálló 
vagy leszálló ágán halad keresztül a Dél-atlanti anomálián [Hirn, 2008c]. 

6.2. A domináns irány anizotróp sugárzási térben való meghatározása 
háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóppal 
(modellszámítások) 

Az egytengelyű teleszkópokkal szemben a TriTel háromtengelyű teleszkóp legfontosabb 
előnye az, hogy érzékenysége a 4π térszögben közel állandó, ezáltal az egymásra merőleges 
tengelyű teleszkópok által mért leadottenergia-spektrumok, illetve beütésszámok közötti 
eltérésekből a sugárzási tér anizotrópiájára is lehet következtetni. Kutatási munkám során 
módszert dolgoztam ki a teleszkópokkal mért kapuzott és kapuzatlan beütésszámok alapján 
történő dominánsirány-meghatározásra [Hirn, 2007]. 
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Első lépésben az egy adott irányból érkező, párhuzamos részecskenyaláb esetét vizsgáltam. 
Adott részecskefluxus mellett – protonok és nehezebb töltött részecskék esetén – a kapuzatlan 
esetben feltételezhetjük, hogy a teljes beütésszám arányos a detektor felületének a beesési irányra 
vett merőleges vetületével: 

 ,sin2cossincos, ϕ
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ahol Ap,teljes a detektor teljes vetülete, Ad a detektor érzékeny felülete, w a vastagsága, d az 
átmérője és φ a részecskék beesési szöge. A teleszkóp geometria miatt kapuzott esetben az 
érzékeny felület vetületét a következő formában adhatjuk meg: 
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ahol q a detektorok közötti távolság és a detektorok sugarának hányadosa. A (50) kifejezés 
levezetése a Függelék 108. oldalán található. A kapuzott és a kapuzatlan esetekre vonatkozó 
érzékeny felületek beesési szögtől való függését a 27. ábra mutatja két egymásra merőleges 
teleszkóptengely (X és Y), valamint q = 1,06 és Ad = 222 mm2 esetén (TriTel geometria). 

 
27. ábra: A kapuzott és a kapuzatlan esetekre vonatkozó érzékeny felületek beesési szögtől való 

függése két egymásra merőleges teleszkóptengely esetén (q = 1,06; Ad = 222 mm2) 

Irányított párhuzamos részecskenyaláb esetén a mérődetektorokban mért beütésszámok 
aránya a beesési szög függvényében szigorúan monoton változik, így abból a részecskék beesési 
szöge meghatározható21. Amennyiben a sugárzási tér eloszlása nem ismert, illetve összetettebb, a 
kapuzatlan beütésszámok aránya nem határozza meg egyértelműen a domináns irányt. A 
probléma a φ = π / 4 közeli beesési szögű anizotróp terek esetén jelentkezik, ekkor ugyanis a 

                                                 
21 A teleszkóp geometria szimmetriája miatt a pozitív és a negatív beesési irányok – azaz hogy a részecskék a mérő- 
vagy a kapuzó detektor felől érkeztek-e – nem különböztethetők meg. 

(49)

(50)
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beütésszámok aránya éppúgy egységnyi értéket vesz fel, mint ahogy az egy izotróp sugárzási tér 
esetében várható. 

Az irányított párhuzamos részecskenyalábnál összetettebb sugárzási tér gyanánt a Dél-atlanti 
anomálián való áthaladáskor várható kozmikus sugárzási tér egy jelentősen leegyszerűsített 
modelljét állítottam fel, amelyben a sugárzási tér egy adott beesési szöggel jellemezhető 
anizotróp komponensből (befogott részecskék), valamint egy izotróp komponensből (nem-
befogott részecskék) áll. Ekkor az X- és Y-tengelyre vonatkozó kapuzatlan, illetve kapuzott 
beütésszámokat a következő formában írhatjuk fel: 

 ,,,, anizoteljesxizoteljesx NNN +=  

 ,,,, anizoteljesyizoteljesy NNN +=  

 ,,,, anizokoincxizokoincx NNaN +⋅=  

 ,,,, anizokoincyizokoincy NNaN +⋅=  

ahol a a kapuzott és kapuzatlan beütésszámok aránya izotróp sugárzási tér esetén: 
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ahol Gtel a teleszkóp és Gd a detektor geometriai tényezője. Az (56)-ben definiált γ(φ) 
bevezetésével az izotróp komponens kiejthető22: 
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A γ(φ) hányadosnak az anizotróp komponens beesési szögétől való függését a 28. ábra 
mutatja. A korábban a DOSTEL egytengelyű teleszkóppal alacsony Föld körüli pályán, a Dél-
atlanti anomáliában mért beütésszámok alapján – a DOSTEL és a TriTel teleszkópok eltérő 
geometriai tényezőjét figyelembe véve – megbecsültem az anizotróp komponens beesési 
irányának hibáját. A 29. ábra 95%-os konfidenciaszint mellett mutatja a mért beütésszámokból 
számított γ alapján meghatározott beesési szög és a valódi beesési szög különbségének várható 
tartományát a beesési szög függvényében. Számításaimban az izotróp komponenstől származó 
teljes beütésszám értéke 10000, az anizotróp komponenstől – 0°-os beesési szög esetén – 
származó teljes beütésszám értéke 500 volt. 

                                                 
22 X-tengelyként azt a teleszkópot definiáltam, amelyiknek a mérődetektorára több beütés érkezett. 

(53)

(54)
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(56)
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28. ábra: A γ-hányados értéke a beesési szög függvényében 

 
29. ábra: A mért beütésszámok alapján meghatározott beesési szög és a valódi beesési szög 

különbsége (95%-os konfidenciaszint) 

25°-nál kisebb beesési szögek esetén γ a φ növelésével meredeken növekszik, ekkor a 
beesési szög bizonytalansága kisebb mint ±1°, és a számított és mért értékek között várható 
eltérés 45° esetén is maximum 6°. A teljes beütésszámot, valamint az anizotróp és az izotróp 
komponens beütésszámainak arányát csökkentve viszont az anizotróp komponens irányának 
bizonytalansága jelentős mértékben megnőhet. Összetettebb sugárzási terek esetén a domináns 
beesési irány meghatározásának bizonytalansága még nagyobb lehet, viszont a Nemzetközi 
Űrállomás pályáján, a Dél-atlanti anomálián történő áthaladáskor tapasztalható erősen irányított 
sugárzási tér miatt (6.1.2. fejezet) a domináns irány közelítő meghatározásakor továbbra is 
érdemes feltételezni, hogy a sugárzási tér egy irányított párhuzamos részecskenyalábból és egy 
izotróp komponensből áll. A mérési adatok alapján meghatározott domináns irány a LET-
spektrumoknak a kapuzott leadottenergia-spektrumokból történő meghatározásakor 
korrekcióként is figyelembe vehető. [Hirn, 2007] 
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7. A TriTel rendszer felépítése és működési elve 
A TriTel rendszer fejlesztésekor – a fejlesztési idő csökkentése és a mérési eredmények 

későbbi összehasonlíthatósága érdekében – fontos szempont volt, hogy a különféle küldetésekre 
(a Nemzetközi Űrállomás különböző moduljaira vagy külső platformjára, illetve a műholdakra és 
az űrszondákra) tervezett változatok közötti eltérések a lehető legkisebb mértékűek legyenek. 
Ezért javasoltam, hogy a teleszkópokat, valamint a hozzájuk tartozó jelfeldolgozó elektronikai 
egységeket a csak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén használt részegységektől, lényegében az 
ember-gép interfésztől (például grafikus adatmegjelenítő egység, cserélhető memóriaegység) 
mechanikailag válasszuk külön. Az így megvalósult TriTel rendszer felépítését a Nemzetközi 
Űrállomásra tervezett változatra vonatkozó sematikus ábrán mutatom be (30. ábra). 

 
30. ábra: A TriTel rendszer űrállomásra tervezett változata (teljes kiépítés) 

A mérési adatok tárolásáért, az előzetes fedélzeti kiértékelésért, valamint ezen adatok 
megjelenítéséért az úgynevezett központi egység felelős. A központi egységhez (méretei: 
190 mm x 160 mm x 52 mm) közvetlenül maximum három detektoregység (méretei: 148 mm x 
83 mm x 80 mm) csatlakoztatható; ez az egység tartalmazza a teleszkópokat, illetve a hozzájuk 
tartozó jelformáló és adatfeldolgozó egységeket. Amennyiben a központi egységhez egynél több 
detektoregység csatlakozik, akkor ebben az esetben az egyik, a monitorozó egység a küldetés 
teljes időtartama alatt az űrállomás egy adott pontjában végez méréseket (referencia 
teleszkópként szolgál), míg a többi detektoregység pozíciója előre meghatározott program szerint 
változtatható a küldetés során. Ezzel a módszerrel a különböző árnyékolási tulajdonsággal 
rendelkező helyek dózisviszonyainak összehasonlítására nyílik lehetőség. A központi egységhez 
egy az űrállomás falán kívül elhelyezett (kültéri) detektoregységet is csatlakoztatva az űrállomás 
falának a kialakult sugárzási térre gyakorolt hatása vizsgálható. Összemérés, valamint a mérési 
adatok későbbi korrekciója céljából (8.2. fejezet) a detektoregységekhez bogáncszár segítségével 
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egy-egy passzív detektor tömb és Pille TL dózismérő rögzíthető. A passzív detektor tömbben 
elhelyezett szilárdtest nyomdetektorok az egy adott LET-érték fölötti (~10 keV/µm) töltött 
részecskéket regisztrálják, míg a TL detektorok a kis LET-értékű részecskék (< 10 keV/µm) által 
leadott energiát képesek nagy pontossággal megmérni. 

A műholdakra, illetve űrszondákra tervezett változatok esetében a TriTel rendszert maga a 
detektoregység alkotja. A mérési adatokat ekkor a TriTel közvetlenül az űreszköz fedélzeti 
számítógépének küldi el, ami a kapott adatokat a telemetria-rendszer segítségével juttatja el a 
Földre. 

7.1. A TriTel detektoregysége 
A sugárzás LET-spektrumának és átlagos minőségi tényezőjének, illetve a 

dózisegyenértéknek a meghatározásához szükséges leadottenergia-spektrumoknak – a detektor 
érzékeny térfogatában keletkezett, majd a detektor kimenetén megjelenő töltésmennyiségből 
történő – meghatározásához megfelelő analóg jelfeldolgozó rendszerre, az analóg jelek 
digitalizálására, valamint digitális adatfeldolgozásra van szükség. A teleszkópokat és a 
jelfeldolgozó rendszert magában foglaló TriTel detektoregység felépítését a 31. ábra mutatja, a 
prototípusról készült fénykép a Függelék 109. oldalán látható. 

 
31. ábra: A három teleszkópot és a jelfeldolgozó rendszert magában foglaló TriTel 

detektoregység felépítése 

7.1.1. Az analóg jelfeldolgozó rendszer 
A TriTel rendszer három pár detektorához összesen hat darab analóg áramköri kártya 

tartozik. Ezek egy-egy töltésérzékeny előerősítő fokozatot, valamint egy-egy jelformáló és 
erősítő fokozatot tartalmaznak, melyek feladata a detektor érzékeny térfogatában ionizációt 
kiváltó részecskék által a detektorok kimenetén megjelenő töltésmennyiségnek a megfelelő 
jel/zaj viszonyú, erősített, jelformált jellé való átalakítása. A teleszkópok és az analóg 
jelfeldolgozó rendszer nyomtatott áramköri kártyái ugyanazon az alaplapon foglalnak helyet. 
Ezzel egyrészt megoldható, hogy a detektorok kimenetei és az előerősítők bemenetei közötti 
kábelek hossza a zajszint csökkentése végett a lehető legkisebb – maximum 200 mm – legyen, 
másrészt az analóg jelfeldolgozó rendszer számára potenciális zajforrást is jelentő digitális 
áramkörök az analóg áramköri rendszer elemeitől így könnyebben leárnyékolhatók legyenek.  

Kültéri detektoregység esetében a teleszkópok egy különálló egységben helyezkednek el 
(teleszkópkémény, 32. ábra), ami – mivel az elektronikai egységek a teleszkópokat csupán az 
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űrállomás irányából árnyékolják le – a mérési adatok értelmezését nagymértékben megkönnyíti23 
[Hirn, 2006c]. 

 
32. ábra: A teleszkópkémény felépítése; az egyes tengelyekhez tartozó látószögek zöld színnel 

vannak jelölve 

Az erősítő fokozat kimenetén megjelenő jelet akkor tekintjük hasznos jelnek, ha az 
amplitúdója egy előre beállított alsó diszkriminátorszintnél nagyobb. Az alsó diszkriminátorszint 
meghatározásához a rendszer zajszintjének ismerete szükséges, ennek részletesebb tárgyalása a 
8. fejezetben található. A mért jel amplitúdójának és az alsó diszkriminátorszintnek az 
összehasonlítását egy-egy komparátor áramkör végzi. Mivel a komparátor minimális referencia-
feszültsége (5 mV) az alsó diszkriminátorszintnél (~2 mV) nagyobb, a komparátor bemenetére 
adott detektorjelet egy erősítő fokozat előbb a 10-szeresére erősíti, majd ezt a jelet az eredetileg 
meghatározott diszkriminátorszint 10-szeresével veti össze. Ha a mért jel ennél a referencia-
feszültségnél nagyobb, a komparátor áramkör triggerjelet küld az analizátornak.24 Annak 
érdekében, hogy az analóg jelfeldolgozást a komparátorok működésük közben ne zavarják, nem 
az analóg áramköri kártyákon, hanem az alaplap analizátor felőli oldalán foglalnak helyet.  

7.1.2. Az analóg-digitális átalakítás és a sokcsatornás analizátor  
A mérődetektorok felől érkező analóg jelek digitálissá történő átalakítását egy 16 bites 

2 MHz-es analóg-digitális átalakító (ADC, Analog-to-Digital Converter) végzi. Az ADC 
kimenetén a bemenetére érkező jel – a mérődetektor jelének – amplitúdójával arányos, 54-65534 
közötti digitális érték (csatornaszám, a megfelelő memóriarekesz címe) jelenik meg. Amennyiben 
a bemeneti jel amplitúdója a felső referenciaszintet meghaladja, akkor ehhez az eseményhez az 
eszköz a kimeneten a legmagasabb csatornaszámot (65535) rendeli (ld. 8. fejezet). Az ADC – a 
gyors számítási igényű feladatokra alkalmas – programozható logikai kapu tömbbel (FPGA, 
Field-Programmable Gate Array) megvalósított sokcsatornás analizátorral együtt az analizátor 
kártyán foglal helyet (31. ábra), az analóg-digitális átalakítást az FPGA vezérli. A jelet az ADC a 
kimenetén egészen addig tartja, amíg az FPGA azt fel nem dolgozza. Az ez idő alatt az ADC 
bemenetére érkező jelek nem indítják újra az analóg-digitális konverziót. A TriTel analizátorának 
megvalósítását részletesen a 9. fejezet tárgyalja.  

                                                 
23 Az űrállomás falán belül elhelyezett detektoregységeknél a teleszkópkémény alkalmazásával a mérési 
pontosságban jelentős javulás nem érhető el, mivel a környező műszerek által okozott árnyékolás nehezen 
becsülhető. A műholdas változatok esetében a szigorú, a műszer méreteire és tömegére vonatkozó kritériumok miatt 
a teleszkópok úgyszintén a detektoregységben foglalnak helyet. 
24 A koincidenciák meghatározása is a triggerjelek segítségével történik. 
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A spektrumfelvételnél összetettebb, de kisebb számítási kapacitást igénylő feladatokat, úgy 
mint a telemetriára vagy egy külső számítógépre küldendő adatblokkok szerkesztése, illetve a 
hőmérséklet- és egyéb háztartási (HK, housekeeping) adatok, például a tápfeszültség- vagy a 
fogyasztásmérések eredményeinek feldolgozása a mikroprocesszoros kártyán helyet foglaló 
egység feladata. [Hirn, 2006a] 

7.1.3. Kommunikáció és tápellátás 
A TriTel detektoregysége – a küldetés típusától függően – soros vonalon (RS485) vagy CAN 

(Controller Area Network) buszon keresztül képes kommunikálni a központi egységgel, illetve a 
műhold vagy űrszonda fedélzeti számítógépével. A tápellátást a detektoregység közvetlenül az 
űreszköztől vagy közvetve a központi egységen keresztül kapja. A detektoregység tápegysége 
biztosítja a TriTel detektorai, illetve a hozzájuk tartozó jelformáló, adatfeldolgozó, adattároló és 
vezérlő egységek számára a megfelelő stabilizált tápfeszültség értékeket. 

7.2. A TriTel központi egysége 
A TriTel központi egysége egy PC104-es ipari PC kártyából, egy érintőképernyős grafikus 

kijelzőből, egy tápegységből, valamint az egyéb perifériákból (nyomógombok, USB port, 
Ethernet stb.) áll, a prototípusról készült fénykép a Függelék 109. oldalán látható. A központi 
egység feladatai többek között a detektoregységek vezérlése25, a detektoregységektől érkező 
adatok előzetes, fedélzeti feldolgozása és megjelenítése, valamint a nyers mérési adatok tárolása.  
Az adatok lehozatalára a legénységváltások alkalmával nyílik lehetőség, ekkor az űrhajósok a 
központi egységhez egy USB-alapú memóriaegységet csatlakoztatva az adatokat automatikusan 
le tudják tölteni, illetve a Földre visszatéréskor azt magukkal tudják hozni [Hirn, 2006b]. Az 
adatletöltés során egyben lehetőség van a szoftver frissítésére is. A memóriaegységen keresztül 
történő közvetlen adatlehozatal alternatívája az űrállomás adatátviteli rendszerével történő 
adattovábbítás. Ekkor az űrhajósok az USB-alapú memóriaegységre elmentett adatokat egy 
elektronikus levél csatolmányaként továbbítják a Földre. Mindemellett a TriTel központi egysége 
Ethernet interfész segítségével közvetlenül a Nemzetköz Űrállomás számítógépes hálózatához is 
csatlakoztatható.  

A központi egység fontos részegysége a tápegység, melynek feladata egyrészt a kijelző, az 
ipari PC kártya, valamint a hozzájuk tartozó egyéb részegységek számára a megfelelő stabil 
tápfeszültségek biztosítása és a grafikus kijelző háttérvilágításának szabályozása. 

7.3. A repülési lehetőségek 

7.3.1. TriTel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén 
Az európai SURE (International Space Station: a Unique REsearch Infrastructure) program 

keretében a TriTel-SURE elnevezésű rendszer a Nemzetközi Űrállomás európai Columbus 
modulján fog dozimetriai méréseket végezni. A TriTel-SURE egy központi egységből, egy 
detektoregységből, valamint a hozzá rögzített, szilárdtest nyomdetektorokat és TL detektor 
lapokat tartalmazó detektor tömbből áll. A kísérlet célja a Columbus modul fedélzetén a 
kozmikus sugárzás dozimetriai célú vizsgálata, végső soron a dózisegyenértéknek a mért 
leadottenergia spektrumokból történő meghatározása lesz. A rendszer feljuttatására a jelenlegi 
tervek szerint 2010 áprilisában kerül sor [Hirn, 2006a]. 

                                                 
25 A központi egység és a detektoregységek közötti kommunikáció során a központi egység tölti be a mester (master) 
egység szerepét. 



 53

Ezzel párhuzamosan a moszkvai Orvosbiológiai Kutatóintézettel (Institute of Biomedical 
Problems, IBMP) történt megállapodás szerint az IBMP a közeljövőben repülési lehetőséget 
biztosít a TriTel számára a Nemzetközi Űrállomás orosz Zvezda modulján. A feljuttatandó 
TriTel-RS rendszer a TriTel-SURE-hoz hasonlóan egy központi egységből, egy 
detektoregységből, valamint egy passzív detektor tömbből áll. A felbocsátásra várhatóan  
2011-ben kerülhet sor. A két kísérlet (TriTel-SURE és TriTel-RS) esetleges időbeli átfedése 
esetén párhuzamosan, a Nemzetközi Űrállomás két különböző pontjában (a Columbus, illetve a 
Zvezda modulban) végezhetünk dozimetriai méréseket a TriTel rendszerrel. 

7.3.2. TriTel az ESEO műhold fedélzetén 
Az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) Oktatási Irodája által elindított 

ESEO (European Student Earth Orbiter) diákműhold projekt keretében egy 
60 cm x 60 cm x 60 cm térfogatú mikroműholdat bocsátanak úgynevezett geostacionárius 
átmeneti pályára (Geostacionary Transfer Orbit, GTO); a műhold fedélzetén helyet kap a TriTel 
műholdas változata is. A GTO pálya fontos lépés a Hold felé vezető úton.26 Az ESEO fedélzetén 
helyet foglaló TriTel-ESEO-val – az elnyúlt pálya révén – lehetőség nyílik a külső és a belső van 
Allen-övekben való sugárzásmérésekre is.27 A műhold indítására várhatóan 2012-ben kerül sor 
[Hirn, 2006a]. 

 
Jóllehet a jelenleg kilátásba helyezett mindhárom küldetés (TriTel-SURE, -RS, illetve 

-ESEO) időtartama a naptevékenység maximuma (~2012) környékére esik, a programokban 
bekövetkező esetleges csúszások, valamint a jövőbeli újabb küldetések miatt munkám során a 
naptevékenység minimuma esetén kapott eredményeket is figyelembe vettem. 

 

                                                 
26 A diákprogram következő lépése az ESMO (European Student Moon Orbiter) műhold Hold körüli pályára állítása 
lesz. 
27 A 2008 végén a program irányításában bekövetkezett változások, valamint pénzügyi okok miatt a műhold pályáját 
közel 600 km-es pályamagasságú, kör alakú, napszinkron pályára változtatták. A napszinkron pálya alatt olyan 
pályákat értünk, amelyben a műhold pályasíkjának a Nap irányával bezárt szöge nem változik; ez csak i > 90°-os 
dőlésszögű pályával valósítható meg. A pálya nagy előnye, hogy a műhold az azonos földrajzi szélességű helyek 
fölött azonos helyi időben repül el. A TriTel-ESEO továbbra is a műhold egyik fontos tudományos műszere maradt. 
A változtatások ellenére a van Allen-övekben történő mérésekkel kapcsolatos számításaim felhasználhatók lesznek 
egy későbbi Hold- vagy Mars-szondára tervezett TriTel változat fejlesztése során. 
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8. A rendszer dinamika-tartományának meghatározása a 
relativisztikus protonok járulékának 
figyelembevételével  

 

A TriTel analóg jelfeldolgozó rendszerével szemben támasztott követelmények 
megfogalmazásához első lépésben a rendszer mérési tartományának (LET, detektorban elnyelt 
energia) definiálása szükséges. A mérési tartomány alsó határa, vagyis a legkisebb mérni kívánt 
jel amplitúdója szabja meg az elfogadható zajszintet és a kapuzási feltételt, míg a mérési 
tartomány nagysága a maximális mérendő jelamplitúdót határozza meg.     

8.1. A megengedett maximális zajszint meghatározása  
A kapuzási feltétel teljesülése mellett – amennyiben eltekintünk a kapuzódetektor felől 

érkező és a mérődetektorban az összes energiáját leadó és ezért „elhaló” részecskéktől – a 
mérődetektor érzékeny térfogatában a nehéz töltött részecskék közül a legkisebb energiát a 
detektorok felületére merőlegesen beérkező relativisztikus protonok adják le.28 A relativisztikus 
protonokra vonatkozó átlagos LET értékkel számolva a minimálisan leadott energia [Pázmándi, 
2003]: 

 keV.120m300mkeV/4,0,min =⋅=⋅≈∆ µµwLETE Sirel  

A TriTel – a részecskék hatótávolságához képest igen vékony – detektorain áthaladó 
relativisztikus protonok esetében ez a közelítés – az energia-leadásban tapasztalható jelentős 
fluktuáció miatt – meglehetősen pontatlan. A Landau-féle közelítés alkalmazhatóságának 
vizsgálatához kiszámítottam a réteg vastagságára jellemző κ hányados (ld. 2.1.1 fejezet) értékét a 
0,3-10 GeV proton energia tartomány 9 különböző pontjában. A kapott értékekre egy y = a·xb 
alakú hatványfüggvényt illesztettem (33. ábra). 

 
33. ábra: A κ hányados értéke a beérkező proton kinetikus energiájának (Ek) függvényében 

(300 µm szilíciumban) 
                                                 
28 A nem kapuzott spektrumban a mérődetektorban elhaló, „szint alatti” részecskéket szintén nem mérjük. 

(57)
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Megállapítható, hogy a minimális energia-leadás szempontjából fontos tartományban 
(Ek > 400 MeV) κ < 0,01, vagyis a TriTel teleszkópjait alkotó szilícium detektorok az energia-
leadást tekintve nagyon vékony rétegnek tekinthetők, így a Landau-féle energiaveszteség-eloszlás 
alkalmazható. Példaként a 34. ábra az 1 GeV energiájú protonok leadott energia eloszlásának a 
sűrűségfüggvényét szemlélteti 300 µm vastag szilíciumon való áthaladás esetén. 

 
34. ábra: Az 1 GeV energiájú protonok által leadott energia eloszlásának sűrűségfüggvénye 

300 µm vastag szilíciumban (számított értékek) 

A detektorokra merőlegesen beérkező relativisztikus protonoknak a Landau-féle eloszlásból 
számított legvalószínűbb energiaveszteségét, valamint a héj- és az anyagsűrűség-korrekció 
nélküli Bethe-formulával és a SRIM-2008 (Stopping and Range of Ions in Matter) 
adatbázisával29 [Ziegler, 2008] számított átlagos energiaveszteséget a részecskék kinetikus 
energiájának függvényében mutatja a 35. ábra. A függőleges vonalak az eloszlások 
félértékszélességét jelölik [Hirn, 2007]. 

 
35. ábra: A relativisztikus protonok teljes energiavesztesége a szilícium detektoron történő 
áthaladás során a Landau-féle energiaveszteség-eloszlás alapján (a függőleges vonalak az 

eloszlások félértékszélességét jelölik)  
                                                 
29 A SRIM-2008-ban megadható maximális protonenergia 10 GeV  
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A vizsgált energia-tartományban az energiaveszteség legvalószínűbb értéke az átlagos 
értéknél szignifikánsan kisebb. 2 GeV felett a SRIM-2008 adatbázisa segítségével kapott átlagos 
energiaveszteség-értékek a héj- és az anyagsűrűség-korrekció figyelembevétele miatt 
alacsonyabbak, mint a korrekciók nélküli Bethe-formulával számítottak; 10 GeV energiánál az 
eltérés már több mint 5%-os.  A görbék 2-5 GeV között érik el minimumukat, a nagyobb 
energiákon tapasztalható energiaveszteség-növekedés a töltött részecske elektromos terének 
relativisztikus energiákon történő megváltozásának tulajdonítható. Az 5 GeV feletti energiáknál 
tapasztalható növekedés sugárzásos energia-leadás formájában jelentkezik, a detektorban elnyelt 
energiához nem ad jelentős járulékot. Az ionizációs energiaveszteség így 5 GeV fölött jó 
közelítéssel megegyezik az 5 GeV-re vonatkozó értékkel. 

Az optimális alsó diszkriminátorszint meghatározásához fontos tudni, hogy adott 
diszkriminátorszint mellett a beérkező nehéz töltött részecskék mekkora hányada vált ki az alsó 
diszkriminátorszintnél kisebb amplitúdójú jelet, amit így nem detektálunk. Ezt a hányadost a 
továbbiakban jelöljük χ-vel. A χ értéke a részecskék beesési szöge, valamint a diszkriminátorszint 
nagysága mellett jelentős mértékben függ a részecskék spektrumának jellegétől. Minél 
keményebb a protonspektrum, annál nagyobb χ. 

A TriTel rendszer tervezésekor fontos követelmény volt, hogy az eszköz bolygóközi 
utazásokon éppúgy alkalmazható legyen, mint a sugárzási öveken is áthaladó műholdakon vagy a 
Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. A felsorolt küldetések közül a kozmikus sugárzásban a 
relativisztikus protonok részaránya – a geomágneses levágás pályamagasság-függése miatt – 
várhatóan alacsony Föld körüli pályán és kis pályamagasságokon a legmagasabb. Így χ 
diszkriminátorszinttől való függésének meghatározásakor konzervatív becslésként a következő 
feltételezésekkel éltem: 

- a TriTel a Nemzetközi Űrállomás legkisebb megengedett pályamagasságán (278 km) 
végez méréseket; 

- az űridőjárás csendes, nincsenek geomágneses viharok (a Föld mágneses tere ilyenkor a 
legerősebb); 

- naptevékenységnek maximuma van; 
- a részecskék beesési szöge 0° (a detektorban megtett úthossz ekkor minimális). 
A detektorok előtti árnyékolás vastagságának növelésével a relativisztikus protonok aránya a 

sugárzás spektrumában nő. A lehetséges küldetéseket tekintve a TriTel teleszkópjai előtti 
árnyékolás akkor lesz a legjelentősebb, amikor az eszköz a Nemzetközi Űrállomás belsejében 
végez méréseket. Amennyiben feltételezzük, hogy a TriTel – a teleszkópjaival lehetőleg a szabad 
világűr felé nézve – közvetlenül az űrállomás 10 g/cm2 vastagságú fala mögött foglal helyet, 
érdemes ezzel a falvastagsággal számolni. Az effektív árnyékolás vastagsága ugyan a 
szomszédos modulok, illetve a modulok műszerezettsége miatt az egyéb irányokban, illetve 
pozíciókban akár a 100 g/cm2-t is elérheti, az árnyékolás vastagságának további növelése a 
kozmikus sugárzás spektrumát nem keményíti jelentősen, a számítás így is eléggé konzervatívnak 
tekinthető. 

A fentieket figyelembe véve a beérkező részecskék spektrumát a CREME96 kód 
segítségével állítottam elő. A számítás paramétereit a 10. táblázat foglalja össze, a kapott 
differenciális spektrumokat a négy leggyakoribb elemre (Z = 1, 2, 6, 8) a 36. ábra mutatja.  
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10. táblázat: A CREME96-tal végzett számítások bemenő paraméterei 
A modul 
neve  

A modul feladata Bemenő paraméterek 

GTRN Geomágneses levágás 
számítása 

Űreszköz pályája: 
 Pályamagasság: 278 km (körpálya) 
 Inklináció: 51,6° 
Űridőjárás: csendes 

FLUX A primer sugárzási tér 
számítása 

Töltött részecskék (Z): 1-8, 10, 12, 14, 26 
Naptevékenység: maximum 
Geomágneses levágás: GTRN modul kimenete 
Befogott protonok: nincs 

TRANS Részecsketranszport 
számítása az űreszköz 
falán keresztül 

Bemenő részecskék spektruma: FLUX modul kimenete 
Árnyékolás anyaga: alumínium 
Árnyékolás vastagsága: 10 g/cm2  

 

 
36. ábra: A kozmikus sugárzás differenciális spektrumai 10 g/cm2 alumíniumárnyékolás mögött, 

az ISS minimális, 278 km-es pályamagasságán a naptevékenység maximuma idején 
(CREME-96) 

A CREME96-al előállított spektrumok (36. ábra) és a Landau-féle energiaveszteség 
eloszlásra vonatkozó (6) összefüggés segítségével meghatároztam a χ hányadosnak az alsó 
diszkriminátorszinttől való függését (37. ábra).  
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37. ábra: A nagyenergiás, nehéz töltött részecskék által kiváltott, az alsó diszkriminátorszintnél 
kisebb amplitúdójú jelek hányada (χ) a diszkriminátorszint függvényében (konzervatív becslés) 

Kis diszkriminátorszinteknél χ erősen levág, ami az 1GeV-nél nagyobb energiájú protonok 
jelentős járulékának tudható be (ld. 36. ábra). Az alsó diszkriminátorszintnek a 37. ábra alapján a 
70 keV leadott energiának megfelelő feszültség értéket javasoltam, így a beérkező nehéz töltött 
részecskéknek erősen konzervatív esetben is csak kevesebb, mint 1%-át nem detektáljuk. Az 
analóg elektronikai rendszer megengedett maximális zajszintjét a jelamplitúdók szórása miatt az 
alsó diszkriminátorszintnek megfelelő feszültségérték 90%-ánál határoztam meg, 
vagyis keV60, ≅tervezettzajE  [Hirn, 2007]. 

8.2. A dinamika-tartomány felső határa és a túlcsordulás csatorna  
A korábbi számítások alapján protonok esetében a TriTel detektoraiban leadott energia a 

koincidencia feltétel teljesülése mellett legfeljebb 9 MeV, alfa-részecskék esetében maximum 
35 MeV lehet. Izotróp teret feltételezve és a LET meghatározásánál az átlagos úthosszal 
számolva a legnagyobb mérhető LET így protonok esetében 14 keV/µm, alfa-részecskék 
esetében 52 keV/µm vízben. Ha nehezebb részecskéket is figyelembe kívánunk venni, akkor a 
mérőrendszernek ennél lényegesen nagyobb leadott energiák mérésére is alkalmasnak kell lennie. 
A kozmikus sugárzási 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. [Pázmándi, 2006] 

Pázmándi a DOSTEL mérési eredményeinek felhasználásával kiszámította az alacsony Föld 
körüli pályákra jellemző sugárzási tér integrális LET-spektrumát a galaktikus komponensre. 
Amíg az eseményszám esetében a beérkező részecskék döntő többsége a néhány keV/µm 
tartományba esett, az elnyelt dózis 20%-a a 10 keV/µm feletti, a dózisegyenérték 20%-a a 
80 keV/µm feletti részecskéktől származott. Mivel a fenti számítások a 120 keV/µm-nél nagyobb 
LET értékű részecskéket nem vették figyelembe, számításaimhoz a DOSTEL által mért 
spektrumot a CREME96 kód segítségével kiegészítettem a LET > 120 keV/µm tartományra 
(38. ábra). 
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38. ábra: A galaktikus kozmikus sugárzás differenciális LET-spektruma a DOSTEL mérési 

eredményeinek és a CREME96 kódnak a felhasználásával 

A 38. ábra LET-spektrumának felhasználásával meghatároztam az eseményszám, az elnyelt 
dózis és a dózisegyenérték integrális spektrumait a LET függvényében (39. ábra).  

 
39. ábra: Az eseményszám, az elnyelt dózis és a dózisegyenérték integrális spektruma a 

galaktikus komponensre 

A 39. ábra jól mutatja a nagy LET-értékű részecskék jelentős járulékát az elnyelt dózisban és 
különösen a dózisegyenértékben. A csak a DOSTEL mérési eredményeit figyelembe vevő 
számítások során kapott 20% helyett az elnyelt dózis és a dózisegyenérték 30%-a származik a 
10 keV/µm, ill. 80 keV/µm feletti részecskéktől. A szükséges dinamika-tartomány csökkentése 
érdekében megvizsgáltam annak a hatását, ha a felső diszkriminátor szint feletti részecskéket a 
maximális LET-értékkel való korrekcióként vesszük figyelembe. Ez legegyszerűbben az utolsó 
csatorna túlcsordulás csatornaként (OVFLCH, overflow channel) történő alkalmazásával érhető 
el, amikor a detektorban a felső diszkriminátor szintnél nagyobb jelet kiváltó részecskék számát 
egyetlen csatornában regisztráljuk [Hirn, 2007]. Az OVFLCH-nak az elnyelt dózis és a 
dózisegyenérték integrális spektrumára kifejtett hatását a 40. ábra szemlélteti. 
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40. ábra: A túlcsordulás csatorna bevezetésének hatása az elnyelt dózis és a dózisegyenérték 

integrális spektrumára 

A túlcsordulás csatorna bevezetésének köszönhetően a 120 keV/µm LET-értéknek megfelelő 
felső diszkriminátor szint esetében az elnyelt dózis alulbecslése 3%-ról 1%-ra, a 
dózisegyenértéké 15%-ról 3%-ra csökkent. Az alulbecslés mértéke még tovább csökkenthető, ha 
a spektrum felső diszkriminátor szint feletti alakjára megfelelő feltételezéseket teszünk. A TriTel 
teleszkóp tengelyeivel párhuzamosan elhelyezett szilárdtest nyomdetektor tömbökkel kapott LET 
spektrumok – az SSNTD és a TriTel LET-tartományainak átfedése révén – alkalmasak lehetnek a 
földi kiértékelés során a túlcsordulás csatorna feletti tartomány LET spektrumának 
megbecslésére. [Hirn, 2007] 

A fentiek ismeretében a TriTel spektrumaiban az utolsó csatornának túlcsordulás 
csatornaként való alkalmazását javasoltam. A mérni kívánt LET-tartomány felső határát 
120 keV/µm (víz)-nél húztam meg. Izotróp sugárzási teret és a detektoron való áthaladás során 
állandó LET-et feltételezve ez az érték átlagosan 83 MeV leadott energiának felel meg. A TriTel 
rendszer tervezett dinamika-tartományát, valamint zajhatárát a bejövő részecskék LET értékében, 
detektorban leadott energiájában, illetve a keltett töltésmennyiségben megadva a 11. táblázat 
foglalja össze [Hirn, 2007]. 

11. táblázat: A TriTel dinamika-tartománya 

 zajhatár 
a tartomány alsó határa 

(alsó diszkr. szint) 
a tartomány felső határa 

(felső diszkr. szint) 

LET (víz) - 0,2 keV/µm* 120 keV/µm 

LET (Si) - 0,4 keV/µm* 230 keV/µm 

leadott energia 60 keV 70 keV 83 MeV 

a leadott energiának megfelelő 
töltés a detektor kimenetén 

2,7 fC 3,1 fC 3,6 pC 

* a relativisztikus protonok LET-értéke30 
                                                 
30 Az irodalomban a LET-tartomány alsó határaként gyakran a minimális leadott energia és az átlagos úthossz 
hányadosaként kapott értéket adják meg. Ezzel a valódi értéket alulbecsülik, mivel a LET az adott fajtájú és 
energiájú részecskére jellemző átlagos mennyiség. 
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9. A TriTel analizátorának megvalósítása   
A kellően széles mérési tartomány elérésére a Liulin-5 [Semkova, 2003] és korábban a 

DOSTEL esetében két eltérő erősítésű erősítőt használtak [Beaujean, 1999a], a jelenlegi 
DOSTEL változatokban pedig logaritmikus karakterisztikájú erősítőt alkalmaznak. Mindkét 
megoldásnak megvan a maga hátránya. A két erősítőből álló rendszernél az egyes erősítők 
linearitása a kisebb dinamika-tartomány miatt könnyebben biztosítható, viszont a rendszert 
időmultiplex üzemmódban használva az effektív mérési idő csökken. A logaritmikus 
karakterisztikájú erősítővel megvalósított rendszer létrehozása jelentős technikai nehézséget 
okoz, pontossága erősen korlátozott. A TriTel esetében ezért egy lineáris, 16 bites (65536 
csatornás) amplitúdó analizátor használatát javasoltam annak érdekében, hogy átkódolás 
segítségével kis (64 vagy 128) csatornaszámú, viszonylag pontosan ismert, közel logaritmikus 
karakterisztikájú analizátor álljon rendelkezésünkre [Hirn, 2007]. 

Egy adott részecske – ha a detektorban létrejövő energiaveszteség kicsi a részecske 
energiájához képest – az eltérő úthosszból következő maximálisan és minimálisan leadott 
energiájának aránya 2,14 (ld. 7. táblázat). Amennyiben a logaritmikus karakterisztikájú analizátor 
csatornáinak (szekunder csatornaszámok) lépésköze ennél az aránynál jelentősen kisebb, akkor az 
analizátor gyakorlatilag nem rontja a LET-spektrum mérési pontosságát. 

A lineáris–kvázi-logaritmikus átkódolási táblázat (LUT, look-up table) kiszámításához a 
következő feltételezésekkel éltem: 

- a 16 bites analizátor 0. csatornájának a 0 keV felel meg;  
- a 65534. csatornának a legnagyobb regisztrálandó energia (83 MeV) felel meg; 
- a 65535. csatorna a 83 MeV feletti energia leadásokat tartalmazza (túlcsordulás csatorna). 

 
Ekkor az egyes csatornák szélessége 1,266 keV és a 16 bites analizátor 55. csatornája felel 

meg a minimálisan regisztrálandó 70 keV-es energiának. Átkódoláskor a rendszer tényleges 
dinamikája a maximális és a minimális regisztrálandó energiának megfelelő csatornaszám 
hányadosa (65534/55 = 1190). A 65535 csatorna 128 kvázi-logaritmikus csatornára történő 
redukálásához a lépéshossz (csatornaszám növekmény) elvi értéke 

0573,11190127 = (<< 2,14). 
Tekintettel arra, hogy a csatornaszámok egész számra való kerekítésénél az 1,0573-es lépésarány 
nem mindig teljesíthető, a tényleges lépésköz a nagy csatornaszámoknál 1,0589 lesz. Az így 
kialakított átkódolási lépésközöket és az alsó és felső szekundercsatorna-határok energiaértékeit a 
szekunder csatornaszám függvényében a 41. ábra, illetve a 42. ábra szemlélteti.  
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41. ábra: A szekunder csatornák közötti lépéshossz a 128 csatornás kvázi-logaritmikus analizátor 

esetében 

 
42. ábra: Az alsó és a felső szekundercsatorna-határok energiaértékei a 128 csatornás kvázi-

logaritmikus analizátor esetében 

Az egyes elméleti csatornahatárokat, illetve azok energiaértékeit tartalmazó 16bit/6bit és 
16bit/7bit lineáris–kvázi-logaritmikus átkódolási táblázatok a Függelékben találhatók. A valódi 
csatornahatárokat az energia-kalibrációt követően minden egyes detektoregységre külön-külön 
meg kell határozni, és a spektrumok feldolgozását ennek alapján kell elvégezni.  
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10. A TriTel analóg elektronikai rendszerének bemérése  
A fejezet során előbb dióhéjban a TriTel bemérésére alkalmas főbb módszereket mutatom 

be, majd az általam javasolt, a TriTel teleszkópokba beépítendő, fénykibocsátó diódákkal 
megvalósított ellenőrző rendszer felépítését és alkalmazhatóságát tárgyalom, valamint kitérek a 
rendszernek a műszer konstrukciójára és a TriTel rendszer zajszintjére gyakorolt hatásainak az 
ismertetésére is. 

10.1. A TriTel részegységeinek bemérésére szolgáló lehetséges 
módszerek 

A TriTel háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp rendszer bemérésére, kalibrációjára, 
valamint az egyes alrendszereinek és a teljes rendszernek a tesztelésére, illetve működésének 
ellenőrzésére számos módszert alkalmazhatunk. Ezek között megkülönböztetünk elektronikus és 
sugárforrásos módszereket; ezek számunkra szóba jöhető fontosabb változatait – azok főbb 
előnyeivel, illetve hátrányaival együtt – a 12. táblázatban foglaltam össze. 

12. táblázat: A TriTel rendszer tesztelésének és bemérésének lehetséges főbb módjai, illetve ezen 
módszerek legfőbb előnyei és hátrányai  
 Sugárforrásos tesztek Elektronikus tesztek 
 Alfa-

részecskéket 
kibocsátó 
kalibráló 

forrás 

Gamma-
forrás 

Nagyenergiás 
részecske-
gyorsító 

Külső 
tesztbemenetre 
csatlakoztatott 

impulzus-
generátor 

Beépített 
impulzus-
generátor 

Beépített 
impulzus üzemű 
LED fényforrás 

- energia-kalib-
ráció a fedélze-
ten is megold-
ható 

- különböző 
LET-értékű ré-
szecskék spekt-
rumának felvéte-
le lehetséges 

- külső alfa-forrás 
segítségével ener-
gia-kalibrációra is 
alkalmas; 

- a világűrben is 
használható; 

- koincidencia 
áramkörök is tesz-
telhetők; 

 

- a detektor-
forrás távolság, 
vagyis a beütés-
szám-gyakoriság 
változtatásával a 
DAA átváltások 
(ld. 11.2.2. feje-
zet) is tesztelhe-
tők; 

 - nagy pontossá-
gú, stabil külső 
impulzusgenerátor 
csatlakoztatható; 

- egyszerűen meg-
valósítható 

- a tesztelésre szol-
gáló jel a detek-
torban keletkezik E

lő
ny

ök
: 

 - a dózisteljesít-
mény-mérés 
tesztelhető 

 - a tesztbemenet 
egyszerűen megva-
lósítható 

  

- az alfa-forrás 
beépítése, vala-
mint a kitakaró-
rendszer megva-
lósítása csak kö-
rülményesen 
oldható meg; 

- fedélzeti méré-
sekre nem alkal-
mas 

- fedélzeti méré-
sekre nem alkal-
mas; 

- csak a földi 
mérések során al-
kalmazható; 

- a tesztelésre 
szolgáló jel az 
előerősítő bemene-
tén jelenik meg, 
nem pedig közvet-
lenül a detektorban 
keletkezik 

- a LED fényének 
intenzitása hőmér-
séklet-függő, így 
kalibrációra csak 
korlátozottan alkal-
mas; 

H
át

rá
ny

ok
: 

- a koincidencia 
áramkörök vizs-
gálatára nem al-
kalmas 

 - nehezebben 
hozzáférhető; 
 
 
 
- drága módszer 

- a tesztelésre 
szolgáló jel az 
előerősítő bemene-
tén jelenik meg, 
nem pedig közvet-
lenül a detektorban 
keletkezik 

 - a teleszkóp 
geometriáját mó-
dosítja; 
 
 
- lehetséges zaj-
forrás 

 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy e módszerek egyike sem képes a műszer teljes körű 

bemérésére, ahhoz a fenti módszerek kombinációjára van szükség.  



 64

 
A fejlesztés során – a jelen értekezés megírásáig – a detektor előerősítőjének tesztbemenetére 

csatlakoztatott impulzusgenerátorral és külső sokcsatornás analizátorral megvalósított mérések 
történtek meg.  Ezek során igazoltam, hogy a TriTelhez kifejlesztett analóg áramkörök 50 keV 
leadott energiának megfelelő zajhatára a korábban vizsgált [Hirn, 2005] Amptek A250 gyári 
előerősítő zajszintje (70 keV) és egyúttal a 8.1 fejezetben kiszámított – elfogadható – zajszint 
alatt van (Ezaj, tervezett = 60 keV).  A mérések során kapott zajspektrumot, illetve a kalibráló Po-210 
forrás alfa-spektrumát a 43. ábra mutatja. 

  
43. ábra: A TriTel analóg elektronikai egységeinek zajspektruma, illetve a kalibráló Po-210 

sugárforrás alfa-spektruma vákuumban 

10.2. A rendszer bemérése és ellenőrzése fénykibocsátó diódákkal 
Amíg a fent felsorolt módszerekkel a teljes TriTel rendszer – éppúgy, mint az egyes 

részegységek – földi bemérése, illetve tesztelése megvalósítható, a világűrben e módszerek 
többsége nem vagy csak korlátozottan alkalmazható. Egyrészt az űreszközök fedélzetén nem 
állnak rendelkezésre a szükséges nagyberendezések (mint például gamma-besugárzók, 
részecskegyorsítók), valamint az űrhajósoknak az egyes mérésekre fordítható ideje is limitált, 
másrészt a kozmikus sugárzás folyamatosan jelen van, vagyis a sugárzás forrása nem kapcsolható 
ki. 

Egy ismert aktivitású, alfa-részecskéket kibocsátó kalibráló forrás a teleszkópok tokozásába 
ugyan beépíthető, de a detektorok vastagságánál kisebb hatótávolság31 miatt ezzel a módszerrel a 
koincidencia-áramkörök működése nem tesztelhető. Az alfa-részecskéket kibocsátó sugárforrás 
„kikapcsolása” csak bonyolult mechanikai takarórendszerrel oldható meg. Digitális-analóg 
átalakítók segítségével a TriTel a világűrben is képes az előerősítők tesztbemenetén 
tesztimpulzusokat előállítani, ekkor viszont a tesztelésre szolgáló jel rögtön az előerősítő 
bemenetén jelenik meg, nem pedig közvetlenül, a detektorban lezajló kölcsönhatások 
eredményeképpen keletkezik. Munkám során a teljes analóg rendszer tesztelésére egy, a 
teleszkópok tokozásába beépített fénykibocsátó diódákkal (LED, Light-Emitting Diode) 
megvalósított ellenőrző rendszer létrehozását javasoltam, amely a TriTel rendszernek az 
előerősítők tesztbemenetén keresztül történő tesztelését egészítheti ki [Hirn, 2009]. 

A látható fény tartományában (λ = 380 … 750 nm) a fotonok energiája (1,7 eV – 3,3 eV) 
meghaladja a tiltott sáv szélességét szilíciumban (1,1 eV). A látható fény fotonjai így a szilícium 
kristályban elektron-lyuk párokat hoznak létre (ionizáció), vagy energiájukat másra (pl. 
gerjesztésre) fordítják. A jelfeldolgozó rendszer időfelbontásán belül beérkező fotonok által 
                                                 
31 A Po-210 alfa-sugárzásának (alfa-energia 5,3 MeV) hatótávolsága szilíciumban ~25 µm (SRIM 2008). 
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keltett töltéshordozó párok a kimeneten ugyanahhoz az egy jelhez adnak járulékot. A LED-et a 
felbontási időnél rövidebb, de azonos szélességű és amplitúdójú, négyszög alakú impulzusokkal 
meghajtva az analóg jelformáló rendszer kimenetén gyakorlatilag egyforma amplitúdójú jeleket 
kapunk. Amennyiben a jel amplitúdója az alsó diszkriminátorszintnél nagyobb, a LED hatása a 
leadott energia spektrumban egy csúcs megjelenésében nyilvánul meg. A továbbiakban az 
egyszerűség kedvéért erre a csúcsra LED-es csúcsként hivatkozom. 

10.2.1. Mérések egyenáramú üzemmódban 
Első lépésben a detektort egy fénytől elzárt dobozban, egy egyenáramú (DC) üzemmódban 

működő LED-del közvetlenül megvilágítva (a detektor és a LED közötti távolság 10 cm volt) 
mértem az áramerősséget a detektor kimenetén. Az egyenáramú és az impulzus üzemmód közti 
különbséget szemlélteti a 44. ábra. 

 
44. ábra: A LED egyenáramú és 1 kHz-es impulzus üzemmódja (∆t = 10 ms, timp ~1  µs) 

Az egyenáramú üzemmódban végzett mérésekkel megbecsülhető, hogy impulzus 
üzemmódban, adott impulzushossz mellett mekkora áramnak kell a LED-en keresztülfolynia 
ahhoz, hogy a detektor kimenetén meghatározott – azaz adott leadott energiának megfelelő – 
amplitúdójú jelet kapjunk. Ekkor feltételezzük, hogy az egy LED-impulzus hatására a detektor 
érzékeny térfogatában keltett töltésmennyiség közelítőleg megegyezik az egyenáramú 
üzemmódban, a detektor kimenetén mért áramerősségnek (I) az egy impulzushosszra vett 
időintegráljával. 

A mérések két célt szolgáltak. Egyrészt, hogy ellenőrizzem, a LED által kibocsátott fotonok 
a detektor holtrétegén áthaladva el tudják-e érni a detektor érzékeny térfogatát és ott elegendő 
töltéshordozó-párt tudnak-e kelteni ahhoz, hogy a kimeneten mérhető jelet kapjunk; másrészt, 
hogy ezt követően nagyságrendileg megbecsüljem, mekkora – a LED-en átfolyó – áram esetén 
kapunk impulzus üzemmódban legalább az 5 MeV energiájú alfa-részecske által keltett jelnek 
megfelelő jelamplitúdót a kimeneten. Legfeljebb timp = 2 µs-os impulzushosszt feltételezve a 
detektor kimenetén mérhető áramerősség: 
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ahol 
- Is a detektor sötétárama; 
- Eα az alfa-részecske energiájának megfelelő leadott energia (5 MeV); 
- Eátl.ion az átlagos ionizációs energia szilíciumban (3,6 eV); 
- e az elektron töltése (1,6·10-19 C); 
- timp  a LED impulzushossza (2 µs). 
 
A méréshez – a teleszkóp tokozásába való beépíthetőséget is figyelembe véve – egy 

négyszögletes, 4 mm x 2 mm keresztmetszetű, kék fényű LED-et használtam. A LED főbb 
paramétereit a 13. táblázat, a DC üzemmódú méréseknél alkalmazott elrendezést a 45. ábra 
mutatja. 

13. táblázat: A LED-es mérésekhez használt fénykibocsátó dióda főbb paraméterei 

paraméter értéke 

domináns hullámhossz (λd) 470 nm 

a domináns hullámhossznak megfelelő fotonenergia 2,6 eV 

maximális áram (DC üzemmód) 30 mA 

maximális áram (impulzus üzemmód) 100 mA 

 

 
45. ábra: A DC üzemmódú LED-es mérésekhez alkalmazott mérési összeállítás 

A detektor-feszültséget egyenáramú tápegység szolgáltatta, a polaritás előjelét kapcsoló 
segítségével lehetett megváltoztatni. A detektort a nagy áramoktól egy vele sorba kötött, 10 MΩ-
os ellenállás óvta meg. A detektor visszáramának mérése egy nA-es tartományban is mérő 
multiméterrel történt; a detektorfeszültség ellenőrzését digitális voltmérővel végeztem. A labor 
hőmérséklete T = 23°C volt. A mérési eredményeket a 14. táblázat foglalja össze. 

14. táblázat: A DC üzemmódban elvégzett mérés eredményei 

mennyiség értéke 

a detektor sötétárama (Is) 23 nA ± 1 nA 

a detektor kimenetén beállított áram (I = Is + 110 nA) 133 nA ± 1 nA  

a LED-en átfolyó áram 0,85 mA ± 0,02 mA 
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A LED-es ellenőrző rendszernek a TriTelbe történő integrálásakor a fénykibocsátó diódákat 
nem célszerű a teleszkópok tengelyének vonalában elhelyezni. Egyfelől a LED részben 
kitakarhatja a teleszkóp látószögét, másfelől – mechanikai és elektronikai okok miatt is – 
egyszerűbb a fényforrást a teleszkóp tokozásába beépíteni, és a LED fényét egy kis résen 
keresztül a mérő és a kapuzódetektor közti térrészbe juttatni. Ebben az esetben viszont a LED – a 
geometriából adódóan – csak kis részben világítja meg közvetlenül a detektorokat, a fotonok 
nagyobb része a teleszkóp faláról történő visszaverődés során jut el a detektorokba. Mivel a 
fotonok ugyanolyan valószínűséggel jutnak a mérő-, valamint a kapuzódetektorba, a LED-es 
felvillanásoknak tulajdonítható beütések csak a kapuzott spektrumokhoz adnak járulékot. A 14. 
táblázatban ismertetett mérési eredmények azt mutatják, hogy az 5 MeV-es alfa-csúcsnak 
megfelelő LED-es csúcs előállításához – 10 cm-es detektor–LED távolság és direkt megvilágítás 
esetén – az impulzusüzemben megengedett maximális áramerősségnél közel két nagyságrenddel 
kisebb LED-áram is elegendő, ezért érdemes volt a vizsgálatokat a továbbiakban a végleges 
elrendezéshez közeli geometriában, impulzusüzemben működtetett fénykibocsátó diódákkal 
folytatni.  

10.2.2. Mérések impulzus üzemmódban 
Az impulzusüzemben működtetett LED-ekkel történő mérések – az újragyártás költségeinek 

csökkentése érdekében – előbb egy, a véglegeshez hasonló geometriájú modell-teleszkóppal 
történtek. Ebben az elrendezésben a teleszkóp egyik felét egy gyári tokozású detektorral, másik 
felét pedig egy alumíniumból készített „áldetektorral” helyettesítettem (46. ábra). 

 
46. ábra: A modell-teleszkóp (balra) és a valódi teleszkóp (jobbra) felépítése 

Ekkor ugyan csupán a teleszkóp egyik detektorával lehet méréseket végezni, viszont a 
geometriai kialakításnak köszönhetően a LED-ből kilépő fotonok várhatóan a valódi 
teleszkópban tapasztalhatóhoz hasonló módon jutnak el a mérődetektorhoz. Mind az 
„álteleszkóppal”, mind pedig a később a valódi teleszkóppal végzett méréseket TDK 
(tudományos diákköri) munka keretében, témavezetőként kísértem figyelemmel [Nagy, 2007]. 

A spektrumok felvétele gyári sokcsatornás analizátor segítségével történt. Sor került a LED-
es csúcs helyzetének (amplitúdójának) a LED-impulzushossztól és a LED-en átfolyó áramtól való 
függésének vizsgálatára. Példaként a 47. ábra 0,535 mA ± 0,005 mA áramerősség mellett mutatja 
a LED-csúcs helyzetének az impulzushossztól való függését, a 48. ábra pedig 1 µs-os 
impulzushossz mellett szemlélteti a LED-csúcsnak megfelelő leadott energia és a LED-en átfolyó 
áram közti összefüggést. 
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47. ábra: A LED-es csúcs helyének az 
impulzushossztól való függése [Nagy, 2007] 

48. ábra: A LED-es csúcs helyének a LED-en 
átfolyó áramtól való függése [Nagy, 2007] 

A vizsgált tartományban a LED-es csúcs amplitúdója az impulzushossztól lineárisan függ; a 
rendszer időfelbontásánál hosszabb impulzusok esetén további LED-es csúcsok jelennek meg a 
leadottenergia-spektrumban. A jelamplitúdó és a LED-en átfolyó áram közötti összefüggés a 
fénykibocsátó dióda teljes nyitásáig a dióda-karakterisztikát követve exponenciális, majd a 
nyitást követően közel lineáris. 

A mérések folyamán sor került a LED-es ellenőrző rendszer hőmérsékletfüggésének 
vizsgálatára is (49. ábra). 

 
49. ábra: A LED-es csúcs helyének abszolút (a) és relatív (b) megváltozása a hőmérséklet 

függvényében 

A TriTel rendszer üzemi hőmérséklet-tartományán (-20°C…+30°C) belül a jelamplitúdó a 
hőmérséklet-változás következtében maximálisan 25-30%-ot változhat, ami a LED 
fényintenzitásának a hőmérséklettől való függésével magyarázható. Figyelembe véve, hogy 
128 csatornás kvázi-logaritmikus spektrum esetében a szomszédos csatornák közötti 
jelamplitúdó-növekmény 5,8–5,9% (ld. 9. fejezet), valamint a hőmérséklet-változás 
következtében az üzemi hőmérséklet-tartományban a relatív jelamplitúdó változás 0,3–0,9 %/°C, 
a spektrumfelvétel során fellépő 6°C-os hőmérséklet-változás a LED-es csúcs legfeljebb egy 
csatornányi elmozdulását okozhatja.  
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A TriTel rendszer repülő példányainak esetében érdemes a földi bemérések eredményei 
alapján még a felbocsátás előtt egy optimális impulzushosszt (~1 µs) rögzíteni, és a LED-es csúcs 
helyét a rendszer kalibrációját követően a LED-áramot változtatva szoftveresen beállítani. 
Javasoltam a jelamplitúdót úgy megválasztani, hogy a LED-es csúcs a spektrum felső harmadába 
kerüljön, így az ismert számú impulzust tartalmazó LED-es csúcs detektálása és kivonása – az 
ebben a tartományban várható kisebb beütésszámok miatt – egyszerűbb. A LED-es 
ellenőrzőrendszer folyamatos üzemeltetése a mérések alatt – elsősorban a műholdak fedélzetén, 
ahol rövidebb idők alatt is jelentősebb hőmérséklet-változások következhetnek be, aminek a 
következtében a LED-es csúcs elmozdulhat – nem ajánlott. Ehelyett a küldetéstől és a mérési 
programtól függően célszerű az egyes mérési ciklusok elején a rendszert csak rövid időre  
(30–300 s) 0,5–5 Hz impulzus-gyakorisággal bekapcsolni. A hőmérsékleti adatok ismeretében a 
LED-es csúcs helye, a mérési idő és a jelgyakoriság ismeretében pedig a LED-es beütések száma 
határozható meg. A kiértékeléskor így a LED-es csúcs a kapuzott spektrumokból kivonható. A 
HK (HouseKeeping, azaz hőmérsékleti, feszültség és fogyasztási) adatok, a mérődetektor 
előerősítőjének bemenetére adott impulzussorozatok és a LED-es rendszer segítségével a teljes 
TriTel rendszer működőképességének az ellenőrzése megvalósítható. 

10.2.3. LED-ek alkalmazása a koincidencia áramkörök felbontási idejének 
vizsgálatára 

Egy adott teleszkóp látószögén belüli irányból érkező proton vagy nehezebb töltött részecske 
a mérő- és a kapuzódetektoron gyakorlatilag ugyanabban az időpontban halad át (∆táthaladás a 
10-10 – 10-11 s nagyságrendbe esik)32, így a két jel detektálása (a triggerjelek megjelenése) között 
eltelt időt a detektált jelek amplitúdói, vagyis a detektorokban leadott energiák közötti eltérés 
nagysága határozza meg. Az 50. ábra két eltérő amplitúdójú Gauss-jelalak33 esetében mutatja a 
triggerjelek közötti időeltolódás (∆t) mértékét.  

 
50. ábra: A triggerjelek megjelenése közötti időeltolódás két különböző amplitúdójú Gauss-

jelalak esetében 

                                                 
32 ∆táthaladási << Tjelfelfutás ~ 1µs 
33 Idealizált eset, a formált jelalak a valóságban egy aszimmetrikus szemi-Gauss görbe. 
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Koincidenciáról akkor beszélünk, ha az adott teleszkóp mérő- és kapuzódetektoráról az 
úgynevezett tk felbontási időn belül érkezik triggerjel a logikai egység (analizátor) bemeneteire, 
vagyis ha ∆t < tk. Egy adott rendszámú ion esetén ∆t értéke akkor maximális, ha a részecske a 
teleszkóp egyik detektorán való áthaladás után a másik detektorban elnyelődik, és ott éppen a 
diszkriminátorszintnek megfelelő energiát ad le. Ekkor a két jel alakja a következő formában 
írható fel: 
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ahol 
- Ed az egyik detektorban a diszkriminátorszintnek megfelelő leadott energia; 
- Emax a másik detektorban a lehetséges maximális leadott energia; 
- σ a Gauss-görbe paramétere. 
 
A diszkriminátorszintet az E1 jel definíció szerint a t = 0 µs időpillanatban éri el, az E2 jel 

pedig az 
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egyenlettel definiált időpontokban metszi. Átalakítások után kapjuk, hogy 

 .lnln2 max dEEtt −⋅==∆ σ  

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

 
22 Ntc kr ⋅=  

nő (N a detektorokon észlelt átlagos jelszámlálási sebesség), így tk értékét nem érdemes minden 
határon túl növelni. Az optimális érték meghatározása csak az adott küldetés jellemzőinek 
(spektrumok, beütésszámok) ismeretében lehetséges. 

A valóságban a jelalakok a jelformáló tagok számától, illetve paramétereinek értékeitől 
függően a Gauss-görbétől eltérnek, így a földi tesztek részeként mindenképpen szükséges a 
koincidencia áramkörök felbontási idejének mérésekkel történő részletes vizsgálata is. Ennek 
megvalósítására egy, a LED-es ellenőrzőrendszerre épülő mérési elrendezést javasoltam. Annak 
érdekében, hogy a teleszkópot alkotó két detektor kimenetén eltérő amplitúdójú jel jelenjen meg, 
a detektorokat egymástól optikailag elzárva, külön fénykibocsátó diódák világítják meg. A két 
LED-et ugyanaz az impulzusgenerátor hajtja meg, így az impulzushosszak megegyeznek. A fény 
intenzitása a detektor és a LED közötti távolságnak, a LED elé helyezett nyílás méretének, 
valamint a LED-en átfolyó áramnak a változtatásával állítható be. Egy, a detektor előtt 
elhelyezett alfaforrás-tartónak köszönhetően a mérődoboz kalibrációs mérésekre, illetve az 
analóg áramkörök zajának, linearitásának a mérésére is felhasználható. (A mérődobozról készült 
kép a Függelékben található.) A dolgozat írásakor a koincidencia áramköröket még nem 
gyártották le, így a felbontási idő vizsgálatára még nem kerülhetett sor. 

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)
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10.2.4. A teleszkóp tokozásába beépített LED hatása 
A fénykibocsátó diódának a teleszkóp tokozásába való beépíthetősége érdekében a 

detektorok közötti távolságot meg kell növelni. Ez azt eredményezi, hogy egyrészt lecsökken a 
teleszkóp érzékenysége, másrészt a LET meghatározásának a pontossága nő [Pázmándi, 2003]. 
Megvizsgáltam, hogy a teleszkóp tokozásába beépített LED a geometriai paraméterekben 
mekkora változást okoz (15. táblázat). 

15. táblázat: A teleszkóp geometriai paramétereinek megváltozása a tokozásba beépített LED 
következtében 

paraméter 
értéke 

(LED nélkül) 

értéke 

(LED beépítve) 
változás 

detektorok közti távolság (p) 8,7 mm 8,9 mm 2,3% 

a detektorok közti távolság és a detektorok 
sugarának hányadosa (q) 

1,03 1,06 2,3% 

geometriai tényező, G (egy teleszkóp, 4π térszögre) 5,17 cm2sr 5,06 cm2sr -2,1% 

maximális beesési szög (egy detektorpár) 62,6° 62,1° -0,9% 

maximális úthossz a detektorban 653 µm 641 µm -1,8% 

a maximális és minimális úthossz aránya 2,18 2,14 -1,8% 

 
A detektorok közötti távolság növelésével a teleszkópok geometriai tényezője 2,1%-kal, a 

detektorban megtett maximális és minimális úthossz aránya pedig 1,8%-kal csökkent; az 
érzékenység és a megtett úthossz meghatározása pontosságának a szempontjából optimális 
elrendezéshez (q = 0,9) [Pázmándi, 2003] képest a LED beépítése miatt bekövetkezett változtatás 
nem jelentős. A LED ki-, valamint bekapcsolt állapotában elvégzett zajspektrumos mérések azt 
mutatták, hogy az analóg rendszer zaja nem növekedett meg. A LED kitakarása mellett felvett 
spektrumokban a LED-es csúcs nem volt jelen, ami azt jelenti, hogy a korábban megfigyelt LED-
es csúcsok megjelenése közvetlenül a kibocsátott fényimpulzusok, és nem a diódára érkező 
impulzusok eredménye. Ezt az ellenőrző mérést a jövőben a kész mérőrendszeren is el kell 
végezni.34 

A LED-es ellenőrző rendszer megvalósításának tehát sem mechanikai, sem elektronikai 
akadálya nincs. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a detektorpárok tokozásába beépített, 
impulzusüzemben működtetett LED fényforrások segítségével a komplett analóg rendszer 
bemérése megoldható, beleértve a koincidencia áramkörök felbontási idejének vizsgálatát is.  

                                                 
34 Az ellenőrző mérés kiváltható a LED hőmérsékletfüggésének vizsgálatával is. A LED-es csúcs eltolódása ugyanis 
csak akkor következik be, ha a megfigyelt csúcsot közvetlenül a kibocsátott fényimpulzusok okozzák. 
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11. A Nemzetközi Űrállomásra tervezett változat  
1998. november 20-án a Zarja modul felbocsátásával megkezdődött a Nemzetközi Űrállomás 

(ISS, International Space Station) kiépítése, 2000 novembere óta pedig állandó legénység 
tartózkodik a fedélzeten. Az űrállomás építését várhatóan 2010-re fejezik be. Ennek a széles 
nemzetközi (amerikai, orosz, európai, kanadai és japán) együttműködésben megépülő 
komplexumnak a legfőbb célja az állandó emberi jelenlét és a folyamatos kutatómunka 
megvalósítása a világűrben. Az ISS fedélzetén a mikrogravitációs kutatások mellett – úgy mint 
anyagtudományi, biotechnológiai és élettani kísérletek – a sugárvédelmi kutatásoknak és a 
dozimetriai méréseknek is fontos szerep jut.  A Nemzetközi Űrállomás jelenleg az egyetlen olyan 
kutató laboratórium, ahol a hosszú idejű űrrepülések emberi szervezetre gyakorolt hatásait 
együttesen vizsgálhatják, így ideális helyszín a jövő Hold- és Mars-expedícióinak 
előkészítésére. [ISS Familiarization, 1998]  

11.1. A Nemzetközi Űrállomás pályája  
A Nemzetközi Űrállomás 51,6°-os hajlásszögű alacsony Föld körüli pályán (LEO, Low 

Earth Orbit) kering. A pálya főbb jellemzőit 16. táblázat foglalja össze.  

16. táblázat: Az ISS pályájának főbb paraméterei 

pályaparaméter értéke 

jellemző pályamagasság  340 km 

pályamagasság minimuma 278 km 

pályamagasság maximuma 460 km 

inklináció 51,6° 

keringési idő ~ 92 perc 

 
Az űrállomás a Föld körül közel kör alakú pályán kering, pályamagassága a légköri 

fékeződés és az időközönként beiktatott pályamagasság-emelések következtében folyamatosan 
változik. A legkisebb megengedett pályamagasságot a légköri fékeződés mértéke határozza meg, 
míg a maximális pályamagasság a Szojuz űrhajóval még biztonságosan elérhető 
pályamagasságnak felel meg. [ISS Familiarization, 1998] Az 51. ábra a Nemzetközi Űrállomás 
pályamagasságának alakulását mutatja az 1998 novembere és 2008 júliusa közötti időszakra. 
Megfigyelhető, hogy az űrállomás működése során a pályamagasság értéke mindvégig jóval a 
megengedett határokon belül maradt. 
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51. ábra: A Nemzetközi Űrállomás pályamagasságának alakulása 

1998. november – 2008. július (NASA) 

Az ISS orientációja stabilizált. 2006 szeptembere, vagyis a P3/P4 Truss elnevezésű 
szerkezeti elem, valamint a fő napelemtáblák felszerelése óta az űrállomás – rövidebb 
megszakításokkal – az úgynevezett XVV (X-axis in the Velocity Vector, 52. ábra) helyzetben 
kering35, vagyis x-tengelye a sebesség vektor irányába, z-tengelye a nadír irányba mutat és  
y-tengelye a jobbkéz-szabály szerint az előbbi két irányra merőleges.  

                                                 
35 2006 szeptemberét megelőzően az űrállomás elsődleges orientációja az XPOP (X-axis Perpendicular Out of Plane) 
volt, vagyis az X-tengely a pályasíkra merőleges volt és a Z-tengely a pályának a Nappal átellenes pontján a nadír 
irányba mutatott. Az ISS harmadik lehetséges helyzete az YVV (Y-axis in the Velocity Vector), amelyet az XVV 
orientációval analóg módon definiáltak. 
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52. ábra: A Nemzetközi Űrállomás orientációja [Ceglia, 2005] 

Ez a – jellegét tekintve gyakran repülőgépszerűnek is nevezett – helyzet a mikrogravitációs 
kísérletek és a helyzetbeállító manőverek szempontjából optimális, egyúttal a légköri fékeződés 
is minimális. Energiaellátási, hőháztartási és kommunikációs okok miatt az x- és z-tengely körüli 
elfordulás mértéke legfeljebb ±15°, az y-tengely körül pedig maximálisan +10° – -20° lehet 
[Ceglia, 2005]. Mivel a stabilizált orientáció miatt a kozmikus sugárzási térben tapasztalható 
anizotrópia nem átlagolódik ki, a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén fontos szerepe van a 4π 
térszögben érzékeny dózismérő műszereknek. 

11.2. A központi egység, valamint a detektoregység szoftverében 
megvalósított módszerek kidolgozása (ISS verzió) 

A TriTel Nemzetközi Űrállomásra tervezett változatai (TriTel-SURE és TriTel-RS) – a 
kedvezőbb tömegre vonatkozó, térfogati és fogyasztási követelmények, valamint az űrhajósok 
jelenléte révén – a műholdas (TriTel-ESEO), illetve a későbbi űrszondás változatokhoz képest 
összetettebb fedélzeti adatfeldolgozásra alkalmasak. A TriTel-SURE és a TriTel-RS rendszerek 
esetében ezért javasoltam a mérési adatoknak a fedélzeten történő előzetes kiértékelését és a 
legfontosabb adatoknak a központi egység grafikus kijelzőjén történő megjelenítését, így az 
űrhajósok közel valós időben információt kaphatnának a teleszkópokkal mért dózisegyenérték-
teljesítmény változásáról. Ez a korábbi szilícium detektoros teleszkópokhoz képest – ahol a 
mérési adatokat csak utólagosan, a földi kiértékelés során dolgozzák fel – nagy előrelépés lenne. 

A Nemzetközi Űrállomás pályája naponta két időablakban, ablakonként 2-3 fordulat során 
keresztezi a Dél-atlanti anomáliát; az egyes időablakok között eltelt idő körülbelül 8, illetve 16 
óra. A TriTel által mért időspektrumok alapján a DAA-n való áthaladások közel valós időben 
azonosíthatók, így a napi leadottenergia-spektrumok a Dél-atlanti anomálián történő 
áthaladásokra, illetve a pálya többi szakaszára külön meghatározhatók. 
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11.2.1. A dózisegyenérték-teljesítmény meghatározása az ISS fedélzetén 
A Nemzetközi Űrállomásra tervezett TriTel változatokban a központi egység és a 

detektoregységek közötti kommunikáció soros vonalon keresztül zajlik; a mester (master) egység 
szerepét a központi egység tölti be. A fedélzeti dózisegyenértékteljesítmény-számításokhoz a 
központi egység a detektoregységektől az aktuális leadottenergia-spektrumokat tízpercenként 
lekérdezi. Az adatküldés erejéig a méréseket a detektoregységek mikroprocesszorai felfüggesztik. 
A küldés végeztével a mérés folytatódik, a napi utolsó adatküldés esetében az adatküldést 
követően nullázza/törli a csatornák tartalmát. Az aktuális, valamint az azt megelőző kiolvasott 
spektrumok különbségéből az elmúlt 10 perc beütéseinek a spektrumhoz való járuléka 
határozható meg (10 perces spektrumok). 

 [ ] [ ] [ ] ,127...,,1,0;12...,,2,1;10 ==−= jijSjSjS prev
i

act
ii  

ahol 
- Si

10[j] az adott detektoregységre vonatkozó i-ik 10 perces leadottenergia-spektrum j-ik 
csatornájának tartalma; 

- Si
act[j] az adott detektoregységre vonatkozó aktuális i-ik leadottenergia-spektrum j-ik 

csatornájának tartalma; 
- Si

prev[j] az adott detektoregységre vonatkozó 10 perccel korábbi i-ik leadottenergia-
spektrum j-ik csatornájának tartalma; 

- i a leadottenergia-spektrum típusát jelölő index, értékei 
o i = 1: X-tengely, DAA-n kívül, kapuzott; 
o i = 2: X-tengely, DAA-n kívül, kapuzatlan; 
o i = 3: X-tengely, DAA, kapuzott; 
o i = 4: X-tengely, DAA, kapuzatlan; 
o i = 5: Y-tengely, DAA-n kívül, kapuzott; 
o i = 6: Y-tengely, DAA-n kívül, kapuzatlan; 
o i = 7: Y-tengely, DAA, kapuzott; 
o i = 8: Y-tengely, DAA, kapuzatlan; 
o i = 9: Z-tengely, DAA-n kívül, kapuzott; 
o i = 10: Z-tengely, DAA-n kívül, kapuzatlan; 
o i = 11: Z-tengely, DAA, kapuzott; 
o i = 12: Z-tengely, DAA, kapuzatlan. 

 
A TriTel bekapcsolásakor, valamint a napi utolsó spektrumok elküldését követően a 

10 perccel korábbi leadottenergia-spektrumok csatornatartalmait a központi egység szoftvere 
nullázza: 

 [ ] ,127...,,1,0;12...,,2,1;0 === jijS prev
i  

így a napi első 10 perces leadottenergia-spektrumok esetében (64) a következő alakra 
egyszerűsödik: 

 [ ] [ ] .127...,,1,0;12...,,2,1;10 === jijSjS act
ii  

(64)

(66)

(65)
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Az elnyelt dózisokat, illetve dózisegyenértékeket a központi egység szoftvere a (36)-(40) 
képletek alapján határozza meg külön-külön minden egyes teleszkópra. Egyszerűsítésként a 
fedélzeti számításoknál feltehetjük, hogy a cSi→H2O konverziós tényező állandó36, értéke  

 .52,021,1 2

2
=⋅≅→

Si

OH
OHSic

ρ
ρ

 

A korábban a DOSTEL egytengelyű teleszkóppal az ISS fedélzetén meghatározott, a nem-
befogott részecskékre vonatkozó LET spektrumból [Burmeister, 2005] – az eredeti 
leadottenergia-spektrum visszaállítását, valamint a TriTel és a DOSTEL geometriai faktorainak 
hányadosával történő korrekciót követően – előállítottam a TriTel esetében várható, 10 perces, 90 
perces, valamint 24 órás LET spektrumokat. A három spektrumot a könnyebb 
összehasonlíthatóság kedvéért a 24 órás spektrumokhoz normáltam (53. ábra). 

 
53. ábra: A DOSTEL által mért LET-spektrumokból előállított 10 perces, 90 perces, illetve 

24 órás TriTel LET-mintaspektrumok (a 24 órára extrapolált beütésszámok) 

A három görbe 5 keV/µm alatt hibahatáron belül jó egyezést mutat, szignifikáns eltérések a 
nagy LET-értékű tartományban jelentkeznek. A rövid idejű – 10 perces – mérések esetében a 
rossz statisztika miatt a 10 keV/µm feletti tartományban a beütések összegének várható értéke 
mindössze 3(±2), így a Q minőségi tényező, valamint az átlagos dózisegyenérték-teljesítmény 
meghatározása nem lehetséges. Ez alól kivételt a Dél-atlanti anomálián történő áthaladások 
jelentik, ahol a várható beütésszámok egy-két nagyságrenddel nagyobbak, mint a pálya többi 
szakaszán.   

A fentiek miatt javasoltam, hogy a TriTel központi egysége a 90 perces, illetve a 24 órás 
időfelbontású megjelenítéstől eltérően a 10 perces időfelbontás esetén ne az átlagos 
dózisegyenérték-teljesítményeket, hanem az átlagos elnyelt dózisteljesítmény értékeket jelenítse 
meg. 

                                                 
36 A különböző közegek közötti átszámításra szolgáló konverziós tényező valójában nem állandó, függ a részecskék 
LET-értékétől [Pázmándi, 2003]. A földi kiértékelés során ezt már figyelembe kell venni. 

(67)
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11.2.2. A Dél-atlanti anomálián való áthaladások időtartamának fedélzeten 
történő automatikus meghatározása 

A TriTel Nemzetközi Űrállomásra tervezett változatai esetében a napi leadottenergia-
spektrumokat a Dél-atlanti anomálián történő áthaladásokra, illetve a pálya többi szakaszára 
külön gyűjtjük (DAA spektrumok és nDAA spektrumok). A küldetés során a Dél-atlanti 
anomáliába történő be-, illetve kilépéseket – közel valós időben – a TriTel által mért 
időspektrumok alapján lehet meghatározni. A DOSTEL által az 1997 májusában, közel 300 km 
magasan, az ISS-ével megegyező dőlésszögű pályán keringő Atlantis űrsikló fedélzetén  
(STS-84-es küldetés) mért időspektrumán (54. ábra) jól látható, hogy a Dél-atlanti anomálián 
történő áthaladáskor a mért beütésszámok rövid idő alatt a pálya egyéb szakaszain mért 
értékekhez képest 1-2 nagyságrenddel megnőnek. A pálya Dél-atlanti anomálián kívül eső 
részein a geomágneses levágás mágneses szélességtől való függéséből eredő periodikusság 
figyelhető meg; a mágneses egyenlítő felett történő elhaladásoknál a görbének lokális minimuma, 
a sarkokhoz legközelebb eső részeken lokális maximuma van.  

 
54. ábra: A DOSTEL által 1997 májusában az Atlantis űrsikló fedélzetén (STS-84 küldetés) mért 

időspektrum egy részlete [Burmeister, 2000] 

A DAA-n történő áthaladások meghatározásával kapcsolatos számításaimhoz a 
mintaidőspektrumokat az 1997 májusában az Atlantis űrsikló fedélzetén (STS-84-es küldetés), 
valamint 2003-2005 között a Matrjoska-1 kísérlet keretében az ISS külső platformján helyet 
foglaló DOSTEL egytengelyű teleszkóp által mért időspektrumok alapján – a DOSTEL és a 
TriTel geometriai tényezője közötti különbséget, valamint a tengelyek számát figyelembe véve – 
állítottam elő. 

Mivel a beütésszámok számos olyan tényezőtől (pl. pályamagasság, naptevékenység stb.) is 
függenek, amelyek az adott küldetés során is jelentős mértékben változhatnak, javasoltam, hogy a 
DAA váltásokat ne csak a mért beütésszám alapján, hanem a beütésszám és a beütésszám relatív 
változásának együttes figyelembevételével határozzuk meg. A DAA és nDAA spektrumok 
közötti váltásoknak valós időben kell történniük, ezért az ezt megvalósító algoritmust a 
detektoregység mikroprocesszoros egységében kell megvalósítani. A Dél-atlanti anomálián való 
áthaladást az úgynevezett DAA flag jelzi, értéke a DAA-n kívül 0. Amíg a DAA flag értéke 0, a 
beérkezett jelek a Dél-atlanti anomálián kívüli leadottenergia-spektrumokhoz adnak járulékot. A 
TriTel detektoregysége az időspektrumok csatornáiban az egymást követő 60 másodperces 
időintervallumokban az adott teleszkópról beérkezett beütések számát regisztrálja. Amennyiben 
az X-, Y- és Z-tengely csatornatartalmainak összegében bekövetkezett relatív megváltozás egy 
előre megadott δ értéknél nagyobb, a DAA flag értéke 1-re változik, és ezt követően a beérkezett 
jelek a Dél-atlanti anomáliában felvett leadottenergia-spektrumokhoz adnak járulékot. A DAA 
flag értéke akkor vált vissza ismét 0-ra, ha beütésszám a DAA-ba való belépéskor mért 
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beütésszám alá csökken. A DAA-váltás részletes folyamatábrája a Függelékben található. Az  
55. ábra a módszer működését mutatja δ = 0,35 esetben az STS-84-es űrsikló küldetés DOSTEL-
es méréseiből előállított TriTel mintaidőspektrumra alkalmazva. 

 
55. ábra: A DAA-váltás algoritmusa a TriTel mintaidőspektrumára alkalmazva (δ = 0,35) 

A mintaidőspektrumok csatornatartalmaihoz véletlenszám-generátor segítségével statisztikus 
szórást adva vizsgáltam a δ paraméter változtatásának hatását a DAA-váltásokra. Az a δ érték, 
amely esetén az adott mintaidőspektrumban a téves átváltás valószínűsége kisebb, mint 10-3, az 
STS-84 küldetés DOSTEL méréseiből származtatott időspektrumnál 0,34-nak, míg a Matroshka-
1-nél 0,25-nak adódott. Az eltérés oka az, hogy az STS-84 küldetés során a DOSTEL egy 
űreszköz belsejében, jelentős árnyékolás mögött, míg a Matroshka-1 kísérletben méréseket végző 
DOSTEL a Nemzetközi Űrállomás külső platformján foglalt helyet, így előbbi esetben a kisebb 
beütésszámok statisztikus szórása miatt a szomszédos időspektrum-csatornák tartalma közötti 
relatív eltérés jelentősebb lehet. 

A vizsgált DAA csúcsok esetében a maximális δ érték 0,3 – 0,8 között közel egyenletes 
eloszlást mutatott. A rendelkezésemre álló kis számú DAA csúcs miatt a Dél-atlanti anomálián 
történő áthaladások esetében a Dél-atlanti anomálián kívüli tartományokra elvégzett statisztikai 
számításokat nem végeztem el. Az előbbiek alapján a δ paraméter előre beállított értékének 
0,35-ot javasoltam, az adott küldetésre jellemző optimális érték meghatározása csak az első 
Földre leküldött spektrumok kiértékelése után lehetséges. A δ paraméter pontos beállítása nem 
kritikus. Az átváltások során tapasztalható késleltetésekből (az átváltás hatása csak a következő 
időspektrum-csatorna felvételének kezdetétől érvényesül), illetve a téves oda-, illetve 
visszaváltásokból származó hibák a Földre leküldött időspektrumok alapján utólag korrigálhatók. 
Amennyiben mégis szükséges, a δ paraméter értéke a TriTel központi egység szoftvere 
segítségével módosítható. 
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12. A TriTel rendszer alkalmazhatósága a sugárzási 
övekben 

A TriTel ESEO diákműhold fedélzetén helyet foglaló, műholdas változata (ld. 7.3.2. fejezet, 
TriTel-ESEO) segítségével – a műhold elnyúlt pályája révén – a jövőben a külső és a belső van 
Allen-övekben való sugárzásmérésekre nyílik lehetőség. A fejezetben ismertetett, a van Allen-
övekben történő mérésekkel kapcsolatos számításaim ugyanakkor egy későbbi, Hold- vagy Mars-
szondára tervezett TriTel változat fejlesztése során is felhasználhatók lesznek. 

12.1. Az ESEO műhold tervezett pályája  
Az eredeti tervek szerint az ESEO műhold nagy excentricitású, kis dőlésszögű, 

geostacionárius átmeneti pályán (Geostationary Transfer Orbit, GTO) keringene a Föld körül  
(17. táblázat). A pálya – annak jelentős elnyúltsága miatt – keresztezi a van Allen-öveket; 
földközeli pontjában az űrállomások, illetve az alacsony Föld körüli pályán keringő űrhajók, míg 
földtávoli pontjában a geostacionárius műholdak pályamagasságának megfelelő távolságban 
helyezkedik el a Földtől.  

17. táblázat: Az ESEO műhold tervezett pályájának főbb paraméterei 

pályaparaméter értéke 

perigeum  250 km 

apogeum 35950 km 

inklináció 7° 

keringési idő ~ 10,53 h 

 
Az 56. ábra a műhold pályamagasságának tervezett változását mutatja az idő függvényében. 

Az orbiter az idő jelentős részét a befogott sugárzási övekben tölti, az alacsony Föld körüli 
pályáknak megfelelő pályamagasságokon – a pálya elnyúltsága miatt – néhány perc alatt 
keresztülhalad. 

 
56. ábra: Az ESEO műhold tervezett pályamagassága a földközeli ponton való áthaladástól 

számítva az idő függvényében 
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12.2. A pálya mentén várható beütésszám-gyakoriság 
A TriTel műholdas változatának a GTO pályán való alkalmazhatóságának vizsgálatára 

először a befogott részecskék fluxusának változását néztem meg a pálya mentén. Az 57. ábra a 
befogott elektronok és protonok AE-8 MIN/MAX és AP-8 MIN/MAX modellek alapján 
számított integrális fluxusát mutatja a perigeumon és az apogeumon való áthaladás között a 
naptevékenység minimuma és maximuma idején. 

 
57. ábra: A befogott elektronok és protonok fluxusa a perigeumon és az apogeumon való 

áthaladás között a GTO pálya mentén az AE-8 MIN/MAX és AP-8 MIN/MAX modellek alapján a 
naptevékenység minimuma és maximuma idején 

A befogott protonok esetében a naptevékenység minimumára és maximumára vonatkozó 
fluxusértékek csak kis pályamagasságokon (~1300-1500 km alatt) térnek el; itt a naptevékenység 
maximuma idején a légkör kitágulása miatt bekövetkező nagyobb protonveszteség hatása 
figyelhető meg. A befogott elektronok fluxusa ezzel szemben a naptevékenység maximuma 
idején a pálya jelentős részén nagyobb, mint a naptevékenység minimuma esetén. A befogott 
elektronok elsődleges forrása a napszél, melynek elektronjai radiális diffúzióval jutnak be a 
magnetoszférába, ennek következtében a naptevékenység maximumakor a napszél intenzitásának 
növekedésével a befogott elektronok fluxusa is növekszik a sugárzási övekben. [Abel, 1994] 

A detektorokban várható pálya menti beütésszám-gyakoriságok megbecsléséhez figyelembe 
kell venni a TriTel falának árnyékoló hatását is. Az eszköz GTO pályára tervezett változata 
esetében az optimális falvastagság meghatározásakor fontos szempont volt a TriTel belsejében 
helyet foglaló elektronikai eszközöknek a kozmikus sugárzástól való megfelelő védelme, 
valamint az eszköz méreteire és teljes tömegére vonatkozó követelmények.  

Az elektronikai eszközökben a küldetés névleges időtartama (28 nap) alatt várható elnyelt 
dózisnak a falvastagságtól való függésének a kiszámításához a SHIELDOSE-2 programot 
használtam; a szilíciumban elnyelt dózist különböző vastagságú, gömbhéj geometriájú alumínium 
árnyékolások mögött vizsgáltam (58. ábra). 
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58. ábra: A SHIELDOSE-2 programmal számított, szilíciumban elnyelt dózis a gömbhéj 

geometriájú alumínium árnyékolás vastagságának a függvényében (GTO pálya, 28 napos 
küldetés)  

Az elnyelt dózis jelentős része a befogott elektronoktól származik, járulékuk a befogott 
protonokét a 0,2 mm – 3 mm tartományban akár több mint egy nagyságrenddel is meghaladhatja. 
A fékezési sugárzás járuléka az elnyelt dózishoz nem jelentős, ami az alumínium kis 
rendszámának köszönhető. A világűrben használt ipari minősítésű elektronikai eszközök 
sugárzásállósága – azok típusától függően – legalább 200 Gy (20 krad)37 elnyelt dózisig 
biztosított, így az 58. ábra alapján a TriTel ajánlott falvastagsága 3 mm. A műszer tömegére 
(m < 1,2 kg), valamint méreteire (148 mm x 83 mm x 80 mm) vonatkozó követelmények miatt 
viszont a TriTel átlagos falvastagsága nem haladhatja meg a 2 mm-t.38 Ekkor a teljes küldetés 
során elnyelt dózis 500 Gy (50 krad). Figyelembe véve azt, hogy a SHIELDOSE-zal végzett 
számításaimban a műholdon helyet foglaló többi műszer és alrendszer, valamint a műhold 
struktúrájának árnyékoló hatását nem vettem figyelembe, ez az érték a várható elnyelt dózist 
felülbecsli. Mivel a sugárzás szempontjából érzékenyebb (20 krad) részegységek a TriTelnek a 
műhold testébe benyúló részein foglalnak helyet, így számukra a szabad világűrhöz közelebb eső 
nyomtatott áramköri lapok, valamint a rajtuk elhelyezett sugárzásállóbb (~ 200 krad) analóg 
áramköri elemek további lokális árnyékolást biztosítanak. Mindezek alapján a TriTel GTO 
pályára tervezett változatának az átlagos alumínium falvastagságára 2 mm-t javasoltam; a 
teleszkópokat alkotó detektorok közvetlenül a fal mögött helyezkednének el. Míg a Nemzetközi 
Űrállomás fedélzetén érdemes a detektorok előtti árnyékolást lokálisan kikönnyíteni, az ESEO 
pályáján az elektronoknak köszönhetően ez túlságosan megnövelné a várható beütésszám-
gyakoriságot, ami a rendszer holtidejének jelentős növekedését okozná a sugárzási-övekben.  

                                                 
37 A legtöbb, az elektronikai eszközök sugárzásállóságával kapcsolatos irodalomban az elnyelt dózis 
mértékegységeként továbbra is a rad-ot használják. (100 rad = 1 Gy) 
38 Az alumínium fal vastagságának 2 mm-ről 3 mm-re történő növelése a fal tömegének 50%-os növekedését 
eredményezi. Az elnyelt dózis, valamint az alumínium fal tömegének a változását a fal vastagságának függvényében 
a Függelék 117. oldalán található ábra mutatja. 
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Az alumíniumban 2 mm-nél nagyobb hatótávolságú befogott elektronok (Ee > 1 MeV) és 
protonok (Ep > 20 MeV) integrális skalárfluxusát az AE-8 MIN/MAX és AP-8 MIN/MAX 
modellek segítségével számítottam ki. Ezek után a detektorokban várható beütésszám-gyakoriság 
(Ib) a TriTel detektorainak a nem kapuzott esetre vonatkozó geometriai tényezőjének ismeretében 
(Gmd) a következőképpen határozható meg: 

 
,

4 mdb GI ⋅
Φ

=
π  

ahol Φ a befogott sugárzási modellek segítségével kapott skalárfluxus. A beütésszám-gyakoriság 
várható pálya menti változását az 59. ábra szemlélteti [Hirn, 2008a]. 

 
59. ábra: Az alumíniumban 2 mm-nél nagyobb hatótávolságú befogott elektronok (E > 1 MeV) és 

protonok (E > 20 MeV) fluxusából számított, a TriTel detektoraiban várható beütésszám-
gyakoriságok a perigeumon és az apogeumon való áthaladás között a GTO pálya mentén 

naptevékenységi maximum idején  

A várható beütésszám-gyakoriság a pálya mentén több nagyságrenden belül változik. Ahhoz, 
hogy megállapítsuk, a TriTel a pálya mely tartományaiban tudna méréseket végezni, a rendszer 
holtidejének vizsgálata szükséges. Holtidő alatt azt az időtartamot értjük, amelynek két esemény 
között el kell telnie ahhoz, hogy a rendszer kimenetén két külön impulzust kapjunk. A holtidő 
oka, hogy a jelfeldolgozás nem azonnal, hanem véges időn belül megy végbe. A szilícium 
detektorokban lezajló folyamatok (töltéshordozópárok keltése, töltéskigyűjtés) karakterisztikus 
ideje 10-7-10-8 s, ami a detektorhoz tartozó elektronikai egységek jelfeldolgozási idejéhez (10-6 s) 
képest elhanyagolható. [Deme, 1971] 

(68)
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A TriTel – AD7655 típusú ADC-vel és Spartan-3 típusú FPGA-val megvalósított – 
analizátora esetében feltételezhetjük, hogy az analóg-digitális átalakítás, valamint a jelfeldolgozás 
időtartama a bejövő analóg jel amplitúdójától nem függ, továbbá a jelfeldolgozás ideje alatt 
ugyanarról a detektorról beérkező jelek a holtidőt nem növelik meg.  Így egy teleszkóp esetében a 
rendszer holtidő-viselkedése az úgynevezett „nem-bénító” (non-paralysable) modellel írható le. A 
valódi jelgyakoriság (n) ekkor a holtidő (τ) és a mért jelgyakoriság (m) ismeretében [Knoll, 
1979]: 

 ,
1 τ⋅−

=
m
mn  

a teljes holtidő hányad pedig 

 .
1 τ

ττθ
⋅+

⋅
=⋅=

n
nm  

A TriTel háromtengelyű szilícium detektoros teleszkópnál alkalmazott multiplexelt rendszer 
esetében a különböző detektorok felől érkező analóg jeleket ugyanazzal az egy ADC-vel 
dolgozzuk fel, így a rendszer viselkedésének leírása bonyolultabbá válik. A rendszer holtidejének 
vizsgálatára ezért Monte Carlo módszert használtam [Hirn, 2008a]; az egyes valódi események 
között eltelt időt – valamint azt, hogy a jel melyik detektorpár felől érkezik – a C programozási 
nyelv beépített véletlenszámgenerátorának segítségével sorsoltam. Tegyük fel, hogy t = t0 
időpontban volt esemény. Ekkor annak a valószínűsége, hogy t idő múlva egy dt hosszúságú 
időintervallumban lesz a következő esemény a következő szorzatalakban írható fel: 

 ( ) [ )( ) [ )( ).esemény következő aben van - aesemény nincsben -0; a, dtt;tPtPdttP +⋅=  

A szorzat első tényezője – feltételezve, hogy az események Poisson-eloszlást mutatnak, valamint 
n·t a t idő alatt bekövetkező események átlagos száma – a következőképpen adódik: 
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A második tényezőre felírhatjuk, hogy 

 [ )( ) .; dtndtttP ⋅=+  

A bejövő jelek között eltelt idő sűrűség-, illetve eloszlásfüggvénye ezek után a következő 
formában írható: 

 ( ) ésntentp −⋅=  

 ( ) .1 ntetF −−=  

A szimulációban az egyes események között eltelt időket ezek után az inverz eloszlás 
módszerével határoztam meg. 

Izotróp sugárzási teret feltételezve először kiszámítottam, hogy különböző holtidejű 
analizátorok esetében milyen valódi jelgyakoriság mellett lesz a rendszer teljes holtidő hányada 
10%. Az eredményekre (60. ábra) a (70) egyenletet n-re átrendezve kapott görbét illesztettem: 

 ( ) ( ) ,a
1

1−⋅=
⋅−

= τ
τθ

θn  

ahol θθ /)1(a −= . 

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(75)

(74)

(76)
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60. ábra: Az egy teleszkóp tengelyre vonatkozó valódi jelgyakoriság az analizátor holtidejének 
függvényében 10%-os teljes holtidő hányad esetén (a szimulált multiplexelt rendszer, illetve a 

számított nem multiplexelt rendszer) 

Az ábrán folytonos piros vonallal jelölt görbe azt az esetet mutatja, amikor az analizátor 
bemenetéhez csak egy mérődetektor csatlakozik. A továbbiakban erre az esetre mint „1D elméleti 
görbe” hivatkozom. A fekete folytonos vonallal jelölt görbe (3D multiplexelt) ugyanakkor azt az 
esetet írja le, amikor az analizátor bemenetéhez a holtidő szempontjából vizsgált mérődetektor 
mellett multiplexelve két másik mérődetektor is csatlakozik. Ekkor az utóbbi két detektorról 
érkező jelek a vizsgált mérődetektorra vonatkozó holtidő hányadot a beütésszám-gyakoriságoktól 
függően megnövelhetik. Az elvárásoknak megfelelően – a nem-multiplexelt esetre vonatkozó 
elméleti görbével összevetve – multiplexelt rendszer esetében adott analizátor holtidő mellett a 
rendszer már kisebb valódi jelgyakoriság mellett eléri a 10%-os teljes holtidő hányadot, mivel 
annak holtidő hányadát a többi tengelyre beérkező impulzusok is megnövelik. Az illesztésből 
kapott a3 paramétert a (76) egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy a szimulált multiplexelt 
rendszer esetén kapott görbe megegyezik egy olyan nem multiplexelt rendszer elméleti 
görbéjével, melynél a teljes holtidő hányad 9,1%. 

A különböző holtidejű multiplexelt analizátorok vizsgálata után adott analizátor holtidő 
mellett szimuláltam a rendszer viselkedését. A 61. ábra a rendszer teljes holtidő hányadát mutatja 
a valódi jelgyakoriság függvényében a TriTel jelfeldolgozó rendszerére jellemző 2 µs holtidő 
esetén.  
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61. ábra: A teljes holtidő hányad (θ) a valódi jelgyakoriság függvényében, τ = 2 µs holtidő esetén 

(a szimulált multiplexelt rendszer, ill. a számított nem multiplexelt rendszer)  

Az (70)-os kifejezés némi átalakítás után Michaelis–Menten-függvény alakra hozható 
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ahol k a holtidő reciproka. A kapott pontokra a Michaelis–Menten-függvény egy általánosított 
formáját, az úgynevezett Hill-függvényt illesztettem: 
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A könnyebb értelmezhetőség érdekében ugyanazon ábrán (62. ábra) ábrázoltam a szimulált 
multiplexelt rendszerre vonatkozó illesztett görbét, valamint a szimulált multiplexelt rendszerre 
és a számított nem multiplexelt rendszerre vonatkozó holtidő hányadok közötti relatív eltérést a 
valódi jelgyakoriság függvényében. 

(77)

(78)
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62. ábra: A szimulált multiplexelt rendszerre és a számított nem multiplexelt rendszerre 

vonatkozó holtidő hányadok közötti relatív eltérés, valamint a szimulált multiplexelt rendszerre 
vonatkozó teljes holtidő hányad a valódi jelgyakoriság függvényében, τ = 2 µs holtidő esetén 

A 3·103 s-1-nél kisebb valódi jelgyakoriságok esetén a multiplexelt és a nem multiplexelt 
rendszerekre vonatkozó holtidő hányadok közötti eltérés elhanyagolható, mivel ebben a 
tartományban kicsi annak a valószínűsége, hogy az egyik tengely feldolgozása közben egy másik 
tengelyre is érkezzen jel. Ez utóbbi hatás elsősorban a 3·103 s-1-nél nagyobb jelgyakoriságok 
esetén válik jelentőssé. A legnagyobb (35-40%-os) relatív eltérés a 105-106 s-1 tartományban 
tapasztalható, ekkor n·τ ≈ 1. E tartomány felett a relatív holtidő telítésbe megy át és a két modell 
által kapott értékek közötti eltérés a nullához tart. 

A számítások azt mutatják, hogy a rendszer a 10%-os teljes holtidő hányadot 5·104 s-1-nél éri 
el, itt a multiplexelt rendszernek a holtidőre gyakorolt hatása mindössze 1% holtidő növekedést 
okoz. A SHIELDOSE-2 számítások alapján 5·104 s-1-nél kisebb beütésszám-gyakoriság az 
1600 km-es pályamagasság alatt, valamint az 5700-7900 km közötti tartományban várható  
(59. ábra), ami azt jelenti, hogy a TriTel rendszer a pályán eltöltött idő várhatóan nem több mint 
10%-ában fog impulzus üzemmódban méréseket végezni. Ezért a pálya többi szakaszán egyéb 
mérési módszerekhez kell majd folyamodni. [Hirn, 2008a] 

12.3. A szilícium detektorok áram üzemmódban való alkalmazásának 
vizsgálata 

A TriTel teleszkópjai impulzus üzemben csak a GTO pálya egy adott szakaszán – és a 
keringési idő nem több mint 10%-ában – tudnak dozimetriai méréseket végezni. Érdemes ezért a 
detektorok áram üzemmódban várható válaszát is megvizsgálni a pálya mentén. Bár ebben az 
üzemmódban a LET-spektrum és így a dózisegyenérték meghatározása nem lehetséges, az eszköz 
az elnyelt dózis meghatározására továbbra is alkalmas lehet. A pálya mentén, adott 
pályamagasságokon várható átlagos dózisteljesítményeket a SHIELDOSE-2 modell segítségével, 
2 mm-es gömbhéj geometriájú alumínium árnyékolás mellett számítottam ki (63. ábra). Az 
elnyelt dózisteljesítményre felírhatjuk 
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ahol 
- dE/dt a detektor anyagában időegység alatt elnyelt energia; 
- md a detektor tömege; 
- ρSi a szilícium sűrűsége; 
- A a detektor aktív felülete; 
- W a detektor érzékeny térfogatának vastagsága. 
Ekkor az adott dózisteljesítménynek megfelelő áramot (I) a detektor kimenetén a 

következőképpen becsülhetjük meg: 
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ahol Qe az elektron töltése és Ee-h a szilíciumban egy elektron-lyuk pár keltéséhez szükséges 
átlagos energia. Ez alapján a detektorban elnyelt 1 Gy/s dózisteljesítmény hatására 43 µA áram 
jelenik meg a detektor kimenetén. 

 
63. ábra: A szilíciumra számított elnyelt dózisteljesítmény pályamagasság-függése GTO pályán, 

2 mm vastag alumínium árnyékolás mögött (naptevékenység maximuma idején) 

A számítások eredményei azt mutatják, hogy az elnyelt dózisteljesítmény jelentős része a 
belső övben a befogott protonoktól, a külső övben a befogott elektronoktól származik. A 
kozmikus sugárzás hatására a detektor kimeneten megjelenő áramerősség az impulzus 
üzemmódra vonatkozó működési tartományon kívül (Ib > 50000 s-1) még a naptevékenység 
maximuma idején is csak 0,1-30 nA között változik (64. ábra). A Canberra 150 mm2 névleges 
aktív felületű, teljesen kiürített rétegű PIPS detektorainak sötétárama a specifikáció szerint 20°C 
hőmérsékleten 14 nA; értéke 5°C-onként megduplázódik, így a sötétáram értékének 
nagyságrendje egybeesik a pályán várhatóan mérhető legnagyobb áramok nagyságrendjével. A 
detektorok kontrollált hűtésével a probléma részben megoldható lenne, viszont ennek 
megvalósítása jelentősen bonyolítaná a konstrukciót. [Hirn, 2008a] 

 

(80)
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64. ábra: A detektor kimenetén mérhető áramerősség kozmikus sugárzás okozta járulékának 

pályamagasság-függése GTO pályán, 2 mm vastag alumínium árnyékolás mögött 
(naptevékenység maximuma idejére számított értékek) 

12.4. Kiegészítő detektor alkalmazása a van Allen-övekben történő 
mérésekhez 

Mivel GTO pályán a TriTel félvezető detektorai a pálya jelentős szakaszán sem impulzus, 
sem áram üzemmódban nem tudnak a sugárzási térről használható információval szolgálni, 
érdemes megvizsgálni egy kiegészítő detektor beépítésének lehetőségét. Egy ilyen detektorral 
szemben támasztott legfontosabb követelmények – a megfelelő méréstartományon kívül – a kis 
tömeg, a lehetőleg minél kisebb befoglaló méretek, a kis fogyasztás, valamint a kapcsolódó minél 
egyszerűbb jelfeldolgozó elektronikai egység.  

A TriTel detektoregység belső felépítését (31. ábra) vizsgálva megállapítható, hogy a 
mechanikai konstrukció jelentős mértékű változtatása nélkül a kiegészítő detektor elhelyezésére 
csak közvetlenül a teleszkópok mellett van lehetőség. Kis mérete, valamint az egyszerű 
jelfeldolgozás miatt a választás az Intézetünkben két évtizede használt, Centronic gyártmányú, 
ZP 1301 típusú Geiger–Müller-csőre (GM-cső) esett. A GM-cső a leadott energia mérésére és így 
a kozmikus sugárzás dózisának meghatározására nem, viszont a részecskék fluxusának 
meghatározására alkalmas. A ZP 1301 fontosabb műszaki paramétereit a 18. táblázat foglalja 
össze. A TriTel-ESEO-n való elhelyezésről, valamint a rögzítés módjáról készült ábrák a 
Függelék 118. oldalán láthatók. Az eszköz számlálásisebesség-görbéjét Cs-137 gamma-
sugárforrással mértem ki, a mérési eredményeket, illetve az adatlap szerinti görbét a 65. ábra 
mutatja. Ezek alapján a maximális számlálási sebesség 2·105 s-1. A befogott részecskék integrális 
fluxusának, valamint a ZP 1301 geometriai faktorának figyelembevételével meghatároztam, hogy 
a TriTelbe szerelt GM-cső esetében mekkora lenne a várható valódi jelgyakoriság (66. ábra). 
Számításaimban 3,2 mm alumínium falvastagsággal számoltam (2 mm alumínium fal + ~0,8 mm 
alumínium egyenértékű GM-csövet tartó tok + 0,4 mm alumínium egyenértékű vas-króm katód 
fal). 
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18. táblázat: Az ZP 1301 GM-számlálócső főbb műszaki paraméterei 

paraméter értéke 

tömeg 20 g 

érzékeny hossz 7 mm 

érzékeny átmérő 12 mm 

vas-króm katód falvastagsága 80-100 mg/cm2 

plató küszöbfeszültség 500 V 

javasolt tápfeszültség 550 V 

maximális anódfeszültség 600 V 

élettartam (25°C-on) 5·1010 impulzus 
holtidő (550 V-nál) ≤ 13 µs 

a számlálási sebesség meredeksége a lineáris szakaszon 34 cps/(Gy/h) 

 
 

 
65. ábra: A ZP 1301 számlálásisebesség-görbéje 
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66. ábra: A várható valódi jelgyakoriság a GTO pálya mentén a naptevékenység maximuma 

esetén (GM-cső 3,2 mm alumínium árnyékolás mögött) 

A várható valódi jelgyakoriságokat a MULASSIS program segítségével számítottam ki sík-, 
illetve gömbhéj-geometriában, előbbi esetben merőlegesen beeső párhuzamos részecskenyalábot, 
utóbbi esetben izotróp sugárzási teret feltételezve. A valódi geometria a két vizsgált eset közé 
tehető. A kapott görbékről leolvasható, hogy a maximális valódi részecskeszám-gyakoriság a 
3·105 s-1 értéket várhatóan nem haladja meg. A számlálásisebesség-görbe lineáris szakaszát 
extrapolálva azt kapjuk, hogy a GTO pálya teljes szakaszán a GM-cső túlterhelődésének 
tartománya alatt maradunk, a számlálási sebesség várhatóan kisebb lesz, mint 2·104 s-1.  

Bár a ZP 1301 egy halogén kioltógázas önkioltó GM-cső, élettartama véges, mivel a 
kisülésekkor keletkezett reakciótermékek révén a kioltógáz mennyisége fokozatosan csökken. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a maximális számlálási sebesség 2·105 s-1, a GM-cső élettartama a 
maximális számlálási sebességnél mindössze 70 óra, vagyis az ESEO küldetés tervezett 
időtartamának (28 nap) 10%-a. Annak érdekében, hogy a GM-számlálóval akár egy 
meghosszabbított idejű küldetés végéig méréseket végezhessünk, az eszköz szakaszos 
üzemeltetését javasoltam 0,033-es kitöltési tényezővel. Ez maximális számlálási sebesség esetén 
egy háromszoros biztonsági tényezőt jelent a tervezett időtartamra vonatkozólag. A GM-cső 
10 másodpercenként 330 µs-ig az üzemi tápfeszültséget (550 V) kapja, a köztes időben a 
detektorra kapcsolt feszültség a GM-tartomány alsó határánál alacsonyabb érték (325 V).  
[Hirn, 2008a] 

Az ESEO programban történt változások miatt (ld. 7.3.2. fejezet) a jelenleg fejlesztés alatt 
álló TriTel változatok valamennyien alacsony Föld körüli pályán fognak méréseket végezni, így a 
külső sugárzási öveken történő áthaladások problémája azokat nem érinti. A kiegészítő 
detektorokkal kapcsolatos további számításokra, valamint mérésekre a Hold vagy a Mars felé 
indított esetleges jövőbeli űrszondák fedélzetén helyet kapó TriTel változatok fejlesztése kapcsán 
lesz érdemes visszatérni39. 

                                                 
39 A GM-csővel történő integrális fluxus mérés alternatívája lehet például egy S-2 típusú, 8 mm2 aktív felületű Si(Li) 
félvezető detektor alkalmazása. Ennek részletes vizsgálatára és prototípus építésére az elkövetkező években kerülhet 
sor. 
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12.5. Az elektronok által kiváltott koincidenciák 
A Nemzetközi Űrállomás belsejében, részben az alacsony Föld körüli pályának, részben a 

legalább 10 g/cm2 vastag alumínium árnyékolásnak megfelelő űrállomás falnak köszönhetően az 
elektronoknak az űrhajósok dózisához adott járuléka elhanyagolható. Ezzel szemben GTO 
pályán, 2 mm alumínium árnyékolás mögött, a pálya jelentős szakaszán a befogott elektronoktól 
származó beütések száma meghaladja a protonoktól és nehezebb töltött részecskéktől származó 
beütések számát. A 67. ábra a befogott részecskék integrális fluxusát, valamint az elektronok 
részarányát mutatja 2 mm alumínium árnyékolás mögött, GTO pályán, a perigeumon történő 
áthaladás óta eltelt idő függvényében. A TriTel teleszkópok működési tartományát 
(Ib < 50000 cps) tekintve az elektronok részaránya a proton övben akár a 60%-ot is elérheti, míg a 
belső és a külső sugárzási öv között az értéke 80-100% között változik; a pályamagasság 
növekedésével spektrumuk keményedik (68. ábra). A jelentős elektronhányad miatt ezért fontos a 
befogott elektronoknak a TriTel kapuzott leadottenergia-spektrumokra gyakorolt hatását is 
megvizsgálni. 

 
67. ábra: A befogott részecskék integrális fluxusa, valamint az elektronok részaránya 2 mm 

alumínium árnyékolás mögött 

 
68. ábra: A befogott elektronok integrális spektruma a GTO pálya különböző pályamagasságain 
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A protonoktól és a nehezebb töltött részecskéktől eltérően az elektronok – kis tömegüknek 
köszönhetően – a 300 µm vastag szilícium detektoron áthaladva a beesési irányhoz képest 
jelentős mértékben eltérülhetnek. Ennek következtében egyrészt az – eredetileg a teleszkóp 
geometria által meghatározott – érzékeny kúpszögön belüli irányokból érkező elektronok 
kiszóródhatnak (nem váltanak ki koincidenciát), másrészt a kritikus szögnél nagyobb szög alatt 
beérkező elektronok iránya is megváltozhat annyira, hogy így koincidenciát okoznak. Az 
eltérülés mértéke a primer elektronok energiáját csökkentve nő. A Függelék 119. oldalán látható 
ábrák a TriTel mérődetektorán való áthaladáskor, a detektor lapjára merőleges beesés és 
különböző, a befogott elektronokra jellemző primer elektron energiák esetén mutatják az 
elektronok pályájának eltérülését. A pályákat a MULASSIS transzportkód segítségével állítottam 
elő. 

A MULASSIS program segítségével az elektronok által kiváltott koincidencia jelek 
gyakoriságát is vizsgáltam az elektronok energiájának, valamint a beesési szög függvényében. A 
koincidenciák számát egy viszonyszámként adtam meg, ahol a viszonyítás alapja egy olyan 
hipotetikus részecske által kiváltott koincidenciák száma volt, amelynek a hatótávolsága a 
vizsgált elektron extrapolált hatótávolságával megegyezik és a pályája egyenes. Ezt a 
viszonyszámot a továbbiakban qe-vel jelöltem. 

Először merőleges beesés mellett, adott energiákon vizsgáltam qe változását a teleszkóp 
mérődetektora elé helyezett alumínium árnyékolás vastagságának függvényében. A qe értéke a 
beeső elektronok energiájának csökkentésével, valamint az árnyékolás vastagságának növelésével 
monoton csökken (69. ábra). 2 mm falvastagságot feltételezve (TriTel-ESEO) meghatároztam a 
qe viszonyszám beesési szögtől való függését 2, 3, 4 és 7 MeV primer elektron energia esetén 
(70. ábra). Az ábrán látható, a pontokat összekötő görbék nem az illesztések eredményei, csupán 
a könnyebb láthatóságot segítik elő [Hirn, 2008b]. 

 
69. ábra: Az elektronok által kiváltott koincidenciák számát jellemző qe érték változása a 

teleszkóp elé helyezett alumínium árnyékolás vastagságának a függvényében (MULASSIS) 
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70. ábra: Az elektronok által kiváltott koincidenciák számát jellemző qe érték beesési szögtől való 

függése 2 mm alumínium árnyékolás esetén (MULASSIS) 

A 0-40° beesési szögek esetén qe értéke még 7 MeV elektron energián (a kozmikus sugárzási 
tér modelljeiben a befogott elektronok maximális energiája) sem haladja meg a 0,5-t. Ebben a 
tartományban a teleszkóp geometriája által meghatározott érzékeny kúpszögből való kiszóródás 
hatása érvényesül. A kritikus szöghöz közelítve qe meredeken növekszik, értéke a végtelenhez 
tart, mivel a kritikus szögnél nagyobb beesési szögek esetén a fentiekben leírt hipotetikus 
részecskék által kiváltott koincidenciák száma 0, míg az elektronok által kiváltott koincidenciák 
száma a kapuzódetektorra való beszóródások miatt ugyan csökkenő, de véges értéket vesz fel.  

A befogott elektronok magas arányának köszönhetően a GTO pályán keringő ESEO műhold 
fedélzetén helyet foglaló TriTel-ESEO esetében az elektronoknak a kapuzott leadottenergia-
spektrumokhoz adott járuléka nem elhanyagolható. A MULASSIS transzportkód segítségével 
ezért meghatároztam az 1,2, 1,5, 2, illetve 4 MeV energiájú elektronok várható kapuzott 
leadottenergia-spektrumait 2 mm alumínium árnyékolás mögött. Számításaimat 0°-os beesési 
szög (71. ábra), valamint izotróp sugárzási tér (72. ábra) esetére végeztem el. 

 
71. ábra: Az elektronok kapuzott leadottenergia-spektruma a részecskék merőleges beesése 

esetén (MULASSIS) 
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72. ábra: Az elektronok kapuzott leadottenergia-spektruma izotróp sugárzási teret feltételezve 

(MULASSIS) 

Mind a merőleges beesés, mind az izotróp sugárzási tér esetén a leadottenergia-spektrumok 
maximuma 100 keV körüli értéknek adódott. Protonok és egyéb nehéz töltött részecskék esetén a 
LET-spektrumot a legegyszerűbb esetben úgy közelíthetjük, hogy a detektorban leadott energiát 
osztjuk a detektorban megtett átlagos úthosszal (361 µm). A 19. táblázat a leadottenergia-
spektrumokból számított, szilíciumra és vízre vonatkozó átlagos LET-értékeket foglalja össze 
0°-os beesési szög, illetve izotróp sugárzási tér esetén. 

19. táblázat: Az elektronok kapuzott leadottenergia-spektrumaiból számított átlagos LET-értékek 
0°-os beesési szög, illetve izotróp sugárzási tér esetén  

 0°-os beesés Izotróp sugárzási tér 

Ee [MeV] 
Átlagos LETSi 

[keV/µm] 

Átlagos LETH2O 

[keV/µm] 

Átlagos LETSi 

[keV/µm] 

Átlagos LETH2O 

[keV/µm] 

1,3 0,74±0,06 0,39±0,03 0,71±0,09 0,37±0,05 

1,5 0,81±0,05 0,42±0,03 0,79±0,06 0,41±0,03 

2 0,73±0,04 0,38±0,02 0,76±0,05 0,39±0,02 

4 0,44±0,02 0,22±0,01 0,57±0,03 0,30±0,01 

 
A kapuzott leadottenergia-spektrumokból számított LET-értékek az irodalomban szereplő 

értékeket felülbecslik40, a spektrumokból számított minőségi tényezőre – az elektronok esetében 
érvényes – Q = 1 minőségi tényezőt kapunk. A LETH2O > 1,5 keV/µm beütések aránya 
valamennyi esetben 0,05%-nál kisebb volt, a Q > 1 beütések járuléka elhanyagolható. A befogott 
elektronok tehát a kapott LET-spektrumokban csak a Q = 1 tartományban adnak járulékot. 

Mivel a befogott elektronok leadottenergia-spektruma a befogott protonokénál lágyabb, 
felvetettem, hogy a kapuzott leadottenergia-spektrumok – a LET-spektrumok előállításán túl – a 
sugárzási övekben az elektronok arányának megbecslésére is alkalmasak lehetnek. Ehhez a GTO 
pálya azon tartományában, ahol a TriTel szilícium detektoros teleszkópjai méréseket tudnak 
végezni (Ib < 50000 cps), különböző pályamagasságokon kiszámítottam a kapuzott 

                                                 
40 A 100 keV – 4 MeV tartományban az elektronok fajlagos energiavesztesége szilíciumban 0,35 – 0,4 keV/µm 
között változik [Deme, 1971]. 
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leadottenergia-spektrumok mediánját. Az elektronok korábban már meghatározott aránya (67. 
ábra) és a spekturmok mediánja közötti összefüggést a 73. ábra mutatja. Ez alapján – a sugárzási 
övekben – a leadottenergia-spektrumok mediánját meghatározva a teleszkópokban jelet kiváltó 
elektronok aránya megbecsülhető. [Hirn, 2008b] 

 
73. ábra: A spektrum mediánja és a befogott elektronok aránya közötti összefüggés a kapuzott 

leadottenergia-spektrumokban (GTO-pálya, MULASSIS) 



 96

13. Összefoglalás 
A Föld felszínén jellemző értékeket jelentősen meghaladó, az űrállomások és egyéb 

űreszközök fedélzetén folytonosan változó elnyelt dózis és minőségi tényező miatt az 
űrdozimetriában szükséges a kozmikus sugárzás LET-spektrumának időbeli és térbeli 
meghatározása. Kutatási munkám során az MTA KFKI AEKI-ben folyó, háromtengelyű (közel 
izotróp érzékenységű) szilícium detektoros teleszkópok fejlesztésébe kapcsolódtam be, melyek 
segítségével lehetővé válik a kozmikus sugárzás LET-spektumának, valamint a 
dózisegyenértéknek a meghatározása. 

Dolgozatom első részében (2–4. fejezet) a kozmikus sugárzási tér és az űrdozimetria 
alapjairól írtam. Ezen belül a kozmikus sugárzási teret alkotó részecskék és az anyag 
kölcsönhatásairól adtam általános irodalmi áttekintést, valamint az értekezés témáját tekintve 
leglényegesebb dozimetriai fogalmakat ismertettem (2. fejezet). A 3. fejezetben a kozmikus 
sugárzási tér komponenseinek jellemzőit foglaltam össze, és részleteztem a Földnek, mint saját 
mágneses térrel és légkörrel rendelkező égitestnek a Föld körüli térségben kialakuló sugárzási 
térre gyakorolt hatásait. Ismertettem a kozmikus sugárzási tér leírására szolgáló fontosabb 
modelleket, valamint a kozmikus sugárzási tér részecskéire alkalmazható legelterjedtebb 
transzportkódokat. A 4. fejezetben az űrdozimetriai mérések céljait, valamint az e mérésekre 
szolgáló eszközök tulajdonságait foglaltam össze. Ebben a fejezetben kapott helyet a félvezető 
detektoros teleszkópok működési elvének ismertetése, valamint az eddig a világűrben használt, 
fontosabb egytengelyű űrdozimetriai teleszkópok előnyeinek és hátrányainak bemutatása.  

A dolgozat második részében (5–12. fejezet) a TriTel háromtengelyű szilícium detektoros 
teleszkóp különböző, a Nemzetközi Űrállomásra és műholdakra tervezett változatainak a 
fejlesztése során végzett kutatási eredményeimet ismertettem. Az 5. fejezetben a háromtengelyű 
teleszkóp működési elvét mutattam be. A teleszkóp geometriájában végrehajtott változtatásokat 
figyelembe véve újraszámoltam az eszköz geometriai paramétereit és igazoltam, hogy ezen 
értékek – a teleszkóprendszer érzékenysége, valamint a LET meghatározásának pontossága 
szempontjából – optimális értékekhez a fejlesztés korai stádiumában számított értékekhez képest 
közelebb állnak. Bemutattam az egy-, illetve háromtengelyű szilícium detektoros teleszkópokkal 
történő dózisegyenérték-meghatározás közötti főbb különbségeket, valamint módszert dolgoztam 
ki az irányfüggő minőségi tényezőnek a dózisegyenérték kiszámításában korrekcióként történő 
figyelembevételére. Modellszámítások segítségével vizsgáltam (6. fejezet) a geomágneses 
levágás irányfüggésének, a Föld árnyékolásának, valamint a Dél-atlanti anomáliában a befogott 
részecskék kelet-nyugat irányú aszimmetriájának a leadott energia spektrumokra gyakorolt 
hatását. Módszert dolgoztam ki a tér anizotrópiájának az egyes tengelyeken mért 
beütésszámokból történő közelítő meghatározásárára. Rámutattam arra, hogy anizotróp sugárzási 
térben a domináns irány megbecsülhető, a meghatározás bizonytalansága az izotróp komponens 
nagyságától függ, és az irány π erejéig határozatlan. A 7. fejezetben a TriTel különböző 
változatainak – a fejlesztés során sokszor egymásnak ellentmondó feltételek (tudományos 
szempontok, valamint mechanikai- és elektronikai követelmények) kompromisszumos teljesítése 
után kialakult – felépítését, valamint a mérési jelfeldolgozás és az adatkezelés módját 
ismertettem. A relativisztikus protonok energia-leadását is figyelembe véve meghatároztam a 
TriTel rendszer dinamika-tartományát, egyben a megengedett maximális zajszintet is. Javasoltam 
egy túlcsordulás csatorna definiálását, amely csatorna a dinamika-tartomány felső határánál 
nagyobb energia-leadású részecskék számát regisztrálja. Korábbi, egytengelyű teleszkópok által 
végzett mérések eredményeit, valamint modellszámításokat felhasználva megmutattam, hogy e 
részecskék LET-spektrumát a TriTel mellé helyezett passzív nyomdetektor tömb kiértékelése 
során kapott LET-spektrumok segítségével lehet közelíteni, illetve a földi kiértékelés során 
korrekcióként figyelembe venni (8. fejezet). Kidolgoztam a programozható logikai kapu tömbbel 
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megvalósított kvázi-logaritmikus sokcsatornás analizátor, valamint az azt vezérlő 
mikroprocesszoros egység logikai vázlatát (9. fejezet). A 10. fejezetben a TriTel bemérésére 
alkalmas főbb módszereket mutattam be, majd az általam javasolt, a TriTel teleszkópokba 
beépítendő, fénykibocsátó diódákkal megvalósított ellenőrző rendszer felépítését és 
alkalmazhatóságát tárgyaltam, melynek során kitértem a rendszernek a műszer konstrukciójára és 
a TriTel rendszer zajszintjére gyakorolt hatásainak a vizsgálatára. Mérésekkel igazoltam, hogy a 
TriTelhez kifejlesztett analóg áramkörök zajhatára a 8. fejezetben meghatározott – megengedett – 
zajszint alatt van. Kidolgoztam a Nemzetközi Űrállomásra tervezett változat központi egységében 
megvalósított fedélzeti dózisegyenérték-teljesítmény meghatározásának algoritmusát, illetve 
módszert dolgoztam ki a Dél-atlanti anomálián való áthaladások fedélzeten történő automatikus 
meghatározására, amelyet korábbi, egytengelyű teleszkópos mérések eredményeinek 
felhasználásával ellenőriztem (11. fejezet). Végezetül a 12. fejezetben igazoltam a háromtengelyű 
szilícium detektoros teleszkóp geostacionárius átmeneti pályán való alkalmazhatóságát. 
Meghatároztam a pálya azon tartományait, ahol a TriTel a dózisegyenérték vagy csak az elnyelt 
dózis mérésére használható, illetve ahol a 10%-nál nagyobb holtidő miatt nem alkalmazható. Az 
utóbbi tartományban egy miniatűr GM cső használatát javasoltam, mellyel a befogott részecskék 
integrális fluxusa meghatározható. Monte Carlo módszer segítségével megbecsültem az 
elektronok által kiváltott koincidenciák számát, valamint az elektronok járulékát a kapuzott 
leadott energia spektrumokban, és algoritmust dolgoztam ki az elektron/proton aránynak a 
kapuzott spektrumokból történő meghatározására. 

 
A TriTel háromtengelyű teleszkóp különféle változatainak fejlesztése – értekezésem írásakor 

– lényegében az utolsó fázisába lépett; a dolgozatban javasolt technikai megoldások beépítésre 
kerültek. A munkám során kidolgozott algoritmusok további pontosításához a jövőben 
mindenképpen nagyenergiás gyorsítóknál, illetve a világűrben történő mérésekre lesz szükség. 
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A dolgozatban előforduló rövidítések 
 
 
ADC - Analog-to-Digital Converter (analóg-digitális átalakító) 
AFRL - Air Force Research Laboratory 
amu - atomic mass unit (atomi tömegegység) 
BIRA - Belgian Institute for Space Aeronomy 
CAN - Controller Area Network 
CME - Coronal Mass Ejection (korona-anyagkidobódás) 
CREME - Cosmic Ray Effects on MicroElectronics 
CPDS - Charged Particle Directional Spectrometer 
DAA - Dél-atlanti anomália (South Atlantic Anomaly, SAA) 
DC - Direct Current (egyenáram) 
DOSIS - Dose distribution inside ISS 
DOSMAP - Dosimetry Mapping 
DOSTEL - DOSimetric TELescope 
ECSS - European Cooperation for Space Standards 
ESA - European Space Agency (Európai Űrügynökség) 
ESEO - European Student Earth Orbiter 
ESMO - European Student Moon Orbiter 
EuTEF - European Technology Exposure Facility 
FLUKA - FLUktuierende KAskade 
FPGA - Field-Programmable Gate Array (programozható logikai kapu 

tömb) 
GM - Geiger–Müller 
GCR - Galactic Cosmic Radiation 
GTO - Geostationary Transfer Orbit (geostacionárius átmeneti pálya) 
HK - HouseKeeping (háztartási) 
IBMP - Institute of Biomedical Problems 
ICRP - International Commission on Radiological Protection 
ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurements 
IGRF - International Geomagnetic Reference Field 
ISS - International Space Station (Nemzetközi Űrállomás) 
LED - Light-Emitting Diode (fénykibocsátó dióda) 
LEO - low Earth orbit (alacsony Föld körüli pálya) 
LET - Lineáris Energiaátadási Tényező 
LUT - Look-Up Table 
LVLH - Local Vertical/Local Horizontal 
MULASSIS - Multi-Layered Shielding Simulation Software 
NRL - Naval Research Laboratory 
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NSSDC - National Space Science Data Center 
OVFLCH - overflow channel (túlcsordulás csatorna) 
PIN - P-type – Instrinsic – N-type 
PIPS - Passivated Implanted Planar Silicon 
REM - Radiation Environment Monitor 
RRMD - Real-time Radiation Monitoring Device 
SEE - Single Event Effects 
SPE - Solar Particle Event 
SPENVIS - Space Environment Information System 
SRIM - Stopping and Range of Ions in Matter 
STS - Space Transportation System (az amerikai űrsikló rendszerre 

utaló rövidítés) 
SURE - International Space Station: a Unique REsearch Infrastructure 
TEPC - Tissue Equivalent Proportional Counter (testszövet-ekvivalens 

proporcionális számláló) 
TL - termolumineszcens 
USB - Universal Serial Bus (univerzális soros busz) 
XPOP - X-axis Perpendicular Out of Plane 
XVV - X-axis in the Velocity Vector (az x-tengely a sebességvektor 

irányába mutat) 
YVV - Y-axis in the Velocity Vector 
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Az érzékeny felület vetületének (Ap,koinc) meghatározása kapuzott esetben 
 

 
 
 
p: a detektorok távolsága 
r: a detektorok sugara 
φ: a párhuzamosan érkező részecskék beesési szöge 
q = p/r 
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A TriTel detektoregységének prototípusa 
 

 
 
 

A TriTel központi egységének prototípusa 
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A 64 csatornás (16bit/6bit) átkódolási táblázat 
 

16 bites csatorna 
csatorna energia [keV] 6 bites 

csatorna 
alsó felső 

lépés 
arány alsó felső 

0 53 58 1,113 66 74 
1 59 65 1,119 74 83 
2 66 72 1,106 83 92 
3 73 80 1,110 92 102 
4 81 89 1,111 102 113 
5 90 99 1,111 113 126 
6 100 111 1,120 126 141 
7 112 124 1,116 141 158 
8 125 139 1,120 158 177 
9 140 155 1,114 177 197 

10 156 173 1,115 197 220 
11 174 194 1,121 220 246 
12 195 217 1,118 246 275 
13 218 243 1,119 275 308 
14 244 272 1,119 308 345 
15 273 305 1,121 345 387 
16 306 341 1,118 387 433 
17 342 382 1,120 433 484 
18 383 428 1,120 484 543 
19 429 480 1,121 543 609 
20 481 538 1,121 609 682 
21 539 603 1,121 682 764 
22 604 676 1,121 764 857 
23 677 758 1,121 857 961 
24 759 849 1,120 961 1076 
25 850 952 1,121 1076 1206 
26 953 1067 1,121 1206 1352 
27 1068 1196 1,121 1352 1515 
28 1197 1341 1,121 1515 1699 
29 1342 1503 1,121 1699 1904 
30 1504 1685 1,121 1904 2135 
31 1686 1889 1,121 2135 2393 
32 1890 2118 1,121 2393 2683 
33 2119 2374 1,121 2683 3007 
34 2375 2662 1,121 3007 3372 
35 2663 2984 1,121 3372 3780 
36 2985 3345 1,121 3780 4237 
37 3346 3750 1,121 4237 4750 
38 3751 4204 1,121 4750 5325 
39 4205 4713 1,121 5325 5970 
40 4714 5284 1,121 5970 6693 
41 5285 5924 1,121 6693 7503 
42 5925 6642 1,121 7503 8413 
43 6643 7447 1,121 8413 9432 
44 7448 8350 1,121 9432 10576 
45 8351 9362 1,121 10576 11858 
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16 bites csatorna 
csatorna energia [keV] 6 bites 

csatorna 
alsó felső 

lépés 
arány alsó felső 

46 9363 10497 1,121 11858 13295 
47 10498 11770 1,121 13295 14908 
48 11771 13197 1,121 14908 16715 
49 13198 14797 1,121 16715 18741 
50 14798 16591 1,121 18741 21013 
51 16592 18603 1,121 21013 23562 
52 18604 20859 1,121 23562 26419 
53 20860 23389 1,121 26419 29623 
54 23390 26226 1,121 29623 33216 
55 26227 29407 1,121 33216 37245 
56 29408 32974 1,121 37245 41763 
57 32975 36973 1,121 41763 46828 
58 36974 41457 1,121 46828 52507 
59 41458 46485 1,121 52507 58875 
60 46486 52123 1,121 58875 66015 
61 52124 58445 1,121 66015 74022 
62 58446 65534 1,121 74022 83001 
63 65535   83001  
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A 128 csatornás (16bit/7bit) átkódolási táblázat 
 

16 bites csatorna 
csatorna energia [keV] 7 bites 

csatorna 
alsó felső 

lépés 
arány alsó felső 

0 54 56 1,056 68 72 
1 57 59 1,053 72 75 
2 60 62 1,050 75 79 
3 63 65 1,048 79 83 
4 66 68 1,045 83 87 
5 69 72 1,058 87 92 
6 73 76 1,055 92 97 
7 77 80 1,052 97 102 
8 81 84 1,049 102 107 
9 85 89 1,059 107 113 

10 90 94 1,056 113 120 
11 95 99 1,053 120 126 
12 100 104 1,050 126 132 
13 105 110 1,057 132 140 
14 111 116 1,054 140 148 
15 117 122 1,051 148 155 
16 123 129 1,057 155 164 
17 130 136 1,054 164 173 
18 137 144 1,058 173 183 
19 145 152 1,055 183 193 
20 153 160 1,052 193 203 
21 161 169 1,056 203 215 
22 170 178 1,053 215 226 
23 179 188 1,056 226 239 
24 189 199 1,058 239 253 
25 200 210 1,055 253 267 
26 211 222 1,057 267 282 
27 223 235 1,058 282 298 
28 236 248 1,055 298 315 
29 249 262 1,056 315 332 
30 263 277 1,057 332 351 
31 278 293 1,058 351 372 
32 294 310 1,058 372 393 
33 311 328 1,058 393 416 
34 329 347 1,058 416 440 
35 348 367 1,057 440 465 
36 368 388 1,057 465 492 
37 389 410 1,057 492 520 
38 411 434 1,058 520 550 
39 435 459 1,057 550 582 
40 460 486 1,059 582 616 
41 487 514 1,057 616 652 
42 515 544 1,058 652 690 
43 545 576 1,059 690 730 
44 577 609 1,057 730 772 
45 610 644 1,057 772 816 
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16 bites csatorna 
csatorna energia [keV] 7 bites 

csatorna 
alsó felső 

lépés 
arány alsó felső 

46 645 681 1,057 816 863 
47 682 721 1,059 863 914 
48 722 763 1,058 914 967 
49 764 807 1,058 967 1023 
50 808 854 1,058 1023 1082 
51 855 904 1,058 1082 1146 
52 905 957 1,059 1146 1213 
53 958 1013 1,058 1213 1284 
54 1014 1072 1,058 1284 1358 
55 1073 1135 1,059 1358 1438 
56 1136 1201 1,058 1438 1522 
57 1202 1271 1,058 1522 1610 
58 1272 1345 1,058 1610 1704 
59 1346 1424 1,059 1704 1804 
60 1425 1507 1,058 1804 1909 
61 1508 1595 1,058 1909 2021 
62 1596 1688 1,058 2021 2139 
63 1689 1787 1,059 2139 2264 
64 1788 1892 1,059 2264 2397 
65 1893 2003 1,059 2397 2537 
66 2004 2121 1,059 2537 2687 
67 2122 2245 1,058 2687 2844 
68 2246 2377 1,059 2844 3011 
69 2378 2517 1,059 3011 3188 
70 2518 2665 1,059 3188 3376 
71 2666 2822 1,059 3376 3575 
72 2823 2988 1,059 3575 3785 
73 2989 3164 1,059 3785 4008 
74 3165 3350 1,059 4008 4243 
75 3351 3547 1,059 4243 4493 
76 3548 3755 1,059 4493 4756 
77 3756 3976 1,059 4756 5036 
78 3977 4210 1,059 5036 5333 
79 4211 4457 1,059 5333 5646 
80 4458 4719 1,059 5646 5977 
81 4720 4996 1,059 5977 6328 
82 4997 5290 1,059 6328 6701 
83 5291 5601 1,059 6701 7094 
84 5602 5930 1,059 7094 7511 
85 5931 6279 1,059 7511 7953 
86 6280 6648 1,059 7953 8420 
87 6649 7039 1,059 8420 8916 
88 7040 7453 1,059 8916 9440 
89 7454 7892 1,059 9440 9996 
90 7893 8356 1,059 9996 10584 
91 8357 8848 1,059 10584 11207 
92 8849 9369 1,059 11207 11867 
93 9370 9920 1,059 11867 12564 
94 9921 10504 1,059 12564 13304 
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16 bites csatorna 
csatorna energia [keV] 7 bites 

csatorna 
alsó felső 

lépés 
arány alsó felső 

95 10505 11122 1,059 13304 14087 
96 11123 11777 1,059 14087 14916 
97 11778 12470 1,059 14916 15794 
98 12471 13204 1,059 15794 16724 
99 13205 13981 1,059 16724 17708 

100 13982 14804 1,059 17708 18750 
101 14805 15675 1,059 18750 19853 
102 15676 16598 1,059 19853 21022 
103 16599 17575 1,059 21022 22260 
104 17576 18610 1,059 22260 23571 
105 18611 19706 1,059 23571 24959 
106 19707 20866 1,059 24959 26428 
107 20867 22095 1,059 26428 27984 
108 22096 23396 1,059 27984 29632 
109 23397 24774 1,059 29632 31377 
110 24775 26233 1,059 31377 33225 
111 26234 27778 1,059 33225 35182 
112 27779 29414 1,059 35182 37254 
113 29415 31146 1,059 37254 39448 
114 31147 32980 1,059 39448 41770 
115 32981 34922 1,059 41770 44230 
116 34923 36978 1,059 44230 46834 
117 36979 39156 1,059 46834 49592 
118 39157 41462 1,059 49592 52513 
119 41463 43904 1,059 52513 55606 
120 43905 46489 1,059 55606 58880 
121 46490 49227 1,059 58880 62348 
122 49228 52126 1,059 62348 66019 
123 52127 55196 1,059 66019 69907 
124 55197 58447 1,059 69907 74025 
125 58448 61889 1,059 74025 78384 
126 61890 65534 1,059 78384 83001 
127 65535   83001  
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A koincidencia áramkörök felbontási idejének mérésére szolgáló bemérő 
doboz 
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A Dél-atlanti anomália flag beállításának algoritmusa 
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A szilíciumban elnyelt dózis és az alumínium árnyékolás tömegének 
változása a falvastagság függvényében (GTO pálya, 28 napos küldetés) 
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A GM-csöves modul elhelyezkedése a TriTel-ESEO-n 
 

 
 
 

A GM-csövet tartó tok felépítése 
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Az elektronok pályájának eltérülése a TriTel mérődetektorán való 
áthaladáskor, a detektor lapjára merőleges beesés esetén (MULASSIS 
számítás) 
 
 
 
 

   
Eelektron = 500 keV Eelektron = 700 keV Eelektron = 1 MeV 

 

   
Eelektron = 3 MeV Eelektron = 5 MeV Eelektron = 7 MeV 

 
 
 
 
 


