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1. Bevezetés
Eric P. George 1950-es években végzett
kutatása[1],  melyben  a  lavinaréteg
vastagságát  kozmikus  sugárzás
mérésével  határozta  meg,  jelentette  a
müon  tomográfia  első  lépését.  Ezt
követte  L.  W.  Alvarez  és  csoportjának
híressé  vált  kutatása,[2]  az  1966-70-es
évek  között  zajló  mérései  Gízai
piramisoknál  (lásd  1.  ábrán).  Az
archeológusok  feltételezték,  hogy  a
piramisok  rejtenek  egy  további
feltáratlan kamrát, melyet hagyományos
módszerekkel  roncsolás  nélkül  nem
voltak képesek megtalálni.  A Chephren
piramisban  zajló  mérések  egy  új  fajta,
korszerű  módszert  adtak  a  régészek
kezébe.
A kozmikus  müonok  áthatolóképessége  ekkor  már  ismert  volt,  és  felhasználása  lehetővé  tette  a
feltáratlan kamra kutatását. A müonok nagyobb sűrűségű anyagokon nagyobb mértékben szóródnak és
nyelődnek el, így a kisebb sűrűségű üreg felől nagyobb részecskehozam várható, míg a fal irányából
kevesebb. Ezzel a módszerrel az üreg elkülöníthető az anyagtól azaz kimutatható a feltáratlan kamra.
Ennek megvalósításához szükség volt egy olyan részecskedetektorra amely megbízható,  azaz képes
folyamatosan adatot gyűjteni és kellő nagyságú felülettel (> 2 m^2) rendelkezik, hogy belátható időn
belül (1-2 év) annyi adatot rögzítsen amivel eldönthető, hogy van-e rejtett üreg a Chephren piramis
belsejében (lásd 2. ábrán). Erre a problémára jelentett megoldást akkoriban a szikrakamra[4], mely
lehetővé  tette,  hogy  digitális  adatokat  gyűjtsünk  a  részecskepályákról  elektromos  áramkörök
segítségével.
Az archeológusok és a fizikusok kialakítottak egy detektorrendszert a középső Chephren piramis alsó
szintjén.  Szikrakamrákból  álló  részecskedetektor
segítségével  feltérképezték a  kérdéses  területeket  és
bebizonyították,  hogy  nem  található  további  rejtett
kamra a piramisban. A kutatásnak két fontos eredménye
volt:  nem  kellett  a  piramist  fölöslegesen  rongálni,
továbbá ez megalapozta a müon tomográfia területét.
A technika  fejlődésével  megjelentek  a  szcintillátoros,
majd a gáztöltésű detektorok - melyek jobb hatásfokkal
és  nagyobb  pontossággal  képesek  pálya
meghatározásra - , illetve a kisebb méretű és gyorsabb
elektronikai  áramkörök.  A  sűrűség  pontosabb
mérésének  köszönhetően  lehetőség  nyílt  e  sugárzás
további  felhasználásaira,  mint  például  a  barlang
kutatásban  üregek  keresésére,  felszínvizsgálatra,  vagy
vulkán kutatásban kitörés előrejelzésre.
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1.  Ábra:  A  három  kis  piramis  a  királynők  piramisa,  azt  követi
Mycerinus,  Chephren,  majd  Cheops  piramisa.  A  detektorrendszer  a
legnagyobb piramis alján található. [3]

2.  Ábra:  A  Chephren  piramisban  elhelyezett
detektorrendszer méri a beérkező müonok intenzitását.



Munkámat  és  a  tanulmányaimat  a  REGARD[5] kutatócsoportban  kezdtem,  ahol  lehetőségem nyílt
bekapcsolódni  a  részecskefizikai  detektorok  kutatás-fejlesztésébe.  A REGARD  csoport  a  Wigner
Fizikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködéséből született, gáztöltésű
detektorok  kutatásával  és  fejlesztésével  foglalkozó  kutatócsoport,  mely  2013-ban  a  Magyar
Tudományos Akadémia Lendület kutatócsoport-hálózatának támogatását is elnyerte. A projekt-orientált
munkákban az  Európai  Részecskefizikai  Laboratóriumhoz (CERN-hez) kapcsolódó részecskefizikai
alapkutatásokhoz fejlesztünk detektorokat, valamint ezen technológiák környezetfizikai alkalmazásával
is foglalkozunk.
A  csoport  már  évek  óta  dolgozik  gáztöltésű  detektorok,  illetve  az  azon  alapuló  tomográfok
fejlesztésével.  Kifejlesztettek  egy  prototípust,  mely  több  egymásra  illesztett  pontszerű  detektálásra
képes detektorral határozza meg a részecskepályát (MWPC tömb) és ezt a digitális elektronika teszi
feldolgozhatóvá.  Az olcsó és gyors elektronikák azonban lehetővé tették egy másik technológia,  az
Időprojekciós kamra fejlesztését. Főbb előnye az előbbihez képest, hogy kevesebb komponensből áll,
– így  költséghatékony  módon  felszerelhető  analóg  mérő  kártyákkal –  ellenben  működéséhez  jobb
feltételek szükségesek.

Dolgozatom során bemutatom a detektorokhoz tartozó elméleti  hátteret,  a kozmikus müont,  illetve
annak detektálásának  különböző módszereit,  felhasználásának területeit.  Az elméleti  bevezető  után
bemutatom kutatómunkám főbb eredményeit:

• A detektorok fejlesztésének különböző fázisait (4. fejezet)
• A kiolvasórendszer fejlesztését, paramétereit és funkcióit (5. fejezet)
• A részecskepálya rekonstrukcióhoz írt programom logikai vázlatát (6. fejezet)
• A teljes rendszer működésének demonstrálásának módszereit, a kalibráció lépéseit (7. fejezet)

Végül ismertetem a mérési eredményeimet és összefoglalom munkámat.
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2. Képalkotás kozmikus müonok detektálásával
A  szerkezetek  átvilágítása  során  mindig  is  kézenfekvő  megoldás  volt  különféle  sugárforrások
alkalmazása. A sugárzást képalkotási szempontból kétféle csoportba soroltam:
Ha a sugárforrás pozíciója pontosan ismert, nevezetes – például szóródási – tulajdonságaiból adódóan
anyagok  sűrűségét  vizsgálhatjuk.  Repülőtereken  az  átvilágítások  során  besugározzák  a  csomagot
(ismert pozícióból) és vizsgálják, hogy a túloldalon a részecskék mennyire szóródtak, nyelődtek el.
Ennek eredményéül képet kapnak annak tartalmáról.
Vagy épp ellenkezőleg, a forrás pozíciójának meghatározása a cél, az ismert, állandó intenzitásának
ismeretében. Orvosfizika során példaként a PET[6] (Pozitron Emission Tomography), ahol a páciensbe
olyan  izotópot  juttatnak,  amely  bomlásakor  pozitront  sugároz.  Az  izotóp  eljut  a  test  különböző
pontjaiba és a sugárzó anyag pozíciójának meghatározásával feltudják térképezni például a páciens
anyagcsere működését.

2.1. A Kozmikus sugárzás
A kozmikus zápor felhasználása valahol a két módszer között van. Ez egy természetes sugárzás, forrása
nem  lokalizált,  ellenben  nagy  statisztikájú  mérések  során  irányfüggő  intenzitása  egyértelműen
kiszámítható.  A várt  illetve  a  mért  eredmények különbségeként  következtethetünk  a  müon pályája
során lévő sűrűségre. Természetesen ennek méréséhez elengedhetetlen a detektorok jó helyfelbontása.
Keletkezése:
A kozmikus müonok a kozmoszból érkező nagy energiás protonokból keletkeznek. Ütközve a felső
légkörrel, a 3. ábrán látható módon az erős kölcsönhatás következtében először pionokká, majd béta
bomlással müonokká bomlik. A napszél a kozmikus részecskék
egyik  forrása,  azonban kozmikus  müonok keltéséhez  túlzottan
alacsony energiájú. A felszínt elérő müonok forrása a Galaxison
belüli  és  kívüli  speciális  csillagászati  objektumok,  "kozmikus
részecskegyorsítók",  például  gyorsan  forgó,  nagy  mágneses
térrel rendelkező csillagmaradványok. A kozmikus sugárzás több
komponensből áll, ellenben képalkotás szempontjából egyedül a
müonok jelentősek, így a továbbiakban kozmikus sugárzás alatt
csak a müonokat értem.
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3.  Ábra:  A  légkörbe  érkező  primer
kozmikus sugárzás

4.  Ábra:  A  kozmikus  müonok  fluxusa  a  zenith  szögtől
(függőlegestől) való eltérés függvényében. [7]



Tulajdonságai:
A müon az elektronhoz hasonlóan töltéssel  rendelkező, kétszázszor nagyobb tömegű részecske.  Az
anyaggal  csak  kis  mértékben  lép  reakcióba,  így  mivel  nem  nyelődik  el  könnyedén,  nagy
áthatolóképességű. Élettartamuk csupán 2,2 us. Közel fénysebességgel haladnak, ennyi idő alatt nem
tehetnének meg többet pár 100 méternél. Azonban a gyors részecskék számára lassabban telik az idő,
így a müonok lejuthatnak a felszínre, a nagyobb energiájúak akár a földkéregbe is. A müonok átlagos
energiája 3-4 GeV, N(E) ~ E^{-2.7} az energia szerinti eloszlásuk. A földkéreg mélyebb rétegeibe csak
a nagyobb energiájú müonok képesek eljutni, így a müon részecskehozam a mélység függvényében
csökken.  A  földfelszín  alatt  a  detektált  részecskék  száma  folyamatosan  csökken  a  mélység
növekedésével,  tehát  nagyobb  mélységeken  több  időre  van  szükség  ugyanakkora  statisztika
összegyűjtésére. Ennél fogva kulcsfontosságú olyan detektorok alkalmazása, amelyek hatásfoka közel
100 %-os."

2.2. Kozmikus részecskék detektálása
A kozmikus  részecskék  detektálására  többféle  detektortechnológiát  alkalmaznak,  a  ködkamráktól
egészen  a  félvezető  detektorokig.  A  következő  alfejezetekben  bemutatom  a  müondetektálásra
alkalmazott főbb technológiákat.

2.2.1. Szcintillációs detektorok
A Szcintillátorok[5] nagy helyfelbontással
(~5-10  cm)  rendelkeznek  de  rendkívül
gyors  reagálás  jellemzi  (~ns)
működésüket.  A  detektor  rendkívül
ellenálló  a  környezeti  tényezőknek
(hőmérséktlet,  nedvesség,  stb),
egyszerűsége miatt könnyen szállítható és
folyamatos  mérésre  alkalmazható,  így
előszeretettel  alkalmazzák  olyan
feladatokra,  ahol  megengedhető  a  kis

pontosság.  Továbbá  nagy  sebességüket  kihasználva,  más  detektorokkal  összehangolva  használható
mérést indító jel (trigger) generálásra.
A detektor két részből áll: magából a szcintillátorból és egy fotoelektron-sokszorozóbol. A szcintillátor
egy olyan átlátszó anyag,  mely töltött  részecskék vagy gamma-foton áthaladásakor fotonokat,  azaz
fluoreszencia  fényt  bocsát  ki.  Átlátszósága,  azaz  a  különböző  hullámhosszokra  való  érzékenysége
testreszabható a szcintillátor anyagának megfelelő megválasztásával. Az detektálás második fázisáért a
fotoelektron-sokszorozó  a  felelős,  mely  különböző  fényjelenségek  érzékelésére  alkalmas.  A
detektálandó  foton  áthalad  egy  üveg,  vagy  kvarc  ablakon  és  elektront  kibocsátva  elnyelődik  a
fotokatódban. A keletkező foton egy szekunder emittáló elektródokból (dinódákból) álló rendszeren
keresztülhaladva sokszorozódik. Az erősítés azon alapszik, hogy a dinódák mindegyike az előzőnél
nagyobb feszültségre van kötve, és az elektron a dinódára beérkezve további 2-3 elektront gerjeszt és
ezek megindulnak a következő fokozat felé. Ez a folyamat akár 20-szor is megismételhető igen nagy
erősítést  elérve,  bár  fokozatonként  növekszik  a  késleltetés.  A  keltett  jel  tovább  digitalizáló
elektronikával kiolvasható.
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5. Ábra: A szcintillátor működési elvének illusztrálása. [8]



2.2.2. Kémiai alapú emulziós detektorok
Az  emulziós  detektorok  [9]  működési  elve  egy  fotografikus
lemezen  alapszik.  A  lemez  egy  egyenletes  vastagságú  és
szemcseméretű  réteggel  rendelkezik  amely  egy  zselészerű
anyagba tett, ezüst-bromid vagy ezüst-klorid kristályokból épül
fel. A lemezen töltött részecskék hatására foltok, vonalak, azaz a
részecskékről  információt  adó  mintázat  alakul  ki.  A  filmet
mikroszkóppal  pásztázzák  és  nagy  precizitással  (0.3  micron)
mérhetők a részecskék pályái. Továbbá a szemcsesűrűségből a
sebességük is kiszámítható. Vannak esetek, mikor például nagy
radioaktív  sugárzás  mellett  elektronika  nem  használható,
ilyenkor  ez  a  detektor  válik  az  egyik  legoptimálisabb
választássá,  ugyanis  elektronika  a  méréshez  nem,  csak  az
utófeldolgozáshoz  szükséges.  Az  emulziós  alapú  detektornak  nem  elterjedtek  a  környezeti
alkalmazásokban,  ui.  nem triggerelhetők,  a  mérés  nem folyamatos,  és  az  adatok  csak  az  utólagos
pásztázással értékelhetők ki.

2.2.3. Ionizáción alapuló proporcionális kamrák
A proporcionális  kamra  a  gáztöltésű  detektorok  [10]
családjába tartozik. Felépítse egy gázzáró csőből, és egy
középen  elhelyezett  vékony  (15-30um)  szálból  áll.  A
csövet (katód) nulla potenciálra, míg a szálat (anód) kb.
kV  értékű  nagyfeszültségre  kötjük a  megfelelő
elektromos  tér  létrehozásához.  A  gázban,  töltött
részecskék  hatására  ionizáció  történik,  azaz  a  gázból
elektron-ion  párok  keletkeznek.  Az  elektromos  tér
hatására az elektronok az anód szál felé gyorsulnak, és
fokozatosan  egyre  nagyobb  energiára  tesznek  szert.
Miután  elegendő  energiával  rendelkeznek,  a  gázból
további  elektronokat  szakítanak  ki,  és  a  folyamat
mintegy  lavinaként  ismétlődve  10^5-es  erősítésre  tesz  szert.  Az  anód  szálon  keletkezett  100  mV
nagyságrendű jel már elektronikai áramkörrel tovább erősíthető, mérhető.
Töltőgázként  nemesgáz  és  valamilyen  –  általában  karbon  alapú  –  többmolekulás  gáz  keverékét
alkalmazzák.  Gyakori  a  felhasználásban  az  Ar2+CO2 keverék,  mivel  olcsón,  könnyen  elérhető.  A
nemesgázban megy végbe az ionizáció, míg a CO2-nek a feladata a folyamat kordában tartása, ugyanis
a lavina effektus alatt fotonok is keletkeznek. A keletkezett fotonok a falnak ütközve újabb elektronokat
keltenének,  és  újabb  lavinákat  okozva  gerjesztett  állapotba  kerülne  a  detektor,  ellehetetlenítve  a
folyamatos méréseket. A CO2 több atomos gáz, ezért elektron leadása nélkül elnyeli a keltett fotonokat,
és gátolja a gerjedést. Detektortól függően fontos a gáz tisztasága, melyet a gáz keringetésével, illetve
megfelelő minőségű gáz felhasználásával lehet szinten tartani. A számtalan kis százalékban jelenlévő
vegyület  közül,  főképpen az  O2 mennyisége  számít.  Mivel  elnyeli  a  keltett  elektronokat,  már  kis
mennyiségben is jelentősen csökkenti a hatásfokot.
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7. Ábra: Az elektronlavina szemléltetése.

6.  Ábra:  Emulziós  detektor  mikroszkóppal
kiolvasott mérése.



2.3. Képalkotás kozmikus részecskékkel
2.3.1. Sokszálas Proporcionális Kamra

(MWPC – Multi Wire Proportional Chamber)
A  sokszálas  proporcionális  kamra,  [11]  a  proporcionális  kamrák  azon  fajtáját  képviseli,  mely
pozícióérzékenységének  köszönhetően  alkalmazható  képalkotásra.  A megfelelő  érzékenységet  egy
gáztérfogaton belül több anód szál elhelyezésével  sikerült
elérni.  Egy  gáztérfogatban  a  szálak  sűrűbben
elrendezhetőek,  ezzel  jelentősen  növelhető  a  felbontás.  A
jelek  kiolvasása  – a  kapacitásból  adódóan –  a  katódon
történik,  és a jobb felbontás érdekében egyenletesen több
részre  osztjuk.  Ezt  megtehetjük  a  katód  lemez
szegmentálásával,  vagy  térformáló  szálak  elhelyezésével.
Az  anód  szálakra  nagyfeszültséget  (~1500V)  kapcsolunk,
melynek hatására kialakul a 8. ábrán látható elektromos tér.
Részecske áthaladásakor a keltett elektronok, pozíciójuknak
megfelelő pályán gyorsulnak az anód szálak felé. Az anód
szálakon elektron lavina keletkezik, és a 10. ábrán látható
módon  a  lavinát  körülvevő  katód  szálakon  - egy  gauss
függvényalakú -  impulzus  (~us)  keletkezik  (9.  ábra).  A
keletkezett  mV  nagyságrendű  jel,  már  tovább  erősíthető  elektronikai  áramkörök  segítségével  és
digitalizálás után felhasználható például a részecske beütésének meghatározására. 

A detektor egy merőleges szálsík elhelyezésével kétdimenziós pozíciómeghatározásra képes.  Annak
érdekében,  hogy  alkalmazható  legyen  részecskék  pályájának  mérésére,  több  kamrát  párhuzamosan
egymás  alá  helyezünk.  Az  utófeldolgozás  során,  a  kapott  pontokra  egyenes  illeszthető,  mely  a
részecskepályának megfeleltethető.
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9. Ábra:A térformáló szálakon a kapacitásból
adódóan generálódó jel szemléltetése.

Anód szálakTérformáló szálak
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8.  Ábra:  A  detektorban  lévő  elektromos  tér
szimulációja. A vastag pontok az anód, köztük a
térformáló szálak helyezkednek el. [12]

10.  Ábra:  MWPC  detektorok  párhuzamosan  egymás
alatt  elhelyezve,  LED-es  elektronikákkal  felszerelve
azzal  a  céllal  hogy  megmutassák  a  kamrákon
keresztülhaladó töltött részecskék nyomát. [12]



A REGARD csoport által fejlesztett MWPC detektorok tulajdonságai:
• Egyszerű felépítésű, toleráns a mechanikai pontatlanságokra.
• Nem mérgező, nem gyúlékony, költséghatékony ipari gázkeverékekkel, pl. ArCO2-vel működik.
• Az elektromos zaj könnyen szűrhető, megszüntethető.
• Tomográfként  való  használatához  az  Y irányú  helyfelbontásért  tulajdonképpen  többször  is

duplikálni kell a teljes detektort. Ez mechanikai problémákat vet fel, és gazdaságtalanná teszi a
drágább, például analóg mérőkártyák használatát.

• A digitális mérőkártyák olcsók, ellenben a mérés során jelentős az információveszteség.

2.3.2. Időprojekciós Kamra
 (TPC – Time Projection Chamber)
Az időprojekciós kamrát tekinthetjük az MWPC detektor három dimenziós kiterjesztésének. Ugyanis a
detektor  kiolvasó  (frontend)  alapja  egy
kétdimenziós detektálásra képes sokszálas kamra,
melynek oldalfalai magasabbak, és a felső lemez
negatív  potenciálra  van  kötve.  A
potenciálkülönbségek  miatt  egy  elektromos  tér
alakul  ki  a  detektáló  felület  és  a  felső  lemez
között.  Erre  azért  van  szükség,  mivel  ez
kényszeríti  a  detektálási  felületen  kívül  eső
elektronokat  sodródásra  az  anód szálak  felé.  Az
idő  és  a  beütések  együttes  mérésével
meghatározható  a  részecskepálya,  ugyanis  a
magassággal  arányosan  több  időre  van  szükség
(~us/cm)  az  elektronok  érzékelésére  (lásd  11.
ábrán).  Ebből  adódóan fontos  az  elektromos  tér
homogenitása (egyenletessége),  melyet  az  oldalfalon elhelyezett  ellenállás  osztó és  a  vezető fóliák
biztosítanak. Mind ennek az eredménye, ha egy oldalirányból érkező részecske keresztezi a detektort,
akkor a különböző magasságokban keletkező lenyomatok, a magasságuknak megfelelő idő múlva érik
el a detektáló felületet, információt adva a beütés szögéről.
Mivel kiolvasás sebessége befolyásolja a részecskedetektálás precizitását, a sodródás pedig aránylag
gyors (körülbelül 1cm egymilliomod másodpercenként) ezért a TPC-nél különösen fontoson a gyors és
stabil kiolvasórendszer.
TPC detektor tulajdonságai

• Felépítése komplex
◦ Jelentős a mechanikai pontosság
◦ Gyártása rövidebb időt vesz igénybe.
◦ Alapanyagának ára versenyképes.

• Hatásfoka nagyban függ a gázminőségtől.
• Elektromos zaj ellen megfelelő védelem szükséges.
• Kis csatornaszám, melynek köszönhetően költséghatékony módon alkalmazható analóg

mérőkártya.
• Az  analóg  mérőkártyák  komplexebb  felépítésűek,  ellenben jelentősen  több  információt

szolgáltatnak.
• Összességében,  a  fejlesztés  során  komplexebb  problémákat  kell  megoldani,  ellenben

költséghatékonyan nagy pontosság érhető el.

10

11. Ábra: Az időprojekciók kamra működési elve. Jól látható,
a  "time  of  flight"  azaz  repülési  idő  a  magasság
függvényében.[13]



2.4. Müon Tomográfok Alkalmazása
Teherautó átvilágítás: A kozmikus részecskék az anyagon keresztülhaladva nem csak elnyelődnek,
hanem  irányukat  is  folyamatosan  megváltoztatják  (többszörösen  szóródnak)  az  anyag  sűrűségétől
függően.  Ez  lehetőséget  nyújt  a  különböző  sűrűségű  anyagok  megkülönböztetésére  a  kozmikus
részecskék eltérülésének mérésével [14]. Részekepálya rekonstrukciós detektort helyezünk a vizsgált
objektum alá és felé, a mért részecskepályák közötti szögkülönbségből számolható a szóródás mértéke,
amiből következtethetünk a detektorok közötti anyag sűrűségére. A természetes háttérsugárzás részét
képező kozmikus részecskékkel lehetőség nyílt olyan objektumok átvilágítása is amelyek sérülhetnek a
hagyományos, nagy sugárdózissal járó (pl. röntgen sugárzás) képalkotó eljárások alkalmazásával.

Barlang  kutatás: [15]  ezen  a  területen  a  detektort  az  üregek
kimutatására  lehet  felhasználni,  ezáltal  a  barlangászok  információt
nyerhetnek,  hogy  melyik  irányban  érdemes  folytatni  a  feltárást.  A
detektort le kell vinni a barlang aljára és a fölülről érkező részecskék
érkezési szögéből és intenzitásából meghatározható a barlangban lévő
üregek  pozíciója.  Az  alkalmazás  az  anyagban  való  elnyelődést
használja fel a konkrét pozíció meghatározására. Ha valamely irányból
több, nagyobb energiájú részecske érkezik, az arra utal hogy ott nem
nyelődött el annyi részecske, tehát üreg van.
A REGARD kutatócsoport aktív ezen a területen, számos tesztmérést
végeztek  a  14.  ábrán  látható  alagút  és  barlangrendszerekben.  Erre
példa, az Ajándék-barlangban 60 méter mélyen elhelyezett elhelyezett
tomográf.  Közel 50 napos mérés során,  mintegy 170 000 kozmikus
müon  haladt  keresztül  a  detektoron,  amely  óránként  ~  143  darab
részecskét  jelent.  A  mérés  eredménye  a  13.  ábrán  jól  látható,  a
kőzetvastagság  és  a  müonhozam  korrelál,  azaz  a  valóságnak

megfeleltethető  az
eredmény.
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12. Ábra: A REGARD müontomográf
elhelyezése  a  60  méter  mélyen
található Ajándék-barlangban. [16]

13. Ábra: A részecskeszám (szürke skálás kontúrvonalak)
és a detektor feletti kőzetvastagság (piros kontúrvonalak)
összehasonlítása, amelyek korrelációt mutatnak. [17]

14.  Ábra:  A  REGARD  müontomográffal  végzett  mérések
helyszínei. [16]



Vulkánok sűrűségváltozásának mérése: [18] A vulkánkitörés előrejelzése nehéz feladat, ugyanis van
hogy nem sok előjellel, egyik pillanatról a másikra következik be, ráadásul a vizsgálatok lehetőségei is
a környezeti körülmények miatt jelentősen korlátozott.
A vulkán átvizsgálása hasonló módon történik mint a barlang kutatásnál. Mérjük a beérkező részecskék
fluxusát  és  annak időbeli  változásából  következtetünk a vulkán sűrűségének változására.  A vulkán
kürtőiben mért sűrűségnövekedés (levegő helyett láva) az esetleges kitörés előjeleként értelmezhető.
A mérések azzal a különbséggel történnek hogy itt nincs lehetőség a detektort a vulkán aljára vinni,
ezért a felszínen, a vulkán oldalánál (vagy abba az irányba fordítva) helyezzük el a detektort. Ez a fajta
vizsgálat jelentősen komplikáltabb mint a barlangkutatásnál, pontosan meg kell mérni a detektor(ok)
pozícióit, a hegyoldalra való rálátási szögét, és becslést kell adni a vulkán belső szerkezetére is.
A mérések főbb nehézségei:

• A vulkán nehezen megközelíthető a mérgező gázok és az esetleges kitörés miatt.
• Limitált a fluxus: közel vízszintes irányban nagyon lecsökken a fluxus (cos2-es az eloszlás), 

illetve a km-es vastagságon keresztül csak a minimum a TeV-es energiájúak jutnak keresztül, 
amelyekből kevés van (N(E)~E-2.7).

• A detektorba beszóródó elektronok és kis energiás müonok hamis részecskepályákat adnak, így 
eltorzítják a "képet" a vulkánról. Erre megoldásul ólom abszorbereket alkalmazunk.
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16. Ábra: Detektorok elhelyezése vulkán kutatáshoz.
[17]

15.  Ábra:  Vulkán  kürtőjének  kimutatása  a  mért  sűrűség
alapján. [18]



3. Motiváció
A REGARD kutatócsoport  aktívan részt vesz a geofizikai  kutatásokban részecskefizikai  detektorok
alkalmazásával. Jelenleg erre a célra több rétegben elhelyezett,  – az MWPC-nek megfelelő – CCC
(Close Catode Chamber)  [19]  detektorokat  alkalmazunk,  ellenben a  technológia  fejlődése (olcsóbb
elektronika) lehetővé tette a TPC detektorok versenyképességét még árban is.  Tudományos diákköri
munkám  fő  motivációja  a  meglévő  detektorrendszerek  optimalizálása  és  továbbfejlesztése  TPC
detektorok alkalmazásával.

A projektem célja  egy professzionális,  egyben költséghatékony,  nyomkövető  TPC detektor  építése,
illetve az ehhez szükséges kiolvasórendszer, és minden egyéb elektronika megtervezése, legyártása,
beüzemelése.
Mivel a részecske detektálása sok apró részlettől függ, ezért minden működési egységet külön tesztelni
és optimalizálni kell, melynek lépései:

1. Kiolvasórendszer megtervezése, legyártása, beüzemelése (kritikus elem).
2. MWPC építése, tesztelése (részecskék detektálása, a kiolvasórendszer tesztelése).
3. Két dimenziós TPC detektor építése, tesztelése (detektor építésének részletei,Kiolvasórendszer

fejlesztése, gázminőség és az elektronfelhő sodródásának vizsgálata).
4. Két dimenziós MWPC építése, tesztelése.
5. Három dimenziós TPC megépítése.
6. Tracking:  a  detektor  jeleinek  feldolgozása,  objektumok  létrehozása  az  eseményről,  mely

további analízisre felhasználható.
Jelenlegi  dolgozat  az  eddigi  eredmények  összekapcsolását  tűzte  ki  célul.  Azaz  a  detektorrendszer
működésének demonstrálását.
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18. Ábra: A REGARD tomográfjának sematikus ábrája. [15] 17.  Ábra:  A  REGARD  tomográf  bányászati
terepmunkára előkészítve. [15]



4. Detektorok fejlesztése
1) MWPC: A fejlesztés  első fázisa egy,  a  REGARD
által tervezett Multi Wire Proportional Chamber építése
volt. Tekintettel hogy a detektor paraméterei ekkor már
ismert  volt,  és  kiválóan  működött,  így  a
kiolvasórendszerem  programozása,  tesztelése  ezen  a
detektoron  kezdődött.  A rendszer  fejlesztése  egészen
addig  tartott,  míg  nem  volt  képes  a  REGARD  egy
másik  kiolvasórendszerének  az  eredményeit
reprodukálni.

2) TPC 2D: A gyors kiolvasórendszer lehetővé tette a
TPC  vonal  fejlesztését,  így  a  következő  fázis  egy
prototípus  TPC  építése  volt.  Építettem  egy
egyszerűsített  két  dimenziós  időprojekciós  kamrát  és
megvizsgáltam  a  paramétereit.  Mérések  sorozatával
bebizonyítottam  hogy  alkalmas  részecskedetektálásra,
akár még ipari minőségű gázzal is.

3) TPC 3D: Az eddigi eredményeket összeraktam egy
detektorba,  ami  jó  hatásfokkal  képes  müondetektálási
feladatokat  ellátni.  Plexi  oldalfalait  rézfóliás  üvegszál
erősítésű  epoxi  lemezekre  cseréltem,  mely
mechanikailag stabilabb és jelentősen csökkenti a zajt.
Három  szálsíkkal  rendelkezik  egy  helyett.  Két
detektálási  sík,  illetve  egy  belső  zajvédelemre.
Oldalfalain vékony fóliával lezárt  furatokat  helyeztem
el  hogy  béta  forrással  megfelelő  módon  lehessen
kalibrálni. Mechanikailag stabilabb, 2 dimenzió helyett
3 dimenzióban (2+2D) detektálja a részecskepályát és
nagyságrendekkel  kisebb  zajtényezővel  rendelkezik.
Ennek  köszönhetően  a  tényleges  analízis  ennél  a
detektornál vált lehetővé.
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19. Ábra: MWPC detektor

20. Ábra: Két dimenziós TPC detektor (alapja sima
MWPC)

21.  Ábra:  Három  dimenziós  TPC  detektor  (alapja
2D-s MWPC)



Építés:
A detektor  építéséhez  először  egy  MWPC
alapját  kellett  elkészíteni,  melynek  első
lépése  (22.  ábra)  a  rézfóliás  üvegszál
erősítésű epoxi lemezek (standard nyomtatott
áramkörök  anyaga)  és  plexi  rudak  méretre
vágása,  illetve  az  előre  legyártott  plexi
száltartók  felragasztása.  A  legérdekesebb
lépés  a  szálak  megfeszítése  (23.  ábra)  és
elhelyezése:  ez  egy  specifikusan
száltekerésre  fejlesztett  berendezéssel
végeztem el. Ez  a  legkritikusabb  feladat  a
detektor építésénél, mivel 20, illetve 100 μm
vastagságú  szálakkal  dolgozunk,  melyek
mechanikailag nem túl erősek, és a ragasztás
utáni  elszakadásuk  a  detektor  végleges
tönkremeneteléhez  vezet.  Második  lépés  a
detektor  tetejének  és  oldalának  (25.  ábra)
elkészítése,  melynek  a  gázzáró  ragasztása
figyelmet  igényel.  A TPC-ben  biztosítandó
homogén elektromos teret azonos távolságra
elhelyezett  réz szalagokkal értük el,  amit  a
plexi doboz belső oldalára ragasztottunk rá,
és  a  réz  csíkok  között  konstans
feszültségkülönbséget  biztosítottunk  egy
ellenálláslánccal (24. ábra).
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22. Ábra: Két dimenziós MWPC alap alkatrészei.

23.  Ábra:  A  két  dimenziós  MWPC  szálainak  rögzítése  a
detektorváz segítségével.

25.  Ábra:  Az  oldalfalak  ráhelyezése  az  MWPC
alapra. A ragasztás után számít a detektor TPC-nek.

24.  Ábra:  A  homogén  elektromos  teret  biztosító
ellenálláslánc forrasztása a detektor oldalfalaira.



5. Kiolvasórendszer fejlesztése TPC detektorhoz
A detektorban generálódó gyors (~10 us), kis töltésű (100 uV) jelek digitalizálásért, továbbításáért és
kiolvasásáért  az adatgyűjtő rendszer (Data Acquisition,  továbbiakban DAQ) a felelős.  A jelet  5-10
pontban érdemes vizsgálni, ami azt jelenti hogy legalább 1 MSP/s. (millió mérés másodpercenként)
mintavételezési sebesség szükséges. Mivel a nagy sebességű folyamatos digitalizálás „kezelhetetlen”
mennyiségű  adatot  jelentene  (~3 Tb/nap),  csupán  a  részecskék  detektálásakor,  azaz  a  trigger  jelek
érkezésekor digitalizálunk (lásd 26. ábrán). Az esemény pillanatának meghatározása a trigger logika
feladata. A mérést indító jel hatására a vezérlő modul erősíti és digitalizálja a detektor csatornáin lévő
jeleket az A/D modulokon keresztül, és a digitalizált adat tárolásra kerül a Raspberry Pi [20] típusú
mikroszámítógépen.

5.1. Az adatgyűjtő rendszer logikai felépítése
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26. Ábra: A TPC detektorhoz tartozó adatgyűjtő rendszer (DAQ) logikai vázlata.



A mérés időpontjának meghatározására több módszer létezik:
• Külső detektor használata: célszerűen szcintillátor, de akár MWPC is lehet.
• Belső trigger: a detektor saját jelére való mérés indítás.

Belső trigger esetén a detektor anód szálain azonos módon jelenik meg a jel mint a katódon, azon
különbséggel, hogy az anód szálak össze vannak kötve, így ha bármely szálat érinti a részecske akkor
jelezni fog. Mivel az anód szálak +1500 volt feszültségen vannak, így egy nagyfeszültségű kondenzátor
segítségével le kell választani az egyenáramú (DC) összetevőt. A jelet a rendszer felerősíti és bevezeti a
trigger logikába, mely összehasonlítja a jelerősséget egy állítható feszültségszinttel, és az alapján egy
logikai impulzust küld ki a vezérlő modul számára. Amint a vezérlő megkapja a mérést indító jelet, az
A/D  modulok  segítségével  kiolvassa  mindkét  szálsík  információit  és  továbbküldi  a  kiolvasó
számítógép  számára  tárolásra.  Az  adatokat  a  Raspberry  Pi-n  tároljuk,  ahonnan  vezeték  nélküli
interneten keresztül letölthetjük a további elemzésre .

5.2. A DAQ hardver elemeinek felépítése és működése 
A kiolvasó  rendszer  feladata  a  mérendő  jelek  erősítése,  digitalizálása,  az  adatok  kezelése,  illetve
tárolása. Ehhez egy moduláris rendszert alakítottam ki, melynek alegységei egyaránt fejleszthetőek és
bővíthetőek. A rendszer három modulból épül fel:

• FPGA [21] alapú vezérlő modul, mely a kommunikáció és a kiolvasás vezérléséért felelős.
• Erősítő, digitalizáló modul (egy panelen lett implementálva a két funkció).
• Raspberry Pi típusú mikroszámítógép, ami a magasabb szintű számításokat hajtja végre.

Erősítő és digitalizáló modul: A 27. ábrán
látható  az  integrált  modul  fényképe. Az
erősítő modul 16 csatornát tartalmaz, ahol a
csatornák egy speciális integráló erősítőből,
egy  közös,  állítható  DC  összetevőből,
illetve  egy  digitalizálóból  épülnek  fel.  A
CD4069-es  CMOS  integrált  áramkörön
alapuló  erősítő  a  REGARD  kutatócsoport
fejlesztése,  a  modul  minden  egyéb  eleme
saját  munkám  eredménye.  Feladattól
függően  a  panelen  megépített  verzió
választhatóan 100x vagy 1000x erősítéssel
dolgozik.

Digitalizálásra  AD7477A  típusú  chipet
alkalmaztam,  mely  1  MSP (millió  mérés
másodpercenként) sebességgel dolgozik, és
az analóg jelet 10 bites pontossággal adja vissza (3,2 mV felbontás 0-3.3 V tartományban). Későbbi
igény esetén használhatóak gyorsabb, pontosabb ADC-k is. A digitalizálók szimultán kezelése az FPGA
feladata.

17

27. Ábra: 16 csatornával rendelkező erősítő és digitalizáló modul.



Vezérlő modul: (28. ábra) Működéséhez egy 144
lábú Spartan 3 típusú FPGA-t alkalmaztam, mely
a  kiolvasórendszer  szíve,  továbbá  számos
elektronikai alkatrésszel egészítettem ki, melynek
feladata  a  vezérlő  szükségleteinek  kielégítése,
mint  például  a  3  különböző  tápfeszültség  és  az
órajel  előállítása.  A  modul  végzi  az  ADC-k
(digitalizálók)  kezelését  és  az  elő  feldolgozott
adatot továbbítja a Raspberry Pi típusú adatgyűjtő
számítógép  felé.  Mivel  a  panel  moduláris
felépítésű,  és  I/O  lábaira  szalagkábellel  lehet
csatlakozni,  így  más  feladatokhoz  is
felhasználható,  például  más  típusú  mérő
kártyákkal lehet bővíteni a rendszert.

Kiolvasó számítógép: (29. ábra) A Raspberry Pi
egy népszerűvé vált, Linux alapú számítógép, igen
kis  fogyasztású,  olcsó,  és  ami  számunka
legfontosabb,  nagy  számban  rendelkezik
programozható,  gyors  működésű  I/O  (input-
output)  lábakkal.  Feladata  az  elrendezésben  az
adatok kiolvasása a vezérlőből, az adatok tárolása,
illetve  elsődleges  analízise.  A számítógépen  egy
komplett  operációs  rendszer  fut:  funkciója  tehát,
hogy  a  méréseket  távvezérléssel  kezelhetjük,
például SSH-n (standard Linux/UNIX-os titkosított
belépési protokoll) keresztül könnyen megoldható
volt.  A számítógép az interneten  keresztül,  vagy
hot-spot-ként akár okos telefonról is elérhető.

A rendszer egy korábbi prototípusa a 31. ábrán, a
későbbi,  már  moduláris  felépítésű  a  30.  ábrán
látható.
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29. Ábra: A Raspberry Pi egy népszerű linux alapú mikro
számítógép.

30. Ábra: A TPC detektor adatgyűjtő rendszere az erősítő,
vezérlő  és  adattároló  modulokkal.  Elődjéhez  képest  több
csatornát kezel és moduláris felépítése miatt egységenként
fejleszthető.

28. Ábra: Spartan 3 típusú FPGA-val ellátott vezérlő modul.

31.  Ábra:  Az  első  kiolvasórendszer  prototípusa,  mely
csupán 16 csatorna kezelésére volt képes.



5.3 A kiolvasórendszer szoftvereinek fejlesztése
A rendszer programozása több szinten történt, az FPGA-t és a Raspberry Pi-t különböző nyelven és
különböző  módon  kellett  programozni.  Az  FPGA,  mint  programozható  logika,  hardverszintű
programozása hierarchikus rendszerben történt,  ráadásul  többféle  nyelven.  Ez azt  jelenti,  hogy egy
hardver leíró nyelven (VHDL) megírtam az eszköz funkcióit modulokra bontva, generáltam hozzájuk
egy szimbólumot, és kapcsolási rajzon (legfelső modul) logikailag összekötöttem a modulokat. Ez a
módszer  azért  nagyon előnyös,  mivel  a  modulok újra  felhasználhatóak,  illetve  a  kapcsolási  rajzon
könnyen átláthatóak az eszköz funkciói. Fontos tudni az FPGA programozásról, hogy nagymértékben
eltérő a szokványos nyelvektől, ugyanis itt  egy hardverré fordul le a program, ráadásul a feladatok
(„utasítások”)  párhuzamosan  hajtódnak  végre.  VHDL  nyelven  nincsenek  utasítások,  mindent
magunknak  kell  felépítenünk  hardveres  elemekből,  ráadásul  ellenőrizni  kell,  hogy  a  fordító
ténylegesen,  a  lehető  legcélszerűbben  készítette-e  el  logikai  hálózatot.  A  fordító  munkájának
ellenőrzése  nagyon  fontos  feladat,  mivel  a  fordító  (vagy  a  program  írójának)  egy  egyszerűbb
„butasága”  is  rejtett  hibákat  generálhat.  Írtam szimulációhoz  VHDL testbench-et  (hardver  pl.  A/D
konverter  szimulációja),  melynek szintaktikája  azonos  a  VHDL-el,  ellenben ebben az  esetben már
alkalmazhatóak magas szintű könyvtárak, de erről a kalibrációnál fogok bővebben írni.

5.3.1. FPGA keretrendszer

Ahogy 32. ábrán látható, a mellék ágaktól eltekintve, a framework négy fő részre osztható
• Adc_frame: A digitalizáló egységek meghajtását, adatok kiolvasását végzi.
• Fifo: Adatokat gyorsítótárazza a gyors, egymásutáni mérések végett.
• Multiplexer: Egy nagyméretű bufferben az adatokat összeilleszti és elrendezi.
• Com_frame: A külső perifériákkal (Raspberry Pi) való kommunikációért felelős.

A  modulok  részletes  hardveres  leírása  helyett  inkább  a  megvalósítás  mikéntjét,  módszereit
szemléltetem.

Hardveres környezetben az optimalizálás az erőforrások korlátozottsága miatt elengedhetetlenné válik.
További  nehézsége,  hogy  ezt  a  műveletet  már  a  tervezési  fázis  elején  el  kell  végezni,  ugyanis  a
végeredmény egy komplett rendszer lesz, melynek bármely moduljának módosítása jelentősen kihat a
többire.  Mivel  az  optimalizálás  tulajdonképpen  magát  a  rendszer  mikéntjét  jelenti,  utólagos
optimalizálásra  csak  kis  mértékben  van  lehetőség.  Első  lépésnek  fel  kell  jegyezni  a  kritikus
szükségleteket,  mind  például  maximális  sebességek,  feldolgozandó,  tárolandó  adatmennyiségek.
Figyelembe  kell  venni  a  rendelkezésre  álló  erőforrásokat,  és  az  alapján  kell  végezni  a  tervezést.
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32. Ábra: A vezérlő modul programjának logikai vázlata.
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Olyan  eszköz  választása  esetén,  mely  a  feladat  elvégzéséhez  képest  sokszoros  erőforrással  és
sebességgel rendelkezik, - habár túllövés a célra, melynek következtében drágább - eltekinthetünk az
optimalizálási  eljárástól.  Jelen esetben kis költségvetésű Spartan 3-as FPGA-val  dolgoztam, amivel
csak megfelelő optimalizálással lehet az adott feladatot elvégezni.

Optimalizálási eljárások:
• Helyre:

◦ Minden, még a különböző típusú erőforrásoknak is az alkalmazása
◦ Nagyméretű bus-ok soros továbbítása (jelentős késleltetés).

• Időzítésre:
◦ Erőforrások teljes felhasználásának 60% alatt tartása.
◦ Bonyolultabb műveletek több részre szedése (jelentős késleltetés).
◦ Kombinációs szintek minimumon tartása.

• Késleltetésre:
◦ Belső memória helyett bufferek alkalmazása (jelentős hely többlet).
◦ Nagyméretű bus-ok párhuzamos továbbítása (jelentős hely többlet).

• Számítási teljesítményre:
◦ Feladatok párhuzamos feldolgozása (jelentős hely többlet).
◦ Nagy sebesség (kritikus időzítés).

5.3.2. Raspberry Pi kiolvasó rutin (C,C++)
A Raspberry  Pi  feladata  az  adatok  kiolvasása  és  tárolása.  Továbbá  a  rajta  futó  Linux  operációs
rendszernek köszönhetően több kényelmi funkcióval is rendelkezik, mint például a távvezérlés és az
adatok aktív, mérés közbeni ellenőrzése. Az, hogy rendelkezik egy operációs rendszerrel, rendkívül sok
előnnyel  kecsegtet,  ellenben  hardveres  környezetben  hátránya  is  van.  Egyszerre  több  dologgal
foglalkozik, akár 10-20 mikroszekundomra is szüneteltetheti a kiolvasó programot, mely ellehetetleníti
az időzítés alapú kommunikációt.  Figyelembe kell  venni az eszköz véletlenszerű várakozásait,  erre
jelentett  megoldást  a  következő  egyedi  protokoll,  melynek  szimulációs  idődiagramja  a  33.  ábrán
látható.
Kommunikációs lábak:

• LAM (look at me): A kiolvasórendszer jelző lába, aktív ha készen áll küldésre.
• BUSY: A Raspberry Pi (RPI) jelző lába, aktív ha készen áll fogadásra.
• SCLK: A RPI által szolgáltatott órajel.
• DATA(9:0): A kiolvasórendszer az SCLK felfutóélére beteszi az adatot, és az RPI lefutóélre 

kiolvassa.
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33. Ábra: A vezérlő modul és a Raspberry Pi közötti kommunikáció szimulációs idődiagramja.



5.4. A kiolvasórendszer jellemzői
A TPC-hez igazodva 32 csatornát kezel, ellenben a panel jelenlegi állapotában 48 csatorna szimultán
kezelésére képes, ráadásul mind ez bővíthető ennek a többszöröseivel. A Raspberry Pi által korlátozva a
teljes  adatforgalom maximum 6 Mb/s,  ellenben a beérkező adatmennyiség eseményenként  akár  60
Mb/s-nál  is  több  lehet.  Szerencsére  a  részecskék  változó  és  a  kiolvasórendszerhez  képest  lassú
intenzitással  (müonok  ~200 db/s,  béta  forrás  ~25*103 db/s)  érkeznek,  így  ha  a  vezérlő  modulban
elhelyezek egy tároló egységet (gyorsítótárat) a nagy beérkező adatmennyiség számára, akkor utána
bőven  van  a  rendszernek  ideje  elküldeni  az  adatokat  a  mikroszámítógépnek.  Szóval  a  gyorsítótár
hatására  a  rendszer  képes  kezelni  a  nagy  impulzusszerű  adatforgalmat  is.  Tartalmaz  továbbá  egy
állapotjelző LED-et, ami 3 állapottal rendelkezik:

• A program futását folyamatos világítással jelzi.
• Az egyedi mérés indító jelet (trigger-jelet) lassú váltakozás jelzi.
• A folyamatos mérést gyors, 3 Hz periódusidejű villogás jelzi.

Elláttam a  programot  egy biztonsági  funkcióval,  egy úgynevezett  Watchdog számlálóval,  melynek
feladata a vezérlő alapállapotba helyezése abban az esetben, ha nincsen kommunikáció a Raspberry Pi-
vel. Ez a modul akkor lehet hasznos, hogyha például kontakt hibás a kábel, vagy éppenséggel kihúzzák
a panelből mérés közben, ekkor a vezérlő nem fagy le, hanem alapállapotba helyezi magát. A hiba
megszűnése után a rendszer automatikusan visszaáll és folytatja a méréseket.

A mérés indítása parancssorból történik és különböző paraméterek adhatóak a programomnak, melynek
funkciói a következők:

• Trig 1: Véletlenszerű mérésindító jel generálása mely a referencia fájl-hoz szükséges.
• Wts 1: Nyers adatok képernyőre írása (Debug esetén használatos)
• Stack c: Egy trigger esetén „c” képet rögzít az eseményről.
• N c: A program „c” esemény felvételéig fut.

A kiolvasórendszer  sikeresen  alkalmazva  lett  más  projektekben  is,  mint  például  MWPC  és  PET
fejlesztésekben.  A korábbi  adatgyűjtőrendszerhez képest  nagyságrendekkel  nagyobb mintavételezési
sebességgel rendelkezik, és több csatornát képes szimultán kezelni. 
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6. Részecskepálya rekonstrukciós algoritmus fejlesztése 
és a TPC adatok elemzése

6.1 Adatanalízis célja
• Részecskék eseményeinek kiválasztása, zajszűrés.
• Adat  redukció:  Nagy  mennyiségű  „fölösleges”  adat  átalakítása  kis  méretű,  értelmezhető

formátumba.
• Részecskepálya megjelenítése

6.2 Nyers adatok értelmezése
Az analízis megkezdéséhez 2 bemeneti fájlra van szükségünk, a mérési eredményekre illetve az ahhoz
tartozó referenciára. Mindkét fájl  azonos módon táralja az információkat, csupán a mérés jellege a
különbség. A referencia fájl a detektor és a kiolvasórendszer paramétereiről tartalmaz információkat
mint például a pedesztál (DC összetevő a váltakozó jel méréséhez) és a zajtényező. Létrehozásához
üzemállapotba helyezzük a detektort radioaktív forrás nélkül és nagy mennyiségű (10 000+) adatot
veszünk fel véletlenszerű időpontokban. A mérési fájl a detektor szálain megjelent nyers digitalizált
értékeket tartalmazza a referenciának megfelelő formátumban.

6.3 Zajok vizsgálata és szűrése
Az időprojekciós kamra ideális  esetben közel 100%-os hatásfokkal képes detektálni a  részecskéket
abban az esetben, ha a trigger pontos és nincsen zaj. Sajnos a valóságban nem ez a helyzet, már a
trigger küszöb beállításánál is megfelelően kell eljárni.
Ha túl magasra veszem a küszöböt, igaz szép eredményeket fog generálni, viszont ennek ára, hogy
számos eseményre nem indít mérést. Ellenkező beállítás esetén nem csak részecskére, hanem zajra is
indít  mérést.  A trigger  beállításánál  ez  a  két  eset  között  kell  megtalálni  az  optimumot,  mely  a
számolt/mért részecskehozam arányával beállítható. A gyakorlatban érdemesebb egy kicsit inkább a zaj
tartomány felé közelíteni mint a magas küszöbhöz, mivel a zajt még kilehet szűrni, viszont nem létező
eseményből a részecskét már „nehezebb” kivenni.
Az  analízis  során  el  kell  különítenem  az  értékes  eseményeket,  illetve  az  olyan  méréseket  ahol
vélhetőleg nem volt, vagy egyértelműen nem kivehető egy részecske útvonala. De ha ezeket az eseteket
jól  elkülönítettem egymástól,  még  akkor  sem biztos  hogy  az  esemény  teljesen  tiszta  (zajmentes).
Előfordulhat hogy csak egyetlen egy csatorna értéke magasabb mint kéne és egy pontot már olyannyira
eltolhat, hogy az egyenes illesztés akár 90°-al is eltolódhat. Ennek kiküszöbölése végett több fázisban
is végzek különféle módon zajszűrést.  A programnak számos esetben döntenie kell  a nem feltétlen
egyértelmű események közül. Mi van ha 2 egyenes is van az eseményben? Egyik zaj, másik részecske.
Alakjuk azonos, esetleg az energiájuk különböző. Szóval a transzformációk és döntéshozatalok miatt
bevezettem egy megbízhatósági indexet is, mely utal a mérési eredmény egyértelműségére.
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6.4  Az adatanalízis főbb lépéseinek ismertetése
1) Referencia fájl beolvasása: pedesztál (DC offset) és sigma (zajtényező) generálása minden pozíció és
időszeletekre.

2) Nyers mérési adatok (1 esemény) beolvasása, pedesztál kivonása

3) Energia térkép készítése az eseményről, összehasonlítás a müon által leadható energiával.
Három eset lehetséges:

• Ha az energia túl kicsi, akkor csak zajra indítottam mérést, az eseményt eldobom.
• Ha  az  energia  túl  nagy,  akkor  meghatározom  hogy  van-e  részecskepálya,  ha  igen  akkor

megpróbálom szétválasztani  a  zajtól.  Siker  esetén  folytatom a  lépéseket,  ellenkező  esetben
eldobom az eseményt. (jelenleg még nincs implementálva)

• Ha az energia 20% eltérésen belül van akkor hiba nélkül megfelelt az első feltételnek.

4) 2+2 dimenziós ábra generálása: ez van legközelebb a nyers adathoz, ellenben szemléletes
és biztos hogy a valóságot mutatja mivel nincs benne transzformáció.

5) 3 dimenziós ábra generálása: A 2 különböző szálsík nyers adatait (2x16 érték) átalakítom úgy, hogy
az egymást keresztező szálak pontjait legenerálom (16*16 érték). Ezt a replusz műveletével valósítom
meg,  mivel  ha  egy  részecske  áthalad  egy  ponton  akkor  a  pontot  keresztező
szálakon azonos energiát hagy, így a mért érték felét kapom. Ellenkező esetben
legalább az egyik szál értéke kisebb lesz, így a mért értéket jelentősen bünteti.
Korrigálva az energia veszteségét az alábbi képletet használtam: 
A változók a különböző szálsíkok csatornáinak az energiáját jelentik.
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34. Ábra: Példa a beolvasott nyers adatokra. 35.  Ábra:  Pedesztál  (példában  konstans  240)
kivonása a nyers adatokból.



6)  Clusterezés,  azaz  a  beütések  (elkülönülő,  nagyobb  értékek)  keresése:
Normális  esetben  egy  időszeletben  maximum  1  beütés  keletkezik,  ezt
feltételezve súlyozott átlaggal megkeresem a beütést, melynek képlete:

• „x[i]” a csatorna pozíciója
• „w[i]” az x[i] pozícióhoz tartozó energia
• „n” a maximális csatornák száma

Ahogy a  37.  ábrán látható,  zajos  mérés  esetén – amennyiben lehetséges – külön kell  választani  az
értékeket.  Ezt  követően  a  csoportokban  az  előbbieknek  megfelelően  az  „X”  komponens  súlyozott
átlaggal  kiszámítható.  Több  csoport  esetén  (36.  ábra)  az  „Y” koordinátához több  „X” komponens
rendelhető. A zajszűrő logika feladata meghatározni, hogy mely pontok tartoznak a részecskéhez.

7) Elő zajszűrés: Az oda nem illő (egyenesre nem illeszthető) pontok szűrése egyszerűbb logikával. Ha
a szűrőnek valamely pont nem felel meg, akkor az adott időszeletet megvizsgálja több beütést keresve:

• Eldobom a pontot ha:
◦ A beütések száma kisebb mint 2
◦ A beütések száma nagyobb mint 4
◦ Egyik  beütés  sem  felelt  meg  a  szűrő

feltételének
• 2-4 beütés esetén az előző hibás értékeket nem

veszi  figyelembe  és  újra  számolja  a  súlyozott
átlagot és megismétli a 6-os lépést.

8) Egyenes illesztés a legkisebb négyzetek módszerével

9) Egyenes illesztés hibájának meghatározása, ha túl nagy akkor:
• Hibás pont keresése,eldobása. Ha a hibás pont nélkül is nagy az illesztés hibája akkor a teljes

eseményt eldobom.
10)  Objektum  generálása:  Tartalmazza  a  részecske  pályáját  vektorként,  energiáját,  és  egy
megbízhatósági tényezőt (milyen feltételek mellett engedte át az analízis).
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36.  Ábra:  Csoportok  súlyozott  átlaga
jelenti a pont "X" koordinátáját, míg az
idő az "Y" komponenst. „X” jelöli  ha
nem volt beütés.

38.  Ábra:  A  zajnak  azonosított  csoportokat  a
program eldobja, és egyenest illeszt a megmaradt
pontokra.

37. Ábra: Értékek csoportosítása



7. A detektorrendszer beüzemelése, kalibrálása és 
működésének demonstrálása

7.1. A kiolvasórendszer tesztelése
A rendszer működőképességét először szimulációval ellenőriztem. Ahhoz, hogy ezt megfelelőképpen
végezhessem, meg kellett írnom az FPGA működését befolyásoló összes külső periféria funkcióinak
egyszerűsített formáját:

• Órajel: Időzítéssel generáltam egy állandó 10 ns periódusidejű négyszögjelet.
• Trigger:  Időzítéssel  generáltam  többféle  szélsőséges  szituációnak  megfelelő  időzítéssel

négyszögjelet.
• A/D konverter: Az adatlapi információk alapján felvettem a késleltetési és feldolgozási időket,

és  az  idődiagramjának  megfelelően  küldtem  a  bemenetnek  megfelelő  fix  értéket.  Ennek
köszönhetően,  ellenőrizni  tudtam a  modulokon  belül,  hogy mindenütt  a  megfelelő  értékkel
dolgozik-e.

• Raspberry  Pi:  Figyelembe  véve  a  Raspberry  Pi  véletlenszerű  időzítését,  megírtam  a
kiolvasórutin  szimulációját.  Kiegészítettem  egy  egyszerű  analízissel,  mely  ellenőrzi  a
beérkezett adatok érvényességét az értékük alapján.

A perifériák  szimulációja  után,  idődiagramon végigkövethettem a  teljes   rendszer  működését,  és  a
részletekig menően ellenőrizhettem annak működését. Miután megbizonyosodtam arról, hogy ideális
esetben működőképes a rendszer, valós környezetben következhetett a mérések sorozata.

Az erősítő panelek alkalmasak pozitív és negatív feszültség mérésére egyaránt, köszönhetően a jelhez
hozzáadott  DC  (offset)  feszültségnek.  Mivel  ez  a  feszültség  változtatható,  így  minden  új  mérési
összeállításkor  célszerű  a  detektorral  együtt  kalibrálni.  Ennek módja,  hogy a  kikapcsolt  detektorra
ráhelyezzük a kiolvasó kártyákat és véletlenszerű triggerelésre nagy mennyiségű mérést végzünk. A
beolvasott adatokból meghatározható minden csatorna zajtényezője (20-70 mV) és offset feszültsége.
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7.2 A TPC detektor működésének demonstrálása
Méréseimet béta sugárzás (stroncium forrás), illetve kozmikus müonok mérésével végeztem. A forrás
jól  kollimált,  nagy  intenzitású,  így  remek  lehetőséget  biztosít  a  detektor  kontrollált  körülmények
közötti  tesztelésére.  Miután  megbizonyosodtam  a  méréseim  hitelességét  illetően,  közrefogtam  a
detektoromat két szcintillátorral. Méréseimet a szcintillátorok közös jelzésére indítottam, és különböző
eltolásokkal helyeztem el a detektorom körül.

7.2.1 Kétdimenziós kamra
Béta forrás pozíciójának mérése:
Mérésem célja béta forrással az volt, hogy képes-e a detektor meghatározni a forrás pozícióját. Az első
vizsgálat úgy történt, hogy a detektorral szembe béta forrást, mögé szcintillátort helyeztem. A forrás a
szálakra  merőleges  irányban  bombázta  a  detektort  és  az  ellen  oldalon  kilépett  elektronok  a
szcintillátorba csapódva generálták az indító jelet. A méréssel képes voltam meghatározni hogy a forrás
mikor melyik szál felé sugárzott, de nem kaptam referenciát arról hogy mégis milyen magasan lehetett.
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41. Ábra: A 40. ábrának megfelelő mérési eredmény.42. Ábra: A 39. ábrának megfelelő mérési eredmény.

 24     48     72     96     120   144   168   192
  X tengely (mm)

Feszültség (mV)Z tengely (cm)

39. Ábra: Mérési  összeállítás:  A detektort  bal
oldalt  a  szálakra  merőlegesen  béta  forrással
besugároztam,  és  az  ellen  oldalon  lévő
szcintillátorra triggereltem.

 TPC 2D

Z

X

40.  Ábra:  Mérési  összeállítás:  A  detektort  jobb
oldalt  a  szálakra  merőlegesen  béta  forrással
besugároztam,  és  az  ellen  oldalon  lévő
szcintillátorra triggereltem.

 TPC 2D

Z

X

 24     48     72     96     120   144   168   192
  X tengely (mm)

Feszültség (mV)Z tengely (cm)



A mérési  eredmények  demonstrálták,  hogy  a  detektor  képes  volt  megkülönböztetni  a  forrás  két
különböző pozícióját.

Kozmikus sugárzás mérése:
Kozmikus  mérésekhez  szcintillátorokat  alkalmaztam  referenciának,  ha  mindkettő  szcintillátor
egyszerre megszólalt tudtam, hogy egy részecske pályája mindkettőt keresztezte. Elhelyeztem egyet a
detektor felett, egyet alatta és az eltolás szögéből tudtam következtetni a pálya irányára. A mérésekből
kiderült, a hatásfok a detektálási terület magasságával arányosan romlik, 5 cm fölött már nehezen, 10
cm fölött már nem volt érzékeny a detektor. A jelenlegi kiolvasórendszerrel ez 5, illetve 10 pontnyi
információt jelent a részecskéről. Amennyiben zaj is van a rendszerben, márpedig jelenlegi detektorban
jelentős mértékű zaj volt, abban az esetben 5 pont nem elegendő a megbízható pályameghatározáshoz. 
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44. Ábra: A 40. ábrának megfelelő mérési eredmény.43. Ábra: A 39. ábrának megfelelő mérési eredmény.

46.  Ábra:  Mérési  összeállítás:  Szcintillátorokkal
közrefogtam a TPC detektort.  Így csak a jobbról-balra
haladó részecskékre indítottam a méréseket.
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45.  Ábra:  Mérési  összeállítás:  Szcintillátorokkal
közrefogtam  a  TPC  detektort.  Így  csak  a  balról-jobbra
haladó részecskékre indítottam a méréseket.

 TPC 2D

Z

X



A belső  trigger  csak  a  detektor  paramétereinek pontos  ismeretében állítható be megfelelően.  Jelen
esetben megvalósítható volt, ellenben a detektor zajossága miatt nem került rá sor, inkább megbízható,
külső referenciát alkalmaztam.
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7.2.2 Háromdimenziós kamra
Drift tér tulajdonságainak vizsgálata béta forrással:
Az  újítás  Ezen  méréseknél  az  volt,  hogy  fix  pozícióban  elvoltak  helyezve  furatok  a  detektoron,
melyekről  pontosan  tudni  lehetett  a  forrás  pozícióját.  A  detektor  ellen  oldalán  egy  kis  méretű
szcintillátort helyeztem el. A mérésekkel kilehetett mutatni a magassággal arányos energia veszteséget
és a zaj növekedését egyaránt. A 47. és 49. ábra tengelyei csupán aránytényezőnek feleltethetők meg.
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50. Ábra: Béta forrás elhelyezve a középső (B) furathoz

47.  Ábra:  Mérési  összeállítás:  Béta  forrással
besugároztam  a  detektort  az  A,B,C  pontban,  és
szcintillátorral triggereltem az ellen oldalon.

y

 TPC 3D

Z

X

A

B

C

48. Ábra: Béta forrás elhelyezve a felső (A) furathoz

51. Ábra: Béta forrás elhelyezve az alsó (C) furathoz

 0      48      96    192  0      48      96     192
        X tengely: (mm)        Y tengely: (mm)

Z tengely (cm) Feszültség (V)

 0      48      96    192  0      48      96     192
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Z tengely (cm) Feszültség (V)

52. Ábra: Béta forrás elhelyezve az alsó (C) furathoz

49. Ábra: Béta forrás elhelyezve a felső (A) furathoz.

 0      48      96     192  0      48      96     192
         X tengely: (mm)         Y tengely: (mm)
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Jobb oldalról érkező kozmikus sugárzás mérése:
A mérést hasonlóan hajtottam végre mint a 2-dimenziós detektor esetén.  A 3-dimenziós detektorral
végzett  mérések eredményei azt mutatják,  hogy további optimalizációval a TPC detektor kiváló (>
95%) hatásfokkal  fogja detektálni  a kozmikus részecskéket.  Ez a  detektor  már képes  saját  magára
mérést indítani a kis zajszint miatt, ellenben ezen tulajdonságának a mérésére csak később kerül sor.
Egy  fontos  tudnivaló  a  TPC-vel  kapcsolatban,  legyen
bármely  kiváló  is  a  detektor,  általában  külső  trigger
forrást alkalmaznak. Ennek az az oka, hogy mérést csak
akkor  képes  indítani  ha  a  részecske,  vagy  annak
lenyomata áthaladt a detektálási rétegen, a szálakon. Ez
azért probléma, mert így rendelkezik egy igen csak nagy
vakfolttal,  ha  például  egy  oldalirányú  (pl  vízszintesen
érkező)  részecske keresztezi  a detektort,  akkor az igaz,
észlelni fogja miután az elektronfelhő leért a detektálási
területre,  ellenben  nem  fogja  tudni  hogy  a  tényleges
beütés  mikor  történt,  mégis  milyen  magasan  haladt  át
rajta  a  részecske,  azaz  vannak  esetek  mikor  a  vektor
meredeksége mérhető, de a kezdőpontja nem. 
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53.  Ábra:  Mérési  összeállítás:  Szcintillátorokkal
közrefogtam a TPC detektort. Így csak a jobbról-
balra haladó részecskékre indítottam a méréseket. 

y

 TPC 3D

Z

X

 0       48       96     192  0       48       96      192
         X tengely: (mm)           Y tengely: (mm)

Z tengely (cm) Feszültség (V)

 0       48       96     192  0       48       96      192
         X tengely: (mm)           Y tengely: (mm)

Z tengely (cm) Feszültség (V)



8. Összefoglalás
Tudományos diákköri kutatómunkámat a REGARD csoportban végeztem. Jelentős részt vállaltam a
TPC detektor tervezésben és a REGARD csoport által készített detektor váz segítségével építettem egy
2  dimenziós  és  egy  3  dimenziós  időprojekciós  kamrát  kozmikus  részecskék  detektálására.  A
detektorhoz  tartozó  adatgyűjtőrendszer  megterveztem,  megépítettem  és  leteszteltem,  illetve  a
hardvereket irányító szoftvereket is én írtam. Kifejlesztettem egy szoftvert a TPC detektor adatainak
elemzésére, amely segítségével rekonstruálhatók a detektoron keresztülhaladó töltött részecskék pályái.
Mérésekkel  demonstráltam,  hogy  a  TPC  detektor  megfelelően  működik,  detektálja  a  kozmikus
részecskéket  is;  a  detektor  működési  paramétereinek  további  optimalizációval  elérhető  akár  kiváló
(>95%) hatásfok is.
A TPC detektor első építési fázisában elkészült MWPC detektorokról a következő publikációnk jelent
meg: D. Varga, …., P. Pázmándi: Eur. J. Phys. 36 (2015) 065006.

További terveim között szerepel az adatgyűjtő rendszer továbbfejlesztése nagy csatornaszámú neutron
detektorhoz,  az  adatelemző  szoftver  bővítése,  a  hatásfok  és  fluxus  számolása  valamint  a  detektor
terepen történő alkalmazása.
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55. Ábra: Egyenes illesztés jobb oldalról érkező részecske
adataira.

54. Ábra: Egyenes illesztés jobb oldalról érkező részecske
adataira.
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Függelék 1

Munkámat a MTA Wigner Fk. REGARD kutatócsoportban végeztem.
Első lépésként önállóan megterveztem, legyártottam, és felprogramoztam egy FPGA alapú adatgyűjtő
rendszert. Ennek optimalizálását a detektorok fejlesztésével párhuzamosan folyamatosan végeztem. Az
első kiolvasórendszer kritériumait a csoport határozta meg, ellenben a fejlesztés teljes mértékben rám
hárult. A második verziónál már kritériumait is én határoztam meg.

Az adatgyűjtő rendszeremet a csoport által készített MWPC detektoron teszteltem, és a témavezetőm
utasításai  szerint  végeztem  méréseimet.  Később  magam  is  építettem  egy  MWPC  detektort  a
témavezetőm segítségével, és a rendszert a továbbiakban önállóan teszteltem.

Az első időprojekciós kamrának a működési alapját a csoport kifejlesztette, én a kivitelezéséért és a
mechanikáért voltam felelős. A detektort megépítettem, méréseimet önállóan végeztem.

A második  időprojekciós  kamrának  a  tervezésében  jelentős  szerepet  vállaltam.  Az  előző  detektor
tulajdonságaiból  levontam a  következtetéseket,  és  ez  alapján számtalan  módosítást  végeztem az  új
tervében, mint például az oldalfalat plexi helyett nyomtatott áramkörre, és földelésre módosítottam. Az
építés  precízebb  részleteit  a  témavezetőmmel,  a  többit  magam csináltam.  A mérések mikéntjét  én
határoztam meg, és önállóan végeztem el.

A detektor működésének demonstrálásához a feldolgozó algoritmusokat teljesen önállóan fejlesztettem.

34


	1. Bevezetés
	2. Képalkotás kozmikus müonok detektálásával
	2.1. A Kozmikus sugárzás
	2.2. Kozmikus részecskék detektálása
	2.2.1. Szcintillációs detektorok
	2.2.2. Kémiai alapú emulziós detektorok
	2.2.3. Ionizáción alapuló proporcionális kamrák

	2.3. Képalkotás kozmikus részecskékkel
	2.3.1. Sokszálas Proporcionális Kamra
	2.3.2. Időprojekciós Kamra

	2.4. Müon Tomográfok Alkalmazása

	3. Motiváció
	4. Detektorok fejlesztése
	5. Kiolvasórendszer fejlesztése TPC detektorhoz
	5.1. Az adatgyűjtő rendszer logikai felépítése
	5.2. A DAQ hardver elemeinek felépítése és működése
	5.3 A kiolvasórendszer szoftvereinek fejlesztése
	5.3.1. FPGA keretrendszer
	5.3.2. Raspberry Pi kiolvasó rutin (C,C++)

	5.4. A kiolvasórendszer jellemzői

	6. Részecskepálya rekonstrukciós algoritmus fejlesztése és a TPC adatok elemzése
	6.1 Adatanalízis célja
	6.2 Nyers adatok értelmezése
	6.3 Zajok vizsgálata és szűrése
	6.4 Az adatanalízis főbb lépéseinek ismertetése

	7. A detektorrendszer beüzemelése, kalibrálása és működésének demonstrálása
	7.1. A kiolvasórendszer tesztelése
	7.2 A TPC detektor működésének demonstrálása
	7.2.1 Kétdimenziós kamra
	7.2.2 Háromdimenziós kamra


	8. Összefoglalás
	Köszönetnyilvánítás
	Hivatkozások
	Függelék 1

