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hibernált állapotából „felébred”, rádión ke-
resztül az anyaszondánál bejelentkezik és a 
mérések a felszínen újra megkezdődhetnek. 

A 2015 első harmadában megkezdett, kap-
csolatfelvételre irányuló kampányok június 
13-án eredménnyel jártak, az anyaszonda 
rádiókapcsolatot teremtett a leszállóegységgel. 
Annak műszaki állapota a paraméterek alap-
ján igen jónak tűnik, de a rádióössze köt teté-
sek időtartama nagyon rövid, minőségük 
nem kielégítő, így ha történt is az elmúlt 
időszakban üstökösfelszíni mérés, azok ered-
ményét eddig nem sikerült a Rosettára, majd 
a Földre továbbítani. A rossz rádiókapcsolat-
nak több oka is lehet: a Philae gázkitö réstől 
megváltozott helyzete, az antennáját beborí-
tó porréteg vagy az anyaszonda üstö köstől 

való nagyobb távolsága. A stabil össze kötte-
tésre irányuló próbálkozások tovább folynak.

 Az anyaszonda távmérő érzékelői viszont 
folytatják sok hónaposra tervezett mérési 
programjukat. Az egységet a növekvő üstö-
kösaktivitás és annak hatásai miatt ugyan a 
tervezettnél nagyobb sugarú pályára kellett 
állítani, de így is lehetőség nyílik a Naprend-
szer ősi anyaga tulajdonságainak és az üstö-
kösök kialakulásának jobb megértésére.

A DIM- és SPM-műszerekhez való hazai 
hoz zájárulás a PRODEX- és PECS-szerződé-
sek keretében valósult meg.

Kulcsszavak: üstökös, Rosetta, leszállás, insitu 
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pályán (LEO) keringő űrhajókat, űrállomá-
sokat is védik. A védőpajzs másik eleme a 
légkör, amely a maradék kozmikus sugárzás 
nagy részét is elnyeli. A légkör védő hatása 
űr hajók, űrállomások esetében teljesen hiány-
zik, ezen felül a kozmikus sugárzás felső 
légkörrel, illetve az űrhajó szerkezeti eleme-
ivel való kölcsönhatása másodlagos sugárzást 
(például fékezési röntgen-, neutronsugárzást) 
hoz létre, így azok fedélzetén a dózisterhelés 
a földinek ötven–százszorosa is lehet. Az 
űrállomások belső terében a sugárzási kép 
igen bonyolult, időben és térben nagyon 
változó. Napkitörések idején a sugárzási szint 
jelentősen megnőhet, és az asztronauták 
űrséta alatt is fokozott sugárterhelésnek van-
nak kitéve. 

Az igen nagy költséggel kiképzett űrhajó-
sok aktív pályafutásának mindinkább csak 
dózisterhelésük korlátja szab határt. Ezért 
alapvető fontosságú az űrállomások különbö-
ző pontjain történő folyamatos dózismérés 
(dózistérképezés), illetve az űrhajósok dózis-
terhelésének állandó nyomon követése (sze-
mélyi dozimetria). 

Az űrdozimetria célja és jelentősége

A földfelszínen bennünket folyamatosan érő 
természetes ionizáló sugárzás (háttérsugárzás) 
részben földi, részben égi eredetű. Az égi ere-
detű összetevő az ún. kozmikus sugárzás, ami 
egyrészt a csillagközi térből (galaktikus koz-
mikus sugárzás), másrészt a Napból (szoláris 
kozmikus sugárzás) származik. 

A sugárvédelemben az ionizáló sugárzás 
mennyiségét a dózissal jellemzik. A fizikai 
vagy más néven elnyelt dózis a sugárzás ener-
giájának az a hányada, melyet az anyag egy-
ségnyi tömege elnyel. A sugárzás egészségkáro-
sító hatásánál figyelembe kell venni az egy-
ségnyi úthosszon leadott energia nagyságát 
(ezt nevezik lineáris energiaátadási tényező-
nek – LET), valamint az egyes szervek sugár-
érzékenységét is; az eredmény az effektív 
dózisegyenérték. 

A földfelszínen kettős „védőpajzs” alatt 
élünk. A Föld mágneses tere a kozmikus su-
gárzás töltött részecskéit eltéríti, mintegy be-
fogja, létrehozva a Föld körüli sugárzási 
övezeteket; ezek az alacsony Föld körüli 
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Részvétel az Interkozmosz együttműködésben

A magyar űrkutatás első évtizedeinek a szo-
cialista országok Interkozmosz együttműkö-
dése adott keretet, a magyar fejlesztésű űr-
műszerek szovjet hordozóeszközökön repül-
tek. A magyar űrtevékenységet kezdetben az 
Űrkutatási Kormánybizottság, később az 
MTA Interkozmosz Tanácsa koordinálta. Az 
űrdozimetriai programok hazai gazdája az 
MTA Központi Fizikai Kutató Intézetének 
(KFKI) Sugárvédelmi Osztálya lett. 

A Sugárvédelmi Osztályon már a 60-as 
években megkezdték egy nagyon korszerű, 
ún. termolumineszcens dózismérésen (TLD) 
alapuló rendszer fejlesztését. A TLD-k passzív 
szilárdtestdetektorok, tápellátást nem igényel-
nek. Szervetlen egykristályok, melyekben 
ionizáló sugárzás hatására a töltéshordozók 
egy része magasabb energiaállapotba kerül. 
Ha a TL-anyagot felhevítjük, akkor a töltés-
hordozók fénykibocsátás kíséretében vissza-
térnek eredeti állapotukba. A kibocsátott 
fénymennyiség széles tartományban arányos 
az „összegyűjtött” dózissal. A dózis kiolvasása 
általában laboratóriumban, bonyolult és 
nagyméretű berendezéssel történik. A Sugár-
védelmi Osztályon megszületett modern, 
sorozatban gyártott kiolvasó berendezést a 
moszkvai Orvosbiológiai Problémák Intézete 
(IMBP) rendszeresen használta a szovjet űrha-
jósok dózisának mérésére. Ez az intézet azóta 
folyamatosan, az ESA-együttműködé sekben 
is a magyar kutatók állandó partnere. 

Az űrutazások időtartamának növekedé-
sével a TL-módszer korlátai egyre nyilvánva-
lóbbá váltak. A kiolvasók mérete és tömege 
miatt a dózismérőket csak az űrrepülés végén, 
a Földön tudták kiolvasni, rendszeres dózis-
kiolvasásra a fedélzeten nem volt mód. A 
70-es évek végén, az első magyar űrrepülés 

kísérleti programjának keretében, a KFKI-
ban elkészült egy világviszonylatban egyedül-
álló, űrben is használható új TL dózismérő 
rendszer, mely a Pille nevet kapta. A BME 
Alkalmazott Kémiai Tanszékén kifejlesztett 
TL-kristályokat üvegfalú vákuumbúrákba, 
fűtőlemezkére ragasztották (ezeket később a 
Tungsram Rt. sorozatban gyártotta), a búrá-
kat pedig a könnyű kezelhetőség érdekében 
ún. kulcsokba építették. Méréskor a kulcsot 
mindössze a kisméretű, kisfogyasztású kiolva-
só berendezés nyílásába kell helyezni és elfor-
dítani; a mérés automatikusan megtörténik, 
annak végén a dózisértéket a kiolvasó kijelző-
jéről le lehet olvasni. Farkas Bertalan a Szal-
jut–6 fedélzetén sikeresen felavatta a Pillét; 
ekkor nyílt először lehetőség űrhajósok sze-
mélyi dózisának tetszés szerinti időpontban 
történő fedélzeti meghatározására (1. kép). A 
Pille a magyar űrhajós visszatérése után is az 
űrben maradt, a műszert – és annak tovább-
fejlesztett példányait – rendszeresen használ-
ták a Szaljut–7 és a Mir űrállomáson is. 
1984-ben Sally Ride, a NASA első női űrhajó-
sa a Pille egy módosított változatával a Chal
lenger amerikai űrrepülőgépen végzett igen 
sikeres méréssorozatot. 

1. kép • Farkas Bertalan a Pillével mér 
a Szaljut–6 űrállomás fedélzetén

Paradigmaváltás a 90es években

A 90-es évek elején Magyarországon és a kör-
nyező országokban alapvető politikai, tár sa dal-
mi és gazdasági változások történtek; a szoci-
alista tábor megszűnésével az Interkoz mosz 
együttműködés is véget ért. A magyar űrkuta-
tás koordinálását az Interkozmosz Ta nácstól 
a Magyar Űrkutatási Szervezet (MŰT, ŰTT) 
végrehajtó szerve, a Magyar Űrkutatá si Iroda 
(MŰI) vette át. A nemzetközi együtt műkö dés 
sokkal szélesebb körben, kétoldalú és sok ol-
dalú megállapodások keretében folyt tovább. 
1991-ben Magyarország – a kelet-kö zép-
európai országok közül elsőként – űrkutatá-
si együttműködési megállapodást írt alá az 
ESA-val, majd a következő években más or-
szágok, köztük Oroszország űrügynökségé vel. 
Hazánk csatlakozott az ESA-nak a kis or-
szágok űrtevékenységét támogató PRODEX 
programjához, majd 2003-ban az ESA Euró-
pai Együttműködő Állam (ECS) Megállapo-
dáshoz, mely a teljes jogú ESA-tagság „előszo-
bája” volt. Magyarország 2015-ben végül az 
ESA teljes jogú tagjává válik. A hazai űrku-
tatási programok finanszírozása a 90-es évek 
eleje óta pályázati rendszer alapján történik. 

A 90-es évek elején, az OMFB (Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság) támogatásá-
val – az MTA KFKI Atomenergia Kutatóin-
tézet (AEKI), az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont jogelődje Űrdozimetriai La-
boratóriumában, a BL-Electronics Kft. köz-
reműködésével – megkezdődött egy új gene-
rációs, mikroprocesszoros vezérlésű Pille fej-
lesztése. A mérésvezérlés, jelfeldolgozás és 
adattárolás alapvetően megváltozott. A dó-
zismérő kulcsba épített memóriachip segít-
ségével a dózismérő automatikusan azonosít-
ható, és a kiolvasó a kiértékelésnél figyelembe 
veszi az adott dózismérő egyedi tulajdonsá-

gait; ezáltal a mérési pontosság jelentősen 
megnőtt. A Pille összes belső paramétere – a 
kífűtési hőmérséklet profiljától a fotoelektron-
sokszorozó nagyfeszültségéig – külső számí-
tógépről beállítható. A kiolvasó egy benne 
hagyott dózismérőt meghatározott időközön-
ként automatikusan ki tud olvasni. A méré-
si eredményeket – a dózismérő azonosítójával 
és a kiolvasás időbélyegével együtt – szabvá-
nyos, kihúzható és cserélhető memóriakár-
tyán tárolja, azok személyi számítógéppel 
egy szerűen feldolgozhatók. A kiolvasó keze-
lését és beállítását menürendszer segíti. 

Az új Pille prototípusa 1994-re készült el. 
Ez idő tájt látogatott a MŰI-be együttmű-
ködési lehetőségeket keresve dr. Heinz Oser, 
az ESA űrélettani kutatásainak koordinátora. 
Megtetszett neki a Pille, és támogatta, hogy 
az ESA-nak 1995-ben az EUROMIR’95 ex-
pedíció keretében a Mir űrállomásra felkül-
dendő űrhajósa azt használja. A Pille operá-
tora az ESA német űrhajósa, Thomas Reiter 
lett, aki hét hónapon keresztül azzal számos 
mérést végzett, sőt űrsétára is kivitte. Feltérké-
pezte a Mir-en belüli dózisviszonyokat, au-
tomatikus óránkénti kiolvasással megmérte 
a Föld körüli kozmikus sugárzási tér helyfüg-
gését; ilyen jellegű mérést TL-dózismérővel 
még nem végeztek. 

Az EUROMIR’95 kísérlettel szinte egy 
időben az Űrdozimetriai Csoport elnyerte a 
NASA amerikai űrhajósa által a Mir űrállomá-
son végrehajtandó, új űrbiológiai kísérletekre 
meghirdetett pályázatát, célként többek kö-
zött megjelölve az űrséta járulékos dózisának 
meghatározását egy módosított Pille segítsé-
gével. Az új amerikai űrruhák készítésé nél a 
Pille dózismérők elhelyezésére külön zsebeket 
alakítottak ki. Ezzel a Pillével két amerikai 
űrhajós 1997-ben fél éven át végzett méréseket 
az űrállomáson belül és az űrséták során. 
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Részvétel az Interkozmosz együttműködésben
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a Földön tudták kiolvasni, rendszeres dózis-
kiolvasásra a fedélzeten nem volt mód. A 
70-es évek végén, az első magyar űrrepülés 

kísérleti programjának keretében, a KFKI-
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rendszer, mely a Pille nevet kapta. A BME 
Alkalmazott Kémiai Tanszékén kifejlesztett 
TL-kristályokat üvegfalú vákuumbúrákba, 
fűtőlemezkére ragasztották (ezeket később a 
Tungsram Rt. sorozatban gyártotta), a búrá-
kat pedig a könnyű kezelhetőség érdekében 
ún. kulcsokba építették. Méréskor a kulcsot 
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só berendezés nyílásába kell helyezni és elfor-
dítani; a mérés automatikusan megtörténik, 
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sa a Pille egy módosított változatával a Chal
lenger amerikai űrrepülőgépen végzett igen 
sikeres méréssorozatot. 
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gait; ezáltal a mérési pontosság jelentősen 
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Az EUROMIR’95 kísérlettel szinte egy 
időben az Űrdozimetriai Csoport elnyerte a 
NASA amerikai űrhajósa által a Mir űrállomá-
son végrehajtandó, új űrbiológiai kísérletekre 
meghirdetett pályázatát, célként többek kö-
zött megjelölve az űrséta járulékos dózisának 
meghatározását egy módosított Pille segítsé-
gével. Az új amerikai űrruhák készítésé nél a 
Pille dózismérők elhelyezésére külön zsebeket 
alakítottak ki. Ezzel a Pillével két amerikai 
űrhajós 1997-ben fél éven át végzett méréseket 
az űrállomáson belül és az űrséták során. 
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Magyar dózismérő eszközök 
a Nemzetközi Űrállomáson

Pille az ISS-en • A Mir űrállomást időközben 
felváltotta a közel húsz nemzet közreműkö-
désével épült Nemzetközi Űrállomás (ISS – 
International Space Station). A NASA, az 
ESA, valamint az Orosz Űrkutatási Ügynök-
ség (RKA) is nagyfokú érdeklődését fejezte 
ki egy termolumineszcens dózismérésen ala-
puló operatív sugárvédelmi ellenőrző rend-
szer iránt az ISS fedélzetére, amely a Pille 
berendezésen alapul. A nemzetközi együttmű-
ködési szerződések aláírása nyomán ‒ Ma-
gyarországnak az űrállomáshoz való hozzájá-
rulásaként ‒ az Űrdozimetriai Csoport a 
BL-Electronics Kft. közreműködésével, hazai 
pályázati forrásból kifejlesztette és elkészítet-
te a Pille ISS-re adaptált változatát. Megválto-
zott a kiolvasó ún. kezelői felülete, így haszná-
lata sokkal egyszerűbbé vált. A mérési adatok, 
melyeket addig a visszatérő űrhajósok me-
móriakártyán hoztak a Földre, részben auto-
matikusan, távadatközléssel is lejuttathatók 
az űrállomásról (2. kép). 

A Pillének az ISS amerikai szegmensére 
készített példányát – amellyel alapvetően a 
biológiai kísérleti objektumok által elszenve-
dett dózist szándékoztak mérni – 2001 már-
ciusában vitte fel egy űrsikló az űrállomásra. 
A NASA az ISS biológiai laborjának kiépíté-
sét és működtetését a költségvetés kurtítása 
miatt hamarosan leállította, de az ESA a Pil lét 
kölcsönvette, és azzal a DOSMAP nemzet-
közi kísérletében egy NASA-űrhajós négy és 
fél hónapon keresztül több, mint 1700 sikeres 
fedélzeti mérést hajtott végre (3. kép). A 
nemzetközi együttműködésben, különböző 
típusú dózismérőkkel végrehajtott kampány 
feladata részben azok mérési adatainak ösz-
szehasonlítása, részben az ISS amerikai szeg-

mensén (Destiny) belüli dózisviszonyok fel-
térképezése volt. (Az ESA Columbus mo dul-
ja ekkor még nem volt készen.) A NASA 
kutatói a – csak fizikai dózis mérésére alkal-
mas – Pille detektorokat a dózisegyenérték 
meghatározását (csak utólagos, földi kiérté-
kelés után) lehetővé tevő nyomdetektorokkal 
egészítették ki. 

Az ISS orosz szegmensére (Zvezda) a 
Pille kissé módosított változatát egy Progressz 
teherűrhajóval 2003 augusztusában szállítot-
ták fel. Ez a kiolvasó készülék egy interfészen 
keresztül közvetlenül kapcsolódhat az űrállo-
más orosz adatgyűjtő rendszerhez. A Pille a 

2. kép • Az ISS-re készített Pille kiolvasó 
egy dózismérő kulccsal

3. kép • Jim Voss NASA-űrhajós 
a Pillével mér az ISS Destiny moduljában

Zvezdán az ún. dozimetriai szolgálati rendszer 
része, az űrhajósok egészségvédelmének esz-
köze. Az űrállomás különböző pontjaira ki-
helyezett dózismérőket havi rendszerességgel 
olvassák ki; űrséták alatt minden esetben 
mérik a járulékos dózist, és egy, a kiolvasóban 
lévő dózismérővel 90 percenként (ennyi az 
ISS keringési ideje) végeznek automatikus, 
nagyfelbontású méréseket. Rendkívüli ese-
ményekkor, mint például extrém nagy nap-
kitörések idején az űrhajósok dózisterhelését 
napi kétszeri kiolvasással követik nyomon. 

Az „orosz” Pille immár tizenkét éve mér 
folyamatosan, számos expedíció űrhajósai 
által üzemeltetve, azokat kiszolgálva. Ez idő 
alatt több mint negyvenhétezer sikeres mérést 
végzett; Pille dózismérőket valamennyi nem-
zet űrsétát végző asztronautái minden űrsé-
tára visznek magukkal (4. kép). A Pillét az ISS 
mindegyik moduljában, a hozzá kapcsolódó 
emberes és teherűrhajókban használták dó-
zistérképezésre, részese nemzetközi, többek 
között az ESA részvételével folyó fedélzeti 

dózismérő programoknak. Igen értékes, 
egyedi méréseket végzett vele mindkét űrre-
pülése során Charles Simonyi magyar szár-
mazású űrturista (5. kép). 

Nyomdetektoros mérések

A TLD-k hátránya, hogy elsősorban csak a 
gamma- és protonsugárzásra érzékenyek; a 
nagy energialeadású (>10 keV/μm) részecs-
kéket és a neutronokat nem detektálják, és 
nem adnak információt a sugárzási kompo-
nensek LET-értékéről sem, így az effektív 
dózis kiszámítására nem alkalmasak. A >10 
keV/μm LET-értékű ionizáló sugárzás detek-
tálására és LET-értékük mérésére jellemzően 
egy másik típusú szilárdtestdetektort, az ún. 
nyomdetektort használják. A polikristályos 
műanyag lapkákban az elektromosan töltött 
részecskék ionizáció révén rombolt zó nákat 
hoznak létre, melyek magukon viselik a ré-
szecskék tulajdonságait. Ezeket a kb. 10 nm 
átmérőjű, de néha cm hosszúságú rombolt 
zónákat megfelelő kémiai eljárással el lehet 

4. kép • A Pille dózismérő számára 
kialakított zseb az Orlan űrruhán

5. kép • Charles Simonyi az ISS-en mér 
a Pillével
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távolítani és olyan méretre felnagyítani, hogy 
optikai mikroszkóppal is megfigyelhetők (6. 
kép). A KFKI AEKI Űrdozimetriai Csoport-
jában a 90-es évek végén kifejlesztettek egy 
kombinált passzív detektorcsomagot (stack), 
mely mindkét fajta szilárdtest detektort tar-
talmazza (1. ábra). Összecsomagolt állapotban 
a stack 4,5 × 6 cm2 területű, 5 mm vastag és 
18 g tömegű. Ez az összetétel és a speciális 
kiértékelő technika lehetővé te szi a kozmikus 
sugárzás szinte minden komponensének 
vizsgálatát, mérését. Hátránya viszont, hogy 
a mérési eredmények kiértékelése csak a 
Földön, bonyolult laboratóriumi munkával 
végezhető el. 

Az első űrhajósok 2000. október 31-én 
léptek az akkor még csak két orosz és egy 
amerikai egységből álló Nemzetközi Űrállo-
más fedélzetére. Ők telepítették a KFKI 
AEKI első passzív detektorrendszereit a Zvez
da modul hat pontjában, 2001 februárjában. 
Ahogy az űrállomás bővült, úgy jelentek meg 
az egyes modulokban a KFKI AEKI (2012-től 
MTA EK) újabb és újabb detektoregységei. 
Az elmúlt 15 évben ilyen detek torokat harminc 
különféle összeállításban küldtek fel az ISS-re 
nemzetközi programok keretében, melyeket 
általában orosz szervezés ben, de nemzetközi, 
köztük ESA-részvétellel valósítottak meg:
• Brados, SPD (dózistérképezés és munka-

helyi dozimetria az ISS orosz szegmense-
iben, 2001–2008, 2010–);

• Matrjoska (kozmikus sugárzás dóziselosz-
lásának vizsgálata emberszerű fantom bel -
sejében az ISS-en kívül, ill. annak külön-
böző szegmenseiben, 2004–2011) (7. kép);

• DOSIS (dozimetria az ISS Columbus 
mo duljában, majd adatfeldolgozás, mely-
nek végső célja egy, az ISS egészét felöle-
lő, mindenki által felhasználható dozi-
metriai adatbázis létrehozása, 2009–);

6. kép • Az ISS-en korábban exponált 
nyomdetektor egy kis felületdarabkájáról 

400-szoros nagyítás mellett készített felvétel

1. ábra • Kombinált passzív detektorcsomag 
felépítése

7. kép • A Matrjoska emberszerű fantom 
szerelése az ISS fedélzetén (DLR)

• Foton, Bion (visszatérő műholdakban a 
biológiai kísérletekhez sugárdozimetriai 
mérési adatok szolgáltatása, 2005–);

• BioTrack, Phoenix (biológiai vizsgálatok 
passzív doziméterek támogatásával az ISS 
Pirs moduljában, 2010–2015);

• Orosz kozmonauták dózisterhelésének 
vizsgálata az IMBP-vel közösen kialakí-
tott személyi dózismérővel, mely TLD- és 
SSNTD-detektorokat tartalmaz; 

• Háromtengelyű félvezető detektoros tele-
szkóp – TRITEL
Az elmúlt évtizedben egy olyan – a koz-

mikus sugárzás LET-eloszlásának időbeli és 
térbeli meghatározására alkalmas – háromten-
gelyű részecsketeleszkóp (TRITEL) fejleszté-
se történt az MTA EK Űrdozimetriai Kuta tó-
csoportjában a BL-Electronics Kft.-vel 
együtt működve, mellyel mind az elnyelt dó zis, 
mind a kozmikus sugárzás biológiai károsító 
hatására jellemző dózisegyenérték akár 10 
perces időfelbontásban becsülhető. A részecs-
keteleszkóp felépítése a 2. ábrán látható. 

A korábban a világűrben alkalmazott fél-
vezető detektoros teleszkópokhoz képest a 
de tektoregységből (8. kép), az ahhoz kapcso-
lódó, miniszámítógépre épülő központi egy-
ségből és egy passzív dózismérő csomagból 

álló TRITEL rendszer nagy előnye, hogy a 
három, egymásra merőleges tengelyű detek-
torpárjának köszönhetően a tér bármely irá-
nyából érkező részecskékre közel egyforma 
érzékenységű. A három irányban történő 
mérésekkel továbbá – bizonyos mértékig – a 
kozmikus sugárzási tér anizotrópiájának a 
vizsgálatára is lehetőség nyílik. A TRITEL-
kísérlet első ízben 2012 második felében jutott 
fel az ISS fedélzetére, ahol 2013 májusáig 
végeztek vele méréseket az ESA Colum bus 
moduljában. Hasonló összeállítás működött 
az ISS Zvezda moduljában 2013. április és 
július között (9. kép). 

2. ábra • A TRITEL háromtengelyű 
teleszkóp geometriai felépítése

8. kép • A TRITEL detektor 
egységének belseje

9. kép •  A TRITEL RS detektora és 
központi egysége az ISS Zvezda moduljában
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távolítani és olyan méretre felnagyítani, hogy 
optikai mikroszkóppal is megfigyelhetők (6. 
kép). A KFKI AEKI Űrdozimetriai Csoport-
jában a 90-es évek végén kifejlesztettek egy 
kombinált passzív detektorcsomagot (stack), 
mely mindkét fajta szilárdtest detektort tar-
talmazza (1. ábra). Összecsomagolt állapotban 
a stack 4,5 × 6 cm2 területű, 5 mm vastag és 
18 g tömegű. Ez az összetétel és a speciális 
kiértékelő technika lehetővé te szi a kozmikus 
sugárzás szinte minden komponensének 
vizsgálatát, mérését. Hátránya viszont, hogy 
a mérési eredmények kiértékelése csak a 
Földön, bonyolult laboratóriumi munkával 
végezhető el. 

Az első űrhajósok 2000. október 31-én 
léptek az akkor még csak két orosz és egy 
amerikai egységből álló Nemzetközi Űrállo-
más fedélzetére. Ők telepítették a KFKI 
AEKI első passzív detektorrendszereit a Zvez
da modul hat pontjában, 2001 februárjában. 
Ahogy az űrállomás bővült, úgy jelentek meg 
az egyes modulokban a KFKI AEKI (2012-től 
MTA EK) újabb és újabb detektoregységei. 
Az elmúlt 15 évben ilyen detek torokat harminc 
különféle összeállításban küldtek fel az ISS-re 
nemzetközi programok keretében, melyeket 
általában orosz szervezés ben, de nemzetközi, 
köztük ESA-részvétellel valósítottak meg:
• Brados, SPD (dózistérképezés és munka-

helyi dozimetria az ISS orosz szegmense-
iben, 2001–2008, 2010–);

• Matrjoska (kozmikus sugárzás dóziselosz-
lásának vizsgálata emberszerű fantom bel -
sejében az ISS-en kívül, ill. annak külön-
böző szegmenseiben, 2004–2011) (7. kép);

• DOSIS (dozimetria az ISS Columbus 
mo duljában, majd adatfeldolgozás, mely-
nek végső célja egy, az ISS egészét felöle-
lő, mindenki által felhasználható dozi-
metriai adatbázis létrehozása, 2009–);

6. kép • Az ISS-en korábban exponált 
nyomdetektor egy kis felületdarabkájáról 

400-szoros nagyítás mellett készített felvétel

1. ábra • Kombinált passzív detektorcsomag 
felépítése

7. kép • A Matrjoska emberszerű fantom 
szerelése az ISS fedélzetén (DLR)

• Foton, Bion (visszatérő műholdakban a 
biológiai kísérletekhez sugárdozimetriai 
mérési adatok szolgáltatása, 2005–);

• BioTrack, Phoenix (biológiai vizsgálatok 
passzív doziméterek támogatásával az ISS 
Pirs moduljában, 2010–2015);

• Orosz kozmonauták dózisterhelésének 
vizsgálata az IMBP-vel közösen kialakí-
tott személyi dózismérővel, mely TLD- és 
SSNTD-detektorokat tartalmaz; 

• Háromtengelyű félvezető detektoros tele-
szkóp – TRITEL
Az elmúlt évtizedben egy olyan – a koz-

mikus sugárzás LET-eloszlásának időbeli és 
térbeli meghatározására alkalmas – háromten-
gelyű részecsketeleszkóp (TRITEL) fejleszté-
se történt az MTA EK Űrdozimetriai Kuta tó-
csoportjában a BL-Electronics Kft.-vel 
együtt működve, mellyel mind az elnyelt dó zis, 
mind a kozmikus sugárzás biológiai károsító 
hatására jellemző dózisegyenérték akár 10 
perces időfelbontásban becsülhető. A részecs-
keteleszkóp felépítése a 2. ábrán látható. 

A korábban a világűrben alkalmazott fél-
vezető detektoros teleszkópokhoz képest a 
de tektoregységből (8. kép), az ahhoz kapcso-
lódó, miniszámítógépre épülő központi egy-
ségből és egy passzív dózismérő csomagból 

álló TRITEL rendszer nagy előnye, hogy a 
három, egymásra merőleges tengelyű detek-
torpárjának köszönhetően a tér bármely irá-
nyából érkező részecskékre közel egyforma 
érzékenységű. A három irányban történő 
mérésekkel továbbá – bizonyos mértékig – a 
kozmikus sugárzási tér anizotrópiájának a 
vizsgálatára is lehetőség nyílik. A TRITEL-
kísérlet első ízben 2012 második felében jutott 
fel az ISS fedélzetére, ahol 2013 májusáig 
végeztek vele méréseket az ESA Colum bus 
moduljában. Hasonló összeállítás működött 
az ISS Zvezda moduljában 2013. április és 
július között (9. kép). 

2. ábra • A TRITEL háromtengelyű 
teleszkóp geometriai felépítése

8. kép • A TRITEL detektor 
egységének belseje

9. kép •  A TRITEL RS detektora és 
központi egysége az ISS Zvezda moduljában
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zik, így az adaptáció korai szakaszának prob-
lémáiról informál ugyan, de nem tudjuk meg, 
hogy hosszabb távon létrejöhet-e tökélete-
sebb alkalmazkodás (Kanas – Manzey, 2008). 

Az űrutazás alkalmával végzett pszicholó-
giai és idegtudományi kísérletek lehetősége 
korlátozott. A rendelkezésre álló anyagi- és 
időkeretben elsőbbséget élveznek azok a bi-
ológiai problémák, amik köztudottan egész-
ségkárosodáshoz vezethetnek, mint a csont-
ritkulás, izomsorvadás vagy a keringési válto-
zások mechanizmusa és a megelőző módsze-
rek tesztelése. Alternatívaként felmerül a 
különböző földi – analóg helyzetekben vég-
zett – kísérletezés (részletesebben lásd: Balázs 
et al., 2014).

Az űrutazás egyes hatásait létrehozni ké-
pes analóg helyzetek mellett felmerül a nagy 
magasságokban bekövetkező oxigénhiánnyal 
való párhuzam is, annak ellenére, hogy az 
űrállomás légköre azonos a földivel. Korábban, 
a Magyar Űrkutatási Iroda támogatásával, 

Milyen hatással lehetnek az asztronauták agy-
működésére az űrutazás körülményei? Vajon 
képesek-e ugyanarra a szellemi teljesítmény-
re, amire a Földön? A kérdés már csak azért 
is választ érdemel, mert az űrhajósoknak egész 
küldetésük során bonyolult és napról napra 
változó feladatokkal kell megbirkózniuk. 
Reakcióik gyorsaságán és azon, hogy váratlan 
helyzetekre is megoldást találjanak, nem csak 
a rájuk bízott kísérletek sorsa múlik, előfordul-
hat, hogy saját maguk és társaik biztonsága, 
akár élete a tét.

Azt, hogy az űrhajósok hogyan oldják meg 
mindennapos feladataikat, repülésirányítók 
hada figyeli, de ahhoz, hogy pontos és ellen-
őrizhető információhoz jussunk, kíséretekre 
van szükség. A reakciókészséget és agyműkö-
dést vizsgáló kísérletek szinte egyidősek az 
űrhajózással, de alapkérdésekre nem kapunk 
egyértelmű választ. Az adatok gyakran ellent-
mondóak, ráadásul a legtöbb adat rövid idő-
tartamú, 10–14 napos küldetésekből szárma-


