
Az összetett részecskék közé a hadronok tartoznak.
A részecskék kvarkösszetétele csak itt játszik szerepet.
A hadronok a spin alapján két csoportra oszthatók: a
0 és egész spinû mezonokra, amelyek egyúttal bozo-
nok is, valamint a feles spinû barionokra, amelyek a
fermionok közé tartoznak.

A barionok közül az atommag két fontos alkotóré-
szét, a protonokat és neutronokat gyûjtõ néven nuk-
leonoknak, a többit pedig hiperonoknak nevezik.

A részecskék elektromos töltése az elemi töltés elõje-
les egységében szerepel.

A részecskék színtöltése nem megfigyelhetõ, mert a
detektorok által észlelt részecskék mindig színsemle-
gesek. Így a feltüntetett színkvantumszámok az elemi
részecskék esetén az elvi lehetõségeket fejezik ki, az
irodalomban szokásos r, g és b jeleket használva a
három lehetõségre. Az összetett részecskéknél pedig
a lehetõségeken túl a színsemlegességet is tartalmaz-
za a jelölés. A mezonok esetén ugyanaz a szín- és
antiszíntöltés (aa, a = r, g vagy b) biztosítja a szín-
semlegességet, a barionokban pedig a három kvark
három különbözõ színtöltése (rgb) lesz a színsemle-
ges kombináció. A gluon különleges: mindig egy szín-
bõl és a tõle különbözõ antiszínbõl áll.

A táblázatban a jelenleg ismert több ezer összetett
részecskének csak töredéke szerepel, de az osztályo-
zás szempontjai és a részecskék tulajdonságait kife-
jezõ, jelenleg ismert és használt kvantumszámokkal

minden részecske beilleszthetõ e rendszerbe. A ma
már ismert, de a táblázatból jelenleg hiányzó részecs-
kék elhelyezése egyszerûen újabb sorok beszúrásával
megoldható. Ha a részecskefizika a jövõben újabb
részecskéket fedez fel és emiatt esetleg újabb kvan-
tumszámokat kell bevezetni, akkor az egyszerûen
újabb sorok és oszlopok beszúrásával megoldható.
Ugyanis a részecskefizikában eddig az volt a gyakor-
lat, hogy ha olyan részecskét fedeztek fel a kísérletek
során, amelynek tulajdonságai az addig használt
kvantumszámokkal nem voltak értelmezhetõk, akkor
új kvantumszám és esetleg új megmaradási törvény
bevezetésével sikerült a kísérletek tapasztalataival
összhangba hozni az elméletet.

Úgy véljük, hogy a táblázat gyors áttekinthetõsége
és rendszerszemlélete elõsegíti, hogy az új eredmé-
nyeket hatékonyan illeszthessük be a meglévõ isme-
reteink közé.

A részletesebb fizikai alapok és a felhasznált adatok a
következõ munkákban találhatók:
Fényes Tibor: Atommagfizika II. Részecskék és kölcsönhatásaik. 3.

korszerûsített kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013.
M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98 (2018)

030001., http://pdg.lbl.gov/2018/html/computer_read.html
Raics Péter: Atommag- és részecskefizika. eMagreszfiz.pdf és kiegé-

szítõ anyagai a http://falcon.phys.klte.hu/~raics/public/11eMag
ReszFiz/

Horváth Dezsõ, Trócsányi Zoltán: Bevezetés az elemi részecskék
fizikájába. Typotex, Budapest, 2017.

SiPM-TESZTELÉSSEL A PONTOSABB MÉRÉSÉRT
– a precíziós orvosi képalkotásban és a részecskefizikában

Ujvári Balázs fizikus, adjunktus lassan 20
éve a Debreceni Egyetem oktatója. Két
nagy részecskefizikai központ, a CERN és a
BNL csoportok vezetõje. Évente tucatnyi
egyetemista – BSc/MSc – és PhD-hallgató
témavezetõje, általában a részecskefizika
és a detektorok témakörébõl.

A SiPM (Silicon PhotoMultiplier, szilícium alapú fo-
tonszámláló) egy félvezetõ-technológiával gyártott
érzékelõ, ami nagy sebességgel, másodpercenként
akár milliárdszor is képes a felületére érkezõ fotonok
számával arányos jelet adni. Ezt fogják használni az
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) CMS
(Compact Muon Solenoid) detektorának precíziós
idõmérõ eszközében. A fizikai célok eléréséhez elen-
gedhetetlen a szenzorok alapos tesztelése, és a CERN
projektjében való részvétel számos kutatócsoport ál-
ma, egy igazi minõségi jelzõ az ipar számára is. Ujvári

Balázs vezetésével a Debreceni Egyetem CMS cso-
portja ezért jelenleg százezernyi SiPM tesztelését vál-
lalta egy másik projekt keretében, amely fontos mér-
földkõ lehet számukra, hiszen esélyt adhat bekerülni
a CERN projektjébe. Errõl és a SiPM tesztelés precíziós
orvosi képalkotásban várható jelentõségérõl beszél-
gettünk Ujvári Balázzsal, a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi és Technológia Kara Fizikai Intéze-
tének adjunktusával.

– Miért különleges az Ön által vezetett kutatás,
amelynek során SiPM félvezetõ technológiával gyár-
tott érzékelõt tesztelnek?

– A fotonok számlálásának sok évtizedes múltja
van, az ipar több jól mûködõ szenzort képes tömeg-
termelésben elõállítani, ezzel segítve a költséghaté-
kony detektorok elterjedését a fizikában, de még
inkább az orvosi képalkotásban (például PET). A
felhasználási feltételek azonban sokat változtak, ma
erõs mágneses térben is mûködõ, nagyon gyors és
vékony, nagy dinamikai tartományban lineárisan
mérni képes érzékelõre van szükség. Ezeket az igé-
nyeket ma csak SiPM szenzorokkal lehet lefedni, de
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ezek – gyártástechnológiájuk miatt – elsõsorban

Egy 3 ×3 mm-es SiPM, amelynek felületén 14 400 darab 25 μm-es pi-
xel képes a fotonokat érzékelni, elektromos impulzussá alakítani.

Egy részecskefizikai detektor elemi egysége (annak is részlete), eb-
bõl több tízezer lesz beépítve.

Az elõzõ ábrán látható detektorelem tetejére teszik a SiPM-eket tar-
talmazó nyomtatott áramkört, itt 16 SiPM jelent egy kiolvasási egy-
séget, ezeket úgy kell összeválogatni, hogy letörési feszültségük és
erõsítésük gyakorlatilag azonos legyen.

hõmérsékletre, de például a felületüket ért radioak-
tív sugárzás intenzitására, fajtájára, energiájára is
érzékenyek. A SiPM-eket eddig a gyári, részleges,
inkább csak minõségbiztosítási mérések alapján vá-
logatták, csoportosították és építették be, de egyes
precíz mérésekhez ez kevés. Ilyen esetben alapos
tesztelésre, ennek a kiértékelésére, majd a váloga-
tásra lehet szükség, hogy olyan detektorok készülje-
nek, amelyek ezáltal pontosabbak lesznek. A SiPM-
eket ritkán használják egyenként, egy lapkára leg-
többször 16-32-64 darabot szerelnek fel, közös a
tápfeszültségük, fizikailag egy dobozba kerülnek,
így azonos a hõmérsékletük, a felületüket érõ sugár-
zás, emiatt úgy tekinthetjük, mintha egy nagy SiPM-
et alkotnának. Ezért e lapkákon a lehetõ legtöbb
tulajdonságban nagyon hasonló SiPM-eket kell elhe-
lyezni, hiszen kiértékelhetetlenné teszi mérést, ha a
környezet – például hõmérséklet – változására elté-
rõen reagálnának. Az eltérés egy szintig ugyan kom-
penzálható, de az mindig hibaforrás a mérésben, a
pontos mérés eléréséhez egyszerûbb, ha minden tu-
lajdonságukban eleve nagyon hasonló vagy azonos
SiPM-ekkel szerelni a lapkákat.

Több kísérlet is teszteli a SiPM-eket, miután többet
felszereltek egy nyomtatott áramkörre, de ezek már
csak utólagos minõség-ellenõrzések. Fejlesztésünk
ezekkel szemben abban egyedi, hogy képesek va-
gyunk a gyárból kapott SiPM-eket nagy tételben, gya-
korlatilag az összes fontos paraméterre tesztelni, így
ezen tesztek kiértékelése után kerülnek a SiPM-ek
felszerelésre. Akkor lehet pontos detektort készíteni,
ha az alkatrészeket úgy rendeljük, teszteljük, válogat-
juk, hogy folyamatosan a kívánt pontosság van a sze-
münk elõtt, és minden lépésünket ez alapján tervez-
zük meg.

– A projekt egyik célkitûzése, hogy sikerüljön egy
CERN programba is bekerülni. Ez pontosan mit je-
lenthet az Önök számára?

A CERN a részecskefizika „Vatikánja”. Hihetetlen
verseny folyik azért, hogy ki kerüljön be. Magyaror-
szág szerencsére idõben belépett, nekünk a legfonto-
sabb, hogy jelenlétünk folyamatos legyen. Eddig is
sok sikeres kisebb projektet fejeztünk be Debrecen-
bõl, ez most egy jó lehetõség, hogy a következõ né-

hány évben is „látszódjunk”. Ez a SiPM tesztelés még
egyáltalán nem terjedt el. Túl sok gépész-, villamos-
mérnöki vonzata van, és mivel nem elterjedt, nincse-
nek cégek, amelyek ehhez gyártanának (fél)kész
megoldásokat, hozadékához képest pedig túl drága
egy nyugati egyetemnek. A kalibrációk különösen
alkalmasak, hogy évekre jelen legyünk, hiszen ame-
lyik csoport kalibrált, az szinte biztosan ott lesz a de-
tektor mûködése során végzett utólagos kalibrációk-
nál is.

– A fejlett nyugati országokban az utóbbi években
jelentõs összegeket költöttek a képalkotó diagnosztiká-
ra, amelynek eredményeképp javultak az orvosi kép-
alkotó módszerek és ennek köszönhetõen a gyógyítás
folyamata is. Az ön által vezetett kutatás gyakorlati
hasznosulásában milyen területen javíthatja a képal-
kotást?
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– Egy PET (pozitronemmissziós tomográf) pon-

A Debreceni Egyetemen kifejlesztett tesztelõ rendszer. A gyári, fekete
tárolókban (balra lent) 156 darab SiPM található, ezeket 8 óra alatt
teszteli le, majd rakja vissza a helyükre.

Néha nehéz egy SiPM-et a helyére tenni, a gépészet a leggyengébb pont, a mai napig egy operátor
felügyelete szükséges. A következõ rendszer – reméljük – teljesen automatikus lesz.

tossága több dologtól függ. Lehet újabb és újabb fajta
kristályokkal kísérletezni, a mérõ és kiértékelõ elekt-
ronikát fejleszteni, az utólagos adatfeldolgozás algo-
ritmusait jobbá tenni, és lehet azt is, amit mi csiná-
lunk: kalibráljuk a SiPM-eket és ezáltal lesz ponto-
sabb a mérés. A gyártóknak végig kell gondolniuk,
melyik lépés számukra az optimális. Véleményem
szerint a SiPM-ek tesztelése és idõben pontosabb ki-
olvasása az egyik út ahhoz, hogy javuljon a térbeli
felbontás.

Meg kell jegyeznem, hogy a SiPM-ek kalibrálása,
válogatása magában nem elég, ha a kiolvasásuk me-
netén nem változtatnak, ez az elõny elveszhet vagy
marginalizálódhat. Ma a legtöbb gyártó nem egyen-
ként olvassa ki a SiPM-et, hanem mondjuk a 64 SiPM
jelébõl négy úgynevezett sarokjelet képez. Bár a ka-
librációk ilyenkor is hasznosak, elveszíthetjük azt a
lehetõséget, hogy a mérések adatai alapján nyomon
kövessük az egyes SiPM-ek tulajdonságainak változá-
sát. Elérünk egy pontosságot, de utána a mérések
alapján látjuk, hogy rendszerként mûködve miként
változnak a fontos paraméterek, és egy idõ után újra
kalibrálunk. Általában egy év elteltével pontosabb a
detektor, mint az elsõ nap, pedig ha valami elromlik,
akkor a hiba csak bekerül a konfigurációs adatbázis-
ba. Nem tudunk mérés közben cserélni, és néha csak
2-3 évente szedjük szét a detektort. Ha minden SiPM-
et ki lehetne olvasni egy PET-nél, akkor a mérések
alapján még tovább lehetne finomítani a kalibráció-
kat. Ez azonban azt is jelenti, hogy jóval több ada-
tunk keletkezik, a feldolgozó algoritmusokat is újra
kell gondolni, ezek így együtt már egy viszonylag
nagy fejlesztést jelentenek a gyártónak.

– A tudományos projekt sikeres megvalósításának
egyik fontos kritériuma a megfelelõ szakmai és anya-
gi háttér kialakítása. Mit jelentett ebbõl a szempont-
ból a National Instruments (NI) bekapcsolódása?

– Legnagyobb elõnyünk
abból származott, hogy az NI
már az elsõ beszélgetésünk
során megértette a feladat lé-
nyegét, tétjét, és a megfelelõ
hardverrel valamint mérnöki
támogatással is ellátott. Mérõ-
helyet alakítottak ki nekünk a
Nyitott Laboratóriumban, és
rendelkezésünkre bocsátot-
ták a legmodernebb eszkö-
zeiket. Ezek használatában
két mérnök is folyamatosan
segített, a mérés komplexitá-
sa miatt olyan megoldást vá-
lasztottak (TestStand), ami
még nem része az oktatási
anyagunknak. Januárban
kezdtük a fejlesztést, hóna-
pokra beköltöztünk az NI-
hoz, és március végére let-
tünk kész annyira, hogy ki-

szállíthattuk a tesztelõt arra az amerikai egyetemre,
amelyik a diákjaival vállalta az egy évnyi tesztelést.
Azóta több alkalommal mi is kimentünk, és rendsze-
resen konzultálunk az NI-os mérnökökkel, ha vala-
mit a tervezetthez képest meg kell változtatni. A leg-
nagyobb segítség természetesen az lett, hogy a több
hónapnyi fejlesztés közben állandóan változó konfi-
gurációkon keresztül eljutottunk egy optimális elekt-
ronikához, és ezt a végén adományként megkaptuk.
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Ez az elrendezés évekig biztosítja, hogy a legmoder-

A SiPM-eket használják az SPS – single photon spectrum – módszernél, ez a mai legpontosabb mérés. Több, sokat tapasztalt fizikus fel-
szisszent, mert ennyire pontosat még nem látott korábban. A következõ tesztelõ eredményeként pedig még sokkal precízebb lesz!

Magyar Fizikus Vándorgyûlés 2019
A Szerkesztõbizottság tagjai kérik

a Vándorgyûlés elõadóit és

poszterkészítõit, hogy

elhangzott gondolataikat,

eredményeiket osszák

meg a Szemle

olvasóival.

nebb elektronikával tudjunk további SiPM tesztekben
megjelenni.

– Az NI Hungary Kft.-t gyakran tudásközpontként
említik. Mennyire ismeri Önöket ebbõl a szempontból
a magyar tudóstársadalom, hogyan tudnak például
segíteni a Debrecenben mûködõ Nyitott Laboratóriu-
mukon keresztül?

E kérdésre Ábrahám László, az NI Hungary Kft.
ügyvezetõje válaszolt.

– Azt gondolom, hogy valóban hatalmas tapaszta-
lat és értékes tudás halmozódott fel vállalatunknál –
így a Nyitott Laboratóriumunkban is – amelyre egyre
többször támaszkodnak akár egyetemi kutatócsopor-
tok, akár startup vállalkozások. Természetesen e kon-
centrált tudás projektekben való hasznosítását óriási
mértékben támogatja az amerikai cég high-tech hard-
ver- és szoftverparkja. Minimális éves díjért cserébe
nyújtjuk a teljes szoftverállományunkat, a 6-7 ezer
eszközbõl álló saját technológiánkat. Itt helyben pe-
dig az is meghatározó tényezõ, hogy diplomás mun-
kavállalóink 75%-a a Debreceni Egyetemrõl érkezett.

2001-ben, amikor az anyacég az NI Hungary Kft. te-
lephelyérõl hozott döntést, Debrecen egyetemi város
szerepe meghatározónak bizonyult, mivel már akkor
több feltétel adott volt a tudásközponttá válásunkhoz.
Ezt az NI azóta is értékeli és épít rá. 2014-es megnyi-
tása óta a Nyitott Laboratórium kihasználtsága egyre
nagyobb, azaz fokozatosan nõ az érdeklõdés irántunk.
Fontos kiemelni, hogy az NI semmilyen formában nem
tart igényt a Magyar Innovációs Program keretében a
Nyitott Laboratóriumában kifejlesztett és majd elkészü-
lõ szellemi termékekre, ezek mindig a fejlesztõ szerve-
zetek kizárólagos tulajdonát képezik. Meggyõzõdé-
sem, hogy a jövõ nagy mérnöki kihívásainak megoldá-
sa közös feladatunk, amelyhez az NI hatékony és ru-
galmas eszközöket tud biztosítani. Külön öröm a szá-
momra, hogy egy olyan egyedülálló kutatást, mint az
Ujvári Balázs DE TTK Fizikai Intézetének adjunktusa
által vezetett projekt, az NI Hungary Kft. sikeresen
támogathat. Ez is azt igazolja, hogy a Nyitott Laborató-
rium nélkülözhetetlen láncszem a magyar innováció-
ban, tudományos kutatásban.

(x)
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