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1. BEVEZETÉS 

Manapság, hogyha fizikai kísérlet-sorozatokról vagy részecske-detektálásról hallunk, 

akkor a legtöbb ember nagy, robosztus, komoly felszereltségű és drága laboratóriumokra 

gondol, mint például a Nagy Hadronütköztető (CERN – LHC [1]). Viszont vannak olyan 

mérési feladatok, melyekhez nincs szükség bonyolultan összekapcsolt detektorblokkokra. Sőt 

van ahol kifejezetten a mobilitásra törekednek – például ha több, adott helyszínen, esetleg a 

szabadban szeretnének mérni. Ez utóbbi tulajdonság fontos lehet, hiszen nagyon sok helyen 

használnak nukleáris technikát, és használják ki az izotópok radioaktivitását. Ilyen területek 

például: az orvosi terápia, mezőgazdaság, ipari anyagvizsgálat, régészet, energiatermelés, 

környezetvédelmi mérések, stb. Ezekhez a mérésekhez pedig célzottan kell megválasztani a 

megfelelő detektor típust és feldolgozó egységet. 

Egy konkrét példa a fent felsorolt alkalmazási területekről: egy radioaktív minta 

összetételének, mennyiségének, stb. meghatározása. Mindehhez szükségünk van a mintából 

származó gamma-sugárzás energia-eloszlására (spektrumara), amit egy speciálisan erre a 

célra tervezett számítástechnikai egység: a sokcsatornás amplitúdó-analizátor készít el 

nekünk, a detektorból (illetve a fotoelektron-sokszorozóból) jövő jelből. (A működési elvet a 

2.3 fejezetrészben ismertetem részletesen.) Csakhogy ezek a sokcsatornás-analizátor kártyák 

igen költségesek, és egy extra perifériát jelentenek a számítógéphez.  

Egy sokcsatornás-analizátor két alrészből épül fel: egy analóg-digitál átalakítóból és 

egy hisztogram-készítőből. Az első feladatot egy szinte minden számítógépben megtalálható 

eszköz: a hangkártya, elvileg elvegezheti. Míg a másodikat szoftveres megoldással maga a 

számítógép állíthatja elő. Dolgozatomban azokra a kérdésekre igyekszem választ adni, hogy 

lehet-e helyettesíteni egy sokcsatornás-analizátor kártyát egy egyszerű hangkártyával, és ha 

igen, mennyire jól? 

Az elméleti háttér és a Digitális méréstechnika laboratórium mérési összeállításának 

(2.4 fejezet) ismertetése után bemutatom a jelfeldolgozás menetét. Ezek után összehasonlítom 

az eredményeket a labor keretein belül elvégzett eredményekkel (4.2 fejezet). Valamint 

tesztelem egy adott minta esetén a detektor-minta távolságának befolyását, hiszen ha a minta 

közelebb van, akkor sűrűbben érkeznek a beütések (4.1 fejezet), ami problémát jelenthet. 

Amennyiben megfelelően helyettesíti a hangkártya a sokcsatornás-analizátor kártyát, 

akkor ezt továbbfejlesztve végezhetünk különböző helyszíni méréseket és kiértékeléseket 

mindössze egy detektorral és egy laptoppal. 
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2. A γ - SPEKTROSZKÓPIÁRÓL ÁLTALÁBAN 

2.1. Az alapvető radioaktív sugárzások 

Radioaktív sugárzásról beszélünk, amikor egy atommagból különböző részecskék 

illetve atommagok lépnek ki. Ez történhet külső hatásra (kölcsönhatás egy másik 

részecskével, esetleg erőtérrel) vagy spontán is. A természetben előforduló magok 

nagytöbbsége stabil. Amelyek viszont radioaktívak, azok felezési ideje vagy összemérhető 

a Föld korával, vagy egy természetes folyamat során keleteznek. [2] A négy legfontosabb 

természetes radioaktív sugárzás a következő: 

2.1.1.  α - sugárzás 

α - sugárzásnál gyakorlatilag egy Hélium atomtörzs ( He) szakad ki a sugárzó 

magból az úgynevezett alagút-effektussal. Ennek a kétszeresen pozitív ionnak viszonylag 

nagy a tömege, és nagy az anyagban leadott fajlagos energiája. Emiatt a sugárzás 

hatótávolsága nagyon rövid, levegőben sem terjed néhány 

cm-nél tovább. Ugyanakkor szervezetbe jutva kifejezetten 

veszélyes, hiszen a sugárzás minden része minket ér.  

2.1.2.  β - sugárzás 

β - sugárzás alatt elsősorban az atommagból 

kilépő elektronokat értjük. És mivel az elektronnak jóval 

kisebb a tömege (és negyede a töltése), mint az α - 

részecskének, így hosszabb a hatótávolsága. Töltése miatt 

viszont szintén ionizálja a környezetét, mint a He2
4 . Ennek 

a sugárzásnak további három fajtáját különböztetjük meg: 

 β– : elektronsugárzás 

 β+ : pozitronsugárzás (az elektron anti-anyag párja) 

 β0 : elektron-befogás 

2.1.3. γ - sugárzás 

A γ-sugárzás nagyfrekvenciájú (~1019 Hz feletti) elektromágneses hullámokból 

áll, mely a gerjesztett atommagok alacsonyabb energiaszintre történő átmenetekor 

keletkezik. Továbbá általában keletkezik α - illetve β - bomlás kísérő sugárzásaként is. 

1. ábra: α -, β - és γ - sugárzások 
szemléltetése 
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Mivel nem anyag, hanem foton, ezért nagy az áthatolóképessége – leárnyékolni 100%-osan 

gyakorlatilag lehetetlen. 

2.1.4. Neutronsugárzás 

A neutron közel proton tömegű (tehát viszonylag nehéz), ugyanakkor semleges 

részecske. Ennek köszönhetően eljut az atommagig és azon szóródik. Nagy rendszámú 

atommagokon „pattog”, viszont kisebb rendszámú atommagokkal való ütközés során 

jelentős energiát veszít (emiatt tudnak vizet használni moderátorként). A neutron sugárzás 

továbbá azért is veszélyes, mert ha reakcióba lép egy atommaggal, akkor az gerjesztett 

állapotba kerül és radioaktív izotóppá válik. 

2.2. A γ - sugárzás detektálása [2] 

Mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy a γ-foton három, alapvető módon tud anyaggal 

kölcsönhatásba lépni. Ezek a következők: 

 Foto-effektus: a foton energiáját teljesen átadja egy kötött elektronnak, mely így 

kiszabadul. Alacsony energiáknál jelentős. 

 Compton-effektus: a foton úgy szóródik az elektronon, mintha az nyugalomban 

lenne. Közepes energiák esetén fontos. 

 Párkeltés: a foton a mag terében elektron-pozitron párrá alakul (ilyenkor a pozitron 

hamar annihilálódik). Nagy energiáknál jelenik meg ez a folyamat. 

Többféleképpen is lehet sugárzást detektálni (GM-cső, drift kamra…), amit mi egy 

szcintillációs számlálóval oldottunk meg. A szcintillátorban a γ-foton energiájának egy 

része fényenergiává alakul, amit már észlelni tudunk. Így tehát csak ezen a másodlagos 

folyamaton keresztül tudjuk észlelni a γ-

kvantumokat. A 3. ábra első felén láthatjuk 

a beérkező γ-foton és a szcintillátor anyag 

kölcsönhatásának hat jellegzetes kombiná-

cióját. A kép második felén pedig a 

beütések számosságát láthatjuk a detektált 

energia függvényében – összeegyeztetve 

baloldali résszel. Tehát összegezve: a γ-

foton gerjeszti a szcintillátor anyagát, ami 

detektálható fény kibocsátása mellet tér 2. ábra: a Digitális Méréstechnika Laborban 
használt szcintillátor-fej 
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vissza a stabil energiaállapotára. Ezeket a fény-jeleket kapja meg a fotoelektron-

sokszorozó. 

 

 

3. ábra: γ-foton és a szcintillátor lehetséges kölcsönhatásai, valamint az ezeknek megfelelő hisztogram 

A fotoelektron-sokszorozó felépítését az 5. ábrán láthatjuk. Ez az elektroncső két 

alapvető részből áll: a fényérzékeny fotokatódból és az erősítő részből. A féligáteresztő 

fotokatódból a beérkező fény hatá-

sára foto-effektussal elektronok 

szabadulnak ki, melyek egy 

elektronoptikai rendszeren keresz-

tül fókuszálódnak az elektron-

sokszorozó részre. Az erősítő rész 

nem más, mint egy dinóda-sor, ahol 

a következő elektródafelület mindig 

nagyobb feszültségen van, mint az 

előző. Így megindul egy elektron-

lavina, mely az anódon gyűlik 

össze. Tehát az anódon egy, a fényárammal arányos jel fog megjelenni. 

4. ábra: Laborban használt fotoelektron-sokszorozó 

5. ábra: A fotoelektron-sokszorozó vázlata 
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2.3. A sokcsatornás-analizátor kártya 

Mivel mi a γ-részecskék energia-eloszlására vagyunk csak kíváncsiak, ezért elég 

csupán az amplitúdókat megmérni és a beütések eloszlását eltárolni. Ezt a feladatot végzi 

el a sokcsatornás-analizátor kártya, melynek két főbb része van: 

 analóg-digitális konverter (ADC) 

 saját memória (RAM). 

Ez utóbbi nagy előnye, mivel így nem kell használnia a számítógép memóriáját, ezáltal az 

adatok feldolgozása igen gyors.  

A kártya tehát nem csinál mást, minthogy digitalizálja a beérkező jelet, majd – ha beütés 

érkezett – az amplitúdónak megfelelő rekeszt növeli eggyel. Mivel az 1-gyel való növelés 

is egyszerű gépi művelet, ezért tényleg hamar előállítja a hisztogramot. 

2.4. A Digitális Méréstechnika Laboratórium mérése [3] 

Fizika szakon az Alkalmazott fizikus szakirányosoknak 5. félévben van egy 

kötelező, Digitális méréstechnika című laboratórium, ahol az egyik mérés (Gamma 

sugárzás vizsgálata sokcsatornás analizátorral címmel) szól a fent említettekről. 

A labor-mérés során NaI sókristály szcintillátor (2. ábra), és négy gamma-sugárzó minta áll 

a hallgató rendelkezésére: 

 

 

 

 

 

 

Az mérő berendezés összeállítását a 4. ábra szemlélteti: a szcintilláló kristály együtt van a 

fotoelektron-sokszorozóval, aminek a működéséhez szükség van egy nagyfeszültségű 

tápegységre (800-900 Voltot állít elő). Az innen kijövő és felerősített jel megy tovább a 

számítógép sokcsatornás-analizátor kártyájába (PCA-4KN). A kártya által eltárolt adatokat 

pedig az MCAFLEX szoftverrendszerrel rögzíthetjük, és kiértékelhetjük. Mivel a 

feldolgozó kártya külön memóriával rendelkezik, ezért a számítógép többi részét lehet 

adatrögzítésre illetve adatfeldolgozásra használni. Ez a típusú kártya 4096 rekesszel tud 

Típus Energia Élettartam
137Cs 662 keV 30 év 

241Am 59.5 keV 432 év 
60Co 1173 keV 5,3 év 
60Co 1333 keV 5,3 év 

Ismeretlen összetételű minta 
4. ábra: A mérési összeállítás 
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egyszerre dolgozni (természetesen már vannak fejlettebb, nagyobb kapacitású kártyák is, 

sőt már egyszerű USB-vel csatlakoztatható sokcsatornás-analizátor kártya is kapható [4]). 

A mérés főbb feladatai: kalibráció, a minták foto-csúcsainak kimérése, az ismeret-

len minta spektrumának meghatározása, valamint 137Cs mintával megvizsgálni a jelalakok 

összemosódását kis és nagy intenzitás (kis ill. nagy detektor-minta távolság) esetén. 

 

5. ábra: A laborban használt detektor (együtt a fotoelektron-sokszorozó és a szcintillátor, mint az 4. ábrán) 

Az utóbbi probléma a leglényegesebb dolgozatom szempontjából, amit a 

hangkártyával való megvalósításnál mindenképp vizsgálni kell (4.1 fejezet). Mivel a 

hangkártya jelentősen lassabb, mint az analizátor-kártya, ezért jobban összemossa a közeli 

jeleket. 

3. HANGKÁRTYA ALKALMAZÁSA 

3.1. A mérési összeállítás 

3.1.1. Hardver rész 

Mivel a laboratórium sugárforrásait és detektorát használtam, így tulajdonképpen 

a mérési összeállítás nagyrészt megegyezik a laboratóriumi összeállítással (2.4 fejezet). 

Lényeges eltérés a számítógépes feldolgozásnál van, hiszen most nem egy sokcsatornás 

analizátor, hanem egy hangkártya bemenetére 

kerülnek a jelek az erősítőből. Ehhez viszont 

szükség volt némi elektronikus „előkezelésre” 

(6. ábra), ami nem más, mint egy erős alul-

áteresztő szűrő. Erre azért volt szükség, mert a 

detektorból jövő beütések μs nagyságrendűek, 

viszont a hangkártya mintavételezése csak 

44,1 kHz (ami 1/44,1 ≈ 0,23 ms-os időbeli felbontást jelent.) 

Ennek a szűrésnek köszönhetően egy hosszabb jelalakot kaptunk, melyet a 

hangkártya több ponttal tudott rögzíteni, megkönnyítve így a jelfeldolgozást (viszont így 

nagyobb a veszélye a jelek összemosódásának). 

6. ábra: Jel átalakításhoz használt elektronika 
kapcsolási rajza 
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7. ábra: Nyers, feldolgozatlan adat a WAV fájlból – jól láthatók a beütések és a kisfrekvenciás zaj. 

 

3.1.2. Szoftver rész 

A könnyebb és utólagos feldolgozás érdekében rögzített hangminták feldolgozása 

szimulálja a valós idejű feldolgozást. Így a bejövő jelalakot tömörítetlen WAV 

formátumként mentettük a standard mintavételezési frekvenciával (44,1 kHz). Ennek a 

módszernek az az előnye is megvolt a program fejlesztésekor, hogy nem kellett tartani a 

hardver részek meghibásodásától a program tesztelése közben (hiszen a mintafájlok nem 

változtak). Továbbá a program írása közben maximálisan eleget tudtam tenni az ALARA 

elvnek, vagyis hogy minél rövidebb ideig használjuk a radioaktív forrást. 

A WAV fájl feldolgozását nagyban segítette egy másik mérés a Digitális 

méréstechnika laboratórium Hangfeldolgozás [5] című mérése. Ezek alapján tudtam, hogy 

a fájl melyik része tartalmazza a WAV-ra vonatkozó tulajdonságokat (tömörítettség, adat 

hossza, sávszámok, stb.). Ezek tudatában a WAV-ból mindig csak annyi adatot olvastam 

be, amennyi szükséges volt egy beütés vizsgálatához, majd ezt a folyamatot alkalmaztam a 

teljes adathosszra. A Felhasznált programok: 

  Microsoft Visual Studio 2008 – a fejlesztői környezet 

  KRecord – az adatok rögzítésére szolgált 

  Audacity – az adatok visszaellenőrzésére szolgált 

  Gnuplot (Windows kompatibilis) – ábrázolás és illesztések 
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3.2. A jel digitális szűrése 

A jel-zaj viszony javításának érdekében szoftveresen kiszűrtem a nagy- és 

kisfrekvenciás komponenseket [6], a Wiener-szűrés analógiájára. Az alul- és felül-

áteresztő szűrésnél Gauss-osan súlyozva veszi 

figyelembe a program az adott pont szomszédjait. 

Így két szomszédra számolva az aluláteresztő szűrés 

folyamata: 

b   

  c  a b , 

ahol ’ai’ a nyers adat egy pontja, ’ci’ pedig 

már a szűrés eredménye. Hasonlóan az felül-

áteresztő szűrő: 

d   

  e  c d , 

ahol ’ei’ már az alul- és felül-áteresztő szűrés végeredménye. (’bi’ és ’di’ csak 

mellékszámítások.) Ha több szomszédra nézzük a szűrést, akkor annak megfelelően kell 

bővíteni az egyenleteket – az előjelek logikusan folytatódnak, az együtthatók pedig 

megfeleltethetőek a Pascal-háromszög aktuális sorának (a nevező pedig természetesen az 

együtthatók összege lesz). Az egyes lépések változását mutatja a 8. ábra 5-5 szomszéd 

figyelembe vétele esetén egy Dirac-delta mintára. 5-nél kevesebb szomszédot nem volt 

célszerű használni, mivel azok túl sokat rontottak a csúcs képén. Ez jól látszódik a 9. ábra 

a) részén (szintén Dirac-delta próbára). 6 szomszéd figyelembevételével pedig már nem 

érnénk el számottevő növekedést. Így tehát elértük, hogy a jel mentes legyen mind a nagy-, 

mind a kisfrekvenciás zajoktól. 

 

 

8. ábra: Az egyes lépések eredményei 
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9. ábra: Az a) grafikonon a szűrések eredménye látható különböző szomszédságokkal, a b) grafikonon pedig 
a szűrés folyamata egy beütésre - jól látni, hogy a második lépés a kis frekvenciás komponenst is kisimítja 

3.3. A keresendő jelalak 

Ahhoz, hogy beütéseket keressünk az adatokban, kell hogy legyen egy előzetes 

elképzelésünk a beütés alakjáról. Vagyis szükségünk van egy próbafüggvényre, amit én a 

következőképpen választottam: 

Mindenekelőtt kiválasztottam körülbelül 25 darab átlagosnak mondható, jól 

elkülönülő beütést egy mintából, melyeket átlagolva elég jó kezdeti jelalakhoz lehet jutni. 

De mivel a mintavételezés meghatároz egy maximális felbontást (44,1 kHz), ezért nem 

elég tökéletes egy átlagos beütés-minta kiemelése. Hiszen könnyen lehet, hogy a beütés 

maximuma két mintavételezés közé esik. Ezt kiküszöbölve az alaplépés negyedével 

eltoltam az egyes beütés-mintákat, és így készítettem egy – az eredeti beütéseknél 4-szer 

finomabb felbontású – próbafüggvényt. Ezeket az eltolás-értékeket (ami lehet 0,1,2 vagy 3) 

a következőkben „Shift”-nek fogom nevezni az egyszerűség kedvéért. (Értelemszerűen, 4 

féleképpen lehetett eltolni a mintákat, így az adott helyeken átlagoltam az értékeket. 

Érdekes módon volt olyan shift, ahová nem került adat, ide a két szomszédos értékek 

átlagainak átlaga került.) Ezt a folyamatot mutatja a 10. ábra. Az elkészült és a 

későbbiekben is használt próbafüggvény 74 elemű lett. 

Ez a négyes felbontás a későbbiekben is fontos lesz, hiszen ezzel tulajdonképpen 

megnöveltük az időbeli felbontóképességet. Viszont ezt a nagyszámú beütések alapján 

érdemes szoftveresen újrakalkulálni, hogy minél jobb hisztogramot kaphassunk. Ezeket az 

iterációs lépéseket a későbbiekben részletesen bemutatom (3.6 fejezet). Továbbá érdekes 

kérdés, hogy mennyire vezet jó eredményre egy kevésbé jó próbafüggvény (4.3 fejezet). 
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10. ábra: Átlagolt "saját" próbafüggvény  

3.4. Beütés azonosítása 

Most, hogy megvan a keresendő jelalak, végig kell menni a szűrt adatsoron 

(későbbiekben egyszerűn csak minta) és megkeresni, mely adatpontokkal lesz maximális 

az egyezés. Ehhez definiáltunk 

egy saját χ2 hiba-függvényt a 

következőképpen: 

2 X
i

di@A Aq
i

/

b c

,  

ahol ’di’ a minta , ’qi’’ 

pedig a próbafüggvény megfele-

lő pontjai. Szemléletesen (11. ábra) a próbafüggvényt toljuk a minta alatt negyed akkora 

lépésekkel, mint a minta felbontása. Ahol a minta pontja alá esik a próbafüggvény 

pontjaiból, ott azokból a párokból számítjuk a hiba-függvény egy pontját. Az A amplitúdó-

függvényt analitikusan számolhatjuk a következőképpen: 

A 
X

i

di q
i

/

X
i

q
i

/
2

fffffffffffffffffffffffffff, 

ahol a jelölés és a számolási eljárás tulajdonképpen ugyanaz, mint χ2 esetében. 

(Időben először az amplitúdót tudjuk kiszámolni, majd a χ2-et.) Tehát akkor találtunk 

beütést, ha A egy megadott érték felett van és ezzel egy időben χ2 minimális. Vagyis 

χ A⁄  0-hoz minél közelebbi értéket vesz fel. Pontosabban a programban minimumot 

11. ábra: Az amplitúdó-függvény számításának metódusa  
(Megjegyzés: itt is értelmezhető a „shiftelés”: 

 a próbafüggvényt 3-mal kellett „elshiftelni”.) 
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kerestem χ A⁄  értékek között azzal a mellékfeltétellel, hogy A > 0 és χ A⁄  < 1 (ez 

utóbbi feltételt a 18. ábra alapján választottam). Ez a minimum nagyon jól látható a 13. 

ábra ábrán. 

Ha találtunk egy ilyen minimumot, akkor találtunk egy beütést, aminek az 

amplitúdója nem más, mint az aktuális értéke az A-függvénynek. Ezeket az amplitúdó-

értékeket kell összegyűjteni, és egy külön procedúrával hisztogramot készíteni belőlük. 

 
12. ábra: A két fontos függvény együtt, melyek szükségesek egy beütés azonosításához. 

 

A 12. ábrán látható amplitúdó-függvény a speciális 

beütés-jelalak miatt néz így ki, emiatt ennyire 

szimmetrikus. Más esetben nem lenne ilyen „szép”, 

viszont beütés esetén biztosan teljesük a χ A⁄  = 

minimum feltétel.  

  

13. ábra:  minimuma közelről 
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3.5. A hisztogram elkészítése 

Miután eltároltam a beütések amplitúdó-értékeit, elkészítettem a beütések 

amplitúdó eloszlását. (14. ábra) 

 

14. ábra: A saját próbafüggvénnyel készült hisztogram 

A hisztogram alapvető szerkezete jól kivehető: elkülönülnek a Compton-szórásból 

adódó jelek, és tisztán kivehető a foto-csúcs. Célunk pedig továbbra is a foto-csúcshoz 

tartozó maximum helyének minél pontosabb megadása. Ehhez egy tökéletesebb jelalak 

szükséges, melyhez vezető utat az alábbiakban tárgyalunk. 

3.6. A próbafüggvény javítása 

A próbafüggvényt úgy tudjuk javítani, ha több beütést átlagolunk (akár 1000-

10000 darabot is). Ezt könnyen megtehetjük úgy, hogy amikor találunk egy beütést, akkor 

egyúttal a mintából kiemeljük a beütéshez tartozó pontokat, és ezeket átlagoljuk. (Az 

átlagolásnál oda kell figyelni a leosztásra, mivel a különböző shift értékekhez eltérő 

mennyiségű beütés tartozik.) Ha a kezdeti jelalakunk nem elég jó, akkor ezt a műveletet 

többször végrehajtva (iterálva) fokozatosan megkaphatjuk a keresett jelalakot. Viszont 

fontos odafigyelünk arra, hogy a különböző shift-elésekhez tartozó próbafüggvényeknek 

eltérőek a korrekciós együtthatóik. Ezt akkor láthatjuk, ha szétbontjuk a hisztogramot a 

különböző shift-értékekhez tartozó beütések hisztogramjaira. (Tulajdonképp felfoghatjuk 

úgy a próbafüggvényünket, hogy négy független próbafüggvény van összetolva, hiszen 

működését tekintve erről van szó.) 
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Az eredményt a 15. ábra a) részén látjuk: a négy hisztogram foto-csúcsai tényleg máshová 

esnek. Ezért Gauss-okat illesztettem rájuk, meghatározva így a pontos helyüket, majd 

ezeket az értékeket felhasználva (jelen esetben xref = 150-re) normáltam, és módosítottam a 

saját próbafüggvényemet. Ebben az esetben ez a következő számolást jelentette: 

q x   , ahol ’qi’ a próbafüggvény egy pontja. 

(Az illesztésekből a maximumok helye: x0=148,841; x1=158,39; x2=146,187; x3=148,978.) 

 

15. ábra: a) Elcsúszott foto-csúcsok – kalibrációs konstans beállítása előtt 
 b) Korrigált foto-csúcsok: – kalibrációs konstans beállítása után 

 

A legjobb eredményt az adta, amikor iteráció közben használtam a kalibrációs 

konstansokat. A beütések kereséséhez (így a próbafüggvény iterálásához is) új feltételek 

adódtak: 

 Beütés találat esetén a kimentett jelalakot szorozza végig a megfelelő    

értékkel (vagyis a korrekciós faktorral). 

 Csak akkor keressen beütést, ha az amplitúdó érték egy bizonyos minimum és 

maximum érték közé esik (ezeket az értékeket a legelső hisztogram alapján 

állítottam be 6500 és 8500 értékre, hogy még inkább a foto-csúcsra szorítkozzunk.) 

Az így kapott („korrigált és iterált”) próbafüggvénnyel készült hisztogram mutatkozik a 

legjobbnak (16. ábra).   
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Az illesztések eredményei: 

g x a · e b 

Az iterált jelalak alig tér el a saját próba-

függvénytől, így nem meglepő, hogy az általuk létrehozott 

hisztogramok között sincs nagy különbség. A korrigált, 

saját jelalaknál már jól látni, hogy a korrekció sokat javít 

hisztogramon, viszont a jel alakján szemre keveset változtat 

(a saját jelalakhoz képest 17. ábra a) ). A korrigált és iterált 

próbafüggvénnyel készült hisztogram foto-csúcsa viszont 

magasabb és lényegesen kisebb szórással is rendelkezik. 

Valamint a jel alakján is látszik (17. ábra b) ) a saját 

próbafüggvényhez képest, hogy az éles változásokat 

„lágyabban követi” – lekerekíti a túl szögletes részeket. 

Ha ábrázoljuk az amplitúdó függvényében 
 

A
-t, 

láthatjuk hogy mekkora értékek tartoznak a „jó” beütések-

hez. A 18. ábra bal oldalán jól megfigyelhetőek a korrekció 

(vagy kalibráció) előtti elcsúszások, melyek a 15. ábrán is 

láthatóak. (Pl. a Shift = 1 pontok a mindkét ábra a) részén 

elcsúszást mutatnak.) 

 

Saját jelalakkal: 

a = 552,31 ± 13,65 
x0 = 149,96 ± 0,12 
σ = 7,5619 ± 0,2516 
b = 53,72 ± 14,09 
 

Iterált jelalakkal: 

a = 550.51 ± 13,82 
x0 = 149,91 ± 0,12 
σ = 7,5176 ± 0,2548
b = 56,35 ± 14,2 
 

Korrigált, saját jel.: 

a = 585,75 ± 13,84 
x0 = 142,07 ± 0,11 
σ = 7,166 ± 0,2399 
b = 54,298 ± 14,5 
 

Korrigált, iterált jel.:

a = 715,31 ± 13,04 
x0 = 150,021 ± 0,07 
σ = 6,4441 ± 0,1614
b = 24,7799 ± 13,99 
 16. ábra: Hisztogramok a négyféle 

próbafüggvényből 

17. ábra: a) Próbafüggvény alakok; 
b) Saját és az elért legjobb jelalak 
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18. ábra: Az amplitúdó függvényében a 
 
az egyedi beütésekre. 

A 0,3 alatti értékek nagy száma mutatja, hogy ezek a”jó”, vagyis átfedés nélküli beütések.  

Tehát az általunk kidolgozott módszerből látható, hogy sok beütés alapján meg 

lehet határozni egy jobb jelalakot, hiszen a foto-csúcs energiafelbontása javul. 

3.7. Felhasználói felület 

A feldolgozó programot Visual Studio 2008 fejlesztői környezetben írtam C++ 

nyelven. A felhasználó mindenekelőtt kiválaszthatja, hogy melyik WAV fájlt kívánja 

feldolgozni. Egy CheckBox segítségével eldönthető, hogy csak a legfontosabb adatokat 

(végleges próbafüggvény és hisztogram) vagy minden részeredményt mentsen ki a 

program. Ez utóbbi akkor hasznos, ha a program futását, részlépéseit kívánjuk ellenőrizni. 

Még a feldolgozás előtt a felhasználó beállíthatja, hogy mennyiszer iterálja a keresett 

jelalakot a program, hogy mennyi beütésből végezze ezt, végül a csatornakiosztást 

választhatja meg – amennyiben nem megfelelőek az alapbeállítások. 

Ezek után a középső gombbal betöltheti a keresett jelalakot tartalmazó file-t, a 

feldolgozandó WAV fájlt és megadhatja a könyvtárat, ahová a végeredményt tartalmazó 

fájlok kerülnek majd. A szükséges információk megadása után az adatok feldolgozása 

azonnal megkezdődik, a StatusBar pedig mutatja, hol tart a program a fájlban. Amint 
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megvan egy keresett jelalak vagy egy hisztogram, a PictureBox-okba kirajzol egy kis 

előnézeti képet. 

 

19. ábra: A felhasználói felület 

 

Ha végzett az adatok feldolgozásával a program, akkor a jobb próbafüggvény 

érdekében elvégezhető a „korrekció”, a Gauss-ok illesztése (3.6 fejezet). A felhasználó 

által kiszámított értékeket megadva a megfelelő TextBox-oknak és az „Adatok 

feldolgozásának folytatása” feliratú gombra kattintva a program újraszámolja a 

próbafüggvényt, és az új jelalakkal folytatja a kiértékelést (vagy kezdi elölről a fájlt –  attól 

függően, hogy milyen iterációs beállítást adtunk meg). 

A „Segítség” gomb több lényeges dologra hívja fel a figyelmet, ami gondot 

okozhat első felhasználáskor (mint például a tizedes pont vagy vessző kérdése, a kimeneti 

adatok értelmezése). Továbbá segítik még a munkát a hibakezelések: beviteli mezők, 

WAV fájl ellenőrzése, stb. 
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4. A HANGKÁRTYÁVAL MEGVALÓSÍTOTT 

SOKCSATORNÁS-ANALIZÁTOR TESZTELÉSE 

A következőkben demonstrálni fogom a rendszer működésének hatékonyságát: 

megvizsgálom, hogy a rendszer időbeli felbontása mennyire megfelelő különböző 

aktivitások esetén (ennek egyszerű módja, ha változtatjuk a forrás-detektor távolságot). Ez 

fontos kérdés, hiszen a sokcsatornás-analizátor kártya felbontása μs nagyságrendbe esik, 

míg a hangkártya felbontása 20 ms körüli, így könnyebben összemosódhatnak a jelek. 

Összehasonlítom a saját programmal készített eredményeket, hisztogramokat a laborban 

használt és erre a feladatra tervezett kártyával készített eredményekkel. 

Végül megvizsgálom, mennyire rugalmas a rendszer, ha kevésbé „szép” próbafüggvényt 

használunk. 

4.1. A forrás-detektor távolság hatása 

Azt várjuk, hogy ha közelebb 

van a forrás a detektorhoz, akkor az 

összemosódott és elkülönülő jelek 

aránya nagyobb lesz a megnövekedett 

aktivitás miatt. Így több magasabb 

energiájú jelet detektálunk. Hogy 

jobban lássuk ezt a növekedést, érde-

mes a beütések számát logaritmikus 

skálán ábrázolni, mert különben nem 

látszódnak a kisebb eltérések (viszont 

jól látszódik a 20. ábrán a kozmikus 

müonok sugárzásából származó csúcs az 50-es csatorna körül, ami nyilvánvalóan relatívan 

nő a minta intenzitásának csökkenésével). 

A 21. ábrán már látható, hogy minél messzebb van a forrás a detektortól, egyre kevesebb 

beütést detektálunk a foto-csúcstól távolabb. Valamint tudjuk, hogy az intenzitás 

fordítottan arányos a távolság négyzetével. 

20. ábra: Hisztogramok különböző távolságok esetén 
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Mindezt számszerűsíteni tudjuk, ha 

összeszámoljuk (integráljuk) a foto-

csúcshoz és az utána következő 

beütéseket, majd ezek hányadosát 

vesszük. A 22. ábrán ezek jól 

látszódnak: ’A’ a foto-csúcshoz 

tartozó beütések száma, ’B’ pedig a 

(170-es csatornánál) magasabb 

energiákhoz tartozó beütések száma. 

Azt várjuk, hogy  -tel csökkenni 

fog a fent említett arány a távolság függvényében 

(az intenzitás csökkenésének megfelelően), de ezt a 

tendenciát csak az első három pont követi 

valamilyen szinten. (A  függvény nem illesztés, 

csak a szem vezetésére szolgál.)  

Az még további vizsgálatot igényel, hogy 

a 40 cm-ről történt mérésnél miért van magasabb 

energián ilyen sok beütés. Ez a 21. ábrán is 

látszódik: a 300-as csatorna körül megmagyaráz-

hatatlanul sok beütés van. 

  

21. ábra: Hisztogramok logaritmikus ábrázolással 

22. ábra: Az intenzitás csökkenése 
(az egyes pontok hibáikkal vannak feltűntetve) 
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4.2. Az eredmények összevetése a laboratóriumban használt 

professzionális analizátor kártyával 

A laborban lehetőségem nyílt további referencia-méréseket végezni, így 

rögzítettem két adatsort: egyet közelebbről (~10cm) és egyet messzebbről (~40 cm). Így jól 

össze tudtam hasonlítani ezeket a saját eredményeimmel. 

 

23. ábra: Hisztogramok 10 cm-ről 
(balra a professzionális kártyával, jobbra a saját programmal készített eredménynek) 

 

24. ábra: Hisztogramok 40 cm-ről 
(balra a professzionális kártyával, jobbra a saját programmal készített eredménynek) 

A foto-csúcsokra minden esetben Gauss-függvényt illesztettem:  g x a · e b. 

Az illesztések eredményei az alábbi táblázatban láthatók:     

 Sokcsat. kártya Hangkártya Sokcsat. kártya Hangkártya 
r 10 cm-távolságból 40 cm-távolságból 
a 830,459 ± 2,364 1673,2 ± 13,74 102,348 ± 0,8209 1440,49 ± 17,43 
x0 1795,27 ± 0,2304 149,982 ± 0,05692 1796,4 ± 0,643 150,028 ± 0,08207 
σ 78,4162 ± 0,3045 6,74832 ± 0,07479 77,324 ± 0,842 6,53896 ± 0,1061 
b 16,985 ± 1,495 75,9365 ± 8,698 5,81307 ± 0,5102 46,6875 ± 10,66 

σ/x0 0,04368 ± 0,00018 0,04499 ± 0,00052 0,04304 ± 0,00047 0,04358 ± 0,00073 
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A fenti táblázat utolsó sorában látható a relatív felbontás, mellyel összehasonlíthatóvá 

válnak ez egyes feldolgozási módszerek. Tehát a hangkártyával nagyon jól visszakaptuk a 

sokcsatornás-analizátorral elérhető relatív felbontást, ami 4,4% körüli értéknek felel meg. 

Ez 10% félértékszélességnek (FWHM) felel meg, ami általában 6% körül mozog a jó 

minőségű NaI szcintillátorok esetében [7].  

4.3. Másfajta próbafüggvény alkalmazása 

Az első próbafüggvény, amivel a legtöbbet dolgoztam, nagyon jónak bizonyult 

már az első hisztogram elkészítésénél is. (Előbbiek miatt az első próbafüggvényt ezek után 

„eredeti próbafüggvényként” fogom nevezni) Viszont ezt a jelalakot viszonylag sok idő 

volt elkészíteni. Ezért érdemes megvizsgálni, mennyire hatékonyak a „kevésbé jó” 

próbafüggvények. Három próbafüggvényt néztem meg, és mindegyiket valamilyen szinten 

az elsőből származtattam. 

4.3.1. Egy pozitív csúcs 

Először megpróbálkoztam 

egy nagyon eltérő próbafüggvénnyel: 

az eredeti jelalak legnagyobb csúcsát 

meghagytam, a többi pontot pedig 

kinulláztam. Ezt a függvényt kétszer 

iteráltam (tehát kiátlagoltam a 

vizsgálat közben talált beütéseket), 

és a kiinduláshoz képest kezd kiraj-

zolódni az első jelalak (25. ábra).  

A kiindulási jelből képzett hisztogram 

gyakorlatilag nem hordoz hasznos információt, 

viszont az egyszeres iteráció utáni esetben szépen 

megjelenik a várt struktúra (26. ábra). A második 

iteráció után kapott jelalakkal már nem tudott 

azonosítani egy beütést sem. Ezért megpróbáltam 

végrehajtani a 3.6 fejezetben bemutatott „korrekciót”, 

de érdekes módon a beütések – amiket az egyszeresen 

25. ábra: Új próbafüggvények 

26. ábra: Az új Próbafüggvényekhez 
tartozó hisztogramok 
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iterált jelalakkal találtam – túlnyomó része (több mint 90%-a) csak az egyik shift-eléshez 

tartozott. Így már nem tudtam tovább javítani a jelen. 

4.3.2. Egy pozitív és negatív csúcs 

Következő tesztként meghagytam az eredeti 

jelalak minimum csúcsát is (a többi pontot továbbra is 

kinulláztam). Itt szinte azonnal előállt az eredetire 

nagyon hasonló jelalak. Így a hisztogramok is 

hasonlóak, és elég jól használhatóak lettek. A 27. 

ábrán jól látszik, hogy a kétszeresen iterált 

próbafüggvény már milyen jól megközelíti az eredetit 

ott is, ahol először nem is volt adatpont. 

4.3.3. Szimmetrikus pozitív és negatív csúcs 

Végül megvizsgáltam, mi törté-

nik, ha szinte nem támaszkodom a minta 

adataira, és csak az eredeti mintára hasonló 

jellel dolgozok. Ez a jelalak is hasonló 

sikerekkel járt, mint a feljebb levő. Már 

egy iteráció után kirajzolódott a várt 

jelalak. A korrekciók elvégzése után pedig 

még az eredeti jelalaknál is jobbat kaptunk, 

amit az ez által készített hisztogram igazol. 

(Kisebb félérték-szélességű és magasabb 

illesztett Gauss-függvény.) 

Összegezve tehát elegendő, ha a keresendő jelalak elsődleges struktúráját 

ismerjük, nem szükséges részletesen felépíteni a jelalakot. 

  

27. ábra: Újabb próbafüggvények 

28. ábra: Új próbafüggvénnyel készült 
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5. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

5.1. Valós idejű adatfeldolgozás 

A program legfontosabb továbbfejlesztése a valós idejű jelfeldolgozás. Ebben az 

esetben a program nem közvetett módon egy WAV fájlból kapja az adatokat, hanem 

közvetlenül a hangkártyáról. Ezzel a megvalósítással azonnal feldolgozhatjuk majd az 

adatokat – időt megtakarítva. Továbbá a háttértár igény is jelentősen lecsökken, hiszen 

nem szükséges elmenteni WAV-ként a feldolgozandó adatot, így hosszabb időre is 

végezhetünk majd elemzéseket. 

Ennek megvalósítására arra van szükség, hogy a hangkártya ténylegesen azt az 

adatot rögzítse, ami a bemenetre kerül. Vagyis lehetőleg ne kerüljön sor általunk nem 

ismert elektronikai vagy digitális jelmódosításra. Különben nehezen feldolgozható lesz az 

adat, rosszabb esetben a valóságnak nem megfelelő eredményre juthatunk a mérések során. 

5.2. Sűrűbb mintavételezés 

Az újabb hangkártyák már képesek sűrűbb mintavételezésre, akár 96 kHz-esre is. 

Egy ilyen hangkártya alkalmazásával rövidíthetnénk a jelet, és akár az eddigieknél kétszer 

nagyobb aktivitású jelet is fel tudnánk dolgozni. 

5.3. A időfelbontás növelése 

Növelheti még a pontosságot az, ha a (3.3 fejezetben említett módszerben) a minta 

időlépését nem negyedeljük, hanem például inkább nyolcadoljuk (vagy mégtöbb részre 

bontjuk). Ezzel a módszerrel is tulajdonképp megnöveljük a minta felbontását. Viszont 

nem akkora értékű a növekedés, mintha másik hangkártyát használnánk, és nem 

jelentenének új adatpontot (5.2 fejezet). 
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6. ÖSSZEGZÉS 

Egy gammasugárzó mintának a legjellemzőbb mennyisége az energia eloszlása, 

amit a beütések amplitúdó-eloszlásából kaphatunk meg. (Ennek tudatában 

következtethetünk az izotóp anyagára is.) Ennek meghatározásához pedig szükségünk van 

egy ún. sokcsatornás-analizátor kártyára, amit általában kifejezetten ilyen mérésekre 

fejlesztenek ki. Az ilyen professzionális kártyák drágák és több nehézséget is jelentenek 

(extra periféria, illesztőprogram). 

Elsődleges célom ezzel a dolgozattal az volt, hogy kiderítsem: meg lehet-e 

valósítani egy sokcsatornás-analizátor programot egy hangkártya analóg-digitál átalakító 

rendszerének felhasználásával. Mindehhez segítséget nyújtott a Digitális Méréstechnológia 

Laboratórium egyik mérése, ahol egy szcintillációs detektorral és egy sokcsatornás-

analizátor kártyával lehetett dolgozni. (A labor-méréseket referenciamérésként tudtam 

alkalmazni.) 

A fent említett laborban használt detektor jelét egy egyszerű áramkörön keresztül 

egy laptop hangkártyájába vezettük és tömörítetlen WAV formátumként mentettük. Miután 

elegendő mintát rögzítettünk, a szoftveres jelfeldolgozásra került a sor. 

Mindenekelőtt szükségünk volt valamiféle információra arról, hogy mi a beütés, 

vagyis a keresendő jelalak struktúrája. Ehhez szemrevételeztem a felvett adatsort (a 

megfelelő digitális zajszűrések után), és pár átlagosnak ítélt beütésből kreáltam egy 

próbafüggvényt. Ezzel a próbafüggvénnyel vizsgáltam végig az egész adatsort egy általunk 

kidolgozott módszerrel (χ2 függvény definiálásával). A próbafüggvény iteratív javítása 

után a megtalált beütésekből hisztogramot készítettem. Az így kapott eredményeket 

elemeztem: vizsgáltam a detektor-minta távolság hatását és összevetettem őket a laborban 

végzett mérésekkel. 

Eredményül azt kaptam, hogy a gammaforrás távolsága a detektortól nem 

befolyásolja számottevően a rendszer hatásfokát. Illetve kis távolságra sem mosódnak úgy 

össze a jelek, hogy értékelhetetlenné váljon a mérés. 

Továbbá az laborból származó mérésekkel való összehasonlítás bebizonyította, 

hogy hangkártyával nem csak hogy megvalósítani lehet a sokcsatornás-analizátort mérési 

eljárását, hanem el lehet érni annak relatív-felbontóképességét (egyszerűbb laboratóriumi 

körülmények között). Tehát egy jól használható rendszert fejlesztettünk ki. A rendszert 

érdemes továbbfejleszteni és kiterjeszteni akár másfajta mérésekre is. Természetesen ez 
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nem azt jelenti, hogy sokcsatornás-analizátor kártyákat teljes mértékben nélkülözni tudjuk, 

hiszen azok feldolgozási sebessége sokkal nagyobb. Viszont gyakorlatban előforduló 

méréseknél nagy előnyt jelent a hangkártya mobilitása, és hogy nem jelent extra 

hardverigényt, hiszen minden számítógépben megtalálható. 

 

 

7. IRODALOMJEGYZÉK 

[1]. A Nagy Hardronütköztető hivatalos honlapja. 

http://lhc.web.cern.ch/lhc/ 

[2]. Kiss Dezső, Horváth Ákos, Kiss Ádám: Kísérleti Atomfizika 

Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 1998. 

[3]. Mag Pál, Varga Dezső et al.: Gamma sugárzás vizsgálata sokcsatornás analizátorral  

http://itl7.elte.hu/hlabdb/sokcs/sokcs.pdf 

[4]. MCA8k-01 sokcsatornás amplitudó-analizátor leírása 

http://atomki.hu/k+f_innovacio/termek.php?p_id=t1 

[5]. Hevesi László et al.: Hangfeldolgozás - mérés leírása 

http://itl7.elte.hu/hlabdb/hangf/hangf.pdf. 

[6]. Csákány Antal, Bagoly Zsolt:  Jelfeldolgozás - Egyetemi Jegyzet 

http://itl7.elte.hu/html/jelfel/index.htm. 

[7]. Gammadetektor fajták 

http://www.nucsafe.com/cms/Selecting+Gamma+Detector/43.html. 

 

  



- 26 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Varga Dezsőnek, 

hogy szakértelmével, tanácsaival és ösztönzésével segítette munkámat. 

Továbbá szeretném megköszönni a Digitális Méréstechnika Laboratórium 

vezetőinek a segítséget, és hogy igénybe vehettem a labor eszközeit, valamint a Komplex 

Rendszerek Fizikája Tanszéknek, hogy létre jöhetett ez a szakdolgozat. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni testvéremnek, Czimbalmos 

Péternek, hogy segített a programot felhasználóbaráttá tenni, valamint családomnak és 

barátaimnak, hogy bátorítottak és támogattak munkám során. 


