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Institute of Experimental and Applied Physics (IEAP)
is the research center of the Czech Technical University in
Prague (CTU) for applied and fundamental research in
experimental physics of the microworld. R&D focuses on
advanced instrumentation and new methods with novel
applications in biomedical imaging and space. The IEAP
CTU has presently over 80 staff members with one fifth of
foreigners and many Ph.D. students and young researchers. The institute is equipped with modern facilities such
as high-resolution micro-tomography units and widerange gamma-ray source facilities designed and
constructed by IEAP teams. The latter facilities serve for
calibration of spacecraft instruments including a
transportable station for remote onsite measurements at
ESA Test Centers. The institute operates also a Van de
Graaff accelerator which provides light ion and monoenergetic fast neutron sources for space-related research.

Devices from the Medipix family prove to be an excellent tool for
measurement and characterization of complex radiation fields
including thermal and fast neutrons. The use of a neutron detector
in planetary remote sensing is an important tool in the search for
hydrogenous materials and specifically the presence of water
which is the essential ingredient in the search for extraterrestrial
life. In addition, high sensitivity neutron measurements used in
combination with X-ray and gamma-ray measurements, improves
the analysis of the atomic composition of regolith, which in turn, is
used to interpret surface geology and ultimately planetary
evolution.
High spatial resolution (matrix of 256 x 256 pixels of 55 μm x 55 μm
pitch) and sensitivity of the Medipix detector allows visualizing
directly the energy loss and charge collection processes in the
sensor material (300 μm thick silicon in this case). The different
radiation types have different characteristic shapes and it is
possible to use this information for very effective background
suppression. Since silicon itself is insensitive to thermal neutrons a
6
Li in the form of 6LiF powder was used to convert thermal neutrons
into charged particles via the reaction 6Li + n -> α + 3H. Detection
efficiency for thermal neutrons is above 1%.
In order to meet ESA standards for spacecraft equipment a
compact, low power and lightweight FPGA based readout
system communicating via SpaceWire interface was developed.
Dimensions of the whole device including Medipix chipboard are
160 x 75 x 15 mm with total weight is 70 g. Power consumption
of the device is 1.4 W during measurement and 0.75 W when
the detector is in standby. Readout speed is 7 fps with single
Medipix device which is sufficient for the target application.
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Furthermore, the whole detection system is mass and power
efficient in comparison with the gas proportional detectors which
are standardly used in space applications for thermal neutron
detection.
The project was carried out with ESA grant support No.
22907/09/NL/CBi.

SpaceWire interface with attached Medipix detector with converter box for debugging

and your institute?
“The project of Highly Miniaturized and Sensitive
Thermal Neutron Detector for Space Applications”
falls in the long-term research strategy of the IEAP
CTU in development of the complex radiation field
characterization methodology (including fast and
thermal neutrons) and appropriate instrumentation. IEAP CTU has already long-term experience
in this field which has been demonstrated by the
ATLAS-MPX detector network built and operated
inside the ATLAS experiment at CERN. Collaboration
with ESA opens up the possibility of practical
application of this research in space.”
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(ÚTEF)
je výzkumným centrem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního a aplikovaného
výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum se zaměřuje na
vývoj pokročilé instrumentace a nové metodiky včetně
inovativních aplikací např. v medicíně či kosmonautice.
Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří
cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných
pracovníků Ph.D. studenti a mladí vědci. Pracoviště je
vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou
pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické
zobrazující stanice vlastní výroby. Součástí vybavení je
rovněž Van de Graaffův urychlovač, který slouží i jako
laditelný zdroj mono-energetických rychlých neutronů pro
kosmický výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní
zdroje gama záření určené pro kalibraci družicových
přístrojů včetně přenosné stanice pro měření
v laboratořích ESA.

Detektory z rodiny Medipix se ukázaly být vynikajícím nástrojem
pro měření a charakterizaci komplexních radiačních polí, včetně
pole rychlých a tepelných neutronů. Detektory neutronů jsou
přitom důležitým nástrojem při hledání materiálů s vysokým
obsahem vodíku, zejména vody, v planetárním dálkovém
průzkumu. Přítomnost vody je přitom klíčová při hledání
mimozemského života. Kromě toho, citlivá neutronová měření
v kombinaci s měřením rentgenového a gama záření slouží ke
zpřesnení atomové analýzy složení hornin, který je možné použít
ke studiu povrchové geologie a evolučního vývoje planet.
Detektory Medipix, díky svému vysokému prostorovému rozlišení
(256 x 256 pixelů o velikosti 55 μm x 55 μm), dovolují přímé
zobrazení ionizačních procesů v materiálu senzoru (což je v našem
případě křemík o tlouštce 300 μm). Různé druhy ionizujícího záření
vykazují rozdílné charakteristické stopy, což je nejenom při detekci
neutronů možné využít pro účinné potlačení signálu vzhledem
k pozadí. Protože křemík je sám o sobě necitlivý na termální
neutrony, byl použit 6Li ve formě 6LiF ke konverzi tepelných
neutronů na nabité částice v reakci 6Li + n -> α + 3H. Účinnost
detekce tepelných neutron je vyšší než 1%.
Pro použití detektoru Medipix ve vesmírných podmínkách bylo
v rámci tohoto projektu vyvinuto kompaktní zařízení s nízkým
příkonem na bázi FPGA hradlového pole, které komunikuje pomocí
SpaceWire rozhraní. Rozměry celého zařízení včetně detektoru
Medipix jsou 160 x 75 x 15 mm, jeho celková hmotnost je 70 g
a příkon zařízení je 1,4 W během měření a 0,75 W s vypnutým
detektorem. Rychlost vyčítání je sedmkrát za sekundu s jedním
detektorem
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Medipix, což je pro cílové aplikace dostatečné. Celé zařízení
se navíc vyznačuje kompaktními rozměry, nízkou hmotností
a malým příkonem v porovnání s plynovými proporcionálními
detektory, které se v kosmických aplikacích standardně pro
detekci tepelných neutronů používají.
Projekt byl podpořen grantem ESA č. 22907/09/NL/CBi.

Rozhraní SpaceWire s připojeným detektorem Medipix

„Projekt Vysoce miniaturizovaný a citlivý detektor
tepelných neutronů určený pro použití ve vesmíru spadá do dlouhodobé strategie výzkumu v ÚTEF
ČVUT v oblasti vývoje metodologie a instrumentace pro charakterizaci komplexních radiačních polí
(včetně polí rychlých a termálních neutronů). ÚTEF
ČVUT má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti, což
bylo demonstrováno na projektu ATLAS-MPX, detektorové sítě postavené a provozované uvnitř experimentu ATLAS v CERN. Spolupráce s ESA otevírá možnost praktického využití tohoto výzkumu ve
vesmíru.“

