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BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BİLKİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
Ekip, çalışmalarını TARLA bünyesindeki ArGe laboratuvarında gerçekleştirmektedir.
TARLA ekibi Dünya standartlarında altyapı desteğini hızlı ve etkili bir şekilde sağlamaktadır.
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Kryojenik Sıvılar
Kryojenik sıvılar, sıvı halde çok düşük
sıcaklıklarda tutulan sıvılaştırılmış gazlardır.
"Kryojenik" kelimesi "düşük sıcaklıklar üretmek
veya bunlarla ilgili" anlamına gelir ve tüm
kryojenik sıvılar aşırı derecede soğuktur.
Kryojenik sıvıların kaynama noktaları -150°C'nin
altındadır.
Farklı kryojenler, farklı sıcaklık ve basınç koşulları
altında sıvı hale gelir, ancak hepsinin ortak iki
özelliği vardır:

• aşırı derecede soğukturlar
• küçük miktarlardaki sıvı, çok büyük
hacimlerde gaza dönüşebilir.
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Kryojenik Sıvılarda Çalışan Algıç Sistemleri
Yakın geleceğin en büyük çaplı deneyi DUNE’dur (Deep
Underground Neutrino Experiment) (nötrino salınımı, proton
bozunması, süpernova patlaması). Ana algıç teknolojileri sıvı
argon TPC (Time Projection Chamber) ve foton algıç sistemleridir.
DUNE algıç sistemlerinin öncülleri olarak CERN’de büyük boyutlu
iki adet prototip algıç sistemi inşa edilmiş ve çalıştırılmıştır
(örneğin B. Abi et. al., “First results on ProtoDUNE-SP liquid argon
time projection chamber performance from a beam test at the
CERN Neutrino Platform“, JINST 15 P12004, 2020).
Beykent araştırma ekibi DUNE ve ProtoDUNE çalışma gruplarının
üyesidir.
Burada bahsedilmeyen pek çok deneyde kryojenik sıvılar aktif
ortam olarak kullanılmaktadır.

https://www.dunescience.org/
https://home.cern/science/experiments/cernneutrino-platform
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Sıvı Argon Sintilasyon Işık Dedektörleri
Sıvı argon aynı zamanda çok iyi bir sintilatördür.
Sıvı argonun sintilasyon ışığı 127 nm dalga boyuna sahiptir. Bu dalga
boyu ışık dedektörlerinin büyük çoğunluğunun ölçüm kapasitesinin
dışındadır. O nedenle, bu ışık, birtakım dalga boyu kaydırıcılarla ışık
dedektörlerinin hassas oldukları bölgeye kaydırılır (~400 nm). TPB
(tetrafenil bütadien) bu dalga boyu kaydırıcılar arasında en yaygın
kullanılanıdır (uzun süreli yüksek verimlilik, kolay uygulama, vs.).

7

Sıvı Argon Sintilasyon Işık Dedektörleri
Ekibimiz, sıvı argon ışık dedektörleri için kalibrasyon sistemleri
geliştirmektedir (örneğin, M. Tosun, “Development of an Argon Light Source as
a Calibration and Quality Control Device for Liquid Argon Light Detectors“,
Technology And Instrumentation In Particle Physics 2021 (TIPP2021),
https://indico.cern.ch/event/981823/contributions/4295528/ ).

Sistem testleri gerçekleştirmek için, öncelikle sıvı
argon sintilasyon ışığını etkin bir biçimde ölçen
dedektörler yaptık. Aktif ortamı, basınçlı argon
gazını sıvı azot banyosunda sıvılaştırarak elde
ettik. Dünyada bu işlemi yapabilen çok az sayıda
araştırma laboratuvarı vardır.
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Silikon Fotoçoklayıcılar

Ketek WB3325 SiPM

Laboratuvarımızda çeşitli araştırmalar için çok sayıda
silikon fotoçoklayıcı (SiPM) devresi rutin olarak
üretilmektedir. Kullandığımız SiPM modelleri Ketek
WB3325 (3 mm x 3 mm, 25 𝜇m) ve WB1125’tir (1
mm x 1 mm, 25 𝜇m).
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TPB (Tetrafenil Bütadien) Kaplama
0.2 mg/cm2 TPB kaplama oranı önceki çalışmalarda optimize edilmiş bir yoğunluktur1.
Kaplama için, 10 mg TPB’yi 5 ml of toluende çözerek, çözeltiyi hava tabancası ile yüzeye
püskürtüyoruz. Ön çalışmaları FR4, akrilik ve reflektif yüzeylere püskürtme
gerçekleştirerek tamamladık.
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Sample ID

Detail

1

FR4

2

FR4+reflector

3

Acrylic

4

FR4+TPB

5

FR4+reflector+TPB

6

Acrylic+TPB

7

Acrylic+TPB

Sıvı argon sintilasyon ışığını ölçmek için iki adet SiPM’i
(Silikon fotoçoklayıcı) kapladık.
1

Maura N. Spanu and ICARUS/WA104 collaborations 2017 J. Phys.: Conf. Ser. 888, 012092
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Kryojenik Dedektör Sisteminin Bileşenleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vakum haznesi
Vakum sistemi ve bağlantıları
TPB kaplı SiPM’ler
Sıcaklık sensörleri
Basınç ve vakum sensörleri
Gaz girişi
Acil durum tahliye vanası
Kamera ve LED’ler
Kablolar için çıkış flanşı (feedthrough
flange)
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Sistem Bileşenlerinin Testleri – Pt1000 sıcaklık sensörleri

PT1000 sıcaklık sensörünün ısınma-soğuma döngüsüne göre kalibrasyon eğrisi
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Sistem Bileşenlerinin Testleri – Basınç Sensörleri
1 birim sıvı argon buharlaştığında 700
birim hacim kaplamaktadır. Dolayısıyla
operasyon sırasında basınç ölçümü kritik
öneme sahiptir. Basınç sensörlerinin
kalibrasyonları hassas bir şekilde birkaç kez
tekrarlanmış ve kalibre edilmiş sensörler
için okuma elektroniği ve görüntüleme
arayüzleri tasarlanmış ve üretilmiştir.
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Sistem Bileşenlerinin Testleri – Kamera
Kritik bir işlem olmasından
dolayı sıvılaştırma işleminin
izlenmesi gerekmektedir. Bunun
için bir Raspberry Pi kamera,
özel olarak tasarlayıp ürettiğimiz
bir kamera haznesi içerisine
yerleştirilmiştir.
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Sistem Bileşenlerinin Testleri – LED’ler ve SiPM’ler
TPB kaplı
SiPM’ler

SiPM Sinyalleri

LED şerit
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Sıvılaştırma Operasyonu ve Veri Alımı
Öncelikle tüm hazne vakumlandı
(~8x10-6 mbar).
Hazneye atmosfer basıncının
üzerinde argon gazı dolduruldu.
Sıvı azot banyosu doldurularak
sıvılaştırma gerçekleştirildi.
Sıvılaştırma operasyonu kamera ile
izlendi.
İşlem sırasında sistem basıncı
gözlendi.
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Sıvılaştırma Operasyonu ve Veri Alımı
SiPM sinyalleri kısa bir süre için gözlendi.
Argon saflığı kısa süre içerisinde azaldı.

Basınç monitörü

SiPM sinyali
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İyileştirmeler ve İkinci Deney

Argon 5.0 yerine argon 6.0 kullanıldı.
atmosfer
basıncı

Kryojen içerisindeki kablolar değiştirildi.
Vakum haznesinin hacmi azaltıldı.
Isıl daralma sonucu oluşabilecek sızıntı
noktaları iyileştirildi.

sıvılaştırma

vakum

veri alımı

evaporasyon

dolum

Sıvı argon saflığı, sıvılaştırmayı takip eden 60 dakika için yeterli seviyede korunmuş ve
veri alımı bu süre içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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İkinci Deney Neticelerinden Örnekler
Very preliminary
𝐴𝑒 !"/$!"# + 𝐵𝑒 !"/$$%&'

𝜏int: intermediate component
𝜏 slow: slow component

SiPM kartlarından birinde (S1) sıvılaştırma sonrası kaçak
akım ve gürültü oluştu. Daha önce karşılaştığımız bir
kondansatör problemi. Kondansatörler soğuma-ısınma
döngüsünde bir noktada bozuluyorlar.
*

SiPM verisinin kalibrasyonu ve ters evrişimi
(deconvolution) yapılmamıştır. Sınırlı bir fit ile sintilasyon
zaman sabitleri 𝜏int = 270 ns ve 𝜏slow = 1.3 𝜇s olarak elde
edilebilir. Preliminer ölçümler CERN ölçümleri ile
tutarlıdır (𝜏int = 510 ns ve 𝜏slow = 1.5 𝜇s)*.

B. Bilki, “ Study of Light Production With A Fifty Liter Liquid Argon TPC“, Technology And Instrumentation In Particle Physics 2021
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(TIPP2021), https://indico.cern.ch/event/981823/contributions/4293603/

Sonuç
• Bu dedektör, kryojenik sıcaklıklarda çalışan, ülkemizde inşa edilmiş ilk parçacık dedektörüdür.
• Argon gazı başarıyla sıvılaştırılmıştır. Sıvılaştırma operasyonu birkaç kez tekrar edilmiş ve
operasyonel prosedür tanımlanmıştır.
• İlk tasarımda alınması beklenen sinyal, argon saflığının yeterli seviyede olduğu kısa bir
süreliğine kaydedilmiştir. Fotoçoklayıcılar kryojenik sıcaklıklarda başarıyla çalıştırılmıştır.
• İlk deneyimler neticesinde başarılı iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.
• Yakın gelecekte kullanılacak olan sıvı argon sintilasyon dedektörlerinin iyileştirilmesi ve sıvı
argonun sintilasyon özelliklerinin detaylı incelenmesi için çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
• TARLA, kryojenik deneyler için dünya standartlarında araştırma altyapısı sağlamaktadır.
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