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•KAHVELab bir parçacık algıç, hızlandırıcı ve enstrümantasyon laboratuvarıdır. Yerel kaynaklarla 

• keV ve MeV enerjilerde, elektron ve proton demetleri üretilmekte,  

• ve parçacık algıçları inşa edilmektedir.

GİRİŞ 

•Hızlandırıcıdan elde edilen demetinin 

özelliklerini (demet yükü, demet profili ve 

demet yayınımı) bilmek demetin hem 

hızlandırılması hem de kullanılması açısından 

kritiktir.  

•Bu özellikleri ölçmek için yoğun ve etkili 

tanı istasyonları tüm demet yolu için bir 

gereksinimdir. 

•Bu amaçla KAHVELab’ta yerel kaynaklarla  

Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu (MBOX) 

geliştirilmektedir.  

•Bu proje TÜBİTAK tarafından 119M774 

nolu 3501-Kariyer Geliştirme Programı 

kapsamında desteklenmektedir.
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•Yoğun ve düşük enerjili elektron veya proton demetlerinde demet yükü (beam current), profili 
(spotsize) ve yayınımını (emittance) ölçmek üzere bir tanı istasyonu tasarlanmış ve üretilmiştir. 

•Bu tanı istasyonu demet geçişine izin veren düşük enerjili demet aktarım (DEDA) mıknatısları arasına 
yerleştirilmiştir. 
• İlgili demet bilgisine ihtiyaç duyulduğunda ilişkili algıç ölçüm pozisyonuna hareket ettirilir ve 

tamamen otomatik yolla veri elde edilir. 
• İstasyona yerleştirilen algıçlar: 

•demet yayınımı ölçmek için bir delikli metal plaka, tuzluk-pepper pot (1) 
•demet profili ölçmek için bir parıldak-scintillator screen (2) 
•demeti oluşturan parçacıkları içinde biriktirerek akım ölçmeyi sağlayan Faraday bardağı - 

Faraday cup (3) 

Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu  (MBOX)

MBOX

demet yönü
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✓ 5 mm kalınlıkta çelik alaşımı sac malzemeden 369 
x 130 x 215 mm ölçülerinde çokgen geometriye 
sahip bir gövde


✓ 10 mm kalınlıkta çelik alaşım plakadan üretilen 
sabit iki yan kapak


✓ Aynı malzemeden üretilen tüm hareket ve ölçüm 
düzeneğini üzerinde taşıyacak demonte edilebilir 
bir üst kapak 

✓Yerel sanayide işlenen parçalar birleştirilmiş ve şekilde gösterilen dış gövde mekanik üretimi gerçekleştirilmiştir.

✓Kutu içine yerleştirilecek algıçların temini de sağlanmıştır.

Tasarım

TASARIM VE ÜRETİM

  ölçüm kutusu tüm gövde  ölçüm kutusu dış gövde  
 pnömatik silindirler ve uçlarına monte 
edilmiş parıldak, tuzluk, faraday kap

Demet hattı içerisinde demeti 
yönlendirmek amacı ile 2 adet 

yönlendirici mıknatıs

Vakum değerleri:

• Demet yokken : 1.3e-6mbar

• Demet varken : 1.9e-5mbar



Proton Hattı Tasarımı
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Magnetron: 
✓ 2.45 GHz 
✓ 800 Watt 
✓ Ayarlanabililir Güç

Sol1: 
✓ Su sogutmalı 
✓ Sarım sayısı : 1682 
✓ Direnç: 3.8 ohm 
✓ Uygulanan akım : 15 A 
✓ Manyetik alan : 0.18 T

MBOX: 
✓ Tuzluk 
✓ Parıldak Ekran 
✓ Faraday Bardağı 
✓ Vakum: 1.3e-6 mbar

Sol2:

✓ Su sogutmalı

✓ Sarım sayısı : 4000

✓ Direnç: 16.8 ohm

✓ Uygulanan akım : 6.4 A

✓ Manyetik alan : 0.18 T

Yönlendirici 

Mıknatıs-1 Yönlendirici 


Mıknatıs-2

PROTON HATTI

Proton Kaynağı
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PARILDAK EKRAN
✓ İyon kaynağından sökülen  proton demetinin demet profilini ölçmek için kullanılır. 

✓ Şuan parıldak ekran için el yapımı floresan örnekler kullanmaktayız. 

✓ Parıldak ekran : 60mm*60mm*0.3mm
DEDA hattı sonunda  

kullanılan  floresan ekran
MBOX içinde kullanılan  

floresan ekran

• Daha net görüntü alabilmek için 61.5mm*66.5mm ölçülerinde 

dikdörtgen, kalınlığı 2.90 mm  olan CsI(Tl) parıldak ekran alımı için 

harekete geçilmiştir.Potasyum Silikat + saf su 
50 oC, 10 sn 

El yapımı ekran yapma 
çalışmalarına da devam 
:)

20 keV’da Sol-2’den sonra alınan  
proton demeti görüntüsü
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PARILDAK EKRAN(SC) İLE ELDE EDİLEN DEMET PROFİLİ

Demircipro ile 
yapılan benzetim 
çalışmalarından: 

1σ ~16mm
yarıçap  ~ 8 mm @ 

z=70 cm (SC)

x ve y eksenlerindeki 
parçacık yoğunluğu 
demet çapı : 16 mm 

(FWHM)

YL tez çalışması@Duygu Halis

SC

Demet borusuna çarpıp kaybolanlar

Benzetim @1 M parçacıklı demet
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TUZLUK

Yayınım hesabı için Tuzluk Yöntemi

• İyon kaynağından sökülen proton demetinin yayınımını ölçmek 

için kullanılır. 

• Yayınım ölçümü Tuzluk yöntemi kullanılarak yapılır. 

• PP1 delik yarıçapı: 500 um (ilk testler için) 

• PP2 delik yarıçapı: 50 um (hedeflenen) 

• Tuzluk Plakası : 50mm*50mm*0.2mm, 21x21 delik

@DuyguHalis

Tuzluk Maskesi Parıldak Ekran

Parıldak ekran üzerinde  
elde edilen parçacık 

yoğunluğu

Ref: Wiedemann, H.,Particle Accelerator 
Physics, Springer,Standford, 2007
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YL tez çalışması@Duygu Halis

TUZLUK MASKELİ DEMET PROFİLİ ve FAZ UZAYI @MBOX

PP1 delik yarıçapı: 500 um, delikler arası mesafe 2 mm, 21*21 

Ölçüm

Fotoğraf Analizi

Benzetim 
@1 M parçacıklı demet 

Arkaplan+Sinyal

Sinyal
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BENZETİMİ YAPILAN  DEMETİN FAZ UZAYI  GRAFİKLERİ @MBOX
Tuzluktan önce Tuzluktan sonra Parıldak ekranda

Parametre Tuzluktan önce Tuzluktan sonra Parıldak ekranda

ε-rms 
(πmm.mrad) 3.913 3.93 3.93

normalize 
(πmm.mrad)

0.025  0.025 0.026 

beta 12.57 12.44 14.37

alpha -7.83 -7.57 -8.34 

gamma 4.96 4.92 4.91

YL tez çalışması@Duygu HalisPP2 delik yarıçapı: 50 um  @1 M parçacıklı demet

KAHVELab’a ulaşması  
beklenen tuzluk 

Ömer İlday ve UFO-Lab’a  teşekkürler!
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FARADAY BARDAĞI  @ MBOX

beam
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oscilloscope

Sol1 17.1A  , Sol2 6.9A    
R=10kΩ 
@ 20 keV p-beam

Ölçüm devresi

• Bias 0V 
• Akım 1.3mA 
• Duty F=%25

Saçılan elektronlardan kurtulmak 
için uygulanan Bias Voltajı

• Bias -500V 
• Akım 1.2mA 
• Duty F=%25

Sonuçlar HV PSU’dan okunan değerlerle uyumlu
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TUZLUK MASKELİ  
DEMET GÖRÜNTÜSÜ

TUZLUK MASKESİZ 
DEMET GÖRÜNTÜSÜ
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KALICI MIKNATISLI İYON KAYNAĞI

YL tez çalışması@Sevim Açıksöz

• Proton demetinin dışarı alınmasında elektromıknatıs yerine büyük miktarda kalıcı mıknatıs 

kullanarak iyonlaşma odasını iyileştirmek 

• Elektromıknatıslar akım kaynağına ve soğutma sistemine ihtiyaç duyan mıknatıslardır ve bu 

projeler için ekstra maliyet demektir. 

• Elektromıknatıslar plazma odasının etrafına yerleştirildikleri için sparka sebep olurlar. 

• Bu çalışmada elektromıknatıs yerine kalıcı mıknatıs kullanarak, sistemin daha kararlı hale getirilmesi 

amaçlanmıştır.

Mevcut iyon kaynağı

• 2.45 GHz mikrodalga kaynak ile 
plazma oluş turabi lmek iç in 
g e r e k l i e l e k t r o n s i k l o t r o n 
rezonansı sağlayan manyetik 
alan 875 Gauss’tur. 
• P l a z m a o d a s ı b o y u n c a 

manyetik alan değeri, ECR 
şartına denk gelen 875 Gauss 
üzerinde olmalıdır.

Turbomolecular 
Vakum pompası

Soğutma sistemi içindeki 
Solenoid elektromıknatıslar

Plazma odasının sonu  
Ion extraction

Stub tunerlı 
dalga 

klavuzları
Magnetron 

Yeni İyon Kaynağı
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YENİ İYON KAYNAĞI TASARIM,BENZETİM ÇALIŞMALARI ve ÜRETİM
• Gerekli manyetik alan profilini sağlamak için kalıcı mıknatıslar 130mm çapa sahip plazma odasının etrafını çevirecek 

şekilde yerleştirilmiştir.  

• 875 Gauss manyetik alanı sağlamak için dikdörtgen boyutlarda Neodyum N40 tipi mıknatıslarla kalıcı yüzük mıknatıs 

tasarlanmıştır:  

• 32 adet mıknatıs alüminyum arasına yerleştirildi. 

• Plazma odası bitişinde manyetik alanı sınırlandırmak için demir kapak tasarlandı.

 Beam 
Diagnostics for 

H+ ions 
@DemirciPro 

Software

YL tez çalışması@Sevim Açıksöz
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YENİ İYON KAYNAĞI  VAKUM Ve HV TESTLERİ

Ort. Akım: 0.12 mA,  
Gaz: 0.01 sccm,  
Vakum: 4e-5 mbar 
@ 20kV
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YENİ İYON KAYNAĞI  İLE ELDE EDİLEN p GÖRÜNTÜSÜ



UZAY YÜKÜ (SPACE CHARGE)

18 YL tezi, Temmuz 2021@Şeyma Esen

• Demetin iç etkileşimlerinden kaynaklanan uzay yükü etkisinin, demetin yatay ve düşey eksenlerdeki 

genişliklerinde büyüme miktarı çalışılarak uzay yükünün yayınım büyümesine etkisi araştırılmıştır. 

• 20 keV enerjideki proton demetinde oluşacak uzay yükü etkisinin hesaplamaları Python programlama dilinde 

geliştirilen PyDEDA ile yapılmıştır. Farklı akım ve frekans değerlerinde boyutlarındaki değişimlerin benzetimleri 

CERN’in geliştirdiği TRAVEL programıyla karşılaştırılmıştır. 

• Elde edilen sonuçlar TRAVEL programıyla maksimum %4 hata oranıyla tutarlıdır.  

• Parçacık sayısı arttıkça PyDEDA programının çalışma hızı TRAVEL’den ortalama 20 kat daha fazladır.  

• Uzay yükü etkisine bağlı olarak demet boyutlarındaki değişimler daha hızlı ve doğruya yakın elde edilebilir 

olmuştur.



Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu iç parçalarının tasarımı ve üretimi 

Algıçların (Faraday bardağı, Parıldak ve Tuzluk) temini 

Sistemin tüm bileşenleriyle birlikte vakum testlerinin tamamlanması 

Ölçüm istasyonun demet hattına dahil edilmesi ve deneme ölçümlerinin alınması 

İyon kaynağı iyileştirme çalışmalarına başlanması, kalıcı mıknatıs kullanarak 

iyonlaştırma odasının taşınabilir hale getirilmesi 

•Üretimi tamamlanan 50 um yarıçaplı, 21*21 çelikten tuzluk elimize ulaştıktan sonra 

ölçümlerin tekrarlanması (Teşekkürler Ömer İlday & UFO(Ultra Fast Optics)-Lab) 

•El yapımı ve temin edilecek CsI(Tl) parıldak ekranlarla ölçümlerin tekrarlanması, 

sonuçların karşılaştırılması 

•Yeni iyon kaynağının kararlılık testleri

Teşekkürler
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SONUÇ VE PLANLAR
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EMEĞİ GEÇENLER



YEDEKLER
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İyon Kaynağı ve Sol-1 den sonra  Faz Uzayı Grafikleri
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İyon kaynağından sonra Sol-1’den sonra

Parametre İK’dan sonra Sol-1’den sonra

ε-rms 
(πmm.mrad) 3.91 3.91

normalize 
(πmm.mrad)

0.025  0.025 

beta 0.45 8.203 

alpha -5.567 -6.303 

gamma 4.58 4.96



UFO-LAB Tuzluk Denemeleri 
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