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Yüksek Enerji Astrofiziği Algıç Geliştirme Laboratuvarı, 
High Energy Astrophysics Detector Laboratory

Laboratuvarımızda
astrofizik ve sağlık
bilimleri alanında
kullanılabilecek, 
fonksiyonel, sert X 
ışınlarına duyarlı
yarıiletken (CdZnTe
bazlı) algıç sistemleri
tasarlanır, üretilir ve
test edilir.



CdZnTe X ve gama ışını algılayıcı
sistemleri

● Neden CdZnTe?
○ Yüksek bant aralığı (~1.6 eV) ile soğutma

gerekmeden çalışma imkanı.
○ Yüksek atom numarası (Z~50) ve büyük yoğunluk

(5.8 gm/cm3) ile etkili durdurma gücü
○ İyi enerji ve görüntüleme çözünürlüğü, yüksek atım

oranlarında operasyon.
CdZnTe problemli yönleri: 
○ Deşik yük toplanması problemi (hole trapping).
○ Kristal üretimi
○ Kritik teknoloji (kristal ve elektronik)



Sıfırdan algıç yapmayı öğrenmek

Başarısız…..

!

XRD on BeEagleSat, 2017 
fırlatma, 2019 atmosfere
giriş

Çok havalı ama, az
başarılı….



Benzetimler

Zırh ve kolimatör 
parametrelerinin
kontrolü
benzetimlerle
yapılmıştır. Uzay
ortamı benzetimleri
de yapılmıştır.



GÜNCEL PROJELER

iXRD Sharjah Sat 1
Gama Prob
Gama Kamera



Sharjah-Sat-1 üzerinde iXRD



iXRD ile bilim
● Scientific motivation

○ Continuous coverage of bright hard X-ray sources, especially black holes transients
○ Catching Gamma-ray bursts and giant Soft Gamma-Ray Repeater bursts
○ Bright solar flares

● Technical motivation
○ Designing, producing, testing a fully capable detector system from scratch, operating it in outer 

space, and analyze its data
○ Full feasibility analysis from estimating background in orbit to producing response matrices of the 

detector and sensitivity analysis
● Educational motivation

○ The design and development team of 3 faculty members, 2 PhD students, 3 MSc students and 4 BSc 
students with highly significant contributions.

○ With the international collaboration (SCASS, ITU and Sabanci University), students attended 
workshops and talks on science aspects of the iXRD.

iXRD on Sharjah-Sat is viewed as a precursor of instruments on larger X-ray 
missions that can be developed jointly with participating institutions.



Sharjah-Sat-1 üzerinde iXRD
● A tungsten square collimator  to bring down the FOV to 4.2o

● 2.54x2.54x5 mm3 CdZnTe crystal from eV products
● RENA 3b based DAQ with 36 channels
● A tungsten shield to reduce background entering from the backside
● MSP 430 as the main processor, 2 SD cards for redundant storage
● 2 PCBs (to obtain better noise performance) that includes power (including 

HV), filtering and communication circuitry
● Mechanical structure to secure heavy collimator and shields, aluminum 

cover to block optical

Detector performance expectations and reality….:

● Energy range: 20 - 250 keV 35 - 250 keV
● Maximum effective area: 5.3 cm2 @ 60 keV.
● Energy resolution:  5 keV @ 60 keV* (expected from single pixels) 10 keV
● Time resolution: 16 µs. 

Sharjah-Sat-1 capabilities to match iXRD output
● Sharjah Sat 1 is a 3U cubesat with two payloads: iXRD and an optical

camera.
● ≲1o pointing accuracy, ≲1o pointing knowledge, 600s pointing capability at 

each orbit.
● S band antenna to download the entire raw data



Sistemin durumu

● iXRD and Sharjah-Sat-1 
EQM testlerini geçti (TVAC 
ve titreşim)

● Algıç başarı ile çalıştırıldı
ve veri alındı

● Cuma günü uçuş modeli
İTÜ’ye teslim edilecek,  
fırlatma Haziran 2022!

CSP0 out

An0 SOUT

Cat SOUT



iXRD Performansı

● Analog - dijital karışık
az gürültülü devre
tasarımı!!!!!!!!!

241Am (59.5 keV) ve 57Co (122.1 keV, 136.5 keV)
Enerji çözünürlüğü 10 - 15 keV, Minimum enerji 35 keV



Kanser tanısına yardımcı olacak Gama 
Prob ve Kamera Üretimi





Kristal büyütme, kesme, parlatma - ODTÜ KBL

Kristal büyütme Vertical Bridgeman
sistemi

benzetimler



Temiz Oda İşlemleri



Temiz oda işlemleri
Kristal yüzeylerinin temizlenmesi, fotolitografi,  elektrotların dökülmesi ve
pasivasyon, PCB yapıştırma
ODTÜ (KBL), Sabancı Üniversitesi (SUNUM)



Elektronik tasarım - protipleme



Mekanik tasarım-prototipleme



Kontrol ve güç kutusu + yazılım!



Test, test, test ve daha fazla test



Entegrasyon



Kalibrasyon

SU GP ODTÜ GP

FWHM: 20 keV @ 122 keV.   PLANAR konfigürasyon

241Am 241Am

57Co57Co



Fantom testleri
NEMA Standards Publication NU 3-2004

1. Hava ortaminda
duyarlılık testi

2. Saçılma ortamında 
duyarlılık testi

3. Saçılmaya karşı 
duyarlılık testi

4. Mekansal çözünürlük 
testi

5. Açısal çözünürlük testi



Gama kamera
1 x SRE 4001 + GamaCam (IDEAS) 

256 piksel
eV Products



Gama-kamera tasarımı, 
üretim aşamaları

Medium energy GP



Testler

Kolimatör Tungsten’den
ve Çin’de yaptırılmıştır.

Hibrit elektronik çözüm:
SRE 4001 ASIC yurt dışından,
taşıyıcı devre bizden
kontrol ve güç devresi ve yazılım
IDEAS



ENTEGRASYON



FANTOM testleri
Anadolu Sağlık Merkezi

NEMA NU 1-2007 PERFORMANCE 
MEASUREMENTS OF GAMMA CAMERAS 
Yapılan testler:

1. Kolimatör ile pozisyon çözünürlüğü
2. Kalkan testi 
3. Sistem düzlemsel duyarlılık ve geçirgenlik testi 
4. Mekansal çizgisellik 
5. Saçılma ortamında flod testi 
6. Saçılma ortamında nokta kaynak, kolimatör ile 
7. Saçılma ortamında nokta kaynak, kolimatörsüz 
8. Enerji çözünürlüğü  



Gama-kamera fantom test sonuçları

Mekansal çözünürlük

Mekansal doğrusallık

enerji çözünürlüğü < %5



Yerli üretimin neresindeyiz?

● Gama-prob
○ Kristal* - ODTÜ (verim az ama yeni teknikler geliştiriliyor)
○ Ön-yükseltici - tek tek parçalarla hazır (entegre ?)
○ Okuma elektoniği (yükselticiler, ADC, güç ve kontrol**)
○ Kontrol yazılımı
○ Mekanik ve ekran tasarımı

*Kristal hammaddesi Türkiye’de yok, ithal.
** FPGA, mikrokontrolcü gibi standart elektronik malzemeler ithal

KRİSTAL ÜRETİMİ ve önyükseltici tasarımı KRİTİK TEKNOLOJİDİR….



● Gama kamera
○ Büyük kristal - hala sıkıntılı. Parça parça?
○ Yüzlerce pikselli kristali PCB’ye yapıştırma - ODTÜ’de tecrübe var, 

ama denenmedi
○ ASIC - hazır değil, Türkiye’de önemli tecrübe var. İstenirse yapılır.
○ Kolimatör - Kurşun bizi çok uğraştırdı ama yapılır. 
○ Güç ve yazılım: Sorun değil.

Yerli üretimin neresindeyiz?



Daha ileri nasıl gideriz? ASIC

Tek kanal ASIC tasarımı hazır, ama üretilip test edilmedi.  Karışık sinyal
tasarımla çoklu piksele uyarlanabilir.



● TEŞEKKÜRLER



Ekstra



Science I - “Stare” at very bright sources
● GRS1915+105

black	hole	with	
mood	changes

● Cyg	X-1	HMXB	
black	hole	with	
state	transitions

● Vela	X-1	A	nearby	
bright	neutron	star

● Sco	X-1	brightest	X-
ray	source	(nearby)

● Crab the	
calibrator….

● Very	bright	
transients (mostly	
black	holes)

We	will	catch	occasional	
bright	GRBs,	and	if	we	
are	very	lucky,	we	can	
catch	a	giant	SGR	burst.

Source Crab Sco X-1 Cyg X-1 Vela X-1 1915+105 Bright T.

iXRD rate 
(cts/s)

1-2 1-4 0.3-2 0.1-3 0.1 - 1 1.0 - 3.5



Science II - Solar flares

The	solar	flares	
produce	hard	X-ray	
radiation	(>20	keV)	
from	the	footprints	of	
magnetic	loops,	as	
well	as	from	the	
coronal	flare	loop	
itself.	Hard	X-ray	
observations	provide	
a	direct	diagnostic	of	
electron	properties	in	
the	corona,	and	result	
in	calculation	of	the	
total	energy	in	the	
non-thermal	
electrons.

While	rare,	the	hard	X-ray	
bursts	can	be	very	bright.	
Our	duty	cycle	could	be	
very	low.



Feasibility I: Effective Area and Collimator Response

GEANT 4 simulations conducted to obtain on-axis effective area and the collimator response.
Max effective area: 5.3 cm2

FWHM: 4.2o



Feasibility II In-orbit background

[1] - Gruber D. E., Matteson J. L., Peterson L. E., Jung G. V., 1999, ApJ, 520, 124
[2] - Sarkar R., Mandal S., Debnath D., Kotoch T. B., Nandi A., Rao A. R., Chakrabarti S. K., 2011, Exp. Astron., 29, 85
[3] -Mizuno T., Kamae T., Godfrey G., Handa T., Thompson D. J., Lauben D., Fukazawa Y., Ozaki M., 2004, ApJ, 614, 1113

Dominant background components → 
CXB, albedo photons, and trapped 
protons.

CXB flux
10 keV - 100 MeV [1]

Albedo Photons flux                      
10 keV - 100 MeV [2]

Trapped protons 
100 MeV - 6 GeV [3]



Feasibility III Sensitivity

Sensitivity 
SNR = 3
time = 9600
live fraction = 0.9
𝚫E/E = 6%

60 mCrab in 1d in 20-100 keV

Energy 
Range 
(keV)

CXB 
(cnts/s)

Albedo 
Photons 
(cnts/s)

Trapped 
Protons
(cnts/s)

20 – 60  0.15 0.17 0.016

20 – 200 0.31 0.48 0.006



Current Status and timeline

● iXRD and Sharjah-Sat-1 
passed EQM tests (TVAC 
and vibration)

● Initial detector operation
successfull – requires more
tests.

● Software records events
and transfer data – requires
more tests.


