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TARLA
■ TARLA, Ankara Üniversitesi 

tarafından 2006 yılından beri 
yürütülmekte olan Türk 
Hızlandırıcı Merkezi Projesinin 
bir alt projesidir 

■ TARLA diğer alt projelerden 
farklı olarak kurulum 
aşamasındadır. 

■ Binası Ankara Üniversitesi’ne 
ait Gölbaşı yerleşkesinde, 
Hızlandırıcı Teknolojileri 
Enstitüsündedir.

■ HTE de kurulmakta olan hızlandırıcı gibi, Ülkemizde hızlandırıcı alanında 
faaliyet gösteren ilk enstitüdür.

■ Hali hazırda enstitümüzde 18 çalışan bulunmaktadır. 

 11 tam zamanlı teknik personel
 3 yarı zamanlı
 4 idari personel

 Ayrıca 3 kısmi zamanlı öğrenci



TARLA’nın amacı
■ Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin ilk tesisi olarak planlanan elektron hızlandırıcısı ve 

buna dayalı ışınım kaynakları tesisi 

ı Bu tesiste ;

■ 15-40 MeV enerjili elektron demeti ve 25 mm ile 90 mm periyot uzunluklu 
salındırıcı kullanarak 3-250 μm dalgaboyu aralığında Serbest Elektron Lazeri 
(SEL) üretmek ve yüksek güçlü  (ortalama güç ~ 100W )  SEL ile lazer deneyleri 
yapmak..

■ 10-40 MeV enerjili elektron demeti ve 3 farklı radyatör-kolimatör düzeneği ile 1-
30 MeV enerjili Bremsstrahlung radyasyonu üretmek ve nükleer yapı çalışmaları 
yapmak.

■ 1-40 MeV enerjili elektron demeti ile sabit hedef deneylerini yapmak 

□ Bremsstrahlung deneyleri ve lazer uygulama alanlarını genişletmek için elektron demeti 
yüksek akımlı olmalıdır.

□ Yüksek akımlı elektron demeti ancak ve ancak sürekli modda elektron demeti 
sağlayabilen süper iletken hızlandırıcılar ile sağlanabilmektedir.



TARLA yerleşim düzeni 

~60m



TARLA Yerleşim Düzeni

E = 250 keV 
σ = 500 psE = 250 keV 

σ = 10 psE =10-20 MeV
σ = 2 ps E =10-20 MeV 

σ = 0.4-5 ps

E =10-40 MeV
σ = 0.4-5 ps

FEL-1
λ= 3-20 µmBremmstrahlung

Eγ =1-30 MeV FEL-2
λ= 19-250 µm



TARLA Araştırma potansiyeli

Süperiletken

hızlandırıcıya 

dayalı demet
0 - 40 MeV ,

0-1 (1.5) mA

40 (60) kW

sürekli / atmalı

Serbest elektron lazeri Koherent IR Radyasyon 3-250 µm 
• malzeme, (bio)fizik, (bio)kimya, çevre, sağlık..

Polarize Bremmstrahlung 1-30 MeV
• nükleer fizik, astrofizik, radyasyon dayanım...
• Gama uyarmalı pozitron spektroskopi

Radyatör foil (Al,Nb)

Doğrudan kullanım
Elektron demeti  0 -40 MeV
• Radyobiyoloji, Detektör çalışmaları, Thompson saçılması
• Elektron kırınım, plazma fiziği

Tek enerjili pozitron (10 -300 keV)
• Katıhal fiziği, malzeme kusur araştırmaları…

W  moderatör

Kristal kanallama
Eğici magnet

Yari monokromatik X-ışını (10-100 keV)
• Radyason fiziği, radyobiyoloji..

Kurşun hedef
Nötron kaynağı (0 -30 MeV)
• Fizyon, malzeme, nükleer fizik

Eğici magnet
THz radyasyon ((0.1 – 3 THz) )
• Malzeme, detektör…



TARLA Elektron Demeti
Elektron paketleri kaynak içerisinde bulunan 
hızlı grid kontrol sistemi ile üretilir. CW demet

1 mA, 0-40 MeV

3 – 250 µm
•materials research
• biophysics
• biochemistry
•environment

Koherent IR lazer

Makro atma yapısı ise enjektör üzerinde kurulan 
makro atma kontrolcüsü ile yönetilir.

0 – 30 MeV
•Nuclear physics
•Nuclear astrophysiscs
•Radiation physics

Polarize Bremss

0 – 40 MeV
•radio biology
•detector studies
•materials research

Electrons



Elektron demeti parametreleri



Elektron kaynağı ve enjektör

■ Enjektör normal iletken teknoloji tabanlı olup ana bileşenleri;

► 250 kV DC termionik tabanca (ELBE tasarımı-TARLA modifikasyonu)

► 260 MHz and 1.3 GHz paketleyici oyuklar (ELBE tasarımı-TARLA modifikasyonu)

► 5 solenoid ve 1 adet dipol magnet

■ Paketler katotta üretilir ve tabancayı terk ettiğinde 250 keV enerjide ve 500 ps
uzunluktadır ve CW moddadır

■ 260 MHz lik alt harmonik paketleyici ve 1.3 GHz’lik ana paketleyici ile paketlere 
enerji yayılımı verilir ve uzun yol boyunca sıkışması sağlanır. (10 ps) 

■ Eğer istenirse (diagnostik modu için gereklidir) sürekli yapıdaki demet makro pulser
yardımı ile maktro atmalı yapıya donüştürülür. ( tekrarlama 1 Hz CW, atma 
uzunluğu 50 µs CW)



Paketleyici kovuklar
■ Paketleyici kovuklar 2015 yılı içinde teslim edildi..

■ Fabrika kabul testleri başarılı bir şekilde tamamlandı. (External Q measurement & 
resonance measurement)

■ Orijinal tasarım  SLAC& HZDR

■ Yüksek gradiyen için tasarım  tarafımızda iyileştirildi..



Elektron tabancası ve paket oluşturma sistemi 
test düzeneği



Elektron tabancası test düzeneği

Test düzeneği ile çözülen problemeler / edinilen deneyimler

■ Yüksek gerilim  250 kV
■ Yüksek vakum  1 × 10−9 mbar
■ Nispeten yüksek frekans  < 20 ps jitter 500 ps
■ Yüksek radyasyon  >2000 μs/h
■ Uzaktan kontrol  EPICS & LabView
■ …….

BPM sinyali FCT sinyali
Demet yükü



Ana Hızlandırıcı Bölümü

■ Ana hızlandırıcı bölümü; 

► 2 adet süper iletken hızlandırıcı modülü
► Modüllerin arasında konumlanmış manyetik paket sıkıştırma sistemi

■ Enjektörden gelen 1 mA elektron demeti ilk modül ile 18 MeV e kadar hızlandırılır

■ Elektron paketlerinin boyu ilk modülü terk ettiğinde 2 ps mertebesindedir.

■ Paket sıkıştırıcı ile elektron demeti 0.4 ps’ye kadar sıkıştırılabilir (ya da 5ps’ye kadar 
uzatılabilir.

■ Paket sıkıştırıcı, maksimum enerjide minimum paket uzunluğunu elde etmek için 
tasarlanmıştır.



Süperiletken ELBE modülü
■ Modül iki adet Süperiletken TESLA 

oyuğunu ihtiva eder ve sürekli demet 
sağlayabilmek için tasarlanmıştır.

■ Cryostat'ı ELBE tarafından tasarlanmıştır 
ve Research Instruments firması tarafından 
lisans anlaşması ile imal edilmektedir.

■ Modüldeki süperiletken oyuklar bağımsız RF 
kaynakları ile beslenebilir.

■ Her bir modülde 1mA akım 20 MeV/modül 
gradyen ile hızlandırılabilir.

■ Sözleşme tarihi  Ağustos 2013

■ Teslim Tarihi  Kasım –Aralık 2016



TARLA SC kovukları
■ XFEL-recipe (major steps mentioned only)
■ Main EP (110 m removal)
■ 800 C hydrogen degassing
■ Tuning of pi-mode and field flatness to >98%
■ Fine EP (40 m removal)
■ Control of pi-mode and field flatness (>98%)
■ Welding of ring & bellow
■ Control of pi-mode and field flatness (>98%)
■ Welding of helium vessel
■ Leak check of helium vessel
■ Control of pi-mode and field flatness (>98%)
■ Final surface preparation; High pressure rinsing & 120 C bake

Kovuklarım imalatı tamamlandı.. Herbir bileşen XFEL standartlarında test edilmekte..

Couplers ve antenlerin montajı yapıldı ve DESY de ilk 

çiftin testi yapıldı



SRF couplers
■ RF couplers ELBE tasarımı

■ RI tarafından imal edildi

■ The couplers were equipped with the proper antenna tip and
two couplers were assembled to a test waveguide.

■ The warm windows were also preassembled and tested
@HZDR

■ Each pair of RF input couplers (cold part, coaxial transition,
door knob) and RF windows were integrated to the resonant 
ring test facility at HZDR.

■ The power was raised in pulsed mode to a peak power of
about 50 kW and in CW mode to about 16 kW.

■ To improve the cooling, the outer walls and the cooling
channel (fro LN2) were cooled with forced air.



TARLA tuning sistemi

■ Based on ELBE design
mechanical tuning system

■ Driven by a stepper motor 
followed by a gear box
(Phytron ZSS25.200.0,6-
HD05/80)

■ Tuning range → ±120 kHz

■ Resolution → 10 Hz

■ Tuning speed → 5 Hz/ms Lever arms Flexible hinge



Manyetik paket sıkıştırıcı/uzatıcı

■ Paketlerin enjektörden ilk SRF oyuğuna geçişinde yakalama problemi oluşmaktadır.  (~1.5 MeV enerji 
kaybı ve paketin kuyruk – kafa yer değiştirmesi)

■ Standart bir paket sıkıştırıcı kullanmak için paketin faz uzayının ikinci oyuk ile döndürülmesi 
gerekmektedir ki bu da ikinci oyukta etkin hızlandırma yapılmamasına neden olur.

■ TARLA paketlerini sıkıştırmak için farklı bir manyetik dizinim tasarlanmıştır (R56=+11cm)

■ Bu paket sıkıştırıcı ile ikinci oyuk doğrudan hızlandırma için kullanılır ve enerji kaybı olmaz. 

■ Eğer paketler uzaltılmak istenirse ikinci oyuk faz uzayını döndürmek için kullanılır.



TARLA RF – Sistemi, Blok diyagram



RF yükselteçler
■ Herbir SRF oyuk 18 kW güç ileten katıhal

yükselteçleri ile beslenecektir.

■ Klystron veya IOT’lere göre basit ve daha ucuz 
olan bu yükselteçler için SigmaPhi firması ile 
sözleşme aşamasındayız



Düşük seviye RF kontrolcüler

■ Bütün oyukların sürülebilmesi için gerekli olan sinyalizasyon sistemidir.

■ Oyukların doğru frekans – faz – gradyen de çalıştığını kontrol eder. 

■ TARLA’da DESY tasarımı μTCA4 standardında LLRF kullanılacaktır
 Field controller
 heater controller
 stepper motor driver
 piezo controller



Helyum soğutma sistemi

■ Bileşenleri ;

► Helium refrigerator (4 K box)
► Distribution Box (2 K box, housing 

cold compressors)
► Two compressors
► Warm vacuum pump station
► Oil remover, transfer lines, vaporizer 

etc..

■ Kapasite

► 210 W @1.8K
► 16 mbar ± 0.2mbar

■ Tüm sistemin Kasım 2014 tarihinde teslimatı 
yapılmıştır, ve borulama  Şubat 2015 tarihi 
itibari ile başlayacaktır

■ Kurulum işlemi yaklaşık 3 ay sürecek, test ve 
işletime alma işlemi yaklaşık 2 ay sürecektir

• Helyum soğutma sistemi süper iletken hızlandırıcı modüllerini -271 C sıcaklığa soğutan 
sistemdir. 

• Helyum soğutma sistemi Air Liquide firması tarafından imal edilmiştir. 
• Kurulum için gerekli olan tüm sözleşmeler tamamlanmıştır. (Su soğutma sistemi, Sıvı 

azot sistemi, Gaz helyum hatları..)



Sıvı Nitrojen sistemi
■ Sıvı Nitrojen 

termal izolasyon için 
kullanılacaktır

■ Günlük sıvı azot 
ihtiyacı  ~400 l

■ TARLA’da doğrudan 
sıvı azot temini 
yöntemine gidilmiştir.

• Sıvı nitrojen dağıtım hattı borulaması; Aralık 2014 sözleşme, Mayıs 2015 
kabul testleri (İmtek-Demaco) 

• 300 ton sıvı nitrojen temini ve sıvı nitrojen tankı Aralık 2014 sözleşme (Air
Liquide)



Su soğutma sistemi

■ Su soğutma sistemi

► Güç kaynakları
► Yükselteçler
► Kompresörler
► Magnetler
► ...

gibi cihazları soğutmak için kullanılacaktır…

CHILLER 1 CHILLER 2 CHILLER 3
COOLING
TOWER

EMITTER / COLLECTOR

EQUIPMENT
HEAT

EXCHANGER

Auxullary
Input/Output

Radyoaktif olamayan bölge ve radyoaktif bölge 
olmak üzere iki aşamada kurulumu 
planlanmıştır..

Radyoaktif olamayan bölge: Sözleşme Ağustos 
2014; test Mart 2015
Radyoaktif bölge: sözleşmesi yapıldı

Radyoaktif 
olamayan bölge Radyoaktif bölge 



Serbest Elektron Lazeri üretimi

■ 3-250 µm dalgaboyu aralığını taramak için iki adet salındırıcı sistemi kullanmayı 
amaçlamaktayız

► U90; 90 mm periyot uzunluğuna sahip salındırıcı magnet 
► U25; 25 mm periyot uzunluğuna sahip salındırıcı magnet 

■ Demetin salındırıcılara sokulması için 30° akromatik  demet hatları kullanılacaktır

■ Salındırıcılar özdeş rezonatör sistemlerinin merkezine konumlandırılacaktır. 

■ Uzun dalga boyu elde etmek için rezonatör sistemine dalga kılavuzu kurulması 
gerekmektedir.

file://VBOXSVR/avni/Desktop/izyef_2013/figures/FELL.gif
file://VBOXSVR/avni/Desktop/izyef_2013/figures/FELL.gif


Salındırıcı Magnet tasarımı



Demetin Salındırıcı magnetlere 
iletilmesi

■ 16 ve 38.5 MeV enerjili demetin maksimum ve minimum salındırıcı şiddetine göre 
U25 (üst) ve U90 (alt) magnetlere iletilmesi 



Salındırıcı girişinde demet faz 
uzayları

■ TARLA demet hattının en önemli özelliği maksimum enerjide minimum paket 
boyunun (maksimum pik akım) elde edilmesidir.

■ Simülasyon sonuçları maksimum ve minimum paket boyları için ve farklı 
enerjilerdeki demetin salındırıcı girişinde faz uzaylarını göstermektedir.



SEL hesaplamaları

■ Farklı salındırıcılardan 
elde edilebilecek lazerin 
dalga boyu

■ Farklı salındırıcılar için 
tek geçiş lazer kazancı



Örnek hesaplama

■ U25 ten elde edilebilecek 2.75 µm FEL içim Zaman bağımlı 
simülasyon

E=38:2 MeV
Ku = 0.35 
Zr=0.75
σb= 0.5 ps

Detuning yok
R1=R2=5.86
Ayna yansıma oranı=%98

FEL dinamiği

Elektron demeti 

enine ebatları



Salındırıcı - Rezonatör ve Beklenen SEL 
parametreleri



Önerilen SEL uygulamaları
■ Önerilen SEL istasyonları

► IR spectroscopy lab.
► SFG-PP lab.
► Bio-Micro Spectroscopy lab.
► Material research lab.

■ Kullanıcı grupları

► Ankara Üniversitesi
► Gazi Üniversitesi
► Bilkent Üniversitesi
► ODTÜ
► ….

■ Her bir odada 0-100 W SEL yanında SEL ile 
senkronize (Δσ<100 fs) 700 – 1000 nm dalga 
boylarında 

► Ti-sapphire laser
► Nd:Yag laser

lazer kaynağı mevcut olacaktır.



Mekanik Tasarım

Mustafa Yıldız, Çağlar Kaya, A. Aksoy



Mekanik Montaj

Mustafa Yıldız, Çağlar Kaya, A. Aksoy



Demet Hattı Elemanlarının tasarımı



Elektronik tasarım ve imalat

Pulser potansiyometre

PULSER TRIGGER/MACROPULSER6 KANALLI SICAKLIK ÖLÇÜM VE KONTROL 

CİHAZI
Remote Controlled Switch Mode Power Supply

Lab Type Linear Power Supply

Optic RF Transmitter and Receiver

Remote Controlled Relay BoxSpectrum Analyzer

B.Koc,
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Vakum çalışmaları

■ Yüklü parçacığın ilerleyeceği 
güzergahta boşluk (vakum) 
oluşturulması gerekmektedir. 

■ Vakum seviyesi genellikle 10-7 - 10-

10 mbar aralığında değişir (TARLA 
10-9 mbar) 

■ Teknolojik bileşenleri

► Pompa teknolojisi

► Hazne teknolojisi

► Valf teknolojisi

► Gauge teknolojisi.
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Elektrik dağıtım 
■ Hızlandırıcılar elektrikteki hatalara çok duyarlıdırlar

► Faz hataları, genlik hataları, kesintiler, yüksek harmonikler,..

~2000 kVA kurulu güç

2000 kVA trafo

2000 kVA jenaratör

1800 kVA UPS

Tüm bina tek hat 

üzerinden 

besleniyormuş gibi 

altyapı hazırlanmıştır

RF elemanlarının hattı 

olabildiğince izole 

edilmiştir.. 



Havalandırma sistemi
■ CW elektron demetinin (64 kW) oluşturacağı yüksek radyasyon (~3s/h) zırhlı bölgelerde bulunan havayı 

iyonize edecektir  iyonize havanın zırhlı bölgelerden sızdırmadan dışarı (yükseğe) atılması gerekmektedir.

■ Ayrıca birçok RF elemanı (yükselteçler, osilatörler, RF kontrolcüler, kablolar…) sıcaklık değişimine çok 
duyarlıdır  sıcaklık hassas kontrol edilmelidir…

■ Radyasyon zırhlı bölgelerden bacaya kadar kanalların imalatı ve fan/aspratör donanımlarının imalatı 
tamamlanmıştır..

■ Elektronik odaların hassas iklimlendirme çalışmaları tamamlanmıştır..

• Deiyonize hava bacası / 
iyonizasyon ölçüm sistemi / 
filtrelendirme sistemi için çalışmalar 
tamamlanmıştır..

• Bütçeye bağlı olarak temini en kısa 
zamanda yapılacaktır..



Zırhlı kapılar
■ Binada öncesinde kurulan 

zırhlı kapılar radyasyon 
sızıntı zaafı oluşturduğu 
için zırhlı bölgelere geçiş 
yeniden düzenlendi.

■ İnşaat altyapısı 
tamamlanan kapıların 
taslak mekanik tasarımları 
tamamlandı

■ Kapıların imalatı bütçeye 
bağlı olarak en kısa 
zamanda yapılacaktır..

Eski kapı 

yerleşimi

Yeni kapı 

yerleşimi



Radyasyon güvenliği

Tesiste kullanılacak tüm 
radyasyon teşhis elemanları 
belirlenmiştir.

Tüm teşhis elemanları kendi 
içerisinde bir ağa bağlı olup 
makine kontrolünden bağımsız 
çalışmalı ve makineyi 
yönetmelidir.

Sistem “fail-safe” olmalı ve 
sertifikalanmalı / akredite 
olmalıdır..

Uluslar arası bir firma ile 
sistem tasarımı hakkında 
çalışmalarımız devam 
etmektedir..



Dose

Demet Durdurucular

Kurşun
Vakum
Bakır
Alüminyum

Aktivasyon 20 Ci
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TARLA NETWORKS AND CONTROL SYSTEMS

PROFINET Network Profile

•Industrial Ethernet

•Use IEEE 802.3 Ethernet and IEEE 802.11

•Peer-to-Peer integration

•Safety

OPC Server

•Industrial Communication

•EPICS and PLC Integration



Sonuç
■ TARLA tesisi TAC Projesinin ilk adımı olup, Ülkemizde ve bölgemizde ilk hızlandırıcı 

tabanlı kullanıcı laboratuarı olacaktır. 

■ Proje kapsamında tamamlanan adımlar

► Hızlandırıcı teknolojileri enstitüsü kuruldu
► TARLA tesisinin teknik tasarım raporu %90 oranında tamamlandı.
► Hızlandırıcının konumlandırılacağı bina %95 oranında tamamlandı (altyapı eksiklikleri 

gideriliyor)
► Türkiye'nin ilk CW, yüksek akımlı, paketli elektron tabancasını imal edildi ve başarılı 

testler yapıldı

■ Planlama

► 2016 
 1. çeyrek Helium soğutma sisteminin işletime alınması

 3. çeyrek  SRF modüllerinin testlimi ve kurulumun başlaması 

 4. çeyrek  Enjektör sisteminin tüm testlerinin tamamlanması ve SRF demetsiz işletime alınması 

► 2017 
 SRF1 demet üretimi (20 MeV)

 İlk deney istasyonunun kurulumunun başlaması (geleneksel lazer kaynakları ile)

 Sabit hedef deneyleri

► 2018 tek hat lazer üretimi, sabit hedef deneyleri, 2. lazer hattı kurulumu

► 2019 sonu projenin tamamlanması



Teşekkürler!



Lisansüstü 
Eğitim 
@
TARLA


