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FOTO ÇOĞALTICI TÜPLER

• Foto-algılayıcılar foto-elektrik olay 
ile ışığı elektrik sinyaline çevirirler.

• Foto Çoğaltıcı Tüpler(FÇT) bu foto-
algılayıcılardan birisidir.

• Aslında ışığı değil, biraz sonra 
göreceğimiz üzere, elektronları 
çoğaltırlar. Bu nedenle adını hep 
garipsemişimdir.

• Bundan sonra onlardan 
bahsederken FÇT kısaltmasını 
kullanacağım.

• FÇT’lerin çok değişik kullanım alanları 
vardır. 

• İleride Yüksek Enerji Fiziği’ndeki
kullanımlarından kısaca 
bahsedeceğim.

FÇT
Işık(foton)

Elektrik Sinyali



ÇEŞİTLİ TİP VE BOYUTTAKİ FÇT’LER

FÇT’LERİN İÇ YAPISI

• FÇT temel olarak havası boşaltılmış bir muhafaza 
içerisine yerleştirilmiş Fotokatot-Elektron Çoğaltıcı 
ve Anot bölümlerinden oluşur.

• Bu bölümler kullanılış amaçlarına göre farklı 
materyal ve geometrilerde yapılır.

• En önemli iki parametre algılanan ışığın dalga boyu 
ve FÇT sinyalinin zaman tepkisidir.

FÇT’nin
Genel Görünümü



FÇT’LERDE KULLANILAN BAZI FARKLI ELEKTRON 
ÇOĞALTICI KONFİGÜRASYONLARI

• Dairesel kafes tipi tıknaz (compact) bir yapıya ve hızlı zaman 
tepkisine sahiptir.

• Kutu ve ızgara tipliler süper elektron toplama verimliliğine 
sahiptir. Bu da yüksek algılama verimliliği ve iyi tekdüzelik 
(uniformity) sağlar.

• Doğrusal odaklamalı tipler  hızlı zaman tepkisine, iyi zaman 
çözünürlüğüne ve mükemmel atım(pulse) doğrusallığına
sahiptir.(Ekte karşılaştırma tablosu var)

• Bunların dışında da elektron çoğaltıcı konfigürasyonları 
vardır.

Dairesel-Kafes
Kutu ve Izgara

Doğrusal Odaklamalı



PENCERE VE FOTOKATOT MALZEMELER

Sıklıkla Kullanılan Pencere 

Malzemeleri

• MgF2 kristal (UV 115nm’ye kadar 
geçirgen)

• Safir (Al2O3) (150nm’ye kadar geçirgen) 

• Sentetik Silika (160nm’ye kadar UV 
geçirken)

• UV Cam(185nm’ye kadar UV geçirgen)

• BoroSilikat Cam (En sık kullanılan, 
300nm daha küçük dalga boylarını 
geçirmez.)

• Pencere malzemeleri temel olarak optik 
geçirgenliklerine göre seçilir.

Sıklıkla Kullanılan Foto-katot 
Malzemeleri

• CS-I (UV) 

• Cs-Te (UV)

• Sb-Cs (UV+görünür)

• Bialkali(Sb-Rb-Cs,Sb-K-Cs) (UV+görünür, daha yüksek KV, 
düşük KA)

• Çoklu-alkali(Na-K-Sb-Cs) (S20) (UV+görünür+IR (850nm))

• Ag-O-Cs (S1)  (400-1200nm fakat görünürde daha düşük 
KV)

• GaAsP(Cs) (UV-900nm arası düzgün tepki)

• vs.

• Fotokatotlar da duyarlı oldukları dalga boyuna göre 
seçilir.



FÇT’LERİN TEMEL PARAMETRELERİ

• Kuantum Verimlilik

• Kazanç

• Karanlık Akım

• Zaman Parametreleri  
• Sinyalin

• Yükselme Süresi

• Genişliği

• Direk(Transit) Geçiş Süresi



KUANTUM VERİMLİLİK(KV), η(λ)

• Foto-elektron, fotoelektrik etki ile 
kopar. Foto-elektronun kinetik enerjisi: 

ile verilir.

• Kuantum Verimlilik (KV),

()=
𝑌𝑎𝑦𝚤𝑛𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑘𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑑üş𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤()

ile verilir.
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SPEKTRAL TEPKİ



FÇT’NİN KAZANCI

nn KVKazanç  )(

• FÇT’nin kazancı Anot akımının Katot akımına oranıdır.   

• Kazanç genellikle dinotların sayına ve karakteristiklerine 
ve FÇT’ye uygulanan besleme gerilimine bağlıdır.  
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-> İkincil yayınlama faktörü

n->Dinot Sayısı

V->Dinotlar arası uygulanan 
voltaj

G=106



KARANLIK AKIM

• Bir FÇT ışığa maruz kalmasa da  içerisinden oldukça küçük bir akım 
akar. 

• Bu akım karanlık akım olarak(dark current) adlandırılır.  

• Bu akımın bir çok kaynağı vardır. Bunlardan bazıları :
• Foto katottan ve dinotlardan termoiyonik yayınım,
• Sızıntı akımları,
• Alan yayınlamalı akım (Field emission current) (Yüksek Elektrik alandan 

kaynaklı)
• Kozmik ışın veya FÇT’de kullanılan malzemelerde bulunan radyoizotoplardan 

kaynaklan akım.
• vs.

Genellikle bir çok FÇT karanlık akımı en-az olacak şekilde dizayn 
edilir.  



ZAMAN KARAKTERİSTİKLERİ 

• Geçiş Süresi(Transit Time ) : Foto-katottan yayınlanan foto-elektronun dinotlar üzerinden anota ulaşması için geçen süre.

• Yükseliş Süresi( Rise Time) : Sinyalin maksimum genliğinin %10’nundan %90’nına kadar yükselmesi için geçen süre.  

Yükseliş süresi sinyalin hızlılığının göstergesidir ve zamanlama uygulamaları için oldukça önemlidir. 

• Düşme Süresi (Falling Time) : Sinyalin maksimum genliğinin %90’nundan %10’nına kadar düşmesi için geçen süre.  

• Sinyal Genişliği (Pulse Width ) :  Yarı maksimumdaki sinyal genişliğidir. 

• Algılama süreçleri için toplam süre = Geçiş Süresi + Sinyal Genişliğidir.  



IŞIK KLAVUZU

Işık kılavuzları ışığın yönlendirilerek bir yere toplanmasını sağlar. 
Bu yer genellikle ışığın elektriğe çevrileceği foto-algılayıcıdır (FÇT gibi).

Sintilatörlerin deneysel bir uygulaması.
İki sintilatörden aynı anda bir sinyal 
algılamak yüklü bir parçacığın geçişini 
gösterir.



FÇT’LERİN YEF’TE KULLANIM ALANLARI

• En tipik uygulaması FÇT’nin bir 
sintilatöre eşleştirilmiş 
radyasyon algılayıcısıdır.

• Biraz daha karmaşık uygulama 
muon sayaçları ve muonların
yaşam sürelerinin ölçülmesidir.

MÜONUN YAŞAM SÜRESİNİN ÖLÇÜMÜ

Bizim Lab.’tan Bir Görüntü.



SÜPER KAMİOKANDE 
CMS HF

SÜPER KAMİOKANDE’DE 
KULLANILAN FÇT’LER

FÇT’LERİN YEF’TE KULLANIM ALANLARI

Tavanda 302 , 
Tabanda 308,
Yan Duvarlarda
1275

R7600U-200-M4R7525

1800 FÇT



CASTOR

• CASTOR(Centauro And STrange Object Research), CMS’in
bir diğer alt kalorimetresidir.   

• Bir örnekleme kalorimetresidir. Tungsten ve kuvartz
plakaların sandaviçlenmesiyle yapılmıştır.

• centauros & stranglets olarak adlandırılan anormal 
olayları incelemek için CMS’e eklenmiştir. 

• CASTOR’da sinyal, kuvars plakalarda üretilen Çerenkov
ışımasının fotonlarından oluşur. 

• Bu nedenle CASTOR FÇT’lerinin Kuantum Verimliliklerinin 
Çerenkov pikinde en fazla olması istenir.  

√s = 5.5 TeV (Pb+Pb)

5.46 ≤ η ≤ 7.14

CASTOR FÇT’lerinin Özellikleri

•Azimutal 16 bölüm(20)

•Boyuna 18 bölüm.

•Etkileşme noktasından 14.36 m. 

R5380 Hamamatsu



CASTOR’UN FÇT’LERİNİN TESTLERİ

• Laboratuvarımızda CASTOR’un FÇT’lerinin
testleri yapıldı.

• Ayrı zamanlarda 2 farklı modelin testleri yapıldı. 

• 1.grupta 34 adet  R5380 2.grupta 124 adet ise 
R7378A modeli test edildi. CASTOR’da şu an 
R7378A modeli kullanılıyor.

• Her iki model de Hamamatsu’ya ait. 



Genel bir  Taban(Base)

Katot Taban

Anot Taban



PROGRAM ÖNYÜZÜ VE KULLANILAN CİHAZLAR

Program olarak LabView’da geliştirdiğimiz bir 
program kullandık.

Lazer(337nm) Tungsten Lamba

NI’nın DIO&ADC Pico Ampermetre

Düşük Voltaj Güç Kaynağı Yüksek Voltaj Güç Kaynağı

!! Resimler Gerçek Boyutları 
yansıtmamaktadır.

Nötral Yoğunluklu Filtreler



KAZANÇ VE KARANLIK AKIMIN ÖLÇÜLMESİ

• Karanlık akım ölçülürken halojen lamba söndürülür.

• FÇT’ye besleme gerilimi uygulanır. 

• Bir pikoampermetre(PAM) ile FÇT’den geçen akım 
ölçülür.

• FTÇ’ye uygulanan besleme gerilimi artırılarak akım 
gerilimin fonksiyonu olarak ölçülür.

• Katot  karanlık akımı oldukça düşük olduğu için 
sadece anot karanlık akımı ölçüldü.

• Üç değişik akım ölçüldü:
• Karanlık Akım

• Katod Akımı

• Anot Akımı

• Halojen lamba yakılır.

• Katot akımı oldukça düşük olduğu için NYF çıkarılır.

• FTÇ’ye uygulanan besleme gerilimi artırılarak PAM 
ile akım-gerilimin fonksiyonu olarak ölçülür. 
Katoda uygulanan gerilim anota uygulanandan 
farklıdır.

• Anot ve Katot akımı ölçülürken farklı tabanlar 
(base) kullanılır.

• Halojen lamba yakılır.

• Nötral yoğunluklu filtre(NYF) ile akım FÇT’ye
zarar vermeyecek düzeye ayarlanır.

• FTÇ’ye uygulanan besleme gerilimi artırılarak 
PAM ile akım gerilimin fonksiyonu olarak 
ölçülür.

KARANLIK AKIMIN ÖLÇÜMÜ

ANOT AKIMI ÖLÇÜMÜ 

KATOT AKIMI ÖLÇÜMÜ 
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AKIM VE KAZANÇ ÖLÇÜM DÜZENEĞİ
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ANOT’UN KARANLIK AKIMI
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KAZANÇ

• Kazanç=Fd*IA/IK
• Burada Fd filtre düzeltmesidir.

• Katot akımı filtre ile 
ölçüldüğünden ölçülmesi 
gerekenden büyük olarak 
ölçülür.

• Dolayısıyla filtre düzeltmesi 
yapmak gerekir. 
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ZAMAN PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

• Zaman parametreleri diğer bir karanlık 
kutu kullanılarak ölçüldü.

• Işık kaynağı olarak 337nm’lik birkaç 
ns’lik yükselme zamanına sahip atım 
üreten Lazer kullanıldı.

• Ölçümler 500 Mhz Dijital 
Osilaskop(OSK) kullanılarak yapıldı.  

• Lazer atımı ışığı iki kola ayıran demet ayırıcıya 
gönderilir.

• Işıklardan biri FÇT’ye diğeri ise referans olarak 
kullanılan bir PIN diyota gider.

• PMT sinyalinin zaman parametreleri 100 ölçümün 
ortalaması alınarak OSK’ya kaydedilir.

• Bu işlem gerilimin istenilen aralıkta(700-1600V) 
basmak olarak arttırılmasıyla(100V) devam ettirilir.
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ZAMAN PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Zaman Parametreleri ölçüm
Düzeneğine Yakından Bakış

Yüksek Voltaj 
Kaynağı

Düşük Voltaj
Güç Kaynağı

Lazer
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1600V

1300V

1100V

900V 700V

SİNYAL ŞEKİLLERİ
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TEŞEKKÜR

• Burada bu ölçümleri yapabilmek için deneyimlerinden epeyce
yararlandığımız ve desteklerini esirgemeyen Iowa grubuna ve özellikle de
Prof.Dr. Yaşar Önel çok teşekkür ederiz.



MUON TELESKOPUMUZ



MUON TELESKOPUMUZ

• Laboratuvarımızda bir de muon ölçüm düzeneğimiz var.

• CERN’den getirdiğimiz eski kullanılmayan sintilatörlerden (Chorus’tan
sökülen) ve yine eski deneylerden bulduğumuz FÇT’lerden yaptık.

• Üç tane muon sayacından oluşuyor.

• Araştırma amaçlı olmasa da eğitim amaçlı kullanmaya çalıştığımız bir 
sistem.



KISACA DİĞER DENEYİMLERİMİZ

• HF Kalorimetresinin Liflerinin (fiber) Radyasyon Dayanıklılığı Testleri.
• HF’in çevrimiçi (Online)  radyasyon hasarı tespit sisteminin geliştirilmesi, 

kurulması, veri analizi.
• HF ve CASTOR’un yapım aşamalarının tümüne katkı.
• HF ve CASTOR’un demet test ve analizlerine katkı.
• HF’de FÇT’lere çarpıp anormal vuruş(hit) oluşturan muonların belirlenmesi.
• Çevrimdışı (Offline) Veri Kalite İzleme (DQM offline) ve Derhal Geri Bildirim 

(Prompt Feedback) analizleri.
• HCAL sisteminin LED ve Fizik Verileriyle kalibrasyonu.
• HCAL sisteminin sinyal kaidesinin (pedastal) izlenmesi.
• HF’in Elektronik Kartlarının Testi.

ALGILAYICI



KISACA DİĞER DENEYİMLERİMİZ

• Monojet Olaylarında Karanlık Madde Araştırılması.

• İki Jet Rezonansında Yeni Parçacık Araştırmaları.

• B-Fiziği.

• Jet Şekillerinin İncelenmesi.

• İleri bölge fiziği (Low x physics) 

FİZİK



500 Mhz LeCroy
Osilaskop

Keithley Picoampermetre
Model 6485 

Spectra Physics
Nitrojen laser (337nm)

LABORATUVARIMIZDAKİ
ELEKTRONİK EKİPMANLAR

• VME, NIM ve CAMAC CRATE
• CAMAC ADÇ 
• ÇAKIŞMA ÖLÇÜCÜLER (COİNCİDENCE 

UNİTS) 
• SİNYAL ÇOKLAYICILAR (FAN-IN-OUT)
• SAYAÇLAR (SCALER)
• DÜZEY AYARLAYICILAR (LEVEL 

ADAPTOR)
• SİNYAL KIRPICILAR(DISCRIMINATOR)
• YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJ 

KAYNAKLARI
• İKİLİ ZAMANLAYICI (DUAL TİMER)

GENEL GÖRÜNÜM
GENEL GÖRÜNÜM

ELEKTRONİK EKİPMANLARDAN
GENEL BİR GÖRÜNTÜ

SİNTİLATÖRLER

NELERİMİZ VAR



SORUNLAR VE GÜÇLÜKLER

• Laboratuvar çalışmaları için yeterli maddi destek 
bulamamak. Bu nedenle sistemi tam otomatik 
yapamadık.

• Deneyimli eleman bulma veya istihdam etme ve 
deneyim kazananları grupta tutma sıkıntısı.

• Teknik personel yetersizliği. Dolayısıyla her şeyden 
anlamak zorunda kalmak.

• CASTOR  FÇT’lerinin CERN’den buraya, buradan 
tekrar CERN’e gönderilmesinde yaşanan  Gümrük
Formalitelerinin zorluğu.

• TAEK projelerinde yukarıdaki problemleri çözecek 
tarz kalemlerin desteklenmemesi ve TÜBİTAK’ın 
desteklerinin (panel sisteminin) de bu işlere çok 
uygun olmaması. 

• Doğrudan alım yapamadığımız için aracı firmalarla 
çalışmanın maliyeti arttırması.

• Diğer gruplarla yeterli iletişim içinde olamamak.

• Ülkemizde bu tür çalışmaların henüz emekleme 
aşamasında olması.

• YEF için algılayıcı geliştirilecekse demet testleri için 
ülkemizde yüksek enerjili hızlandırıcıların yokluğu.

• Radyoaktif kaynaklar, kozmik ışınlarla, terapi amaçlı 
kullanılan lineer elektron hızlandırıcılarıyla, 
TAEK’teki proton hızlandırıcısıyla ve araştırma 
amaçlı reaktörlerle  belki küçük ölçekli testler 
halledilebilir!? 

• Ülke dışındaki hızlandırıcılardan demet testleri için 
zaman alınması, algılayıcıların nakli, maliyet ve 
zaman açısından pratik olur mu!?

• vs.

BİZE ÖZEL GENEL



• http://library.cu.edu.tr/tezler/7525.pdf

• http://library.cu.edu.tr/tezler/7814.pdf

• http://library.cu.edu.tr/tezler/6427.pdf

• http://library.cu.edu.tr/tezler/6878.pdf

• http://hamamatsu.magnet.fsu.edu/articles/photomultipliers.html

• http://ir.uiowa.edu/etd/122/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Photocathode

• Leo, William R., Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments,A 
How-to Approach, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994.

KAYNAKLAR

http://library.cu.edu.tr/tezler/7525.pdf
http://library.cu.edu.tr/tezler/7814.pdf
http://library.cu.edu.tr/tezler/6427.pdf
http://hamamatsu.magnet.fsu.edu/articles/photomultipliers.html


Anot&Dinot

• Bir foto-çoğaltıcı tüpün elektrot yapısı ve potansiyel dağılımı optimum
performansı sağlayacak şekilde üretilir. Dinotlar için ikincil yayınım
materyalleri olarak Antimon, berilyum oksit (Be-O), magnezyum-oksit(Mg-
O), galyum-fosfat (Ga-P), galyum-arsenik fosfat kullanılır. Bu materyaller
bakır, berilyum ya da paslanmaz çelik, nikel’den yapılan bir alt katmanın
üstünü kaplamak için kullanılır.

• Anot ya da toplayıcı, son dinota çok yakın olarak ızgara şeklinde yerleştirilir.
Böylece son dinota yakın olan dinotlardan yayınlanan elektronlar anotun
içerisinden geçip giderler ve sadece son dinottan yayınlanan ikincil
elektronlar toplanır. Bu düzenleme son dinot ve anot arasında yüksek bir
elektrik alan oluşmasına olanak sağlar ve boşluk yüklerinin etkisini azaltılır.
Ayrıca son dinot, toplayıcı çevresinde kısmen bir elektrostatik ekran
formundadır.





•Ag-O-Cs, S-1 olarak da adlandırılır. 1929’da geliştirilen ilk foto-katod bileşiğidir. 300 nm’den 1200 nm’ye kadar duyarlıdır. 
Since Modern materyallere göre Ag-O-Cs daha yüksek karanlık akıma sahip olduğu için bu günlerde bu foto-katodu kullanan 
FÇT’ler soğutularak sadece kızıl ötesi (infrared)  bölgede kullanılmaktadır.  
•Sb-Cs (antimon-sezyum), UV’den –görünür bölgeye kadar temel olarak yansıtmalı modlu foto-katotlarda kullanılır. 
•Bialkali (antimon-rubidyum-sezyum Sb-Rb-Cs, antimon-potasyum -sezyum Sb-K-Cs). Spektral tepki aralığı  Sb-Cs’a 
benzerdir, fakat ondan daha yüksek duyarlılığa ve daha düşük karanlık akıma sahiptir.  Duyarlılıkları en yaygın kullanılan 
sintilatör materyalleriyle iyi eşleşir. Bu nedenle sıklıkla sintilatör sayaçlarıyla iyonize radyasyon ölçümünde kullanılırlar.
•Yüksek sıcaklık bialkali veya düşük gürültü bialkali (sodyum-potasyum-antimon, Na-K-Sb). Bu materyal sıklıkla 175 °C’ye 
kadar dayanabildikleri için petrol kuyularının incelenmesinde kullanılır.  Oda sıcaklığında bu foto-katotlar çok düşük karanlık 
akımda çalıştıklarından foton-sayımı uygulamalarında kullanılmaları oldukça idealdir.  
•Çoklu-alkali (sodyum-potasyum-antimon-sezyum, Na-K-Sb-Cs), S-20 olarak da adlandırılırlar. The çoklu-alkali foto-katotlar
UV’den yakın kızılötesine kadar oldukça geniş spektral tepkiye sahiptirler. Geniş bant foto-spektrometre ve foton sayıcı 
uygulamalarında geniş kullanım alanları  vardır.  Özel aktivasyon süreçleriyle  uzun dalga boyu tepkileri 930 nm kadar 
genişletilebilir.  
•GaAs (galyum(II) arsenid). Bu foto-katot materyali UV’den 930nm’ye kadar çoklu-alkaliden daha geniş bir spektral tepki 
aralığını kapsar. 
•InGaAs (indium galyum arsenid).GaAs ile  kıyaslandığında çoklu-alkali kızıl ötesi skalasında duyarlılığı daha büyük dalga 
boyuna genişletirler. Dahası, 900 nm-1000 nm aralığında, InGaAs Ag-O-Cs’den daha iyi sinyal gürültü oranına sahiptir. Özel 
imalat teknikleri kullanılarak bu foto-katodun çalışma bölgesi 1700nm’ye kadar genişletilebilir. 
•Cs-Te, Cs-I (cezyum-telürür, sezyum-iyodür). Bu materyaller vakum UV ve UV ışınlarına duyarlıdır. Fakat görünür bölgeye 
duyarlı değildir ve bu nedenle solar kör olarak da anılırlar.  Cs-Te 320nm’den daha uzun ve Cs-I ise 200nm’den daha uzun 
dalga boylarına duyarsızdır.  

https://en.wikipedia.org/wiki/UV
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubidium
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium
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