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İnşaat Mühendisliği Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Gıda Mühendisliği





5/31/2016Tuba ÇONKA NURDAN-TAÜ 

IRADETS özel bir yan ürün (spin-off) şirkettir. Teknopark

Istanbul’da kurulan ilk 110 firma arasında yer almıştır. Şu anda

başvuran ve sıra bekleyen 1400 kadar high-tech firması

bulunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı teknoparklarından birisi olması

hedeflenen Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İstanbul Ticaret

Odası’nın (İTO) ana ortaklığında kurulmuştur.



IRADETS temelde 2 alanda faaliyet gösterir:

 Uzay radyasyon çalışmalarında uzay radyasyon
ortamından ve uzay ortam simülasyonlarından ESCC / ESA , 
JEDEC, ASTM ve Askeri Standartlara göre yapılan ışınlama
testlerine ve hatta kritik elektronik sistemler ve/veya bileşenler
için adaptasyon teknikleri veya alternatif çözümler önerir..

 Araştırma ve yenilikçi radyasyon algılama sistemlerinin
geliştirilmelerini uzay, sağlık, çevre, milli güvenlik, nükleer
tesisler radyasyon güvenliği ve atık izleme

alanlarında, sismoloji, jeofizik / jeoloji, 

yüksek enerji , nükleer ve

parçacık fiziği uygulamaları

sağlamaktadır.



Detektör Sistemi

Projede önerilen detektör sistemi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, 

• Radyasyon tipine göre değişebilir sintilasyon veren plastik ya da kristal

uç sintilatör kısmı

• Sintilatöre bağlı olan ve sintilatörde oluşan fotonu SiPM'e ulaştıran fiber,

• SiPM (Birçok mikro piksel den oluşan ve her bir pikseli çığ fotodedektör

olarak davranan silikon PM)

• SiPM in çıktısını diğer çevresel parametrik ölçümler ile birlikte okuyan, 

gerçek zamanda verilen dozun 3D profilini gösteren ve bilgisayara veri

aktarımını sağlayan elektronik donanım.



Kullanım Alanları
Üç değişik kullanım alanı için dozimetre prototipleri geliştirilecektir:

 Elektron ve gama ışınları ile hasta ışınlanmasında kullanılan

radyoterapi tekniği Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) 

sırasında in vivo ve gerçek zamanlı, üç boyutlu dozimetrik ölçüm

 Dış alan radyasyonu ölçümü: Hastanın ışınlama odasında

yatacağı radyasyon alanının dozimetrik olarak hassasiyetle

ölçümü.

 Kateter olarak brakiterapi uygulamalarında radyoterapiye maruz

kalan organın yakınında kateter üzerinde bulunan ışınlama

kaynağının ışınlanan organa aktardığı efektif doz değerinin

ölçümü.



IMRT: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi

IMRT ışınlamada tümörü hedef almak için 

yoğunluğu ayarlı çoklu küçük ışın 

demetleri kullanır. Her bir demette doz 

yoğunlukları kontrol edilebildiği gibi ışın 

şekli de terapiye bağlı olarak 

değiştirilebilir. IMRT’nin hedefi sağlıklı 

dokuları koruyarak hedef volümde kabul 

edilebilir bir doz dağılım sağlamaktır.



ARAŞTIRMA KONULARI

 Yarıiletken, gaz ve sintilasyon detektörleri

 Detektörler için okuma devreleri

 Devre simülasyonları

 FEM metodu ile alan simülasyonları

 Parçacık-madde etkileşimleri için Monte-
Carlo simülasyonları

AMBULANT LABORATUVARI
Detektör Teknolojileri Bölümü



AMBULANT LABORATUVARI

Detektör Teknolojileri Bölümü
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Mikrofocus Tube Kr-filter Mouse Box pnCCD



Fixes the scintillator in z direction

Scintillator backing

Tests of a pnCCD coupled with CsI

with hard X-rays at BESSY (upto 150 

keV)



Ölçüm vs Geant4 
Simülasyonu

ölçüm

simülasyon
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Aim: 
• measure the energy of the incoming 

photons
• measure the position 
• count the incoming photons (Intensity)

pnccd (Si)

Scintillator CsI(Tl)

Approach: We equip the pnCCD with a scintillator  which increases
The quantum efficiency of the whole system.

X-rays X-rays

Problems
• Two overlapping X-ray signals (direct 

and indirect)
• Spatially large indirect signal
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450μm

700μm

9.6mm

9.6mm

CsI(Tl) T=-10…-
20⁰C

Properties: 
• Light output=65-74 photons per keV (
• Each has an energy between 3.09-1.54eV

averaging at 2.54 eV 

pnCCD + Scintillator sketch
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Simulation: relation between direct and indirectly converted
X-ray photon energies

𝑬𝒊𝒏𝒅 = 𝟒𝟒. 𝟗𝟒 ∗ 𝑬𝒅𝒊𝒓 − 𝟒𝟕. 𝟎𝟕

Silicon pad
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Slits 100x100 μm

Multiple Silicon crystals
pnCCD

Experimental setup

2D translational motor

• Produce a monochromatic X-ray beam of variable energy 
and small size (compared to 1 pixel (75μm))

• Produce two monochromatic X-ray beams with a 
variable distance between them.
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Integrated Intensity image 

Spot no. Direct 
Sig.

Indirect Calculate
d
(indirect)

dE

1 86.710k
eV

2914eV 2933eV 0.6%

2 69.616 3081 3012 2.2%

3 65.893 3849 3755 2.5%

4 48.685 2140 2130 0.4%

5 51.342 2369 2332 1.5%

6 53.779 2260 2210 2.2%
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Spot 3 @ 69keV

𝑬𝒊𝒏𝒅 = 𝟒𝟒. 𝟗𝟒 × 𝑬𝒅𝒊𝒓 − 𝟒𝟕. 𝟎𝟕

Conclusion: spectroscopic response is as expected.
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TUBITAK 1507 : Matter-Radiation
interaction Simulator (MRADSIM2)-2



 Can be used for SEE and TID test 
dosmitery according to ESCC/ESA 
Standards

 Can me mounted in vacuum or in 
air for proton, electron, heavy ion
and Co60 testing

 In collaboration with TAEK-PH 
with expression of interest from 
Tubitak Uzay

 Validation at INFN and at TAEK

 1507, Start: 01/12/2015, End: 01/01/2017





 We need young and highly motivated;

◦ Electronics engineers

◦ Mechantronics engineers

◦ Software engineers

◦ Experimental high energy physicsts

Please see profiles that we are looking for,  from;

http://iradets.com/recruitments-thesis-and-internships/

and send us your detailed CV to 

balpat@sabanciuniv.edu

ekalemci@sabanciuniv.edu
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