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GİRİŞ 
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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.


• Yüklü parçacıkların izini sürmek ve özelliklerini ölçmek için geliştirilen algıçların en yaygın olanları gaz 

odaları ve silikon tabanlı algıçlardır. 

• Hızlandırıcıdan elde edilen demetinin özelliklerini (demet yükü, demet profili ve demet yayınımı) bilmek 

demetin hem hızlandırılması hem de kullanılması açısından kritiktir. 


• Demet özelliklerini ölçmek için yoğun ve etkili tanı istasyonları tüm demet yolları için bir gereksinimdir.


• Bu amaçla KAHVELab’ta yerel kaynaklarla çeşitli algıçlar inşa edilmektedir :  


• Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu (MBOX),  


• Gecikmeli Tel Odası (DWC)


• Dirençli Plaka Odası (RPC)
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*Bu proje TÜBİTAK tarafından 119M774 nolu 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 

desteklenmektedir. 

ÖLÇÜM KUTUSU TANI İSTASYONU 
(MBOX)
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• Yoğun ve düşük enerjili elektron veya proton demetlerinde demet yükü, profili ve yayınımını ölçmek üzere bir tanı 
istasyonu tasarlanacak, üretilecek ve kullanılacaktır.


• Bu tanı istasyonu demet geçişine izin veren düşük enerjili demet aktarım (DEDA) mıknatısları arasına yerleştirilecektir.

• Demet bilgisine ihtiyaç duyulduğunda ilişkili algıç ölçüm pozisyonuna hareket ettirilecek ve tamamen otomatik yolla 

veri elde edilecektir.

• İstasyona yerleştirilecek algıçlar:


• demeti oluşturan parçacıkları içinde biriktirerek akım ölçmeyi sağlayan Faraday bardağı 
• demet profili ölçmek için bir parıldak  
• demet yayınımı ölçmek için bir delikli metal plaka, tuzluk 

• Tuzluk delik çapı değiştirilerek ve yeni veri analizi yöntemleri dahil edilerek yakınsak demetlere de uygulanabilirliği 
çalışılacaktır (yazılım çalışması).

AMAÇ 



5

• 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 

 (a) ölçüm kutusu tüm gövde (b) ölçüm kutusu dış gövde  
(c) pnömatik silindirler ve uçlarına monte edilmiş parıldak, tuzluk, faraday kap

• Gövde malzemesi olarak çelik alaşım kullanılarak yerel sanayide işlenen 
parçalar birleştirilmiş ve şekilde gösterilen dış gövde  mekanik üretimi 
gerçekleştirilmiştir.


• Şu an kutu içine yerleştirilecek algıçların temini sağlanmaktadır.

• Faraday bardağı prototipi yerel sanayide yaptırılmıştır.

• Tuzluk plaka temini için yerli sanayi araştırma çabaları sürmektedir.

• Parıldak ekran için başlangıçta floresan ekran yapılması planlanmaktadır. 

Yeteri kadar sinyal okunamadığı takdirde parıldak ekran alımı içinde 
harekete geçilecektir.


Üretim

• Demet hattı içerisinde demeti yönlendirmek amacı 
ile 2 adet yönlendirici mıknatıs, DEDA hattı 
boyunca ölçüm kutusu öncesine ve sonrasına 
yerleştirilmek üzere tasarlanıp üretilmiştir. 

(a) (b) (c)

Üretimi tamamlanmış yönlendirici mıknatıslar 

Tasarım

TASARIM VE ÜRETİM
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• Sistemin vakum altında tutulmasından kaynaklı, gövdesi üzerinde oluşacak basıncın etkilerini görmek amacı ile Solidworks 
kullanılarak analizler yapılmıştır:

• Basınç kaynaklı şekil değiştirmenin arttığı gözlemlenmiş olsa da %25 güvenlik toleransı verilerek 1,25 atm basınç altında 

hesaplanan şekil değiştirme miktarının maksimum 0,34 mm olduğu, maksimum gerilmenin ise akma sınırının 1/3'ü seviyesinde 
kaldığı gözlemlenmiştir.


• Elde edilen sonuçlara göre sistemin güvenli değerler dahilinde kaldığı anlaşılmıştır.


• 0,2mm kalınlığındaki tuzluk plakasının ısı benzetim çalışmaları Autodesk 
Inventor Nastran yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 


• 1Hz frekansta 200 μs atımlı ve 295,16 K başlangıç sıcaklığında, 60 saniye 
sonunda sıcaklığın sadece 0,05 0C arttığı gözlenmiştir. 

• Ölçüm esnasında tuzluk maskesinin boyutlarında bir değişim 

olmayacağı ve maskenin soğutma sistemine ihtiyacı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.


Ölçüm kutusu tasarımın vakum altındaki davranışı

Tuzluk plakasının ısı akışlı sıcaklık dağılım benzetimi

BENZETİM ÇALIŞMALARI -1



• IBSimu programı kullanılarak çok parçacıklı demetler (1M ve 5M) üretilmiştir. 

• Üretilen demet dosyasının girdi olarak kullanıldığı bir algoritma Python programında yazılmıştır.


• Bu algoritma ile demetin DEDA hattı boyunca yayınımı ve Twiss parametreleri hesaplanmıştır.

• Algoritmaya tuzluk algoritmasının da eklenmesiyle demetin RFQ hızlandırıcısı öncesinde yayınım değeri hesaplanmıştır. 


• PlotWin ve KAHVELab üyelerinin de yer aldığı ekibin tasarlayıp geliştirdiği DemirciPro programları kullanılarak aynı demet dosyasının demet 
profili ve yayınım miktarına bakılmıştır. 


• Python programından elde edilen sonuçlar ile bu iki programın sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.


• Benzetilen demet için uzay yükü etkisi denilen yüklü parçacıkların birbirine Coulomb kuvvetinden ötürü olan etkisinin de ne şekilde olacağı 
çalışılmıştır.

• Python programında yazılarak demet dinamiği kodu ile demetin ne kadar büyüyeceğinin benzetiminin çalışılması ve uzay yükü etkisinin 

demet dinamiğine etkisinin karşılaştırmalarının yapılması hedeflenmiştir. 

İyon kaynağı çıkışında Python programıyla elde edilen sonuçların(sağ) DemirciPro (sol) ve 
PlotWin (orta) programıyla karşılaştırma grafikleri (1M parçacık için) 
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BENZETİM ÇALIŞMALARI - 2
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Python algoritmasında demete (a) sürüklenme matrisi uygulandıktan sonra demetin x-x’ faz 
uzayındaki görüntüsü (b) solenoid matrisi uygulandıktan sonra x-x’ faz uzayı görüntüsü (c) ikinci 

sürüklenme matrisi uygulandıktan sonra demetin x-x’ faz uzayındaki görüntüsü (5M parçacık için) 
. 

(a) Demetin tuzluk maskesinden hemen önceki x-y profili (b) tuzluk 
maskesinden hemen sonraki x-y profili (c) parıldak ekranındaki x-x’ benzetim 

sonucu hesaplanmış faz uzayı (5M parçacık için). 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

BENZETİM ÇALIŞMALARI - 3
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*Bu proje TÜBİTAK tarafından 114F467 nolu 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek 

Programı kapsamında desteklenmiştir. 

GECİKMELİ TEL ODASI  
(DWC)
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• Neye benzer?

• Hem anotlar, hem de katotlar tel

• 5 mm kalınlığında FR4 (20cmx20cm)

• 4 katot  2 anot : 6 katman

• Anot : 4mm aralık 20um Altın-Tungsten

• Katot: 2mm aralık 0,1mm Bakır Berilyum

• Nasıl Çalışır?

• Enerjisi yüksek yüklü parçacıklar algıcın içerisinden geçtiğinde 

gazı iyonlaştırır, elektron ve iyon çiftleri oluşur.

• Anot tellerinde pozitif yüksek voltaj uygulanır. Algıcın içerisinde 

oluşan elektrik alan neticesinde elektronlar anoda doğru hızlanır.

• İnce anot çevresinde yüksek elektrik alan oluşur ve elektronlar 

çığ etkisi ile çoğalırlar.

• Sinyal Okuma:

• Sinyal katot tellerinden okunur.

• Okuma devresinde katot devresi arasına yerleştirilen gecikmeler 

ile her telden gelen sinyaller arasına sabit süreler konulur, her 

teldeki sinyali ayrı ayrı  hatlarda okumak yerine sadece iki uçtan 

sinyal okunarak parçacığın konum bilgisi elde edilir.

• Pozitif Yüksek voltaj (~2kV), CO2-Ar karışımı ~ 1atm

GECİKMELİ TEL ODASI (GETO) 



1. GeTO katmanlarının yüksek gerilim altında ilk denemeleri : 
• plastik kutular ve basit bir test devresi 

• gaz kaçak testleri : önce N2 sonra Ar-CO2 karışımı ile

• 3kV’a kadar yüksek gerilim testleri


2. Alüminyum kutuya geçiş

3. Sinyal geciktirme ve güçlendirme elektroniğinin eklenmesi

4. Kozmik ışınlar ile ilk sinyallerin alınması 


• ~1 saat Ar-CO2 gaz akışı, anot gerilimi 2,5 kV 

5. Veri toplama ve tetikleme sisteminin kurulması

6. Demet hattında ölçüm alınması -CERN

test devresinden görülen 
sinyaller (üstte anot, altta katot)

Basit test devresi

Demet Hattında Ölçüm Alınması

Üretmiş olduğumuz GeTO’dan gelen sinyallerle 
okuma devresinin verdiği çıktılar.  

• İki atmanın arasındaki yaklaşık 200ns zaman 
farkından geçen parçacığın GeTO’nun oldukça 
uç tellerinin yakınından geçtiği okunabilir.


200kBq aktiviteli Sr-90 radyoaktif kaynaklardan 
alınan 0,546MeV enerjili elektronların algıçlara 
yönlendirildiği CERN Gazlı Algıç Laboratuvarı’nın 
deneme hattında 4 günlük çalışma.

CERN
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ÖLÇÜMLER

Alüminyum kutuya geçiş: 
okuma elektroniğinin kutuya 
yerleştirilmesi

Geliştirilmiş priz-fişli kablo düzeneği
İlk Sinyallerin Alınması 

GeTO’ya 3,3kV civarında anot 
gerilimi verildiğinde alınan 
osiloskop görüntüsü
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• Dirençli Plaka Odaları, yüksek enerji fiziği deneylerinde müonları 
algılanması gibi, büyük hacimlerin iyi zaman ve konum çözünürlüğünü 
sağlanarak kaplanmasını gerektiren çeşitli uygulamalarda kullanılan 
gazlı parçacık algıçlarıdır.


• Bu çalışmada sınırlı bütçe ve özel donanıma ihtiyaç duyulmadan ilk 
RPC prototipi tasarlandı:


• 10 x 15 cm2, 7 mm kalınlık


• Dirençli elektrotlar için bakalit ve ara boşluk için polikarbonat 
plakalar kullanıldı.


• Çeşitli gazlarla (argon ve izobütan) ve karışımlarla (hava, argon 
hava,  argon-izobütan) test edildi.


• Sinyal oranları ve çeşitli voltaj değerlerine göre değişimleri gözlendi 
ve kaydedildi.

Tasarım

1. Bakalit elektrotlar 2. PC plaka 3.  Grafit 
tabaka 4. Mylar levha 5. Okuma Şeritleri 

6.Kapton bantlar

Üst Alt

İlk RPC prototipi

Veri Toplama Düzeneği 

RPC PROTOTİP 

Gaz  
Deşarjı

2,5 kV’ta argon gazı ile elde 
edilen sinyaller



• MBOX:

• Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu iç parçalarının tasarımı  ve üretimi


• Algıçların (Faraday bardağı, Parıldak ve Tuzluk) temini


• Sistemin tüm bileşenleriyle birlikte vakum testlerinin tamamlanması


• Optimizasyon çalışmaları


• Ölçüm istasyonun demet hattına dahil edilmesi  ve deneme ölçümlerinin alınması


• İyon kaynağı iyileştirme çalışmalarına başlanması, kalıcı mıknatıs kullanarak iyonlaştırma odasının 
taşınabilir ve kararlı hale getirilmesi


• İyonlaştırma enerjisi ve çıkış gerilimi değiştirilerek ölçümler alınması


• GETO:

• Yeni okuma devresinin tamamlanması

• Devrenin tüm GeTOya entegre edilmesi

• Yeni devreden bir CERN teknik tasarım notu yazılması 

• Devrenin GeTOya entegre edilmesiyle birlikte uluslararası bir dergide makale yayınlanması

• BL4S’den bir talep var, daha büyük bir GETO planlanıyor


• RPC

• ATLAS Phase-2 upgrade çalışmaları ile koordineli olacak şekilde ilk yerli RPC üretimi projesi!

Teşekkürler
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Bundan sonrası


