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ALGIÇLAR VE RADYASYON TOLERANSLARI

Gelecek tüm yüksek enerji fiziği deneylerinde, 
kullanılacak algıçların radyasyona dayanıklılığı
birincil derecede önem taşımaktadır. 

Radyasyon hasarının temel nedeni optik
transmitansın (ve sintilatörler için ışık
kazancının) zarar görmesidir. Küçük bir katkı da 
aktif ortam içerisindeki nükleer reaksiyonda
ortaya çıkan ışır çekirdeklerin (radionuclides) 
neden olduğu ışınışıldamadır
(radioluminescence) (proton ve nötron
dozlamada).

Yakın geçmişte doz miktarının yanı sıra doz hızının da etkin bir faktör olduğu tespit
edilmiş ve durum incelenmiştir. Bu nedenle, gelecek deneylerin algıç tasarımında, 
toplam doz düşük olsa dahi radyasyon hasarı analizlerinde doz hızının da hesaba
katılması gerekmektedir.

JINST 11, T10004, 2016; JINST 15, P06009, 2020
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LED STİMÜLASYONUNUN RADYASYON HASARINI İYİLEŞTİRMESİ

Optik transmitansın gördüğü zararın, doğal yollarla belirli bir seviyeye kadar
iyileştiği bilinmektedir. 

• JINST 11, P08023, 2016
• IEEE 2016 NSS/MIC ID:N29-6
• TARLA’da gerçekleştirilen dozlamalar

Bu iyileşmenin, zarar gören bölgenin LED ile
aydınlatılması sonucunda daha da 
hızlandırılabileceği tespit edilmiştir. Ancak bu
iyileşmenin, stimule eden LED’in dalga boyuna ve
uygulanma şekline bağlı sistematik çalışması henüz
yapılmamıştır. İyileşmenin, doz hızına bağlı
etkenliği de çalışılmamıştır.

TARLA’daki dozlama olanakları ve Bilki araştırma
ekibinin deneysel kapasitesi ile bu ölçümler
mümkün olacaktır.
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TARLA MEDİKAL LİNAK – FOTON IŞINI ÖZELLİKLERİ

Medikal linak, 6-21 MeV fren radyasyonu fotonları ile yaklaşık 10 cm 
çapta, yanal düzgünlüğü %3 olan 87.5 Gy/dakika hızında hassas ışınım
sağlamaktadır.
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Pek çok numune 3.5 kGy (40 dakika) toplam doza ışınlanmıştır.

Numunelerin radyasyon hasarından doğal iyileşmeleri nitel olarak gözlemlenmiştir.

4 mm pencere camı
1 mm lam 1 mm K9 cam 1 mm kuvarz

TARLA MEDİKAL LİNAK – İLK DOZLAMA ÇALIŞMALARI

Çok yüksek radyasyon dayanımı
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RADYASYON HASARINDAKİ İYİLEŞMENİN HASSAS ÖLÇÜMLERİ

Doğal ve LED stimülasyonu ile radyasyon hasarının iyileşmesinin hassas ölçümleri için
bir spektrometre ve LED aydınlatma istasyonu tasarlanmış ve üretilmiştir.

LED devre tasarımları (R, G, B, UV, beyaz) LED aydınlatma istasyonu

Spektrometri istasyonu
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RADYASYON HASARINDAKİ İYİLEŞMENİN HASSAS ÖLÇÜMLERİ
SİSTEM TESTLERİ VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR

Dozlananan ilk numuneler sistem
testleri için kullanıldı. 
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RADYASYON HASARINDAKİ İYİLEŞMENİN HASSAS ÖLÇÜMLERİ
SİSTEM TESTLERİ VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR

1

2 3 4

5 6

Bağıl ölçümler sağlıklı olmasına
rağmen ışık kaynağında iyileştirme
yapmak gerekli.

Fiber tutucular ve LED kutusunda
mekanik iyileştirmeler yapılıyor.
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SPEKTROMETRİK ÖLÇÜMLER SİSTEM TESTLERİ - Spektrometre Performansı

Ölçüm odası ışıklarından kaynaklı arka plan (hassasiyet testi olarak ölçümlenmiştir,
ölçümler sırasında aydınlatma kapalıdır)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorescent_lighti
ng_spectrum_peaks_labelled.gif

Spektrometre: Ocean Flame-S-XR1-ES 
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SPEKTROMETRİK ÖLÇÜMLER SİSTEM TESTLERİ – Işık Kaynakları

Ölçümlerde ve iyileştirmede kullanılacak LED 
adaylarını test ediyoruz. LED’ler beklenen
özelliklerinden farklılık gösterebiliyor.   

Ölçümler için halojen ışık kaynağı test 
ettik. Işığı fibere almak için mekanik
tasarımlar, fiber ve filtreler hazır.  
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1 mm 
K9 cam

1 mm 
kuvarz

SPEKTROMETRİK ÖLÇÜMLER – ALTERNATİF SİSTEM

Shimadzu UV-3600 Plus UV-VIS-NIR Spectrophotometer ile ölçümler gerçekleştirdik.

Avantajlar: Geniş ve kararlı dalgaboyu
aralığı, minimum sistematik hata, pratik
ölçüm

Dezavantajlar: Hedeflenen numune boyutu
cihaz için büyük, istatiksel hata büyük

İki sistemin çıktılarını detaylı olarak
karşılaştırıyoruz. İki sistemle paralel
ilerlemek de mümkün.



13

ÖZET

• Parçacık algıçları aktif ortam malzemelerinin radyasyon hasarları ve iyileşme
mekanizmalarının hassas ölçümleri için Beykent Üniversitesi Bilki araştırma ekibi ve
TARLA ortak bir çalışma yürütmektedir. 

• TARLA medikal linak, geniş bir toplam foton dozu ve doz hızı aralığında ölçümlere olanak
vermektedir. 

• Dozlanmış numuneler, TARLA altyapısı ve Bilki araştırma ekibinin uzmanlığıyla hassas bir
spektrometrik ölçüme tabi tutulmaktadır.

• Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, pek çok aktif ortam malzemesinin radyasyon hasarı
ve çeşitli koşullar altında iyileşmelerinin kapsamlı verisini elde etmenin ötesinde, hasar
ve iyileşmenin doz hızına bağlı hassas ölçümleri gerçekleştirilecektir.

• Aktif ortam malzemelerinin detaylı incelenmesinin ardından, tümleşik algıç sistemlerinin
(örneğin sintilatör+SiPM) dozlama esnasında (in-situ) iyileştirmeleri üzerine çalışmalar
gerçekleştirilecektir.


