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Özet

114F467 kodlu bir TÜBİTAK proje kapsamında bir 
gecikmeli tel odası tasarlıyor, benzetimini yapıyor, ve 
üretiyoruz.

Çalıştay ve bol zaman = Fazla fazla detay…

Tecrübelerimizi paylaşmak

İşbirliği fırsatları yaratmak için ortak payda çıkarmak

Çözüm bekleyen sorunlarla ilgili fikir toplamak
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Ekip

Genişletilmiş Boğaziçi YEF takımının bir 
alt kümesi

Aytül Adıgüzel, Ezgi Ergenlik, Saime 
Gürbüz, Zehra İstemihan, Selim Mert 
Kırpıcı, Ezgi Sunar, Gökhan Ünel, 
Alperen Yüncü & veö …

Danışmanlar: Ali Bozbey, Serkant 
Çetin, Umut Köse

Yer: FGE, Boğaziçi Kandilli Kampüsü
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Gaz Algıçları

Orantılı bölge: Geçen 
parçacığın bıraktığı 
elektronların 
sayısıyla orantılı 
elektrik sinyali.
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OÇTO
Orantısal Çok Telli Oda (OÇTO):

gaz odası 

topraklanmış iki levha (katot)

levhaların arasına yerleştirilmiş, 
yüksek gerilimde teller (anot)

yüklü bir parçacık geçtiğinde 
gazı iyonlaştırır ve uygulanan 
yüksek gerilim sayesinde bu 
serbest kalmış elektronlar tellere 
taşınır.

Georges Charpak, 
1992 Nobel Ödülü

Dezavantajları:

levhaların arasından telleri 
görmekte ve ulaşmakta güçlük 

yüksek gerilim olan tellerden 
sinyallerin okunması

her tel için ayrı elektronik okuma
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GETO

Gecikmeli Tel Odası:

hem anotlar, hem de 
katotlar tel 

sinyal katot tellerinden 
okunuyor

okuma devresinde katot 
telleri 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

6
Daha fazla bilgi için: arXiv:1409.0523



V. E. Özcan

Katmanlar

Her ölçüm düzlemi üç katman (ikişer katot, birer anot) olacak şekilde mekanik tasarım OpenSCAD ile yapıldı.
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Çerçeveler - Adım 1
FR4 m2 alanı olan bir plaka 
şeklinde temin edildi.

Döner testere ve freze ile 
plaka ufak karelere bölünüp 
kenarları düzeltildi, 
19x19cm’lik kareler hazırlandı.

Tellerin gerilebilmesi için delikli 
PCB’lerin ve okuma devresinin 
bağlantıları için kullanılacak 
PCB’nin yerleştirileceği yuvalar 
hazırlandı.
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Çerçeveler - Adım 2

Tellerin gerilmesi 
için gerekli olan 
PCBler ve 
devreye bağlamak 
için kullanılacak 
PCBler epoksi ile 
yapıştırıldı.
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Tellerin Gerilmesi

Anot (20μm Au kaplı W) ve 
katot (100μm Cu-Be) için 
kullanılan tellerin gerilmesi 
için olta ağırlıkları kullanıldı.
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Fırınlama

CERN’den tavsiyelerle algıcın 
dayanıklılığı arttırılıyor.

1. 150 derecede fırınlama (Boğaziçi 
cam atölyesinde tamamlandı.)

2. Ultrasonik alkol banyosu 
yapılacak.
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Kutu

Odanın prototipi için sürekli olarak kolay açılıp kapanabilecek ve gaz 
kaçırmayacak plastik bir kutu tercih edildi.

Basit contalı bir çözümün atmosfer basıncı için yeterli olduğu görüldü.

Tellerin görülebilmesi için bir pencere monte edildi.

Ürünün son halinde dayanıklı olması ve demet hattında kolaylıkla 
kullanılabilmesi için ayrıca alüminyum bir kasa gerekiyor.

Piyasada istenilen boyutta, gömme contası olan alüminyum kutular 
bulunamadı. Kendimiz işleyeceğiz, ancak alternatif önerileri duymak isteriz.
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Kutuya Yerleştirme
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Benzetim

Garfield ile benzetim.

anot telleri ve bir topraklı katot 
katmanı (dik katot telleri konulamıyor)

Tellere 5mm/4 uzaklıkta oluşturulan 1 
elektronun anot tellerinde ve katot 
katmanınında bırakılan sinyali 
görebiliyoruz.
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Okuma Elektroniği

Okuma elektroniğinin CERN’deki örneklerden 
yola çıkılarak tasarlanması ve üretiminin 
Boğaziçi teknoparkta arge yapan bir firma 
tarafından yapılması öngörülmüştü.

Firma çeşitli iç sorunlarından dolayı 
taahhütünü yerine getiremeyeceğini 
belirtti.

Devre için CERN’deki benzer bir cihazın 
şemasının grubumuzca güncellenmesi ve sadece 
PCBlerin dışarıya yaptırılmasına karar verildi. 
Bunun için beş adım belirlendi:

Devrenin benzetimi

Uygun elektronik elemanların temini

Deneme için kurulması

PCB tasarımının yapılması

PCBnin yaptırılması, test edilmesi
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Yükseltici

Devrenin benzetimi 
için önce LTSpice 
kullanıldı. Ancak 
devrenin istenen 
performansı vermesi 
için gereken tercih 
ettiğimiz opampların 
benzetimi düzgün 
işlemeyince gene 
SPICE temelli olan 
TINA-TI’ye geçtik.
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Gürültü
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Yükseltici Çalışıyor?

Devrenin tekrar tekrar kurulması gerekti.

Yükseltici kısmında ilk makul sonuçları 
ancak en kısa tellerle ve sistemi mümkün 
olduğunca zırhlayarak elde edebildik.

Devrede sebebini tam anlayamadığımız 
bir osilasyon görülebiliyor. Şimdilik 
çalışıyor ama önerilere açığız.
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Devre Elemanları

Piyasadaki pasif geciktirme hattı 
çipleri tarandı.

Uygun olan ürün (AIZ-502J) bir 
Amerikan firmasında bulundu, 
temin edildi.

Benzetimi yapıldı, elemanla 
tutarlı sonuçlar alındı.

Her bir adımın 5ns. gecikme 
yarattığı onandı.

Uygun opamp olarak OPA694 seçildi.

TINA-TI’deki modeli test edildi.

Çipler yurtdışından geldikten 
sonra Karaköyde ufak PCBlerin 
üzerine yerleştirildi, testleri 
yapıldı.
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PCB İlk Deneme

TOBB ETÜ’den Ali Bozbey’in 
ekibinin katkılarıyla okuma 
devresinin PCB tasarımı 4 kat 
üstünde üretecek firma 
bulunamadığından 8x8cm’lik 
bir alanda dört katlı yapıldı.

Ancak bu çözümde odadan 
gelecek tellerin 
bağlantılarının yapılacağı 
kısım kartın kenarına 
yerleştirilmesinin  devrenin 
topolojisi açısından 
mümkün olmadığı anlaşıldı.
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6 Katlı?

6 veya daha fazla katlı üretim için ekonomik bir çözüm Çin. Ancak hem ucuza, 
hem de çabuk çalışan yakın alternatifler aradık ve Hi-Tech Corp ile tanıştık.
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Makedonya’dan İlk PCBler

22



V. E. Özcan

Devre Konusunda Son Durum

İhtiyaç olan parçalar temin edildi.

6 katlı PCB’lerin üretimi için sipariş verildi.

Kartların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması 
bekleniyor.

Kartlar geldikten sonra devre elemanlarını üzerlerine 
yerleştirip lehimleyecek uzman aranıyor. Öneriler?
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İlk Veri
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İlk Veri
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İlk Veri - 50ΩΩ’u unutma!
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Bir Sonraki Adımlar

Kozmik müon sinyallerinin 
başka bir algıç (sintilatör 
ve/veya kalorimetre) ile 
aynı anda geldiğinin teyidi.

Okuma devresinin 
bağlanması.

Demet hattı üzerinde 
ölçüm.
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Canımız sıkılınca…

GETO çalıştırılırken 
kutunun içindeki 
havanın boşalması 
için Ar/C02 
karışımının bir(kaç) 
saat dolaştırılması 
gerekiyor.

Bu işlemin ne kadar 
hızlı gerçekleştiğini 
gözlemleyebilmek 
için içerideki nem 
miktarını ölçmeyi 
deneyelim dedik.

İlk denemeleri 
çaydanlıkla 
yapıyoruz…
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Sonuç

Proje öngörülen takvime göre 
ilerliyor.

Kasım sonunda tamamlanması 
bekleniyor.

Sonrasında emitans olsun, akım 
olsun, demetleriniz itina ile 
ölçülür.

Haziran başında, Marmara 
Üniversitesi ile beraber 
düzenlemekte olduğumuz 
hızlandırıcı ve algıç fiziği 
çalıştayında dilerseniz düzeneğimizi 
görebilirsiniz. 
https://indico.cern.ch/event/489217/
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Yedekler
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Elektronik Seyir Defteri

Tüm adımlarımız seyir defterimizde işleniyor.
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