
کرایوستات نسل اول در رصدخانه ملیکرایوستات نسل اول در رصدخانه ملی

رضا رضاییرضا رضایی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

رصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش های بنیادیرصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
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کرایوستات چیست و چه می کند؟کرایوستات چیست و چه می کند؟  

کرایوستات ابزاری است که نمونه ها یا دستگاههایی را که در کرایوستات ابزاری است که نمونه ها یا دستگاههایی را که در 
درون آن نصب شده اند، در دماهای کرایوژنیک نگاه می دارددرون آن نصب شده اند، در دماهای کرایوژنیک نگاه می دارد

برای این کار از نیتروژن مایع، هلیم مایع و یا کرایوژن های جامد برای این کار از نیتروژن مایع، هلیم مایع و یا کرایوژن های جامد 
(e.g. (e.g. MIRI@JWSTMIRI@JWST))  استفاده می کننداستفاده می کنند

در کرایوستات های غیر فعال، ماده کرایوژن باید در بازه زمانی در کرایوستات های غیر فعال، ماده کرایوژن باید در بازه زمانی 
مشخصی دوباره پر شودمشخصی دوباره پر شود

کاربردها: اخترفیزیک از ایکس تا رادیو، تداخل سنج ها، کاربردها: اخترفیزیک از ایکس تا رادیو، تداخل سنج ها، 
آشکارسازهای امواج گرانشی، فیزیک ذرات، شتاب دهنده ها، آشکارسازهای امواج گرانشی، فیزیک ذرات، شتاب دهنده ها، 

پزشکیپزشکی
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Weisend (1998); Flynn (2004) 
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۱۱یک کرایو ساده - یک کرایو ساده - 
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Raskin et al. (2016)
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۲۲یک کرایو ساده - یک کرایو ساده - 



۱۴۰۰ بهمن ۱۳کرایو نسل اول در رصدخانه ملی                        رضا رضایی                                    

Heat 
intercept

۳۳یک کرایو ساده - یک کرایو ساده - 
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نکات اساسی در طراحی یک کرایوستاتنکات اساسی در طراحی یک کرایوستات
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Temperature requirement Safety

Vibration requirement Size and weight

Reliability Optical window

Lifetime Ease of access

Number of feeds through Thermal insulation

Support Alignment



Cryostat
Design

Safety

System 
Integration

Vacuum

Cryogenics

Mechanics

Heat Transfer
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Rezaei (2021), INO Technical Note



Radiation Radiation 
shield, ~100Kshield, ~100K

Vacuum Vacuum 
vessel, 290Kvessel, 290K

Detector < 100KDetector < 100K
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Radiation from 290K about 400 W/mRadiation from 290K about 400 W/m2, 2, wwith 90% reflection still ~ 40 W/mith 90% reflection still ~ 40 W/m22

گرمای ورودی: تابشگرمای ورودی: تابش



انتخاب مواد: مواد مناسبانتخاب مواد: مواد مناسب

Austenitic stainless steelsAustenitic stainless steels e.g. 304, 304L, 316, 321 e.g. 304, 304L, 316, 321

Aluminum alloysAluminum alloys e.g. 6061, 6063, 1100 e.g. 6061, 6063, 1100

CopperCopper e.g. OFHC, ETP and phosphorous deoxidized e.g. OFHC, ETP and phosphorous deoxidized

BrassBrass

Fiber reinforced plasticsFiber reinforced plastics such as G –10 and G –11 such as G –10 and G –11

Niobium & TitaniumNiobium & Titanium  

InvarInvar (Ni /Fe alloy) useful due to its lower coefficient of expansion (Ni /Fe alloy) useful due to its lower coefficient of expansion

IndiumIndium (used as an O ring material) (used as an O ring material)

Kapton and MylarKapton and Mylar (used in Multilayer Insulation) (used in Multilayer Insulation)

QuartzQuartz (used in windows) (used in windows)
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Pobel (1996); Ekin (2006)



انتخاب مواد: مواد نامناسبانتخاب مواد: مواد نامناسب

Martensitic stainless steels Undergo ductile to brittleMartensitic stainless steels Undergo ductile to brittle

Cast Iron – also becomes brittleCast Iron – also becomes brittle

Carbon steels – also becomes brittle. Carbon steels – also becomes brittle. 

Rubber, Teflon and most plasticsRubber, Teflon and most plastics
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Pobel (1996); Ekin (2006)



ظرفیت گرمایی فلزاتظرفیت گرمایی فلزات
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Simon et al. (1992)

At cryogenic temperatures, At cryogenic temperatures, 
specific heatspecific heat decreases  decreases 
rapidly with decreasing rapidly with decreasing 
temperature. temperature. 

1-Systems cool down faster as 1-Systems cool down faster as 
they get colder they get colder 

2-small heat leaks may cause 2-small heat leaks may cause 
large temperature rises large temperature rises 
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Feeds

alignment



جمع بندی

کرایوستات یک ابزار ضروری در رصدخانه های مدرن استکرایوستات یک ابزار ضروری در رصدخانه های مدرن است

ما طراحی اولیه یک کرایو نسل اول برای رصدخانه ملی را انجام دادیمما طراحی اولیه یک کرایو نسل اول برای رصدخانه ملی را انجام دادیم

این کرایو یک لیه عایق خل دارد و با نیتروژن مایع کار می کنداین کرایو یک لیه عایق خل دارد و با نیتروژن مایع کار می کند

آشکارسازهای سیستم نورسنج یا طیف سنج درون کرایو قرار می گیرندآشکارسازهای سیستم نورسنج یا طیف سنج درون کرایو قرار می گیرند

تهیه گجت های لزم و ساخت این کرایو در دسترس استتهیه گجت های لزم و ساخت این کرایو در دسترس است
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