ALGIÇLAR
DETECTORS
08.03.2016
Sibel DUYMAZ

Bilimsel Çalışmalarda, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi çok
önemlidir.
İnsan gözü her insanın sahip olduğu en önemli algıçtır fakat her şeyi
göremez ve her şey gözle görülebilecek boyutta değildir.
Bu nedenle Algıç- Detector denilen sistemler, cihazlar veya düzenekler
kullanılır.
Farklı amaçlar için farklı algıçlar tasarlandığı gibi, aynı amaç içinde farklı
algıçlar tasarlanabilir.
Buna ek olarak bir algıçlar birden fazla veriye ulaşmanızı sağlayabilir.

Parçacık Algıçlarına Genel Bakış
 Değişik parçacıklar farklı malzemelerde farklı izler bırakırlar
• Bu malzemelerden çeşitli algıçlar yapılıp, etkileşmelerde çıkan parçacıklar
izlenebilir.
• Yani etkileşmenin kendisi izlenebilir
 Momentum Ölçümü
• Manyetik alan altında bırakılan izlerin takibi,
• Silisyum (pixel + strip) veya gaz-temelli izsürücüler
 Parçacık türünün belirlenmesi
• İyonizasyon miktarı, Çerenkov ışıması, vs.
 Enerji Ölçümü
• EM kalorimetre
• Hadron kalorimetre,
 Hızlı cevap verip “ilginç” olayların seçimini sağlayan algıçlar

Bulut Odası





1911 yılında Charles Thomson Rees Wilson tarafından geliştirildi (1927 Nobel)
1920-1950 arasında kullanıldı
İz sürebilen ilk algıç
Oluşan izlerin fotoğrafları çekilir

Aşırı doymuş alkol buharı içeren kapalı bir ortamdır. İçeri giren yüklü parçacıkların yolu
boyunca buhar yoğunlaşır ve bulut gibi izler bırakır.
Parçacık demeti yönüne dik olarak uygulanan manyetik alanla iz bırakan parçacıkların
yükü ve momentumu ölçülebilir
Bu algıç sayesinde Pozitron (1932), Muon (1936) ve Kaon (1947) bulunmuştur

Köpük Odası
1950‘lerin başında Donald A. Glaser tarafından geliştirildi (1960 Nobel)
Zayıf yüksüz akımların keşfine yol açmıştır.
Bulut odasından daha büyük hacimli yapılabilir ve daha yoğun sıvı içerdiğinden daha
yüksek enerjili parçacıkları algılayabilir
İçi sıvı dolu bir silindir veya küre. Sıvı belli bir basınçtaki kaynama sıcaklığının hemen
altında parçacık demeti geldiğinde basınç aniden düşürülür ve sıvı üstün ısıtılmış
olur.
Yüklü parçacıklar iyonizasyon ile enerji kaybederler. Bu enerji dengesiz durumdaki
sıvıyı buharlaştırıp baloncuk çekirdekleri yaratır
Birden fazla kamera 1-2 ms içinde çok açılı çekim yapar. Konum çözünürlüğü ~10μm
seviyesine indirilebilir.
Algıcın hazırlanması ve fotoğrafın çekilmesinin zamanlaması parçacık demetinin gelmesiyle çakıştırılır
(tetikleyicilerle). İlk zamanlarda sayısallaştırma ham verileri (inceleme ve çözümleme yapılmamış) elle ölçüp
kartlara delmekle ve bu kartları bilgisayara okutmakla yapılıyordu. Daha sonraları (yarı)otomatik makinalar
kullanılmaya başlandı.
Parçacıkların manyetik alan içerisinde izledikleri yola bakılarak momentumları, ortama verilen enerjiye ve
parçacıkların hızına bakarak kaybettiği enerjileri elde edilir ve parçacıkların cinsi söylenebilir.

Tel Odası
1968‘de Georges Charpak tarafından geliştirildi (1992 Nobel)
Oda gaz ile doldurulur
Odadan geçen parçacıklar gaz atomlarını iyonize ederler.
Elektron ve iyonlar elektrik alanda hızlanırlar.

Anoda ulaşan elektron sinyalleri okunur
Yüksek voltajlı bir dizi telin topraklanmış iletken duvarlar arasından geçtiği bir
ortamdır

Günümüz Algıçları
Günümüz Algıçlarında amaç, İdeale yaklaşmak. Ortaya çıkan tüm parçacıkları (yüklü/yüksüz)
yakalayacak, hepsinin dört momentumunu ve yükünü mükemmel şekilde belirleyecek, çok hızlı
çalışacak ve çok miktarda veri toplamaya imkan verecek olmalarıdır.
Bu amaçla yapılan algıçlar devasa büyüklükte, birçok alt yapıdan oluşmaktadır. Yüksek enerjili,
yüksek momentumlu parçacıklar için daha büyük sistemler gerekmektedir. Tekparça bir algıç ile tüm
parçacıkları gözlemleme dönemi kapandığından farklı ölçümler yapan bir sürü alt-algıç, farklı
malzemeden yapılmış, , amaca özel algıçları birleştirerek tümleşik algıç dönemi başladı.
Değişik parçacıklar bazı malzemelerde farklı izler bırakırlar. Bunlardan yararlanarak izlere bakarak
parçacıkların tanınması yapılmaktadır.
Enerji Ölçümü
EM kalorimetre
Hadron kalorimetre
Momentum Ölçümü
Manyetik alan altında bırakılan izlerin takibi

ALGIÇLAR NASIL ÇALIŞIR?
Just as hunters can identify animals from tracks in mud or snow, physicists identify subatomic
particles from the traces they leave in detectors
CERN deki hızlandırıcılar, algıçlar içinde gerçekleşen çarpışma öncesi, parçacıkların yüksek
enerji seviyelerine çıkarmak için kullanılır.
Algıçlar parçacıklar üzerinde çalışan fizikçilere hızları, yükleri ve kütleleri hakkında ipuçları verir.
Bu işlemler hızlandırıcı, güçlü elektromıknatıslar ve katman katman yerleştirilmiş karmaşık
altdedektörler gerektirir.
Normalde çarpışma sonrası parçacıklar doğrusal bir yol izler fakat magnetik alan etkisiyle
izledikleri yollar eğriler haline getirilebilir. Parçacık algıçlarının çevresindeki elektromıknatıslar
bu etkiyi ortaya çıkarmak için manyetik alan oluştururlar. Fizikçiler parçacıkların çizdiği yörünge
eğrilerine bakarak parçacık hakkında bilgi toplarlar. Yüksek momentuma sahip parçacıklar
hemen hemen doğrusal bir yol izlerken, düşük mümentuma sahip parçacıklar algıçlar içindeki
spirallere doğru hareket ederler.
Gelişmiş algıçlar her biri belirli parçacıkların farklı özelliklerini araştırmak üzere hazırlanmış alt
algıç katmanlarından oluşmaktadır. Takip cihazları parçacıkların izlediği yolu açığa çıkarır.
Örneğin kalorimetreler parçacığı durdurup, soğurup ve parçacığın enerjisini ölçerken, parçacık
tanımlayan algıçlar parçacıkları sınıflandırmak için geniş bir teknik aralığa sahiptir.

İz Sürücüler
Uygun maddelerle etkileşim halinde olan ve ortamlardan geçen elektriksel
yüklü parçacıkların izledikleri yolu ortaya koyar. İz sürücülerin bir çoğu
parçacıkların doğrudan görülmesini sağlayamaz. Fakat cihaza gelen
parçacıkların neden olduğu zayıf elektrik sinyallerini kayıt eder.
Tek tip parçacık muon, madde ile çok zayıf etkileşir (durdurulmadan önce çok
yoğun madde içerisinde metrelerce yol alabilir)
Bu nedenle, özellikle muonları tespit etmek için hazırlanmış muon odaları
algıçların en son katmanına yapılmaktadır.

Kalorimetreler
Kalorimetreler parçacığın geçişi sırasında kaybettiği enerjiyi ölçer.
Genellikle çarpışma sonrası ortaya çıkan parçacıkların bir çoğunu durdurmaya yada
soğurmaya uygun şekilde yapılmıştır. Bu yolla Parçacığın sahip olduğu enerji algıçlara
aktarılır.
Kalorimetreler pasif veya emici yoğun madde materyallerinden oluşmuş katmanlara
sahiptir. Örneğin kurşun, sıvı argon veya katı kurşun ortamlarının iç içe
katmanlaşmasından oluşmuştur.

Elektromanyetik kalorimetreler elektron ve protonların madde içerisindeki yüklü
parçacıklarla etkileşime girdiklerindeki enerjilerini ölçer.
Hadronik kalorimetreler proton ve nötron gibi kuark içeren parçacık olan hadronların
atom çekirdeği ile etkileştiğindeki enerjisini ölçer
Kalorimetreler muon ve nötrinolar dışında bilinen tüm parçacıkları durdurma özelliğine
sahiptir.

Parçacık Tanımlama Algıçları
İz sürücüleri ve kalorimetreleri geçen parçacığı tanımlamak için fizikçiler iki başka yöntem
kullanır. Her iki metotta yüklü parçacığın yaydığı radyasyonu algılamaya yöneliktir.
Yüklü parçacık verilen ortam içerisinde ışık hızına yakın hareket ettiğinde, hızına bağlı olarak
belirli açıda Cherenkov radyasyonu yayar. Parçacığın hızı bu açıya bakılarak hesaplanır.
Parçacığın hızı, parçacığın momentum bilgisiyle birleştirilerek, parçacığın kütlesi ve özellikleri
belirlenir.
Hızlı yüklü parçacıklar, elektrik akımına karşı farklı dirençler gösteren iki elektriksel yalıtkan
arasındaki sınırı aşarsa, geçiş radyasyonu yayar. Bu olay parçacığın hızına bağlı olduğundan,
parçacıkların ayırt edilmesini sağlar.
Farklı algıçlardan toplanan tüm verileri bir araya getiren fizikçiler, çarpışma anında Algıç
içinde gerçekleşen olayın genel fotoğrafını oluşturur. Bir sonraki adım da ise beklenmeyen
parçacıklar ve mevcut teorilere uymayan oluşumları araştırır.

CERN
CERN de fizikçiler ve mühendisler Dünya’nın en büyük ve karmaşık bilimsel araçlarını kullanarak Evrenin
temel yapısını ve temel parçacıkları araştırmaktalar. Bu parçacıklar ışık hızına yakın hızlarla
çarpıştırılması ile ortaya çıkmaktadır. Bu da fizikçilere parçacıklar arasında etkileşimin ipuçlarını vererek,
doğanın temel yasalarına anlamalarına yardımcı oluyor.
CERN de bu amaçla inşa edilmiş hızlandırıcılar ve detektörler bulunmaktadır. Hızlandırıcılar
parçacıkların sabit bir hedefe veya birbirlerine çarpışmadan önce yüksek enerji seviyelerine çıkmalarını
sağlamaktadır. Algıçlar ise çarpışmanın sonuçlarını gözlemleme ve kayıt altına alma işlemlerini
yapmaktadır.
Büyük Hadron Çarpıştırıcısında saniyede yaklaşık 600 milyon kez
parçacık çarpışması gerçekleşmektedir. Her çarpışma sonucunda
karmaşık parçacık yapıları ortaya çıkmaktadır. Algıçlar ve yapısında
bulunan düzeneklerle, her parçacığın hareketi kaydedilir ve dijital
çözümleme yapılması için CERN ün Veri Merkezine gönderilir.
Dijital özetler Çarpışma Olayı olarak kayıt edilir.
Fizikçiler bu verilerin taramasını yapar ve ilginç yeni bilgiler
bulmaya çalışır.

CERN'de atomik boyutlarda devasa ölçeklere kadar yaşanan tüm teknolojik zorlukların
üstesinden gelen mühendisler vardır. Tasarımdan, onarıma, geliştirmeden performans

yükseltmeye kadar tüm çalışmaları yapan değişik mühendislik alanları bulunmaktadır.

Hızlandırıcılar gibi algıçların yapımında da büyük
zorluklar bulunmaktadır. Algıçların tüm alt sistemleri
tek tek tasarlanıp, test edilip sonrasında bir araya
getirilmektedir. Parçacık algıçları kilometrelerce
kablo ve binlerce elektrik parçalarını bir araya
getirdiği için mühendislik başarısıdır.

Hızlandırıcıları 1930 lu yıllarda atom çekirdeğinin yapısını incelemek için enerjik
parçacıklar üretmek için tasarlandı. O günden bu yana parçacık fiziğini birçok açıdan
araştırmak için kullanılmıştır. Hızlandırıcılar elektrik alan yardımıyla parçacığın hızını
arttırırken, manyetik alanla yönlendirme yapar ve istenilen hedefe odaklar. CERN’de
yüksek enerji seviyelerine başarıyla ulaşmak için birden fazla hızlandırıcı sırayla bir
araya getirilir. Hızlandırıcılarda parçacıkların sabit bir hedefe yada kendi aralarında
çarpışmaları sağlanır. Algıçlarda çarpışma sonrası ortaya çıkan ışımaları ve parçacıkları
tespit etmek için çarpışma noktasının etrafına yerleştirilir.
Açığa çıkan parçacık yapılan deneyin amacına bağlıdır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
(LHC), protonları ve ağır kurşun iyonlarını hızlandırır ve çarpıştırır.

LHC Deneyleri

Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki yedi deneyde (LHC)hızlandırıcıdaki çarpışmada açığa
çıkan sayısız parçacıkları analiz etmek için algıçlar kullanılır. Her deney birbirinden farklıdır
ve algıçlarına göre karakterize edilmektedir.
Bu deneylerin en büyüğü ATLAS ve CMS dir. Bu deneylerde fizikte mümkün en büyük aralığı
araştırabilen genel amaçlı algıçlar kullanılmaktadır. Yeni keşiflerin yapılmasında, birbirinden

bağımsız çalışan algıçların, karşılıklı birbirlerini onaylıyor olması çalışmalarda hayati önem
taşımaktadır.

ATLAS
LHC da kullanılan genel amaçlı algıçtan biridir.
46 m uzunluğunda, 25 m yüksekliğinde , 25 m genişliğinde 7000 tonluk
ATLAS algıcı yapılmış en büyük hacme sahip algıçtır. CERN ana
yerleşkesine yakın, yerin 100 m altına inşa edilmiştir.
2012Rakamlarına göre 38 ülkeden, 174 enstitütüden 3000 den fazla
2013bilim adamı ATLAS deneyinde çalışmıştır.

Higgs Bozonundan, karanlık maddenin oluşumuna extra boyuta kadar geniş bir araştırma aralığına
sahiptir.
CMS ile aynı bilimsel sonuçlara ulaşmaya çalışsa da farklı çözümleme tekniği ve mıkantıslık sistemi
vardır.
LHC gelen parçacıklar ATLAS algıcının merkezinde çarpışır ve çarpışma noktasından tüm yönlere yeni
parçalar oluşarak saçılırlar. Çarpışma noktasının çevresinde parçacıkların izlediği yolu, momentumunu,
enerjilerini ayırmaya sağlayan katmanlardan oluşmuş 6 farklı alt algıç sistemi bulunmaktadır. Büyük
mıknatıslarla yüklü parçacıkların izlediği yollar bükülerek momentumları ölçülebilir.
ATLAS algıçlarının içindeki etkileşimler muazzam bir veri akışı gerçekleştirir. Hangi bilgilerin kayıt
edileceğini hangilerinin ihmal edileceğini belirleyen tetik sistemi bulunmaktadır. Kayıt edilen çarpışmaları
analiz etmek için bilgisayar sistemi de kullanılmaktadır.

CMS (Compact Muon Solenoid )
LHC da kullanılan genel amaçlı algıçtan biridir.
21m uzunluğa, 15 m yüksekliğe , 15 m genişliğe sahip CMS algıcı, LHC deneyindeki diğer
büyük detektörlerden farklı olarak yeryüzünde 15 farklı bölümden inşa edilmiş ve parçalar halinde
Fransa da Cassey yakınlarında yer altına indirilmiş ve birleştirilmiştir.
CMS deneyi, 42 ülke, 182 enstitüden 4300 parçacık fizikçisi, mühendisi, teknikeri öğrencisi ve
çalışanıyla tarihteki en geniş uluslararası işbirlikçi bilimsel çalışmadır. (2014)

Higgs Bozonundan, karanlık maddenin oluşumuna extra boyuta kadar geniş bir araştırma
aralığına sahiptir.
ATLAS ile aynı bilimsel sonuçlara ulaşmaya çalışsa da farklı çözümleme tekniği ve mıkantıslık
sistemi vardır.

CMS detektörü devası Solenoid mıknatıs etrafına inşa edilmiştir. Yerin manyetik alanının 100,000
katı manyetik alan üreten (4 Tesla) Süper iletken kablolardan oluşan silindirik bobinden oluşmuştur.
Manyetik alan, algıcın 14,000 ton ağırlığını oluşturan «yoke» adı verilen çelik ile sınırlandırılmıştır.

LHC deneyinde kullanılan diğer iki algıç ALICE ve LHCb

ALICE
LHC deneyinde ağır iyon algıcıdır.
Kuark-gluon formu olarak adlandırılan madde fazı durumu, yani
aşırı enerji yoğunluğunda kuvvetli etkileşen maddenin fiziğini
incelemek için tasarlanmıştır.
26 m uzunluğunda, 16 m yüksekliğinde, ve 16 m genişliğinde
10,000 ton ağırlığında, Fransa da yerin 56 m altında
bulunmaktadır.
Verilerle 30 ülkeden 100 fizik enstitüsünden 1000 den fazla bilim adamı çalışmaktadır.
LHC çarpışmasında Güneş’in merkezindeki sıcaklık değerinin 100,000 katı sıcaklık değerine
ulaşılmaktadır.
Yılın belirli zamanlarında , LHC de kurşun iyonlarının çarpışması sağlanarak, büyük patlama
sonrasına benzer laboratuvar ortamı yaratılmaktadır. Bu aşırı koşullarda protonlar ve nötronların eridi
dediğimiz durumu gerçekleşiyor ve kuarklar gluonlardan kurtularak serbest hale geliyor. Bu duruma
kuark-gluon plazması adı veriliyor. ALICE bileşenleri kuark-plazma nın genişlemesi, soğuması üzerine
veri toplayarak, günümüz evreni oluşturan parçacıkların oluşumunu açıklamaya çalışır. .

LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCbeauty (güzellik) adı verilen deney madde ve anti madde arasındaki farkları b kuark diğer
adıyla güzellik kuark adı verilen parçacıklar yardımıyla araştırmaktadır.
5600 tonluk LHCb algıcı, ileri spektrometre ve düzlem algıçlardan oluşmuştur 21 m uzunluğunda,
10 m yüksekliğinde, 13m genişliğinde ve Fransa'da yerin 100 m altındadır.
66 farklı enstitüden 700 bilim adamı işbirliği oluşturmaktadır.
ATLAS ve CMS gibi çarpışma noktasının çevresini saran kapalı algıçların yerine, LHCb deneyinde
tek yönde çarpışma sonucu ortaya çıkıp, ileri fırlayan temel parçacıkları algılayan alt algıçlar serisi
kullanmaktadır.
İlk alt algıç çarpışma noktasına yakın monte edilir ve diğerleri 20 metre aralıklarla sıralanır. Başka
forma dönüşmeden LHC tarafından farklı tiplerde bol miktarda kuark oluşturulur. B kuarkını
yakalamak için, LHC içinde dönmekte olan ışımaların izlediği yola yakın hareketli tuzak algıçlar
LHCb en son teknolojiyle geliştirilmiştir.

LHC de yer alan küçük deneyler TOTEM ve LHCf, proton ve ağır iyonlar ileri parçacıklara
odaklanmıştır.

TOTEM
Büyük çarpışma anında proton kendileri de dahil bir çok fenomenin araştırılacağı mikro laboratuvar
ortamı sağlarlar. TOYEM deneyi, küçük açılarda meydana gelen çarpışmalardan açığa çıkan
protonların hassas ölçülmesi ile ortaya çıkan fiziği araştıran deneydir.
8 ülke 16 enstitü ve 100 bilim adamının yer aldığı deneydir. (2014)
TOTEM algıçları, CMS etkileşim noktası etrafında yaklaşık yarım kilometre yayılmıştır. TOTEM
algıçları Roman Pot adı verilen dört parça teleskoptan yaklaşık 3,000 kg lık ekipmandan
oluşmaktadır.
T1 ve T2 diye adlandırılan teleskoplar , CMS etkileşim noktasındaki çarpışmadan ortaya çıkan
parçacıkları yakalamak için Katot Tel odaları ve Gaz Elektron Çarpanları kullanır.
İlk kez 1970 de Roma da fizikçiler tarafından kullanıldığından ve şeklinden dolayı «Roma Pots»
olarak isimlendirilen, hızlandırıcı boşluğunda silikon sensörleri yatay ve düşey hareket edebilme
yeteneğine sahip algıçlar saçılan protonların ölçümlerini yapar.

LHCf (The Large Hadron Collider forward )
LHCf i , laboratuvar ortamında kozmik ışınları simule etmek için LHD çarpışmasından açığa çıkan
parçacıkları kullanan bir deneydir.

Dünya atmosferine sürekli olarak dış uzaydan gelen yüklü parçacıklar, doğal yoldan kozmik ışınları
oluşmaktadır. Bu parçacıklar atmosferin en dış katmanında çekirdekle çarpışır, parçacıkları tetikler ve
yeryüzüne kadar ulaşır.
Çarpışma esnasında yapılan çalışmalarda elde edilen benzer parçacıkların özelliklerine bakılarak,
binlerce kilometre uzaktan gelen kozmik ışınların özellikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.
LHCf deneyi, ATLAS çarpışma noktasının her iki tarafında 140 uzakta LHC parçacığının izlediği yol
doğrultusunda iki algıç yerleştirilerek oluşturulmuştur. Bu yerleşim, Proton ışıma doğrultusunda
yaklaşık sıfır derecelik açıyla parçacıkların gözlemlenmesine izin vermektedir.
Her bir algıç 40 kg ağırlığında, 30 cm boyunda, 80 cm yüksekliğinde ve 10 cm genişliğindedir.
5 ülke, 9 enstitü 30 bilim adamı işbirliği yapmıştır (2012)

NA61/SHINE
Hadronlar, atom çekirdeğini bir arada tutan güçlü etkileşim içinde yer alan parçacıklardır.
SPS Ağır iyon ve Nötrino deneyleri (NA61/SHINE), farklı nükleer hedeflere parçacıkların
çarpıştırılmasıyla açığa çıkan hadronların özelliklerini inceler.
NA61 algıçları, her hadron ışımasının kütlesini, konumunu ölçer ve hedefteki etkileşimleri
kontrol eder.

Algıçlar çarpışma özelliklerinin ölçüleceği hedefin altına yerleştirilir ve oluşan hadron sayısı,
momentumları, yükleri ve kütleleri ölçülür.
15 ülkeden, 28 enstitü ve 140 fizikçi, bu deneyde yer almaktadır.

NA62
Bu deneyde amaç nadir görülen kaon bozulmasını
incelemektir.

Kaon bozulmasını anlamak, kısa mesafe etkileşimlerinde
Standart Model tahminlerinin doğruluğunu test etmekte fizikçilere yardım etmektedir. Bu
deneyde yüklü kaonların bozularak yüklü piyonlara ve nötrino-anti nötrino ikilisi oluşma oranı
ölçülecektir.
Kaonlar yönünden zengin bir ışıma elde etmek için süper proton sikrotonunda oluşturulan
yüksek enerjili protonlar sabit berilyum hedefe fırlatılır. Çarpışma saniyede %6 sı kaon olan
milyonlarca parçacık içeren ışıma oluşmasına neden olur.
Büyük vakum tankına girmeden önce her parçacık silikon-piksel algıçları tarafından ölçülür.
CEDAR adı verilen algıç, Çerenkov radyasyonundan çıkan parçacıkların çeşidini belirler.
Tank içindeki sonraki algıç bozunma parçacıklarına bakar. Kaon bozulmasından elde edilen
yüklü oluşumları manyetik spektrometre ile ölçer ve Çerenkov (RICH) algıcı her bozulan
parçacığın doğasını anlatır.
Foton ve muon algıçları istenmeyen bozunmaları reddeder.

CAST (CERN Axion Solar Telescope)
"AXIONS" olarak adlandırılan varsayımsal parçacıkları aramak için
yapılan bir deneydir. Bu deneyde teorik fizikçiler tarafından ortaya atılan
soruya cevap aranmaktadır. ‘ zayıf kuvvet içeren süreçlerde madde ve
anti madde arasındaki fark yokken neden güçlü kuvvet varken fark
vardır?‘ AXIONS varsa, bunlar Güneş'in merkezinde bulunabilirdi ve
onlar da görünmez karanlık madde yapabilirdiniz. başka bir kuramsal
parçacık olan bukalemunları (chameleons) araştırıyor. Bu
parçacıkların ise karanlık enerji problemini çözdüğü kabul ediliyor.
Karanlık enerji, isminden de anlaşılacağı üzere, henüz
algılanamadığından dolayı gizemini hala koruyor, karanlık enerjinin
evrenin enerjisinin yaklaşık olarak %70’ini temsil ettiği ve kozmos
içerisinde gözlemlenen genişlemenin ivmelenmesine sebep olduğu
düşünülüyor.

CAST, Güneş’ten gelen aksiyonu bulmaya çalışan bir teleskoptan
oluşmuş bir algıçtır. Parçacık fiziği ve astronomiden yararlanmaktadır.
Teleskop LHC için olan çift taraflı mıknatısın protipinden yapılmıştır.

