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� Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal 
bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi 
ve düzenlenmesi anlamına gelir.  

� Algılamak sadece görmek midir? 
� Algılamak için görmek gerekli ve yeterlidir? 



� Bilim kesin kanıtlara dayanır. 
� Kanıtlamak için deney yapmak gerekir. 
� Deney sonuçları herkes tarafından elde 

edilebilir olmalıdır. 
� Algılamak için sadece görmek yeterli değildir. 
� Elektrik akımının varlığını görmeden de 

algılayabiliriz. 
� Bilimde deney sonuçlarını kaydetmeli ve 

başkalarına akterabilmeliyiz.  



� Kısacası; Algılamak görmekten daha kapsamlıdır. 



� Fotonlara duyarlı 
� 120 dereceyle 

baktığımıza 576 
megapiksel 
çözünürlük 

� Geniş parlaklık  
� Veri akışı yaklaşık 

10mbps 





� içinde insan olan ilk 
fotograf  (Daguerre) 

� Fotoğraf çekmek 
Fotonları algılamak ve 
kaydetmektir. 

� Burada 1838 yılında 
Paris’te olan fotonlar 
değil onların 

� bıraktığı izler görülüyor 





�  Bulut Odası ; Ayrıca Wilson odası olarak bilinen bulut odası, 
iyonizan radyasyon tespit etmek için kullanılan bir parçacık 
dedektörü. 

�  En temel haliyle, bir sis odasında su veya alkol aşırı doymuş 
buharı içeren kapalı bir ortamdır. Yüklü bir parçacık (örneğin, bir 
alfa ya da beta parçacık) bir karışımı ile etkileşime girer, bu da 
iyonize olur. (Karışım yoğunlaşma noktasında olduğundan) 
iyonların bir buğu oluşturacak etrafında yoğunlaşma çekirdekleri 
olarak hareket ederler. Alfa ve beta parçacıkları yüksek 
enerjilerde yüklü parçacığın yolu boyunca üretilen birçok iyonları 
nedeniyle, bir iz sol olduğu anlamına gelir. Bu parçalar farklı 
şekiller (bir elektron en ince ve düz iken, örneğin, bir alfa 
parçacığı adlı parça, geniş ve çarpışmalar sapma daha fazla kanıt 
gösteriyor) var. 

�  Bulut odaları, kabarcık odasının ortaya çıkışına kadar, 1920'lerden 
1950'li yıllara kadar önemli rol oynadı. Özellikle, 1932 yılında 
pozitron keşifleri, 1936 Muon, Carl Anderson (1936 yılında Fizik 
dalında Nobel Ödülü aldı) ve 1947 yılında kaon tarafından hem 
detektörleri gibi bulut odaları kullanılarak yapılmıştır. Anderson 
kozmik ışınları pozitron ve muon algılandı. 





�  Pozitron, elektronun karşı parçacığı olan artı yüklü leptondur. 
�  Antiparçacık kavramının ilk örneği "pozitrondur". Pozitronun 

varlığı deneysel olarak kanıtlanmadan önce bir hipotez olarak 
ortaya atılmıştı. 1928'de İngiliz fizikçisi Paul Dirac, 
Schrödinger denklemini genişletti. Dirac'ın amacı Schrödinger 
denkleminin görelilik teorisiyle uyumlu hale getirmekti ama daha 
fazlasını elde etti.Dirac'ın denklemi spin kuantum sayısını s=1/2 
olarak veriyordu ve böylece elektron spini öngörülmüş oluyordu. 

�  Dirac denklemi elektrona uygulandığında, yükü +e olan ikinci bir 
parçacığın da aynı denklemi sağlayacağı görüldü.Yükü pozitif 
olarak bilinen tek parçacık proton olduğundan, Dirac önce yazdığı 
denklemin protonuda kapsadığını zannetti. Fakat kısa sürede,+e 
yüklü bu parçacığın elektronla aynı kütleli ve aynı spinli olması 
gerektiği anlaşıldı. Bugün bu parçacığın "pozitron" olduğunu 
biliyoruz. (pozitif elektron da denir), 1932 yılında ABD'li fizikçi 
Carl David Anderson tarafından kozmik ışınlarla gözlenmiş ve 
keşfedilmiştir.[1] Pozitron fiziğin, optik dalına da girer. 



�  Kabarcık odası, oda boyunca 
hareket eden elektriksel olarak 
yüklü parçacıkların tespiti için 
kullanılan bir parçacık 
algılayıcıdır. Kabarcık odaları 
süper ısıtılmış saydam bir sıvıyla 
(çoğunlukla sıvı hidrojen) doludur. 
Mucidine 1960'ta Nobel Fizik Ödülü 
kazandıran kabarcık odası 1952'de 
Donald A. Glaser tarafından icat 
edildi ve sonraki yirmi yıl boyunca 
parçacık fiziğinde ve özellikle de 
acayip parçacık araştırmalarında 
baskın bir rol üstlendi.[1] 



Gargamelle, CERN'de bulunan ve daha çok nötrino dedekte etmek için tasarlanmış olan dev parçacık algılayıcıdır. 
2 metrelik yarıçapı ve 4 metrelik uzunluğu ile Gargamelle 12 metreküp freon (CF3Br) ile dolu bir 
kabarcık odasıydı. Gargemelle Paris'teki Ecole Polytechnique'te inşa edildi ve 1970'te CERN'e taşındı.[1] 1970'ten 
1978'e kadar CERN'de Proton Senkrotronu'nda ve Süper Proton Senkrotronu'nda çalıştırıldı. Zayıf yüksüz akımlar 
1973'de öngörüldü ve bundan kısa bir süre sonra 1974'de Gargamelle'de doğrulandı. 



� Bir olay sırasında ilğinç olmayan diğer 
etkileşimlerde olabilir. 

� Algıcın hazırlanması ve fotoğrafın 
çekilmesinin 

� zamanlaması parçacık demetinin gelmesiyle 
çakışmalıdır: 

� bir tetikleyici gereklidir 





� Eski günlerde sayısallaştırma ham verileri elle 
ölçüp 

� kartlara delmekle ve bu kartları bilgisayara 
okutmakla yapılıyordu. 

� Ham denir çünkü veri ayrıntılı inceleme ve 
çözümleme 

� yapılmamış durumdadır. 



�  1968‘de Georges Charpak  
�  tarafından geliştirildi 
�  (1992 Nobel) 
�  Yüksek voltajlı bir dizi telin topraklanmış 
�  iletken duvarlar arasından geçtiği  
�  bir ortamdır. 
�  Oda gaz ile doldurulur 
�  ör: argon/metan 
�  Odadan geçen parçacıklar gaz 
�  atomlarını iyonize ederler. 
�  Elektron ve iyonlar elektrik 
�  alanda hızlanırlar. Anoda ulaşan 
�  elektron sinyalleri okunur 



� Köpük Odasında parçacık algılama oranı: ~1 
Hz 

� Tel Odasında parçacık algılama oranı: ~10³Hz 
� Parçacıkların algılanmasından doğan 

elektronik sinyaller 
� bilgisayarlar aracılığıyla incelenir 



� Tekparça bir algıç 
ile tüm parçacıkları 
gözlemleme dönemi 
kapandı. 

� Farklı malzemeden 
yapı lmış , amaca 
ö z e l  a l g ı ç l a r ı 
b i r l e ş t i r e r e k 
t ü m l e ş i k  a l g ı ç 
dönemi başladı. 

� Enerji Ölçümü 
� Momentum Ölçümü 





� W. Crookes, 1903 yılında ZnS (Çinko-Sülfür) 
ekranın, içinden geçen parçacıkların bıraktıgı 
enerjiyi ısıga çevirdiginikesfetti.  

� Parçacıkların geçtigi yerde ısık olusturma 
özelligine sahip malzemelere pırıldak adı 
verilir. 

� Parıldak sayacının önemi fotoçoğaltıcı tüp 
kullanımıyla arttı, Samuel Curran (1944) 







� Parçacıkların izini sürerek momentum ölçümü 
yapmaya olanak saglayan algıçlara genel 
olarak spectrometre(izgeölçer) adı verilir. 

�   Temel fikir algıçtan geçen parçacıgın 
konumunu bulmak ve ardından manyetik alan 
içinde bıraktıgı izin ne kadar kıvrık 
oldugundan yararlanarak momentumunu 
ölçmek olarak özetlenebilir. 













�  İz Sürme (İç Algıç) |η|<2.4 
� 3.8T solenoid ile 
�  silikon (piksel + şerit) izsürücü 
� Enerji Ölçümü |η|<5.0 
� EM kalorimetre : Kurşun tungstat 
� Hadron kalorimetre : Pirinç levha ve plastik 

parıldak 
� Müon Ölçümü |η|<2.4 
� ~2T solenoid ile 
� DT ve CSC : iz sürmek için 
� RPC : hızlı tetiklemek için 
� Tetikleme Sistemi 350-400 Hz 



� Silikon sensörler silikon 
Okuma Cipilerinin(Read 

� Out Chip) üzerine 
yerleştirilir 

� Vurma bilgisi tetikleme 
komutu gelene kadar 

� Okuma Cipi hafızasında 
kaydediliyor 



� EM kalorimetre 
� Kurşun tungstat  
� kristal Parıldak 
� |η|<=3 
� Hadron 

kalorimetre 
� Pirinç levha ve 

plastik parıldak 



� 3 Farklı gazlı algıç 
� DT: |η|<=1.2 
� CSC: 0.9<=|η|<=2.4 
� RPC: |η|<=1.6 











� ALGIÇ FİZİĞİNDEKİ GELİŞMELER KEŞFEDİLMEYE 
ÇALIŞILAN BELKİ PEK ÇOK  PARÇAÇIĞI DAHA 
İYİ ALGILAMAMIZI VE TANIMAMIZI 
SAĞLAYACAGINDAN EMİNİM 

� KISACASI CERN DEKİ YAPILAN ÇALIŞMALARI  VE 
BULUŞLARI MERAKLA BEKLEYECEĞİZ.  

 



� TEŞEKKÜRLER 


