
HİGGS HAKKINDA 

SEYFETTİN AYHAN



STANDART  MODEL 

Standart model bize
parçacıklar ve bunların kuvvet taşıyıcı 

parçacığı hakkında en geniş  bilgileri 
veren teoridir. 
Standart model ışıma yapan maddeyi
açıklar. Doğrudur fakat eksiklikleri vardır.

Parçacıklar arasında dört temel etkileşim
vardır. 

Higgs parçacığı maddeye kütle kazandıran
Higgs alanı tarafından üretilir.

Standart modele göre 61 temel parçacık var ve bildiğimiz ışıma yapan madde bu parçacıların

Değişik kombinasyonlarından oluşmaktadır.



STANDART MODELDE KÜTLE SORUNU

Klasik fiziğe göre kütle iki ye ayrılır. 

1. Çekim kütlesi

2. Eylemsizlik Kütlesi

Einstein’a göre kütle ile eneri eşdeğerdir. Durgun kütle enerjisi



Higgs alanı önerisi 1964 yılında birbirinden farklı üç grup  olarak 6 fizikçi tarafından
ortaya atıldı. Kibble, Guralnik, Hagen, Englert, Brout ve Higgs



Higgs Alanı

Parçacıklar nasıl kütle kazanır ve parçacıkların kütlesi birbirinden neden farklıdır.

Evrenin başlangıcında simetrik olan
Higgs alanı evren genişleyince simetri 
Kırıldı ve parçacıklar kütle kazandı.

Higgs teorisini Kuantum Elektrodinamik
Hesaplamaları üzerine inşa etti.



Parçacıkların Higgs alanı ile etkileşmesi

Her parçacık Higgs alanı ile etkileşme oranına göre kütle kazanır.
Foton ve gluon higgs ile etkileşmediği için kütlesi sıfırdır.
Kuarklar higgs alanı ilet etkileştiği için kütleye sahiptir. 



Higgs alanı evrenin her yerini doldurur. Vakumda Higgs alanı sıfırdan farklıdır. 

Parçacıklar higgs alanı ile etkileşme miktarına göre kütle kazanırlar. 

Higgs alanı varsa alanda yeterli enerji yoğunluğu oluşturulabilirse 
( higgs alanının kuantum uyarması )Higgs parçacığı oluşmalıdır. 

Higgs alanı zayıf kuvvetlerin neden kısa menzilli olduğu ile ilgili bilgi verir 

Higgs alanı ve Higss bozonu nedir?

Higgs alanı dört boyutlu skaler bir alandır.



Higgs alanı zayıf nükleer kuvvetlerin simetri kırılmasına 
neden olur böylece W ve Z bozonları kütle kazanır. 

Matematiksel olarak higgs alanı imajiner kütleye sahiptir.

Higgs alanı skaler olduğu için higgs parçacığının 
spini sıfır olmalıdır. Ayrıca kendisinin karşıt 
parçacığıdır.  Yüksüz ve renk yükü yoktur.  
Standart model  kütlesini öngörememektedir

Higgs parçacığı dört boyunlu Higgs alanının nötral
bileşeni tarafından oluşturuluyor. 



Higgs  Bozonunun Keşifline doğru

1964 yılında maddeye kütle kazandıran Higgs alanı fikri ortaya atıldı

1967 yılında elektrozayııf etkileşim kuramının temelleri  Weinbeg,Glashow
ve Salam tarafından  ortaya atıldı (1979 nobel).

1971 yılında Veltman ve  Hoft elektrozayıf kuramı açıklamak için Higgs alanını kullandı (1999 nobel ) 

1973 Elektrozayıf kuramın öngördüğü nötr akımlar  CERN’de Gargamelle tarafından gözlendi.

1983 yılında CERN W ve Z parçacıklarını gözlemledi.

2000 yılında LEP 115 GeV kütleli bir parçacığının Higgs olabileceğini ( düşük
hassasiyetle - 2,5 sigma) ortaya attı
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HİGGS OLUŞUM MEKANİZMASI

Gluon fusion
Higgs Strahlung

Vector boson fusion Top fusion



Higgs Bozonu Bozunum Kanalları

Higgs bozonu kütlesi olan her parçacıkla etkileştiği için bir çok bozunum kanalına 
sahiptir. Bu bozunum kanallarından her biri belirli bir olasılıkla oluşur. 

Standart modele göre  Higgs bozonunun ömrü 1.6×10−22 s  dir



Fermiyon-antifermiyon çiftine bozunmaAlt-antialt kuark
çiftine bozounma %56  tau –antitau çiftine bozunum%6

Kütleli gauge bozonlarına bozunma: bozon çiftine bozunmasıdır. 
W bozonu peşpeşe kuark antikuark veya yüklü lepton ve antinötrinolara ayrılabilir %23 

En temiz sinyal Z bozon çiftine ayrıldığı durulmada alınıyor.  Yaklaşık olarak %2.9  her bir bozon
peşleşe yüklü Letonlara ( elektron veya müon) bozunması kolay dedekte edilebiliyor

kütlesiz bozonlara bozunması: burada foton ve gluona bozunma gerçekleşir.
En olası kanalı orta kütleli kuarklar ve gluonlara ondan da ağır kuarklara
bozunmasıdır. %8.5

Foton çiftine bozunum: W bozonu veya kuark aracılığı ile olur. İki bin bozunumdan
bir tanesi bu kanalda bozunabilir. Bu kanal fotonların
enerjisinin hesabını daha iyi yaptığımızdan higgsin kütlesini hesaplamak için 
en hassas veriler deneysel olarak elde edilir

CMS iki fotona bozunum

Higgs’in 4 müona bozuması



LHC HİGGS ARIYOR

LEP ve TEVATRON Higgs parçacığını gözlemlemeyi başaramadı.

LHC ( 27 Km uzunluğunda yerin 100m altında) 2008 yılında faaliyete başladı

2012 yılında ATLAS ve CMS Higgs’i buldu.



HİGGS NASIL AYIT EDİLİR

LHC içinde saniyede milyarlarca çarpışma olmaktadır. Higgs’in bozunurken
ürettiği parçacıklar  dedekte edilir ve bunların aynı yerden geldiği

tespit edilir.

Örneğin Higss’in dört leptona bozunması durumunda dört leptonun enerjisi
toplamı  belirli bir kütlede olmalıdır.  Bu kütle Higgs’in değişmez kütlesidir.

Bozunma sırasında elde edilen parçacıkların enerjisi hesaplanır ve bunların belirli bir
Kütleye sahip olan higgs’ten gelip gelmediği test edilir. 



ATLAS VE CMS deneylerinin Sonucu 4 Temmuz 2012 

Sonuçlar birbiri ve Standart model ile uyumludur. 



HİGGS’E NOBEL  ÖDÜLÜ

2013 yılı Nobel Fizik ödülü Higgs alanın hayatta olan iki kuramcısına verildi.

François Englert Peter W. Higgs
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