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Algılamak için ne gereklidir?

Aklımızdaki Sorular ?
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Etkileşim

Görme

Tatma

Dokunmaİşitme

Koku 
alma

Algılamak
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 Dokunma                 Mekanik                Elektriksel

 Görme                         Işıksal                  Elektriksel

 Tatma:                       Kimyasal               Elektriksel

 Koku alma:              Kimyasal               Elektriksel

 İşitme:                        Mekanik               Elektriksel

Beynimiz tüm sinyalleri elektriksel olarak 
ALGILAR
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Gözümüz Mükemmel Bir Algıçtır

• Fotonlara duyarlıdır

• Çözünürlüğü yüksektir               
324 - 526 megapiksel

• Veri akışı: ~10Mbps
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Gözümüzle veya mikroskopla göremediğimiz atomu 
oluşturan parçacıkları nasıl algılıyoruz?
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 İçinde insan olan ilk 

fotoğraf, 
Daguerre,1838, Paris

 Aslında gördüğümüz 
şey o andaki 
fotonların izi

Algılamak sadece görmek demek değildir
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 Tasarladığımız algıçlarda, algılamak istediğimiz parçacıkların 

(foton, elektron vb.) etkileşebileceği ortamlara ihtiyacımız 
vardır.

 Parçacıklar algıçlardan geçerken ortamla etkileşirler ve orada 
bir iz bırakırlar.

 Daha sonra bu izleri aynı duyu organlarımızın yaptığı gibi 
elektronik sinyallere dönüştürürüz ve oradan hangi parçacığın 
geçtiğini buluruz.

Algıçlar
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Bulut Odası Algıcı

Tarihsel Algıçlar

• 1911 yılında Charles Thomson 
Rees Wilson tarafından 
geliştirildi (1927 Nobel)

• Bu algıç sayesinde 
• Pozitron (1932), 
• Muon (1936)
• Kaon (1947) bulunmuştur

Bulut Odası
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 1950‘lerin başında 

Donald A. Glaser
tarafından geliştirildi 
(1960 Nobel)

 Hacmi bulut odasına 
göre daha büyük 
olduğundan daha 
büyük enerjili 
parçacıklar gözlenebilir.

Köpük Odası
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Tel Odası

• 1968‘de Georges Charpak
tarafından geliştirildi
(1992 Nobel)

• İki metal plaka arasına akım 
taşıyan teller yerleştirilir.

• Oda gaz ile doldurulur (Argon)

• Parçacıklar odadan geçerken 
gaz ile etkileşirler ve iz 
bırakırlar.

Tel Odası
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Bir algıç ile tüm parçacıkları gözleyebilir miyiz?

Günümüzdeki Algıçlar
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LHC Algıçları

ATLAS ALICE CMS

LHCb
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 Yüksek enerjili çarpışmalarda farklı tipteki parçacıklar farklı 

enerjilerde, konumlarda, ve yoğunluklarda algılanmalıdır.

 Bu sebeple parçacığa özel algıçlar yerine, farklı parçacıkları 
algılayabilen tümleşik algıçlar kullanılmaktadır.

 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı üzerindeki ATLAS ve CMS algıcı bunlara 
birer örnektir.

Parçacıkların Tüm Özelliklerini Anlayabilmek İçin
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ATLAS

• 46 metre uzunluğunda ve 25 
metre çapında. Şimdiye 
kadar tasarlanmış en büyük 
algıçtır.

• 38 ülkeden, 174 üniversite ve 
yaklaşık 3000 bilim insanının 
ortak çalışmaları ile 
tasarlanmıştır.

• BüyükHadron
Çarpıştırıcında her saniyede 
gerçekleşen 40 milyon 
olaydan sıradışı olan        
350-400 olayı kaydeder.
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ATLAS İçerisindeki Çarpışmalar ve Parçacıkların İzleri 
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CMS

 21.6 metre 
uzunluğunda, 15 
metre çapında, 14.000 
ton ağırlığında

 43 ülkeden 3800 bilim 
insanı tarafından 
tasarlandı ve inşa 
edildi.

 Yerin 92 metre altında

18



19





CMS 20



Saniyede 40 milyon olaydan sadece 
sıra dışı olan 350-400 olay kayıt 

altına alıp incelenir.

Her yıl ���� olay kaydı = 10  
Petabit

10  Petabit = 20 milyon CD !!!

Veri Analizi
CD’leri üst üste 
koysak yaklaşık     
20 km. yüksekliği 
ulaşır!!!

Everest tepesi 
8.9 km
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TEŞEKKÜRLER
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