
ALGIÇ	FİZİĞİ	

CERN	Türk	Öğretmen	Çalıştayı	5	
GERİ	DÜNÜT	PROJESİ	
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Dünyanın	en	büyük	nükleer	araş/rma	ve	deney	merkezi	
olan	CERN	de	gerçekleş<rilen	eği<me	tamamen	gönüllü	
olarak	ka/larak	bilime,	bilimselliğe,	mesleki	gelişime,	
ülkemiz	için	bilim	insanı	ye<ş<rme	arzusuna	önem	

verilmiş<r.	Bu	amaçla	31	Ocak–	6	Şubat	2016	tarihleri	
arasında	Cern	Türk	Öğretmen	Programı’na	ka/lım	

gerçekleşmiş<r.	Türk	Akademisyenler	taraSndan	verilen	
bu	eği<min	alt	basamaklarından	biri	de	ayrılan	
gruplarımızda	konumuz	hakkında	sunumlar	

gerçekleş<rmek<r.		
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•  Algılamak	ile	görmek	aynı	kavramlar	mıdır	
	
	
	
	
			
	

			Sözlük	anlamlarına	bak/ğımızda;		
Görmek:		Göz	yardımıyla	bir	şeyin	varlığını	algılamak,	
seçmek.	
	
Algılamak:	Bir	olayı	veya	bir	nesnenin	varlığını	duyu	
organlarıyla	kavramak,	idrak	etmek.	
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ALGILAMAK	

GÖRMEK	

Mesela;	Rüzgarın	varlığı	görmesek	de	etkilerini	
algılayabiliyoruz.		
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Algıçlar	
	

Doğa(fizik)	olaylarını	algılamamızı	sağlayan	gereçlerdir.	
Yani	hem	görmeyi	hem	de	algıladığımız	bilgiyi	

saklamamızı	sağlayan	aletlerdir.			
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v Aslında	ar/k	günümüzde	yavaş	yavaş	yerini	
kaybeden	tüplü	televizyonlar	hızlandırıcı	
teknolojisine	örnek	olarak	verilebilir.		Klasik	
hızlandırıcı-algıç	düzeneğini	tüplü	televizyonda	
görebiliriz.			

	
	
v Elektron	hızlandırıcısı	var	o	hızlandırıcı	bir	ekrana	
çarpıp	etkileşime	geçiyor,	bu	etkileşim	sonucunda	
enerji	ortaya	çıkıyor	ve	o	enerjiyi	ışığa	
dönüştürüyorsunuz		böylelikle	gözlem	
yapabiliyorsunuz.	(örneğin	fosfor	ekran)	
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Tüplü	Televizyonlar	

Peki	algıçlar	bunun	neresinde?	
	
	

	Gözlem	yap/ğımız	noktada					è(ekran	+	göz)	

Bu	sağlıklı	bir	gözlem	mi???	
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Olaylar	gerçekleşirken	fotoğraf	çek<ğimizi	düşünelim.	
Bu	sayede	hem	olayı	kayıt	al/na	almış	oluruz	hem	de	
sonradan	fotoğraflara	bakıp	ayrın/yı	yakalama	şansı	
buluruz.	Yani	sürekli	seri	bir	şekilde	fotoğraf	çekmek	

benim	işime	yarayabilir.		
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Yaya	geçidi	olan	bir	yol	kenarına	kurulmuş	bir	kamera	
düşünelim,	bu	kamera	sürekli	kayıt	alsın	yani	sürekli	
fotoğrafları	çekip	kaydetsin.	Fakat	bir	noktadan	sonra	

bu	pra<k	olmayacak/r.			
	
	

Peki	bu	noktada	tam	olarak	ne	is<yoruz?		
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Tüm	bu	olaylar	
gerçekleşirken,	ilginç	bir	şey	
olduğu	zaman	(örneğin	kural	
ihlali	gibi)	fotoğraf	çekmek	,	
kayıt	yapmak	verilerin	
incelenmesi	açısından	daha	
verimli	olmaktadır.		
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FotoğraSn	çekilmesi,	TeJkleme,	Olay	
Ayıklaması	

•  Algıçlar	da	tam	olarak	bu	man/k	ile	çalışmaktadır.		
•  Fotoğraf	çekmek	için	tam	olarak	düzgün	zaman	
seçilmeli.	İlk	örneğe	dönecek	olursak	kural	ihlalini	
yapan	aracı	çekmek	is<yorsak	doğru	anda	kayıdı	
almalıyız,	yani	teJkleme	anı	doğru	seçilmeli.		

•  Daha	sonra	ise	seçilen	binlerce	olaydan	alakasız	
olaylarının	ayıklanması	ve	işime	yarayanların	kalması	
gerekir.		
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Büyük	Hadron	ÇarpışNrıcısı	
(LHC)	

CERN’de	yüksek	enerjili	parçacık	fiziği	deneyleri	yapılmasına	
imkân	verecek	olan	yerin	100m	al/nda	ve	27	km	çapında	bir	

alan	yayılmış	projedir.		
	

2009	yılında	faaliyete	geçmiş<r.	Hızlandırıcı	üzerinde	her	
biri	birkaç	katlı	apartman	büyüklüğünde	dedektörler	

bulunmaktadır.		
	

Dairesel	bir	parçacık	hızlandırıcısı	-çarpış/rıcısı	olan	LHC,	
öncelikli	olarak	protonları	ilave	olarak	da	kurşun	
iyonlarını	ışık	hızına	çok	yakın	bir	hıza	ulaş/rarak,	

deneylerin	merkezlerinde	çarpışma	gerçekleş<rmektedir.		
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LHC	
LHC’den	önce	LEP’te	ee	çarpışmaları	yapılıyordu.		
Fakat	belirli	bir	enerjiden	sonra	çok	fazla	ışıma	olduğu	
için	elektron	kullanmak	etkili	olmuyordu.	Bu	yüzden	
LHC	kuruldu	ve	burada	proton	ve	kurşun	iyonları	ışık	
hızına	yakın	bir	hızda	hızlandırılıp	deney	merkezlerinde	
çarpış/rıldı.		
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LHC	

LHC	ye	bak/ğımız	zaman	40M->400	(yüz	binde	
bir)olaydan	bir	olayı	diske	kaydetmeye	değer	görüyor.	

Bizim	işimizi	kolaylaş/rmak	için	olayları	ayıklıyor.		
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Genel	olarak	parçacık	(etkileşim)	görmek	

	
•  Enerji:	E		
•  	Momentum:	p		
•  	Yük:	q		
•  Dönü:	s		
•  Ve	başka	QM	özellikler	…	
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Geçmişte	Kullanılan	Algıçlar	
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Bulut	Odası	

•  1911	yılında	Wilson	taraSndan	bulundu.	(1927	Nobel)		
•  1920-1950	arasında	kullanıldı.	İz	sürebilen	ilk	algıç.		
•  Aşırı	doymuş	alkol	buharı	içeren	kapalı	bir	ortamdır.	
İçeri	giren	yüklü	parçacıkların	yolu	boyunca	buhar	
yoğunlaşır	ve	bulut	gibi	izler	bırakır.	

•	Oluşan	izlerin	fotoğrafları	çekilir.		
•	Parçacık	deme<	yönüne	dik	olarak	uygulanan	manye<k	
alanla	iz	bırakan	parçacıkların	yükü	ve	momentumu	
ölçülebilir.		
•	Bu	algıç	sayesinde	Pozitron	(1932),	Muon	(1936)	ve	
Kaon	(1947)	bulunmuştur.		
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Pozitronun	Keşfi	

•  Anderson,	Bulut	Odasında	
bırak/ğı	izleri	ölçerek	1932	
yılında	pozitronu	buldu.		

	
•  Pozitron	ilk	gözlemlenen	
karşit-maddedir.		
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KÖPÜK	ODASI	DENEYİ	

	
65-77	yılları	arasında	kullanılan	bir	hadron	

çapış/rıcısında,	bir	miktar	hızlandırılmış		ışını	durağan	
bir	hedefe	(Örneğin	hidrojen	tankına)	ışınları	

yolluyorsunuz.		
	

Burada	algıç	olarak	kullanılan	şey	ise	:	KÖPÜK	ODASI	
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Ölçmek	istediğim	şey	nedir?	

	
	

Küçük	küçük	tek	tek	atom	al/	parçacıkları	ölçmek	
is<yorum.	Bu	sebeple	en	küçük	<treşimden	etkilenecek	

bir	ortama	ih<yacım	olmalı.		
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KÖPÜK	ODASI	BU	ORTAMI	NASIL	SAĞLIYOR?	

Köpük	odasında	sıvı	halde	hidrojeni	belirli	bir	sıcaklı	ve	
basınç	al/nda	tutuluyor,	parçacıkların	gelmekte	olduğu	
sinyali	gelince	(bu	sinyal	te<kleyiciden	geliyor),		basınç	

aniden	düşürülüyor	ve	normalde	gaza	dönüşmesi	
gereken	hidrojen	bu	ani	değişim	ile	çok	saf	olan	bu	

madde	süper	üstün	ısı/lmış	oluyor.	Böylelikle	en	küçük	
bir	<treşim	ve	çekirdekte	bile	cevap	alabiliyoruz.		
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•  Parçacıklar	bu	ortam	içerisinden	
geçerken	enerjilerini	bırakıyorlar,	
geldikleri	noktalarda	baloncuk	gibi	
izler	bırakıyorlar.	Daha	sonra	
kameralar	kullanılarak,	
parçacıkların	nereden	geç<ğini	
gözlemleyebiliyoruz.		

	
•  Dezavantajları:		ölü	saniyelerin	
olması,	sistemin	kendini	
yenilemesi	için	(yaklaşık	50ms.	);	
frekans	aralığı		yaklaşık	20Hertz.		
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ü 1950‘lerin	başında	Glaser	taraSndan	ortaya	a/ldı	
(1960	Nobel)		

	
ü Bulut	odasından	daha	büyük	hacimli	yapılabilir	ve	
daha	yoğun	sıvı	içerdiğinden	daha	yüksek	enerjili	
parçacıkları	algılayabilir.		

	
ü Zayıf-	yüksüz	akımların	keşfine	yol	açmış/r	
(Gargamelle)	
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KÖPÜK	ODASI	DENEYİ	
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Fotoğraf	Çekilip	Resimlerin	Ayıklaması	
Ham	veri	kaydı-	Sayısallaş/rma	
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Ham	veri	kaydı-	SayısallaşNrma	

Eski	günlerde	sayısallaş/rma	
ham	verileri	elle	ölçüp	kartlara	

delmekle	ve	bu	kartları	
bilgisayara	okutmakla	

yapılıyordu.	Çünkü	ham	veri	
ayrın/lı	inceleme	ve	

çözümleme	yapılmamış	
durumdadır	ve	bunun	
anlamlandırılması	
gerekmektdir.		
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Günümüzde	Algıçlar		
Tekparça	bir	algıç	ile	tüm	
parçacıkları	gözlemleme	
dönemi	kapandı.	Farklı	
malzemeden	yapılmış,	
amaca	özel	algıçları	
birleş<rerek	tümleşik	
algıç	dönemi	başladı.		
Değişik	parçacıklar	bazı	
malzemelerde	farklı	izler	
bırakırlar.	
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Günümüzde	Algıçlar	

--à	Enerji	Ölçümü		
•  EM	kalorimetre		
•  Hadron	kalorimetre		

--à	Momentum	Ölçümü		
•  Manye<k	alan	al/nda	bırakılan	izlerin	takibi		
•  İzlere	bakarak	parçacıkların	tanınması		
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Hızlı	cevap	verip	ilginç	olayları	algılayan	algıçlar	

•  LHC	algıçlarından:	CMS	
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LHC	algıçlarından:	ATLAS	



ATLAS	
Atlas	45m	uzunluğunda,	24m	yüksekliğinde	ve	yaklaşık	7000	

ton	ağırlığındadır.		
	
	
	

İz	sürme,	enerji	ölçümü,	müon	ölçümü	yapılabilmektedir.	
	

Tıpkı	CMS	de	olduğu	gibi	farklı	bileşenleri	bulunmaktadır:	
Toroid/	soleneid	magnetler,	iz	sürücüler,	pixel	dedektörleri,	

kalorimetreler	ve	iz	sürücüler	gibi.		
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ATLAS	
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Teşekkürler.	
Miray	NASIRLI		
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Kaynakça	

*h~p://home.cern/	
*Meraklısına	Parçacık	ve	Hızlandırıcı	Fiziği	
*Hızlandırıcı	ve	Parçacık	Fiziğinin	Diğer	Uygulamaları.	Gökhan	Ünel	/	UCI	
*Parçacık	Algıçları.	Bora	Akgün	/	Rice	Üniversitesi	
*Bilim	ve	Yeniliği	Hızlandıran	CERN.	Samim	Erhan	/	UCLA	
*Google	görseller	
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