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Klasik	Astronomi	
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Parçacık	Astrofiziği	Gözlemleri	
(GenelleşMrilmiş	Astronomi)	

+ Protonlar, α-parçacıkları, uranyuma 
kadar atom çekirdekleri
+ Kütleçekim dalgaları
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Parçacık	fiziğinden	temel	farklar	
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• Kontrolsüz	deneyler	(ya	da	gözlemler).	
• Parçacık	fiziği	'zamansız',	astrofizik'te	herşey	'zaman-bağımlı'.	
• Hızlandırıcı	enerjisine	bağımlı	değil:	çok	daha	yüksek	enerjili	parçacıkları	incelemek	
olanaklı	

• ...	



Uzaklıklar	
§  Dünya-Güneş	=	AU	=	150	M	km	
§  Işık	yılı	=	Ly	=	0.946	x	1016	m	
§  Yıl	=	31.5	M	s	
§  Parsek	=	pc	=	3.3	Ly	
§  Mpc	=	3.3	M	Ly	
§  Samanyolunun	yarıçapı	~15	kpc	
§  Güneşin	samanyolu	merkezine	uzaklığı	~8	kpc	
§  Yerel	galaksi	grubunun	genişliği	~2	M	pc	
§  Ortalama	galaksilerarası	uzaklık	~Mpc	

Astrofizik	(gökbilim)	~O(kpc)	
Kozmoloji	(evrenbilim)	~O(Mpc)	
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Planck	Birimleri:	Bilinen	Fiziğin	Sınırları	

§  Boşluktaki	ışık	hızı:	c	
§  Kütleçekim	sabiM:	G	
§  Planck	sabiM:	h/2π	
§  Dielektrik	sabiM:	ε0		
§  Boltzmann	sabiM:	kB	

lP =
G!
c3

=1.6×10−33cm

mP =
c!
G

= 2.2×10−5g

tP =
lP
c
=
!G
c5

= 5.4×10−44 s

TP =
mPc

2

kB
=

c5! /G
kB

=1.4×1032K

...

EP =mP ≈ 2.4×10
18GeV

! = c =G = kB =1
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Astro/Kozmo/Parçacık	Fiziği	Birimleri	

1 GeV =1.2×1013K

G =
1
MP

=1.2×1019GeV

lP =
1
MP

=1.6×10−33cm

lP
c
= 5.4×10−44 s

TP =1.4×10
32K =1.68×1019GeV

Kütle à 1 GeV
Uzunluk à 1 GeV-1 = 0.1975 fm
Zaman à 1 GeV-1 = 6.56 x 10-25 s

! = c =G = kB =1

7



8

YILDIZLARIN EVRİMİ

Hafif yıldız Kırmızı dev

Ağır yıldız

Kırmızı süper-
dev

Nova                            

Beyaz cüce 

Nötron yıldızı

Kara delik

Yıldızlarası 
ortamda
yıldız-öncesi 
nesneler .
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Gama ışınları, X-ışınları
ve morötesi ışık üst-atmosferde
emilir (en iyi uzaydan 
gözlenebilir).

Görünür 
ışık - bir 
miktar 
çarpıtılmayl
a beraber.

Kızılötesi tayfın 
çoğu atmosferdeki
gazlar tarafından 
emilir (en iyi 
uzaydan 
gözlenebilir).

Radyo dalgaları
- dünyadan gözlenebilir.

Uzun dalga 
boylu radyo
dalgaları 
atmosferi 
geçemez.

Hayvanlar
400-700 nm arasını 
görebiliyor.

Suda
ışığın 

emilimi.

Fotonlar
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Yengeç nebulası: patlamış bir yıldızın kalıntısı (Süpernova)

Radyo dalgası (VLA) Kızılötesi (Spitzer) Görünür ışık (Hubble)

Morötesi (Astro-1) Düşük enerjili X-ışını (Chandra) Yüksek enerjili X-ışını (HEFT)



Astroparçacık	Fiziği	
(~Yüksek	enerji	astrofiziği)	
==>	Evren	=	fizik	laboratuarı	
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1609 Avrupa

1967 Amerika
OSO-3 (X-ışını) 

Güney kutbu 2011
IceCube (nötrino
gözlemevi)

2009 Amerika
LIGO Kütleçekim 
dalgası gözlemevi

1957 Sovyetler1937 Amerika
(bir amatörün
arka bahçesi)

1909-1912 
Avrupa

1967 Amerika
Homestake deneyi

Antik Yunan 
Öncesi

OpMk	Astronomi	à	teknolojinin	gelişimiyle	astrofiziğe	
evrimleşM:	
mekanik,	termodinamik,	plazma,	nükleer,		parçaçık	

	fiziği	ve	genel	görelilik.				

1993
SSC’nin 

iptali
(Amerika)



Standart	Güneş	Modeli	
§  Temel	fizik	(nükleer,	plazma,	termodinamik)	+	opMk	gözlemler.	

–  Denklemler	için	kısıtlamalar:	Belli	bir	yaşta	çap	ve	parlaklık.	à	Durum	denklemi	
(equaMon	of	state)		

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_solar_model#/media/
File:Sun_in_February.jpg 

Güneş’te nükleer füzyon (hidrojen à helyum):

Toplam nötrino miktarı Güneş’in parlaklığıyla sınırlanmış durumda ama her bir reaksyon 
değil ß Standart Güneş modeli.

Ann.Rev.Nucl.Part.Sci 2009 59:431

4p+ 2e− →4 He+ 2νe + 26.731 MeV

Dünyadaki nötrino akısı = 
6.7x1010 nötrino/cm2s
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Standart	Güneş	Modeli	

§  Nötrinolar	à	zayıf	etkileşim	à	güneşin	içinden	doğrudan	bilgi.		

ν

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_poster.svg
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Standart	Güneş	Modeli	ve	Nötrino	
Gözlemleri:	Homestake	Davis	Deneyi	

§  1967	Davis	deneyi:	Güneşin	nötrinolarla	gözlenmesi	(yön	
bilgisi	olmadan)	ß	ilk	kozmik	nötrino	gözlemi.	

§  Güneş	modeli	beklenenin	1/3’ü	kadar	nötrino.			

νe +
37 Cl→37 Ar + e−

Radyoaktif argonları sayısı
= nötrinoların sayısı
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Standart	Güneş	Modeli	ve	Nötrino	
Gözlemleri:	Kamiokande	II		

§  1987	Kamiokande	II'nin	güneşi	gerçek	zamanlı	olarak	nötrinoların	yönünü	de	ölçerek	
gözleyebildi.		

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/detector/howtodetect-e.html 

2140 ton Su Çerenkov detektörü 15



Standart	Güneş	Modeli	ve	Nötrino	
Gözlemleri:	Kamiokande	II	à	Sonuç	

§  İlk	doğrudan	kanıt	(yön	bilgisi	sayesinde):	
Güneş’in	enerjisi	merkezindeki	nükleer	
tepkimelerden	geliyor	

§  Davis	deneyindeki	gibi	Güneş’ten	gelen	
nötrinoların	sayısında	bir	‘soruna’	işaret	
ediyor	(Galyum	deneyleri	de	aynı	sorunu	
gördü)à	Güneş	modeli	veya	nötrino	fiziği?		

§  Hem	Davis	deneyi	hem	Kamiokande	sadece	
elektron	nötrinolarına	duyarlı.	
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Standart	Güneş	Modeli	ve	Nötrino	
Gözlemleri:	Sudbury	Nötrino	Gözlemevi	(SNO)	

http://www.sno.phy.queensu.ca/sno/images/ 

D2O

à Elektron nötrinoları diğer 
tür nötrinolara salınıyor à 
nötrinolar kütlesiz değil.

à Toplam 8B nötrino akısı tam 
Güneş modelinin 
öngördüğü kadar.

Parçacık fiziğinin standart modeli ötesinde fiziğe işaret eden ill ve tek doğrudan kanıt!

PRL 92 (2004) 181301

17



Nötrino	Salınımları	
Yarı-klasik	Açıklama	

Nötrinolar kütlesiz olsaydı:

EGünes
ν1 = EGünes

ν2 →
EGünes
ν1 = PGünes = PDünya

EGünes
ν2 = PGünes = PDünya

⎧

⎨
⎪

⎩⎪

Nötrinolar kütleliyse:

EGünes
ν1 = EGünes

ν2 →
EGünes
ν1 = mν1

2 +PGünes

EGünes
ν2 = mν2

2 +PGünes

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

→ Pdünya
ν1 ≠ Pdünya

ν2

Aynı anda aynı enerjiyle oluşmuş 
nötrinolar dünyaya aynı anda varır

Aynı anda aynı enerjiyle oluşmuş 
nötrinolar dünyaya farklı 
zamanlarda varır

1 AU = 150 Milyon km

Nötrino 
kaynağı
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Güneşin	Nötrino	Resmi		
(Süper-Kamiokande)	
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E.Y.	2002	
Feza	Gürsey		
Summer	School	on	Neutrino	
Physics	&	Astrophysics	

Astrofizik ve QCD

Astrofizik ve genel
görecelik

Astrofizik 
ve nötrinolar

Astrofizik ve genel
görecelik

+ Baade & Zwicky 1934:
Nötron yıldızları,
Süpernovalar ve 
kozmik ışınlarCompact objects, 

Macroscopic nucleus,
Makale nötronun keşfinden 
önce yayınlanmış.
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Süpernova:	Tip	II	

§  Ağır	yıldızların	kısa	sürede	füzyon	yakıv	biter	ve	kütleçekime	karşı	
koyamaz	ve	yıldız	çöker.	

⇒ p+ + e− → n+νe

Nötron ‘degeneracy’ 
Kütleçekimini dengeler

à Nötron yıldızı 
R~ 10 km
B~1012 G 

Nötron ‘degeneracy’ 
Kütleçekimini dengeleyemez

à Karadelik

Kütleçekim bağlanma enerjisi
~5x1053 erg 

%99’u nötrinolarla taşınır.
Nötrino parlaklığı ~1053 erg/s 
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Süpernova	Nötrinoları	Gölemi	1987	(Öngörü	1964-1969)	
Astroparçaçık	Fiziğinin	~Başlangıcı	

§  1987A	süpernovası	patlamasından	~163000	ışık	yılı	uzaktan	
gelen	nötrinoların	Kamiokande	ve	IMB	detektörleriyle	
gözlenmesi	(24	Şubat	1987)		

Büyük Macellan 
Bulutsusu

(temsili)
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1967:	Pulsarların	(nötron	yıldızlarının)	Keşfi	
(Öngörü	1932-1934)	

Jocelyn Bell

http://www.mpifr-bonn.mpg.de/ 23



Nötron	Yıldızları	

https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/objects/binaries/
neutron_star_structure.html 

Nötron yıldızından 
yapılma küp şeker
= insanların toplamı
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Quark	Gluon	Plazma	

25

?

Serbest kalmış (de-confined) partonlar
quarklar ve gluonlar

§  Parton	Plazma	à	Toplu	(collecMve)	dinamik	
§  Ağır	iyon	çarpışmalarıyla	oluşturulabilir	

–  Ama	çoklu-parton	etkileşimleri,		p-p	and	p-Pb	çarpışmaları	da	benzer	
özellikler	gösterir.		

Düşük T, yüksek yuğunluk 
à süperakışkan, süperiletken durumlar

~1012 K

sNN ≤ 5.52 TeV
sNN ≤ 0.2 TeV
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PbPb verisinden olay. Enine düzlemde momentum oransızlığı = 43 
GeV/c ve muon (kırmızı çizgi).



Jet	Söndürülmesi	(Quenching)		
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§  Daha	önce	RHIC’de	gözlendi.		
§  Jetler	kendilerini	çevreleyen	
sıcak	ve	yoğun	ortamla	
etkileşime	girerek	enerji	
kaybederler	à	arka	arkaya	
oluşan	jetlerin	momentumları	
arasında	büyük	bir	oransızlık	
var	(pp	çarpışmalarından	
oluşan	jetlerin	aksine).	



Kuark	Gluon	(QCD)	Plazma	
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Zayıf etkileşimli parçacıklar
~ pp çarpışmalarına benzer 
davranış

Güçlü (QCD) etkileşimli 
Parçacıklar
à  pp’ye göre daha az etkileşim 
kesiti
  àkuark gluon plazmasında
 büyük parton enerji kaybı.

PLB	715	(12)	66,	EPJC	72	(12)	1945,	
PLB	710	(12)	256,	PRL	106	(11)	21230,		

PRL	109	(12)	222301	



?
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Nötrino	Kaynakları	ve	Enerjileri	

https://lecospa.ntu.edu.tw/experiment-2/experiment-i-ultra-high-energy-neutrinos-and-cosmic-rays/ 
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IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	Güney	Kutbu	

Image: S. Lidstrom/NSF
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IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	Detektör	

https://icecube.wisc.edu/science/icecube/detector 32



IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	Örnek	Olay	

https://icecube.wisc.edu/science/icecube/detector 
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IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	İlk	
Yüksek	Enerji	Nötrino	Akısı	

IceCube has detected the highest energy neutrinos ever recorded, with energies reaching 
above 2 PeV. From left to right, Bert, Ernie and Big Bird, with energies of 1.0, 1.1 and 2.2 PeV.

à Kozmik parçacıkların doğasını anlamada ufak bir 
adım.

à Termal olmayan evrenin (kara delikler, nötron 
yıldızları) enerjisinin çoğu hadron hızlandırıcılardan 
geliyor. 

à Gama ışını patlamalarından gelen nötrino akısı < %1. 34
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Kütleçekim Dalgaları

Hulse, Taylor
1993 Nobel

—> Radyo dalgaları gözlemleriyle 
kütle çekim dalgalarının dolaylı kanıtı….



LIGO-Livingston	Interferometresi	

§ LIGO	=	Laser	Interferometer	
GravitaMonal-Wave	Observatory.	

§ 4	km’lik	iki	kolda	lazer	ışını	
aynalardan	ileri	geri	seker.		

§  İki	koldaki	ışığın	girişimi	kollardaki	
ufak	uzunluk	değişikliğini	gösterir	
==>	kütleçekim	dalgalari.	

§ GW150914		

36

[Credit: Caltech/MIT/LIGO Lab]



Kütleçekim	Dalgalarının	Doğrudan	Gözlemi	
14	Eylül	2015	09:50:45	UTC	

Öngörü:	Einstein	1916	

37Image Credit: Caltech/MIT/LIGO Lab 

 Image credit: 
The SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) Project 

36M 29M



38Ressam betimlemesi
Credits: R. Hurt/Caltech-JPL
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Kütleçekim	Dalgalarının	Doğrudan	
Gözlemi	14	Eylül	2015	09:50:45	UTC	
§  İlk	Çi}	karadelik	sistemi	gözlemi	
§  Birleşmeden	önce	ve	sonraki	karadelik	kütleleri	

36−4
+5Mgün, 29± 4Mgün → 62± 4Mgün

§  Gözlem	Genel	Görelilik’le	tamamen	uyumlu.	
§  Sözde	gravitonun	varlığını	kabul	edersek	à	Newton	potansiyeli	değişir	

(Yukawa	formu)		

3.0± 0.5Mgünc
2 Kütleçekim dalgası

∝
e−r/λg

r
, λg = h /mgc

⇒ λg >10
13km

⇒ mg <1.2×10
−22eV

40



GW150914 à 
Karanlık madde: Bölüm 2’de 
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Kütleçekim	Dalgalarının	Doğrudan	
Gözlemi	2:	GW151226	26	Aralık	2015	

http://www.ligo.org/science/Publication-GW151226/index.php 

~1.4 milyar ışık yılı uzaktan gelen kütleçekim sinyali!

PhysRevLe�	116	(2016)	241103	
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Kütleçekim	Dalgalarının	Doğrudan	
Gözlemi	2:	GW151226	26	Aralık	2015	

§  X-ışını	çi}leriyle	tutarlı	kütleler.	
§  Ama	bu	aralıkta	kütleli	ilk	çi}.	
§  Birleşmeden	sonraki	kara	delik	dönüyor	

(olabilek	maksimumun	%70’i	kadar)	
§  Evrende	daha	önce	öngörülenden	daha	

çok	çi}	kara	delik	sistemleri	olabilir.	

14 Mgün + 8 Mgün à 21 Mgün 

http://www.ligo.org/science/Publication-GW151226/index.php 

Genel görecelik teorisinin çok güçlü testleri!

PhysRevLe�	116	(2016)	241103	
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Kozmik	Işınlar	(Parçacıklar)	

44

Evrendeki bir çoğu süreçteki yüksek 
sıcaklıklara veya enerjilere 
laboratuarlarda ulaşmak olanaklı 
değil. 

http://arxiv.org/abs/1307.3795 



Kozmik Parçacıklar 

iyonlaşma miktarı 
α  elektroskopun yapraklarının kapanma hızı 
(iyi izole edildiği zaman bile).		
	à elektroskop	radyasyon	seviyesi	ölçmek	için	kullanılırdı.	

1785		
Coulomb:	
elektroskopun	yaprakları		
kendi	kendine	kapaniyor	

vakum	daha	iyi	hale	
geMrilirse	kapanma	hızı	azalıyor	
à ionizasyon.	(1879	Crookes)	

1896:	Becquerel:	radyoakMvitenin	keşfi.	

inanç:	havanın	ionizasyonu	sadece		topraktaki	radyoakMf	maddelerden	
veya	bunların	üre�ği	radyoakMf	gazlardandır.	
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Kozmik Parçacıklar 
Ölçülen:		
3.5x106	ions/m3	

330	m’de.		

Measured:		
6x106	ions/m3	deniz	
seviyesinde.	

Yükseldikçe	ölçülen	düşüş	doğal		
radyoakCviteden	beklenenden	daha	fazla.	à  
O	zamanlar		bilinen	en	derine	ilerleyebilen	
radyasyon	türü	gama	ışınlarıydı.		

Wulf 1909 
(bilim adamı ve cizvit papazı.) varsayım:	

yerden	gelen	radyasyon?	
46



Kozmik Parçacıklar 
§  Pacini	(1911)	İonizasyon	hızını	deniz	seviyesinde,	
suyun	alvnda,	dağ	yüksekliklerinde,...	ölçtü.	

47

Radyasyonun	su	alvnda	
azalmasından,	radyasyonun	en	
azından	bir	kısmının	yerden	
gelmediği	sonucuna	vardı.	



Victor	Francis	Hess	
Ağustos	1912	–	5350	metre	

P.	Carlson,	A.	De	Angelis,		
Eur.	Phys.	J.	H	35,	309	(2011)	
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Ölçümler gündüz, gece, ve bir Güneş tutulması sırasında  
à kozmik parçacıkların kaynağı Güneş değil.   

Hess ve daha sonra Kolhörster in 1912, 1913-1914 

49
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Kozmik Parçacıklar 
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https://lecospa.ntu.edu.tw/experiment-2/experiment-i-ultra-high-energy-neutrinos-and-cosmic-rays/



Kozmik	Işınlar	
§  Öncül	kozmik	parçacıklar:	Astrofiziksel	nesnelerde	hızlandırılıyor	(olasılıkla	Supernovalar,	
Nötron	yıldızları,	Kara	delikler,	akMf	galaksi	çekirdekleri,	Güneş).	

–  Protonlar	(86%),	α-parçacıkları	(11%),	uranyuma	kadar	çekirdekler	(1%),	elektronlar	(2%)	+	
yıldızlararası	ortamla	etkileşimle	oluşan	az	sayıda	pozitron	ve	anMprotonlar.	

–  Nötr	parçacıklar:	fotonlar,	(anM-)nötrinolar	

52

PDG 

Deniz 
seviyesinde 
çoğunlukla 
nötrinolar ve 
muonlar kalır. 

Cronin	‘99	

5 GeV 

1 TeV 

N(E)dE=kE-2.7dE 

α kE-2.7dE 
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Örnek	Uygulama:		
Detektör	Kalibrasyonu	İçin	Kozmik	Muonlar	



Örnek	Uygulama:	CERN	Cloud	(Cosmics	Leaving	OUtdoor	Droplets)	
Deneyi	

54

*  Kozmik ışınlar ve bulut oluşumu arasındaki ilişki
*  aerosollar ve iklim üzerindeki etkileri

C
ER

N
 P

S

hava molekülleriyle hareket eden büyüyüp 
bulutların oluşumunu sağlayan damlacıklara 
dönüşebilen tanecikler.

*  aerosol oluşumu α iklim 
*  aerosol oluşumu çok iyi anlaşılmış değil.

CERN PS yapay kozmik ışınlarını (=pionlar)
(yer ve stratosfer arasını taklit ederek)
==> bulut odası 



Bölüm	II:	Kozmoloji,	Karanlık	Enerji,	
Karanlık	Madde	
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Bonus	
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Güneş patlamaları 
ve patlayan yıldızlar

Çift yıldız sistemlerinde beyaz 
cüceler, nötron yıldızları ve kara 
delikler

Magnetarlar, yumuşak gama
ışını patlamaları, QED limiti

Tip Ia Supernova

Core-collapse supernova
gama ışını patlamaları



Nötron	Yıldızlarının	Soğuması	

https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/objects/binaries/
neutron_star_structure.html 

Nötron yıldızından 
yapılma küp şeker
= insanların toplamı

n→ p+ e+νe

p+ e→ n+νe

N + n→ N + p+ e+νe

N + p+ e→ N + n+νe
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