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Carpisma sonrasi

birbirinden

uzaklasan kursun

cekirdekleri

Pb-Pb

carpismasi



Kuark

Gluon 

Plazmasi

Kursun cekirdeginin

yara almamis kismi:
Renk yuksuz proton ve

notronlar

Ulasilan yuksek

sicaklikta

renkler eriyor

Kucuk patlama

Buyuk patlama

Renklerin “serbest”
halde bulundugu iki
durum:

Kuantum Renk
Dinamigini calisma
ortami sagliyor



Nukleonlarin

etkilesimleri

Kursun cekirdeginin

yara almamis kismi:
Renk yuksuz proton ve

notronlar

Proton – Pb carpismalari

Agir iyon carpismalari fizik ilgi alani
sadece kuark gluon plazmasinin degil
siradan maddenin daha iyi
anlasilmasini da kapsiyor

Kursun cekirdeginin

icerisinde nukleonlar

birbirlerini hissediyorlar

p

p p

Pb



Bu cizim aslinda

dogru degil

Gosterilmeyen

konfigurasyonlardan

biri

Neden onemli?
Kuantum Renk Dinamigiyle hesap yapmayi su
sekillerde biliyoruz, Perturbatif hesap:

Bu durumda bile oldukca zor
gluonlarin birbirleriyle etklesmesi
hesaplamari zorlastiriyor



Bu cizim aslinda

dogru degil

Gosterilmeyen

konfigurasyonlardan

biri

Parton (kuark ve gluonlarin genel adi)
dagilim fonksiyonlari

Neden onemli?
Kuantum Renk Dinamigiyle hesap yapmayi su
sekillerde biliyoruz, Perturbatif hesap:

Ama renk hapsi nedeniyle bu durumlarla
gercekte karsilasmiyoruz
Kavusulmaz ozgurluk (Asymptotic freedom)
Enerji azaldikca renk yukleri arasindaki
etkilesim artiyor

Partonun tasidigi momentum orani



Nukleonlar arasindaki

etkilesimleriVan-derWaals

kuvvetlerine benzetebiliriz

Nukleer degisim fonksiyonlari

Parton dagilim fonksiyonlarinin nukleer etkilesim

sonucu degisimi

Ne oldugu cok

iyi bilinmiyor

Golgeleme

(Shadowing)
Anti-golgeleme

(Shadowing)

Dusuk
momentum

Ortalama
momentum

Golgeleme: Yikici kuantum girisimi
Basitce dusuncek olursak

Kucuk momentumlu partonlar daha
genis bunlari disaridan gormeye
calistigimizda cekirdegin ic kismindaki
nukleonlar disaridakiler tarafindan
golgeleniyor

Yuksek
momentum

Toplam momentum sabit

oldugu icin kucuk

momentumdaki azalma daha

yuksek momentumda artmaya

neden oluyor

Pion bulutunda

artma

Cekirdegin

icinde nukeonlar

genisliyor



Gerekli enerji yogunluguna nasil ulasabiliriz?

1. Lorentz daralmasi 2. LHC’de Nukleon basina dusen enerji

Proton-proton carpismasi: 𝑠 = 14 𝑇𝑒𝑉
Hizlandirma yukle dogrudan orantili, agirlikla ters

orantili

PbPb carpismalarinda nukleon basina dusen

enerji, A = 208, Z = 82: 

𝑠𝑁𝑁 =
14 ∙ 82

208
= 5.5 TeV

Kurenin hacmi

V =
4

3
𝜋𝑟3 → 208 nukleon

𝑟 → 8 nukelon

Ayni yuzey alanina dusen

enerji yogunlugu daha

fazla (8x8 kat)



Kuantum renk dinamigi (KRD) - Faz diagrami

Suyun faz diyagrami KRD faz diyagrami

Bugunku evren
Kuark gluon plazmasi kendi

kendisine var olmuyor

Belki notron yildizlarinda renk

superiletken fazi olabilir

Yukaridaki benzetme bir analoji eksenler farkli:

Su icin Sicaklik ve Basinc

KRD icin Baryon yogunlugu ve Sicaklik



Kuantum renk dinamigi (KRD) - Faz diagrami

Suyun faz diyagrami KRD faz diyagrami

RHIC Ilk gozlem!

Yukaridaki benzetme bir analoji eksenler farkli:

Su icin Sicaklik ve Basinc

KRD icin Baryon yogunlugu ve Sicaklik



Kuantum renk dinamigi (KRD) - Faz diagrami

Suyun faz diyagrami KRD faz diyagrami

Yukaridaki benzetme bir analoji eksenler farkli:

Su icin Sicaklik ve Basinc

KRD icin Baryon yogunlugu ve Sicaklik

LHC



Kuantum renk dinamigi (KRD) - Faz diagrami

Suyun faz diyagrami KRD faz diyagrami

Buyuk patlama

LHC’de buyuk
patlamadakine daha benzer
kosullar saglaniyor

Yukaridaki benzetme bir analoji eksenler farkli:

Su icin Sicaklik ve Basinc

KRD icin Baryon yogunlugu ve Sicaklik



Faz degisimlerinde ozgurluk

derecesinde (degrees of 

freedom) artis oluyor

Su
Kuark gluon plazmasi

Lattice QCD hesabi

Basamak fonksiyonu olmamasi: 

Capraz gecisli “cross-over” faz degisimi

LHC’de ulasilan sicakliklarda SB limitine

ulasilmamasi hala renk yukleri arasinda etkilesim

oldugunun gostergesi

Stefan Bollzmann
limiti

Entropi mikro durumlarin
(microstate) sayisiyla
orantili

S = 𝑘𝑏log(Ω)

Gereken sicaklik 150- MeV: 2 1012 K
LHC’de ulasilan sicaklik 300-400 MeV



Ilk gozlem

RHIC olcumlerinden once Kuark Gluon 

Plazmasinin gaz olmasi bekleniyordu

ama sivi oldugu ortaya cikti
Ortamdaki renk yukleri hala etkilesiyor

Neredeyse ideal akiskan gibi davraniyor



Kucuk basinc

gradyani

Az parcacik

Ilk gozlem: Akis (Flow)

Relativistik akiskan dinamiginin

numerik hesaplamari veri

sonuclariyla karsilastiriliyor ve
𝜂

𝑠

viskozite entropi orani elde

ediliyor

Profilin

Fourier 

acilimi

Ideal akiskan: 
𝜂

𝑠
= 0

RHIC: 

LHC: 
𝜂

𝑠
≈ 0.16 − 0.20

𝜂

𝑠
= 0.08 − 0.12

Enerji

artiyor

Ciflenim

sabiti

kuculuyor

Etkilesim

azaliyor

Sicim teorisi (Buyuk ciftlenim kuvvetli plazma): 
𝜂

𝑠
≈

1

4𝜋
= 0.08



Ultra-soguk Fermi gazi

Fermionic atomlar

manyetik alanda

sikistirilarak sogutuluyor

Sogutulan gaz ikiye bolunuyor

itici optic potansiyeliyle ve

potansiyel kaldirilinca carpisma

gerceklesiyor

Eliptik akis

Fermi gazinda carpisma ekseninde

Agir iyon carpismasinda carpismaya

dik duzlemde

Ortak fizik: guclu ciftlenim kuvveti



Sicaklik

Foton olcumlerindeki isima tayfinin

egimi
dσ

dpT
~exp −

pT

Teff

RHIC: Teff = 239 ± 25 ± 7 MeV
LHC: Teff = 304 ± 11 ± 40 MeV

http://www.guinnessworldrecords.com/world-

records/highest-man-made-temperature

Plazma genisliyor: 
Akis nedeniyle maviye kayma (blue shift) 

gerceklesiyor, oldugundan sicak gozlemleniyor

Plazmanin omrunun her anindan isinan

fotonlarin ortalamasi en sicak anindan gelen

fotonlar nadir, en yuksek isiyi gozlemlemiyoruz

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-man-made-temperature


Agir quark mezonlarinin erimesi

Υ(1𝑆)
Υ(2𝑆)

Υ(3𝑆)

Υ 3𝑆
Nerede?

𝑏  𝑏

Υ(1𝑆)

Υ(2𝑆)

Υ(3𝑆)

Plazmadaki renk

yukleri arasindaki

uzaklik Sicaklik
arttikca

Lattice QCD kullanarak
perdeleme uzakliginin
(screening length) sicakliga
bagli degisimi
Hesaplanabiliyor
https://arxiv.org/abs/hep-
ph/0512217

https://arxiv.org/abs/hep-ph/0512217


Derin olcerler (Hard probes)

Yuksek enerjili sacilma etkilesimlerinde (Hard scattering) birbirinin zit yonunde

giden partonlar olusuyor

Vakumda: Partonlar tek basina bulunamaz, jet olusumuna sebep olur

Plazmanin icerisinde: Jet olusumu ve plazmayla etkilesimler ayni anda gerceklesiyor

Etkilesimlerin sonuclarina bakarak etkilesimler hakkinda bilgi edinmeye calisiyoruz

QGP

Parton parcalanmasiyla

gerceklesen jet olusumu



5.02 TeV pp

Az enerji

kaybeden parton

Cok enerji kaybeden

parton



Sicim teorisi ile ilgisi

Konu ile ilgili kitap: 

http://arxiv.org/pdf/1101.0618.pdf

Kuantum Renk Dinamiginin (KRD/QCD) holografik

duali yok

Sicim teorisi genellemeye dayanarak guclu

ciftlenimli ortamlarin ozellikleri hakkinda

ne ogrenebilcegimiz sorusuna cevap ariyor

Ornek:
Kuantum alan teorisi: N=4 SYM

Holografik duali: AdS/CFT

Quarklar: Sicim

Plazma: Kara delik

Renk ozgurlesmesi (Color deconfinement): 

Sicimin bir ucu karadeligin disinda bir ucu kara deligin icinde

Kara delik

Surtunme
kuvvetinin geride
biraktigi etki

http://arxiv.org/pdf/1101.0618.pdf


Kucuk sistemler

Cok parcacikli pp and pPb

carpismalari PbPb carpismalarina bazi

yonlerden benziyor



Sonuclar

Agir iyon carpismalari

Renk yuklerinin ozgur haldeki dinamigini incelemek
icin ideal bir ortam

Ozgur halde (sivi gaz degil) olduklarini:

Akis, agir kuark rezonans baskilanmasi, 
parton enerji kaybi gozlemlerinden anliyoruz

Ayni zamanda renk yuklerinin nukleonlar icinde
bagli oldugu durumlardada nukleonlarin birbiriyle
etkilesimini inceleyebiliyoruz


