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Bir nesneyi veya olayı algılamak sadece 
görmek   midir?
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ALGIÇ NEDİR?

Doğa(fizik) olaylarını
algılamamızı sağlayan
gereçlerdir.
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Fotoğraf çekmek ne demektir  ?
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Fotoğraf çekmek  ;
fotonları algılamak ve kaydetmek olarak düşünülebilir.

Burada 1838 yılında Pariste olan fotonlar değil onların bıraktığı izler 

görülüyor.
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ELEKTRONUN KEŞFİ
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From: J.J. Thomson: Cathode Rays. 
Philosophical Magazine, 
44, 293 (1897). 



BULUT ODASI:
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Bulut Odası:

 1911 yılında Wilson tarafından bulundu. (1927 Nobel) 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 demeti yönüne dik olarak uygulanan manyetik alanla iz bırakan parçacıkların 
yükü ve momentumu ölçülebilir.

 Bu algıç sayesinde Pozitron(1932), Muon (1936) ve  (1936) ve Kaon (1947) bulunmuştur.
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Bulut odası deneyımiz…
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Bizim Bulut Odasında Gördüklerimiz…
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KÖPÜK ODASI

 1950‘lerin başında Glaser tarafından ortaya atıldı.               (1960 Nobel) 

 • İçi sıvı dolu bir silindir veya küre. Sıvı belli bir basınçtaki kaynama sıcaklığının 
hemen altında tutulur (örnek 27 K, 5 atm, sıvı H). Parçacık demeti geldiğinde basınç 
aniden düşürülür (3 atm) ve sıvı üstün ısıtılmış olur. 

 Yüklü parçacıklar iyonizasyon ile enerji kaybederler. Bu enerji dengesiz durumdaki 
sıvıyı buharlaştırıp baloncuk çekirdekleri yaratır.

 1-2 ms içerisinde fotoğraflar çekilir. Birden fazla kamera çok açılı çekim yapmayı 
sağlar. Konum çözünürlüğü ~10μm seviyesine indirilebilir.

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

 Zayıf yüksüz akımların keşfine yol açmıştır.. (Gargamelle, BEBC)
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Cern’de bulunan 
GARGAMELLE
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•Köpük odası;Zayıf
yüksüz akımların 
keşfine yol açmıştır.



GÜNÜMÜZDE ALGIÇLAR:
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.Tekparça bir algıç ile tüm parçacıkları gözlemleme dönemi 
kapandı.

Farklı malzemeden yapılmış, amaca özel algıçları
birleştirerek tümleşik algıç dönemi başladı. 

Değişik parçacıklar bazı malzemelerde farklı izler bırakırlar. 

•Enerji Ölçümü ;
EM kalorimetre 
Hadron kalorimetre 

. Momentum Ölçümü 
manyetik alan altında bırakılan izlerin takibi bırakılan izlere 
bakarak parçacıkların tanınması

.Hızlı cevap verip “ilginç” olayların seçimini sağlayan algıçlar



ATLAS ALGICI:
Yerin 100 m altında bulunuyor.

24 metre-7000 ton !!!
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CMS ALGICI:

Yerin 100 m altında bulunuyor.
29 metre -12500 ton!!!
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ATLAS ve CMS tümleşik algıçlar yani içinde birçok algıç var.
Her bir iç algıç farklı özellikteki parçacıkları algılıyor.
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PEKİ ALGIÇLAR GELİŞTİKÇE NE DEĞİŞTİ?

PS Deneyleri(1965-1977)                           LHC Deneyleri (2009-…..)

Veri Miktarı .12 yılda 40 milyon fotoğraf                              .Saniyede 40 milyon 

(yaklaşık 20000 km uzunluğunda               olayı   inceleyip 100-200 

fotoğraf filmi)                                              kadarını kayıt.

Veri Nasıl Taşınıyor?       .Fotoğraf filmlerini alıp yanında                      .10 Gbps’lik fiberoptik

taşıma                                             kablolar, GRİD altyapısı

Uluslararası işbirliği tanımı .20-50 kişi                                                    .3000 kişi
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Geçmişten günümüze…
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