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Klasik	Astronomi	
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Parçacık	Astrofiziği	Gözlemleri	
(Genelleş8rilmiş	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	

• Kozmoloji	à	gözleyebileceğimiz	tek	bir	evren	olduğu	için	hem	parçacık	fiziği	hem	
de	astrofizikten	temelde	farklı.			

• ...	



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)	

5



Planck	Birimleri:	Bilinen	Fiziğin	Sınırları	

§  Boşluktaki	ışık	hızı:	c	
§  Kütleçekim	sabi8:	G	
§  Planck	sabi8:	h/2π	
§  Dielektrik	sabi8:	ε0		
§  Boltzmann	sabi8:	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
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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

Op8k	Astronomi	à	teknolojinin	gelişimiyle	astrofiziğe	
evrimleş8:	
mekanik,	termodinamik,	plazma,	nükleer,		parçaçık	

	fiziği	ve	genel	görelilik.				

1993
SSC’nin 

iptali
(Amerika)



Nötrinolar	
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http://t2k-experiment.org   

n→ p+ e− +ν

n→ p+ e−

Bohr à Enerji korunumu?
Pauli (1930)à Son çare: nötrino

E =mc2 + pc

E = mc2( )
2
+ pc( )2?

Enerji (anti)nötrino ve electron arasında
paylaşılır.
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Nötrinolar	
§  Pauli	(1930):	nötrino	öngörüsü	
§  Chadwick	(1932):	nötron	
§  Fermi	teorisi	nötrinoyu	hesaba	kap	(1934)	
§  Fizyon	(1930lar)	à	izotoplar	à	nötron	bozunumu	à	yoğun	an8nötrino	kaynağı.	
§  Nötrinonun	keşfi	(1951):	Reines	&	Cowan,	ters	beta	bozunumu	kullanarak	
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νe + p→ e+ + n



Nötrinolar	
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à Elektrik yükü = 0 
à Spin = 1/2 
à 3 türü var 
à Çok az etkileşimi var – çoğu dünyayı, güneşi, … geçebilir. 
à Standard Model’de nötrinolar kütlesiz. 
à Gözlemler à nötrinolar küçük de olsa kütlesi var. 
 

Uzun yollar
Büyük detektörler



Nötrino	Kaynakları	ve	Enerjileri	

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

16



Nötrino	Kaynakları	
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Diwan, M.V. et al. Ann.Rev.Nucl.Part.Sci. 66 
(2016) 47-71 arXiv:1608.06237 [hep-ex]  



CNGS	(CERN	Neutrinos	to	Gran	Sasso)	

§  CERN	SPS’den	400	GeV	protonların	bir	hedefe	çarpıurlmasıyla	oluşan	nötrinolar.	
§  Nötrino	enerjisi:	10-30	GeV	
§  Nötrino	detektörleri:	Icarus	ve	Opera	
§  Amaç:	νμàντ	salınımı	
§  Benzer	deneyler:	K2K,	MINOS,	T2K	ve	plan	aşamasındaki	DUNE.	
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Süper	Kamiokande	Nötrino	Gözlemevi	
(Japonya)	
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•  1982’den beri çalışmakta.
•  Proton boznumu, güneş ve atmosfer 

nötrinoları, supernovalar
•  50 kTons saf su
•  11 kPMT (3k$/PMT)



Standart	Güneş	Modeli	
§  Temel	fizik	(nükleer,	plazma,	termodinamik)	+	op8k	gözlemler.	

–  Denklemler	için	kısıtlamalar:	Belli	bir	yaşta	çap	ve	parlaklık.	à	Durum	denklemi	
(equa8on	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 23



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
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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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Süpernova:	Tip	II	

§  Ağır	yıldızların	kısa	sürede	füzyon	yakıu	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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IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	Güney	Kutbu	

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

https://icecube.wisc.edu/science/icecube/detector 31



IceCube	Nötrino	Gözlemevi	–	Örnek	Olay	

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



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. 33



Kuarkların	ve	Leptonların	Üç	Aile	Yapısı	

34

1 2 3

§  Nedeni bilinmiyor
§  En net kanıt Z bozonunun bozulmasından geliyor.
§  Z sadece kendinden daha hafif parçacıklara bozunabilir.
§  Eğer dördüncü bir kuark-lepton ailesi olsaydı, bu ailenin de nötrinolarının çok hafif 

olmasını düşünmek doğal. Bunu Z’nin bozunumda görebilirdik. Ama veriler sadece
     3 aile olduğunu gösteriyor. 



Bölüm	II:	kozmik	ışınlar,	Kütleçekim	
dalgaları,	Karanlık	Madde	
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Kozmik	Işınlar	(Parçacıklar)	

36

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	
ge8rilirse	kapanma	hızı	azalıyor	
à ionizasyon.	(1879	Crookes)	

1896:	Becquerel:	radyoak8vitenin	keşfi.	

inanç:	havanın	ionizasyonu	sadece		topraktaki	radyoak8f	maddelerden	
veya	bunların	üre�ği	radyoak8f	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		
radyoak@viteden	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?	
38



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

39

Radyasyonun	su	alunda	
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 

41
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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,	ak8f	galaksi	çekirdekleri,	Güneş).	

–  Protonlar	(86%),	α-parçacıkları	(11%),	uranyuma	kadar	çekirdekler	(1%),	elektronlar	(2%)	+	
yıldızlararası	ortamla	etkileşimle	oluşan	az	sayıda	pozitron	ve	an8protonlar.	

–  Nötr	parçacıklar:	fotonlar,	(an8-)nötrinolar	

44

PDG 

Deniz 
seviyesinde 
çoğunlukla 
nötrinolar ve 
muonlar kalır. 

Cronin	‘99	

5 GeV 

1 TeV 

N(E)dE=kE-2.7dE 

α kE-2.7dE 



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

Jocelyn Bell

http://www.mpifr-bonn.mpg.de/ 45

Manyetik eksenDönme ekseni
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Kütleçekim Dalgaları

Hulse, Taylor
1993 Nobel

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



LIGO-Livingston	Interferometresi	

§ LIGO	=	Laser	Interferometer	
Gravita8onal-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		

47

[Credit: Caltech/MIT/LIGO Lab]



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

Öngörü:	Einstein	1916	

48Image Credit: Caltech/MIT/LIGO Lab 

 Image credit: 
The SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) Project 

36M 29M



49Ressam 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
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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 görelilik teorisinin çok güçlü testleri!

PhysRevLe�	116	(2016)	241103	
53



Karanlık	Maddenin	Kanıtları	
§  Galak8k	dönme	eğrileri	
§  Kozmik	arka-alan	ışıması	ve	yapı	oluşumu	
§  Yaşlı	galaksilerin	varlığı	(z~10)	–	karanlık	madde	
yoğunluk	perturbasyonlarının	büyümesini	daha	erken	
sağlar.	

§  Kütleçekim	lensleri:	arka-plan	galaksilerin	galaksi	
kümelerinden	lensleri	çok	güçlü	

§  Kümeler	sıcak	X-ışını	yayan	galaksiler	arası	gazla	dolu:	
karanlık	madde	olmasaydı,	bu	gaz	çok	daha	hızlı	
dağılırdı.		

§  Galaksi	kümelerinin	çarpışmaları.	

54
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Galak8k	dönme	eğrileri	
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Galak8k	dönme	eğrileri	



57
Wikipedia



İlk 3 tepenin hassas ölçümü:  Evrenin eğriliği + baryon yoğunluğu + 
      relativistik olmayan madde yoğunluğu 

Kozmik	arka-alan	ışıması		

ΩΛ ≡
ρλ

ρcritical
≈ 0.68

Ωm ≡
ρm

ρcritical
≈ 0.31

Ωbaryon ≡
ρbaryon
ρcritical

≈ 0.05

Ωcdm ≡
ρcdm
ρcritical

≈ 0.26

Kısmi açıklama:
à Madde kütleçekimden dolayı biraraya gelir
à Yoğunluk artar, sıcaklık dalgalanmaları artar (küçük ölçeklere kayar)
à Ama baryonlar biraraya geldikçe ısınır ve bir araya geşmeye karşı basınç artar à 

baryonik madde arttıkça tepe daha küçük olur.
58



Kütleçekim	lensleri	
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http://sumire.ipmu.jp/en/2550 

Kütleçekim	lensleri	
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61
Credit: ESA/Hubble

Hubble Uzay Teleskobu
ZwC10024+1652 galaksi kümesi

Karanlık madde halkası?
iki galaksi kümesinin çarpışmasıyla 
oluşmuş olabilir?

2.6 milyon ışık yılı

Galaksi	Kümeleri	Çarpışmaları	



Karanlık	Madde	Adayları	

§  Galaksi	oluşumu	analizleri	à	galaksi	oluşumu	
başlangıcında	karanlık	madde	soğuk	olmalı	
(yani	rela8vis8k	olmamalı)	

§  Baryonik	olmayan	karanlık	madde	şu	koşulları	
sağlamalı	
– Kozmolojik	zaman	ölçeklerinde	kararlı	olmalı	
– Çok	az	elektromanye8k	etkileşimi	olmalı	(yoksa	
karanlık	olmaz)	

– Yüksek	kalınu	yoğunluğu	(relic	density)	olmalı	
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Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	
Adayları	

§  Axionlar		
§  Steril	(keV)	nötrinolar		
§  Zayıf	etkileşen	‘ağır’	parçacıklar	
(WIMP)		
– En	hafif	süperparçacık?		

• WIMP	sonuçlarından	biri:	sneutrino	
galaksimizin	asıl	karanlık	maddesi	
olamaz.	

• à	En	hafif	neutralino.	

à varolmaları için 
dolaylı veya 
doğrudan herhangi 
bir kanıt yok. 
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Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	–	
Doğrudan	Ölçümler:	Örnek:	CAST	

§  QCD	CP	korumayan	terimleri	var	ama	nötron	elektrik	dipole	momen8	çok	küçük	à	Güçlü	CP	problemi	
§  Pseudo-skalar	parçacık	sorunu	çözebilir	(AXION)	
§  mA~10-5	eV	à	karanlık	madde	adayı	

CAST (CERN Axion Solar 
Telescope). The telescope magnet 
(blue) pivots about the right-hand 
side, while the yellow gantry on 
the left of the picture rolls along a 
circular track in the floor and 
raises and lowers the left-hand 
side to track the sun.
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Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde	–	
Doğrudan	Ölçümler:	Örnek:	CDMS		
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Baryonik	Olmayan	Karanlık	Madde?	–	
Doğrudan	Ölçümler	

http://pdg.lbl.gov/ 

Baryonik olmayan yani parçacık 
karanlık maddesi için deney sonuçları 
negatif!
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http://journals.aps.org/prl/abstract/
10.1103/PhysRevLett.118.021303 



Baryonik	Karanlık	Madde?		
§  Beyaz	cüceler,	(ilkel)	kara	delikler	vs.	

–  kütleçekim	mercek	gözlemleriyle	sınırlandırldı.	
–  Bütün	karanlık	maddeyi	açıklayamaz.	

§  MACROlar	
–  Evrenin	ilk	anlarında	sadece	standart	model	parçacıklarıyla	

oluşan	büyük	atom	çekirdeği	gibi	kuarklardan	-ve	belki	
leptonlardan-	oluşan	parçacıklar.	

–  Gözlemler	—>	50-1017	gr	ve	1020-1024	gr	kütlelerinde	olabilir.	
–  Şimdilik	sadece	spekülasyon	(parçacık	karanlık	maddesi	kadar)	

§  Değişken	kütleçekim	modelleri	
–  Şimdilik	sadece	spekülasyon.	

§  …	
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GW150914	ve	Karanlık	Madde?	

§  20-100	Güneş	kütleli	ilkel	kara	delikler	karanlık	madde	
olabilir	(sınırlar	kütleçekim	mercek	gözlemlerinden).	

§  Hipotez:	evren	30	güneş	kütleli	karadeliklerden	oluşsun	
(yoğunluk	karanlık	madde	modelleriyle	uyumlu	bir	şekilde)	
–  Bu	kara	deliklerin	birleşme	olaslığı	=	GW150914’le	bulunanla	

tutarlı!	=	2-53	/	yıl	/	Gpc3	
–  GW150914	gibi	gözlemlerle	daha	çok	sınır	ge;rilebilecek.	

36M

29M

PRL	116	(2016)	201301	

GW151226
~14 + 8 Mgüneş !! 
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Yeni	Bir	‘Karanlık	Madde	Yasası’	
§  Gözlenen	Radyal	
ivmelenme	ve	
baryonlardan	dolayı	
olan	radyal	
ivmelenme	arasında	
güçlü	korelasyon!	
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gDM = gobs − gbar =
gbar

e
gbar /gc −1

Karanlık ve ‘normal madde’ birbirini
belirliyor! 

https://arxiv.org/abs/1609.05917 



Yeni	Sonuçlar	

§  Yorumlar	
1.  Galaksi	oluşumunun	sonucu	à	Zor	
2.  Yeni	bir	karanlık	fizik	à	karanlık	maddenin	

baryon	dağılımına	tepki	vermesi	à	Zor	ama	
karanlık	madde	sıvı	gibi	davranırsa	veya	
kütleçekim	polarizasyonu	varsa.	

3.  Yeni	dinamik	kanunlar	à	Değişken	kütleçekim	
modelleri?,	‘emergent’	kütleçekim?	

70

https://arxiv.org/abs/1609.05917 



Sorular/Taruşma	
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