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OKULLAR İÇİN DEMET HATTI

• “Okullar için Demet 

Hattı” CERN tarafından 

düzenlenen resmi bir 

yarışmadır. Dünya 

genelinde tüm lise 

öğrencilerinin 

katılımına açıktır.

• CERN-DESY İŞBİRLİĞİ

CERN’deki hızlandırıcılarda 

yükseltme çalışmaları 

yapılmakta olduğundan, 2020 

BL4S deneyleri Alman Ulusal 

Hızlandırıcı Laboratuarı olan 

DESY’de yapılacaktır.
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OKULLAR İÇİN DEMET HATTI

• Yarışma ile lise 

takımları DESY’de

yapılacak bir bilimsel 

deney önermeye davet 

edilmektedirler.

• Kazanan iki takım tam 

donanımlı bir DESY demet 

hattında deneylerini 

gerçekleştirme imkanı 

bulacak!
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OKULLAR İÇİN DEMET HATTI

• DESY dünyanın önde 

gelen hızlandırıcı 

merkezlerinden biridir.

• Deutsches Elektronen-

Synchrotron (DESY)

• www.desy.de

• Asıl kampüsü Hamburg 

kentinde bulunan ve 

1959’da kurulmuş olan 

DESY, Almanya’nın ulusal 

hızlandırıcı laboratuarıdır; 

ancak çok sayıda 

uluslararası işbirlikleri de 

yapılmaktadır.
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Kurallar - I:
• Son başvuru tarihi: 31 Mart 

2020 @ 24:00 CET

• 16 yaş ve üzerindeki lise 

öğrencileri  katılabilir. Eylül 

2020 itibarıyla 16 yaşın 

altında olacak olanlar da 

takım üyesi olabilir ancak 

kazandıkları takdirde DESY’ye

gelerek deney yapamazlar.

• En az 5 öğrenciden oluşan bir 

takım olmalısınız. Ama 

kazandığınız durumda en çok 

9 öğrenci DESY’ye gidebilir.

• Takım tek ya da birden fazla 

okulun öğrencilerinden 

oluşabilir.

• Takımın en az bir 

danışmanı/koçu olmalı (en 

çok iki). Başvuruyu bu kişi 

yapacak ancak içerik tamamen 

ve sadece takımdaki 

öğrencilerin çalışması olmalı.

• Başvuru İngilizce olmalı.

• CERN bilim insanlarından 

oluşan bir komite ön 

değerlendirme yaparak finale 

kalanların listesini belirleyecek 

ve CERN SPSC komitesine 

iletecek; karar orada verilecek. 
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Kurallar - II:

• Ön-kayıt yapmanız tavsiye 

olunur (şart değil); çeşitli 

haberleri, uyarıları almaya 

başlarsınız.

• Ön-kayıtta takımın adı ve 

koçun e-posta adresi 

belirtilmeli.

• Gerektiği durumda takım 

üyelerinde değişiklik 

yapmak son başvuru 

tarihine kadar mümkün; 

bl4s.team@cern.ch

adresine e-posta atılmalı.

• Takımınızda 9’dan fazla 

öğrenci bulunmasında bir 

sakınca yok. Ancak 

kazandığınız durumda en 

çok 9 öğrenci DESY’ye

gidebilecek.

• Ön-kayıt için: 

https://beamline-for-

schools.web.cern.ch/bl4s-

competition/apply-

now/registration
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Kurallar - III:

• Deney önerisinin içeriğinde 

bulunması gerekenler:

– DESY’ye neden gelmek 

istiyorsunuz? (~100 kelime)

– Parçacık demet hattını 

deneyiniz için nasıl kullanmak 

istiyorsunuz? (~800 kelime)

– Bu deneyimin size neler 

katmasını umuyorsunuz? 

(~100 kelime)

• Vidyonun içeriği:

– Yazılı önerinizi özgün, yaratıcı 

ve eğlenceli bir şekilde 

özetlemeli

– takım üyelerini tanıtmalı

KAYIT İÇİN GEREKENLER:

1.Takım adı

2.Ülke

3.Takım koçunun adı ve e-posta 

adresi

4.Takım üyesi öğrencilerin adları, 

doğum tarihleri ve cinsiyetleri

5.Takım oluşturan okul/ların) adı

6.En çok 1000 kelimelik deney 

önerisi

7.En çok 1 dakikalık bir vidyo.
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Kurallar - IV:

• Takım üyeleri BL4S 

sayfalarında yer alan 

demet hattı ve deneysel 

düzenek hakkındaki 

bilgileri inceleyerek 

neden kendilerine 

dünyanın önde gelen 

parçacık fiziği 

laboratuarında deney 

yapma şansı verilmesi 

gerektiğini 

açıklayabilmeli.

• BL4S yarışmasında 

başarılı olmak için çok 

iddialı bir deney 

önermek gerekmiyor!

• Basit bir soruyla 

başlayın ve size 

sağlanacak ekipmanla ya 

da sizin ekleyebileceğiniz 

malzemelerle bu 

sorunun cevaplanıp 

cevaplanamayacağını 

değerlendirin.
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Kurallar - V:
• Kazananlar Haziran 

2020’de açıklanacak.

• Değerlendirme kıstasları:

– Önerinin yapılabilirliği

– Öğrencilerin motivasyonu

– Yaratıcılık

– Bilimsel yöntem uygulama 

becerisini gösterebilme

• Kazanan 2 Takım’ın 

Ödülleri:
– Tarihler karşılıklı olarak belirlenmek 

üzere en çok 11 kişi için (9 öğrenci + 

2 yetişkin) önerilen deneyi yapmak 

üzere DESY’ye 10-12 günlük ziyaret 

(~Ağustos-Ekim 2020)

– Seyahat, konaklama ve yemek 

masraflarını CERN karşılayacak

– DESY’ye gelemeyen takım üyeleri 

uzaktan veri analizlerine 

katılabilecek

• Kısa Listeye Girenlerin 

Ödülleri 

(Ön-değerlendirmede başarılı olan bütün 

takımlara)

– Okulları için bir kozmik parçacık 

algıcı (CosmicPi)

– Her takım üyesine bir BL4S tişörtü

• Eksiksiz başvuru yapan

her takıma:

− Katılım Sertifikası 
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ŞİMDİ BİRAZ HESAPLAMA VE 

TEKNİK BİLGİ…



Parçacık Fiziğinde Birimler

• Parçacık fiziğinde kullanılan birimler 

genellikle şunlardır:

– Enerji: GeV (1,6x10-10J)

– Momentum: GeV/c

– Kütle: GeV/c2 (1,8x10-27 kg)

– Zaman: ns = 10-9s (ışığın 30 cm gitmesi için 

gereken süre)

• Parçacık fiziği hesaplamalarında pratik 

olarak c=1 alarak kütle, momentum ve 

enerji aynı birimde (eV) ifade edilir.
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Relativistik Denklemler

Örneğin, elektronun kütlesi 0,5 MeV/c2’dir ve 1,0 

GeV/c momentumu olan bir elektronun hızının 

0,999999875 x c olması gerektiği hesaplanabilir. 

Enerjsi ise 1,000000125 GeV’dir yani momentumuna 

eşit kabul edilebilir! 

Gelin hesaplayalım…
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Relativistik Hesaplar

• Denklemde hızı yalnız 

bırakalım:

 p = m.v / sqrt(1-v2/c2)

 p.sqrt(1-v2/c2) = m.v

 p2.( 1-v2/c2) = m2.v2

 p2 - p2.v2/c2 = m2.v2

 p2 = p2.v2/c2 + m2.v2

 p2 = v2(p2/c2 + m2)

 v2 = p2 / (p2/c2 + m2)

 v = sqrt(p2 / (p2/c2 + m2))

 v = p / sqrt(p2/c2 + m2)
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Eğer p(kg.m/s), m(kg), c(m/s) 

alınırsa sonuçta hız m/s 

cinsinden çıkar.

Ama c=1 koyup p(eV), m(eV) 

alınırsa, hız c'nin katı olarak 

bulunur (bu tür hesap 

parçacık fiziğinde pratik 

olarak sıkça kullanılır)

Elektron

kütle m = 500.000,0 eV/c^2

momentum p = 1.000.000.000,0 eV/c

ışık	hızı c = 1,0

v = 0,9999998750 c

= 299.999.962,5 m/s

ışık	hızı c = 300.000.000,0 m/s

enerji E = 1.000.000.125,0 eV



• Düşük enerjilerde hız enerjinin 

kareköküyle orantılı, relativistik

enerjilerde ise hız yavaş artar ve 

asimptotik olarak ışık hızına 

yaklaşır: sature olur...

• Parçacıklara daha fazla enerji 

verdikçe, yani daha küçük De 

Broglie dalgaboyları oldukça, 

atom altı dünyayı daha iyi 

inceleyebiliyoruz. 
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Özel Görelilik Davranışı



BL4S düzeneği hakkında:

• Hızlandırıcılar kullanılarak yapılabilecek 

parçacık fiziği deneyleri iki çeşittir:

– Sabit Hedef

– Çarpıştırıcı

• BL4S sabit hedef deneyi yapma imkanı sunar ve 

Hamburg’daki DESY-II Demet Deneme Tesisi üzerindeki 

bir demet hattında yer alır.

Serkant Ali Çetin / BL4S / 2020



BL4S düzeneği hakkında:

• DESY-II Demet Deneme Tesisinin temin 

ettiği demet hattı içerisindeki parçacıklar 

şunlardır:

– Elektron

– Pozitron (karşıt elektron)

• Bu parçacıklar relativistikler, yani 

neredeyse ışık hızında hareket ederler…
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BL4S düzeneği hakkında:

• DESY II hızlandırıcısından 6,3 GeV enerjili 

elektron grupları/kümeleri gelir ve birincil 

hedefe (karbon fiber) çarptırılır.

• Elektronların çarptıkları birincil hedeften 

fotonlar çıkar ve bu fotonlar da ikincil 

hedefe (metal plakalar) çarptırılır.

• İkincil hedeften elektronlar ve pozitronlar

çıkar. Bu parçacıklar 6,3 GeV enerjiye 

kadar çıkabilen bir enerji dağılımında 

olurlar.
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DESY II Hızlandırıcısından 

Demet Elde Edilmesi:



BL4S düzeneği hakkında:
• Elektron ve pozitronlar önce çiftkutuplu

mıknatıstan sonra kolimatörden geçer.

• Mıknatısın sağladığı manyetik alanla ve 

kolimatörün açıklığıyla oynayarak:

– İstenen parçacık tipi seçilebilir,

– Demetin momentumu belirlenebilir,

– Momentum dağılımı ayarlanabilir.

• Deney alanına gelen parçacıkların 

momentumları 0,5 – 6,0 GeV/c aralığında 

seçilebilir.
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İkincil hedeften çıkan parçacıkların (elektron ve 

pozitronlar) momentum dağılımı. 

Birim zamanda gelen parçacık sayısı 10.000’e 

kadar çıkabilir (10kHz).



BL4S düzeneği hakkında:

• Hızlandırıcı 80ms aralıklarla atmalar halinde 

parçacıkları gönderir.

• Bu atmalar, seçilen parçacık momentumuna 

göre 20ms-40ms süresince gelirler.

• Birincil demet yuvarlak bir kesit alana sahiptir 

ve ~2cm çapındadır.

• Son elde edilen demetin boyutu ve şekli ise 

kullanılan kolimatörlere göre değişir; 

uzaklaştıkça ise daha büyük kesit alan 

oluşur.
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BL4S düzeneği hakkında:

Çiftkutuplu mıknatıs

• Mıknatıs akımını değiştirerek 

istenen enerjideki parçacıkları 

seçecek şekilde saptırmak 

mümkün (bükücü mıknatıslar).

Kolimatör

• Parçacık demetini süzmek 

(filtrelemek) için kullanılan araç

• DESY demet hattında iki set 

kolimatör var; ilki hem x hem y 

yönünde hareket edebilen ve 

momentum aralığı ile demet 

genişliğini seçebilen, ikincisi 

ise ana demet etrafında gelen 

parçacık bulutunu kesebilen.



Deney Odaları:

Sabit özellikler:

• 5m x 15m alanında

• Mıknatıslar

• Demet teleskopları

• …

Esneklikler/Kurallar:

• Kendi donanımınızı da 

getirebilirsiniz (sağlık ve 

güvenlik kuralları çerçevesinde 

incelenerek izin verilir)

• Büyük miktarda yanıcı madde 

getirilemez.

• Biyolojik malzeme 

ışınlanamaz.



DESY’de Verilecek Algıç Tipleri-I

• Gelen ve çıkan parçacıkların özelliklerinin anlaşılması 

için çeşitli algıçlar kullanılır:

– Parçacıkların geçişlerini kaydetmek için sintilasyon

(parıldak) sayaçları/algıçları. Farklı amaçlar için 

kullanılabilirler: parçacıkları saymak için, tetikleme 

mantığı kurmak için ya da zaman ölçmek için (iki 

sintilatör arası).

– Çeper (Halo) Sayaçları: Sintilatörlerden oluşur ve 

demet etrafındaki ana demetten gelen parçacıkları 

algılamaya yarar. Bu sayede bu çeper parçacıklar 

işaretlenebilir ya da veto edilebilir.
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DESY’de Verilecek Algıç Tipleri-II

• Gelen ve çıkan parçacıkların özelliklerinin anlaşılması için 

çeşitli algıçlar kullanılır:

– Gecikmeli Tel Odası (DWC): İzsürücü odacıklardır. 

10cmx10cm alana sahipler ve 200-300 micrometre

çözünürlükle konum belirleyebilirler.

– MikroMegas Algıçları: İzsürücü odacıklardır. 40cmx40cm 

alana sahipler ve tek boyutta konumu 200 mikrometre 

çözünürlükle ölçebilirler.

– Demet Teleskopları: Demet hattı üzerinde kurulu en az 3, 

genelde 6 algıç düzleminden oluşur ve birkaç mikrometre 

hassasiyetle konum ölçebilir, ama yüzeyleri 1cmx2cm’dir. 

Algıç olarak, fotoğraf makinelerindekine benzer silikon 

piksel çipler vardır.
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DESY’de Verilecek Algıç Tipleri-III

• Gelen ve çıkan parçacıkların özelliklerinin anlaşılması 

için çeşitli algıçlar kullanılır:

– Timepix algıcı: Genelde izsürmek için kullanılır. 

(256x256 pikselli, 55 mikrometre aralıklı). İzsürücü

olduğu kadar, zaman ölçümü veya bırakılan elektrik 

yükü miktarı ölçümü de yapabilir.

– Çok Aralıklı Dirençli Yüzey Odacıkları (MGRPC): 3 

adet var ve 30cmx30cm boyutundalar. Konum 

çözünürlğkleri DWC kadar iyi değil ama zaman 

ölçümleri çok iyi olduğundan uçuş zamanı (ToF) 

ölçümü yapabilirler.  
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DESY’de Verilecek Algıç Tipleri-IV

• Gelen ve çıkan parçacıkların özelliklerinin anlaşılması 

için çeşitli algıçlar kullanılır:

– Kurşun Kristal Kalorimetre: Gelen parçacıkların 

enerjisini ölçer, izsürücü özelliği yoktur. 

10cmx10cmx37cm hacimlerinde 6 adet mevcut.Yüklü

parçacıklarının yönlerini değiştirmek için mıknatıslar
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DESY’de Verilecek Diğer Ekipman
• Mıknatıslar:

– PCMAG: 1 Tesla manyetik alan 

sağlayabilen süperiletken bir 

solenoid mıknatıs.

– BRM: 1,35 Tesla manyetik alan 

verebilen çiftkutuplu normal iletken 

mıknatıs.

• Lazer hizalama sistemleri

• Tetikleme ve veri işleme için 

kullanılan NIM modülleri.

• DAQ (Veri İşleme/İletim Sistemleri).

Serkant Ali Çetin / BL4S / 2020

https://beamlineforschools.cern/sites/beamline-for-

schools.web.cern.ch/files/BeamAndDetectors_2020_0.pdf

https://beamlineforschools.cern/sites/beamline-for-schools.web.cern.ch/files/BeamAndDetectors_2020_0.pdf
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Seyretmekte fayda olan vidyolar:
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Dahası var:

• Algıç sistemleri, elektronik ve veri akış 

sistemleri hakkında detaylı bilgi web 

sayfasında mevcut!

• Daha da detaylı bilgi için linkler de var; 

mutlaka inceleyin, öğrencilerinizi 

yönlendirin:

– https://beamlineforschools.cern/
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Dahası var:

• BL4S hakkında bilgilendirmek için 

öğrencilerinize izletebileceğiniz Türkçe 

tanıtım sunumunun youtube adresi:
https://www.youtube.com/watch?v=S8E5SG_Qg0k

• Sorularınız için BL4S ulusal irtibat 

sorumlusu: serkant.cetin@bilgi.edu.tr

• İYİ EĞLENCELER VE BAŞARILAR!!!
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