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ÖZET 

HF DEKTEKTÖRÜNDE ENERJİ KALİBRASYONU 

Bu tez  çalışmasında CERN Avrupa Parçacık Fiziği Labarutuvarı Büyük Hadron 

Çarşıtrıcısı (LHC) deneylerinden biri olan CMS (Compact Muon Selenoid) detektörü 

Ladron Kalorimetresi Sistemi birimlerinden biri olan Hadron İleri Kalorimetresi 

(Hadron Forward HF) enerji kalibrasyonu çalışmaları incelenmiştir. bu tez çalışmasında 

2003 yılında CERN H2 test alanında yapılan ışın demeti verileri kullanılmıştır. 100 GeV 

lik e- ve 250 GeV π- için olan test verileri analizlerinden örnekler gösterilmiştir. 

 vii



SUMMARRY: 

ENERGY CALIBRATION AT HF DETECTOR 

The present thesis deals with Energy Calibration on HF Detector for Compact Muon 
Selenoid (CMS) Experiment at the Large Hadron Collider (LHC) of European Particle 
Physics Labratory CERN. In this thesis the data taken in 2003 for CMS-Hf test beam at 
SPS H2 test beam area were used. 100 GeV e- and 250 GeV π- data sets were and a 
sample analysis were shown. 

 viii
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1. GİRİŞ 

İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN Avrupa Parçacık Fiziği Labaratuvarı Büyük 

Hadron Çarpıştırıcısında (LHC) yüksek parçacık akısında çalışmak üzere planlanmış 

CMS (Compact Muon Selonoid) detektöründe top kuarkların üretilmesi, Standart Model 

Higgs mekanizması ve ayrıca Süper Simetrik (SUSY) parçacıkları araştırmaları 

yapılacaktır. CMS detektörünün LHC’deki ilk çarpışmaya hazır olması beklenmektedir. 

Bu dönem süresince detektör birimlerinin geliştirilmesi, planlanması, üretimi ve bunların 

testleri yapılmaktadır. CMS deneyine 31 ülkedeki 151 enstitüden bilim adamı ve 

mühendis yer almaktadır. Türkiye de bu deneye TUBİTAK desteğinde çeşitli 

üniversitelerden bilim adamı grubu ile katılmaktadır. CMS deneyinde ulaşılmak istenen 

hedefler:  

i) Yüksek performanslı muon sistemi 

ii) Yüksek kalitede merkezi iz sürücü (central tracing)  

iii) Olabilecek en iyi elektromagnetik kalorimetre 

iv) Hermetik kalorimetridir.  

CMS’de iki İleri kalorimetre (HF) pseudurapiditesi 53 ≤η≤ olduğu bölgede çalışır. 

HF’in amacı dikine enerji (Et) ölçümü ve jetlerin belirlenmesidir. Et ölçümü top 

kuarkların üretilmesi çalışmalarında olduğu gibi standard model higgs mekanizmasının 

araştırılmasın da önemlidir. Ayrıca SUSY parçacıkların araştırılması için kritik öneme 

sahiptir.  

HF LHC’de proton - proton çarpışmalarında oluşan ikincil parçacıkların enerjisinin 

büyük 
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bölümünü yakalayacağından yüksek oranda radyasyon ortamında çalışacaktır. 

Çarpıştırıcının yüksek akı bölgesi olarak adlandırılan parçacık akısının L = 1034cm2s-1 

olduğu bölgede toplam enerjileri 14 TeV olan protonlar her 25 ns de bir, her iki HF’e 

çarpacaktır HF bölgesinde beklenen radyasyon seviyesi 1 yılda MGy ve nötron akısı 

109cm2s-1 seviyesine yükselecektir. bu da HF’in gelen parçacıklar için hızlı sinyal eldesi 

ve yüksek radyasyon oranlarına karşı dirençli olmasını gerektirmektedir. Ayrıca nötron 

ve radyoaktif bozunmalar için düşük hassasiyet istenilen bir özelliktir.  

CMS HF detektörü kuartz fiber teknolojisiyle üretilmiştir. Bu tip kalorimetrelerden elde 

edilen sinyaller bakır soğurucuların içine yerleştirilen kuartz fiberlerden geçen 

rölativistik parçacıkların yayınladığı Čerenkov ışınımı, anında emisyonu ve hız eşik 

enerjisinin karakteristik özellikleri sayesinde sağlanır.  

Daha önce yapılan testlerde yüksek enerjili (8- 375 GeV) elektron, pion ve müon 

demetleri kullanılmıştır. Saçaklanma (Shower) parçacıkları tarafından oluşturulan 

Čerenkov ışınımlarının belirlenmesine dayanan bakır soğurucu tabakalarının arasına 

yerleştirilmiş kuartz fiber içeren prototiplerden alınmıştır. Bu testlerin sonucunda 

detektörün ışınım eldesi, elektron ve hadronlar için enerji çözünürlüğü, elde edilen 

sinyallerin doğrusallığı ve düzgünlüğünün belirlenmesine çalışılmıştır. Bu testlerin 

sonucunda yüksek radyasyon altında çalışacak olan detektör parçalarında ölçümler için 

öneriler tartışılmıştır [2,3]. 
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Bu çalışmada HF detektörü enerji kalibrasyonu çalışmaları anlatılmış, bu çalışmalar için 

yapılan testlerden bahsedilmiştir. 2003 yılı yazında yapılan CMS-HF ışın demeti test 

çalışmaları verileri kullanılarak yapılan örnek analizler gösterilmiştir. Bu tez çalışması 

aşağıdaki gibi düzenlenmiştir,  

II. Bölümde Parçacık detektörlerinin temel prensipleri, maddenin radyasyonla 

etkileşmesi, LHC sistemi, Standard model ve CMS deneyi hakkında kuramsal bilgiler 

özetlenecektir. III. Bölümde HF test çalışmaları ve enerji kalibrasyonu hakkında bilgi 

verilecek bu konuda yapılan diğer çalışmalardan bahsedilecektir.  

IV. Bölümde 2003 yılında CERN’de yapılan CMS-HF parçacık demeti çalışmaları 

verilerinden örnek analizler gösterilecektir.  

V. Bölümde bu çalışmanın sonuçları, bu konudaki diğer çalışmalarda elde edilen 

sonuçlarla kıyaslanacaktır.  

 



 4

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. PARÇACIK DETEKTÖRLERİ 

Temel Parçacıkların ve çekirdeklerin gözlenmesi ve tanımlanması yüksek enerji, kozmik 

ışınım ve nükleer fizik için önemlidir. Bir parçacığın tanımlanmasından kastedilen 

parçacığın kütlesinin ve yükün belirlenmesidir. Parçacıkların ve radyasyonun bütün 

etkileri parçacık detektörlerinin çalışma prensibi olarak kullanılabilir. Örnek olarak 

yüklü parçacıkların bir manyetik alanda sapmasıyla yüklü parçacığın momentumu, 

eğrilik yarıçapı ρ arasındaki bağıntı yardımıyla; 
Z

cm
2
p 0βγ=∝ρ  (Z parçacığın yükü, 

m0 durgun kütlesi ve β=V/c hızı) belirlenir. Parçacığın hızını da belirleyebiliriz. 

Parçacıkların hızını belirlemek için uygulanan metotlara örnek olarak uçuş zamanı 

metodunu verebiliriz. Bu metot yoluyla parçacığın hızı β∝ 1/τ (τ uçuş zamanı) şeklinde 

bulunabilir. Kalorimetrik ölçümlerle de kinetik enerjilerin ölçülmesi yapılabilir [8]. 

Yüklü ve yüksüz parçacıkların etkileşimleri birbirinden farklıdır. Birçok durumda 

parçacıkların izinin (kimliğinin) belirlenmesi o parçacığın iyonizasyonuyla serbest kalan 

elektriksel yükün toplanıp sinyallerinin şiddetlendirilmesiyle ya da elektromanyetik 

radyasyon ürünlerinin gözlenebilecek sinyallere dönüştürülebilmesi sayesinde belirlenir. 

Yüksüz parçacıkların belirlenmesi ise farklıdır. Yüksüz parçacıklar dolaylı yollarla 

belirlenebilirler. Çünkü bu parçacıkların ölçülebilmesi için ilk önce direkt olarak 

gözlenebilecek yüklü parçacıkları üretecek etkileşmelere girmeleri gerekir.  

Çarpıma ya da iki parçacığın etkileşmesini genellikle tesir kesiti terimiyle tanımlanır. Bu  
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Nitelik bize reaksiyonun oluşabilmesi olasılığının ölçülebilmesini ve parçacıklar 

arasından temel etkileşmeler biliniyorsa hesaplanabilmesini sağlar. Tesir kesiti ya da 

diferansiyel tesir kesiti 
Ω
σ

d
d  temel tanecikler arasındaki etkileşmelerin olasılıklarını 

belirtmek için kullanılır. Örnek olarak şekilde gösterildiği gibi kafa kafaya çarpışan iki 

parçacık demeti için tesir kesitini düşünelim 

 

                      Şekil 2.1: Kafa kafaya çarpışan iki parçacık demeti 

 

 

Bu etkileşme oranı [ ]( )12
21et scmdetşidLL)At/(NNR −σ=∝ . σ tesir kesiti yüzey 

birimindedir. Kullanılan pratik birim 1 barn(b) = 10-24cm-2 dir. İkinci bir örnek olarak 

Şekil 2.2.’de gösterildiği gibi parçacıklarla bombardıman edilen hedeften saçılan 

parçacık demetini düşünelim. Saçılan parçacık sayısı Nsac ∝NillnA.dΩ olur. Burada nA : 

saçıcı hedef merkezinin yüzey yoğunluğu, Nil : gelen parçacık sayısı, Nsac : saçılan 
parçacık sayısı dΩ da katı açı elamanıdır [6].  
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                               Şekil 2.2: Hedeften saçılan parçacık demeti 

 

 

2.1.1 Yüklü Parçacıkların Etkileşmeleri 

Dört boyutlu uzay-zamanda momentum korunum yasaları bize kütlesi m0 ve hızı c olan 

bir parçacığın durağan haldeki bir elektrona maksimum enerji transferini hesaplamamıza 

izin verir:  

 

2e
2
e

2
0

2
e

0

e

22
emaks

kin

c
Emmm

pm2

)
m
m

(21

cm2
E

++
=

γ+

βγ
=     (2.1) 

γ = E/m0c2 Lorentz katsayısı, E toplam enerji ve p parçacığın momentumu olmak üzere 

elektronlardan daha ağır parçacıklar için ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
<<<<γ 1

m
m

,1
m
m

2
0

e

0

e yaklaşıklığı 

kullanılarak (2.1) eşitliğinden aşağıdaki gibi bir ifade elde edilir. 

        (2.2) .cm2E 222
e

maks
kin γβ=

Rölativistik parçacıklar için (E kin ≅ E, pc ≅ E) ise 

e

2
o

2
maks

m2
cm

E

EE
+

=  bulunur. Örnek 

olarak µ - e- çarpışmasında Enerji GeV cinsinden 
11E

EE
2

maks

+
=  bulunur. Rutherford 
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Saçılmasında z yüklü bir parçacığın Z yüklü bir çekirdek hedeften saçılması, 

elektromanyetik etkileşmesi nedeniyle oluşur. 

 

 

                                       Şekil 2.3: Rutherford saçılması 

 

Parçacık ve hedef arasındaki Coulomb kuvveti 
r
r

r
zeZeF 2

→
→

=  şeklinde verilir. simetri 

nedeniyle net momentumuna dik ve b parametresi yönünde oluşur.  

 ∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ==

β
= ∞

∞−

→

dikpkuvvetiFve)sin(rb,
dv
dxdt

c
dx

r
b

r
zZePb b2

2

  

( )∫ ∫
β

=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

β
=

+β
= ∞

∞−
∞
∞− cb

zZe2

b
x1

)b/x(d
cb

zZe

bx

bdx
c

zZePb
2

2
2

2

3
22

2

 bulunur. Buradan re 

klasik elektron yarıçapı olmak üzere şu şekilde yazılabilir;  

 .zZ
b

zZe2P
2

b β
=  

Saçılma açısı ise aşağıdaki gibi bulunur. 
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 .
p
1

cb
zZe2

P
P 2

b

β
==Θ        (2.4) 

Bu işlem için tesir kesiti Rutherford formülüyle şu şekilde verilir 

 .

2
sin

1
p
cm

4
erZz

d
d

4

22
e

222

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β

=
Ω
σ

     (2.5) 

Uygun kalınlıktaki materyallerde parçacıklar çoklu saçılmalara uğrarlar. ortalama 

saçılma açısı <θ>=0 dır. θ → 0 için tesir kesiti sonsuz olur. bir parçacık soğurucudan 

geçerken saçılmaları karakterize etmek için ortalama saçılma açısı >θ<   kullanılır. p 

[Mev/c2], x X0 radyasyon uzunluğunda ölçülen saçıcı materyalin kalınlığı olmak üzere 

ortalama saçılma açısı aşağıdaki formül ile verilir  

 .
x
xln038.01

X
xz.

cp
MeV6.13

00
plane ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

β
=θ=>θ<   (2.6) 

Üç boyutta ortalama saçılma açısı ise aşağıdaki şekilde verilir 

 .22 0planespace θ=θ=θ       (2.7) 
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Şekil 2.4: Çoklu saçılmalar 

 

2.1.2. Yüklü Parçacıkların Enerji Kaybı 

Yüklü parçacıkların madde ile elektromanyetik etkileşmesi foton alış veriş ile olur. eğer 

foton enerjisi yeterince yüksekse yüklü parçacığın oluşturduğu alan iyonizasyona yol 

açar. belirli eşik enerjisi üzerindeki parçacıklar Ĉerenkov ışıması yayınlar. ayrıca eşik 

enerjisinin altında da elektromanyetik radyasyon yayınlaması materyalin dielektrik 

katsayısındaki değişimler olması durumunda gerçekleşir (transition radiation). Yüklü 

parçacıkların bir Coulomb alanı altında yavaşlaması nedeniyle foton yayınlaması 

(frenleme ışınımı) önemli bir enerji kaybıdır.  

İyonizasyon enerji kaybı mekanizması yüklü parçacıkların atomik elektronlardan 

saçılmasıyla oluşur. Örnek olarak  µ+ + atom → µ+ + atom+ + e- etkileşmesini alalım. 

Eşitlik (2.1) den elektrona momentum transferi Z.
b

cmr2
P ee

b β
=  olarak bulunur. Klasik 

yaklaşıklıkla enerji transferi 2
22

2
e

2
e

e

2

Z.
b

cmr2
m2
P

β
==ε  ve tesir kesiti σ ile verilen g/cm2 

başına etkileşme olasılığı [ ]atom/cm
A
N)cmg( 221 σ=φ − (N≡avagadro sayısı) olarak 

verilir. 
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ε → ε + dε arasında enerji transferi ile b → db arasında elektrona çarpma olasılığı şu 

şekilde verilir;  

 .bdbZa
A
Nd)( π=εεφ        (2.8) 

Bu ifadede Z terimi hedef atom başına Z elektron bulunması nedeniyle eklenir. b 

değerini yerine koyarsak aşağıdaki gibi yazılabilir;  

εβ
=

1Z
cmr2

b 2
2

2
e

2
e2  

2
2

2

2
e

2
e dZ

cmr2
bdb2

ε
ε

β
=   

2
2

2

2
e

2
e

2
2

2

2
e

2
e dZ

A
ZNcmr2dZz

cmr2
A
Nd)(

ε
ε

β
π

=
ε
ε

β
π=εεφ  

Enerji kaybı (2.8) eşitliğinden yararlanarak bütün olası darbe parametresi üzerinden 

integrali alınırsa integralin sonucu şu şekilde bulunur 

  ∫ εεφ=− ∞
0 dx)(dE

 ∫ επ= ∞
0 dxbdbZ2

A
N  

 ∫ ε
π

=
− ∞

0 db.b.Z
A

N2
dx
dE  
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 ∫
β

π= ∞
0

2
2

2
e

2
e .

b
dbz

cmr2
.

A
N.Z2  

Toplam enerji kaybı yukarıda belirtilen integral için sıfırdan sonsuza integralini 

aldığımızda yaptığımız yaklaşımlara tezat oluşturur. Örneğin b=0 alınırsa bu bize sonsuz 

enerji transferini verecektir. Bu da geçerli olamaz. Bu nedenle minumum ve maksimum 

b değerleri için limit belirlemeliyiz. bu minimum ve maksimum değerlerini bulmak için 

bazı fiziksel argümanları oluşturmalıyız. b=0 durumu için bmin parametresini belirlemek 

için parçacık dalga boyunun yarım de Broglie dalgaboyu olduğunu farz edelim. bu 

durumda minimum darbe parametresi aşağıdaki gibi olur;  

 
cm2

h
P2
hb

e
min βγ

==        (2.) 

b = ∞ sınır koşulları için bmaks parametresini belirlemeye çalışalım. Eğer hedef atomdaki 

elektronların evrim zamanı etkileşme zamanından küçük olursa gelen parçacık hedef 

parçacığı nötral olarak görür. 2maks
i 1

v
b

β−=τ  katsayısı yüksek hızlardaki alanını 

Lorentz bağıntısı olmasından hesaba katılır.) Evrim zamanı 
I
h

zv
1T
R

r ==  ( I uyarılma 

enerjisi) olarak gösterilebilir. Sülfürden ağır elementler için uyarılma enerjisi I = 10 eVZ 

dir. Parçacığın atomu nötral görmesi için Ta = Ti olması gerekir. 
I
h1

v
b 2maks =β−  

eşitliğinden de bmaks
  değeri şöyle bulunur 

 .
I

chbmaks
βγ

=         (2.10) 
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(2.10) ve (2.11) eşitliklerini integralin çözümünde yerine koyarsak enerji kaybı ifadesi şu 

şekilde bulunur 

 .
I

cm2
lnz

cmr2
.

A
N.Z2

dx
dE 2

e
22

2
2

2
e

2
e

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ βγ
β

π=
−

   (2.11)      

Coulomb alanı diğer maddeler tarafından perdelenebileceğinden η yoğunluk parametresi 

K=4πNremec2 olmak üzere enerji kaybı ifadesi aşağıda gösterildiği gibi yazılabilir 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
η−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ γβ
β

=
−

I
cm2

ln1
A
ZKz

dx
dE 2

e
2

2
2 .    (2.12) 

Ağır parçacıklar için enerji kaybı kesin olarak şu şekilde bulunur 

 .
2

E
I

cm2
ln

2
11

A
ZKz

dx
dE max

kin2

2
e

2

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ δ
−β−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ γβ
β

=
−    (2.13) 

Bu ifade η=
δ

−β<<γ
2

ve1
m
m 2

0

e  için (2.13) ifadesi (2.12)'ye indirgenir. Enerji kaybı 

genellikle yüzey yoğunluğu ile ifade edilir (ds = ρdx). ρ soğurucunun yoğunluğu, 

materyalin
A
Z değerine göre değişim gösterir. Örnek olarak Helyumda 1.94MeV/(g/cm2), 

Uranyum için 1.08 MeV/(g/cm2), Hidrojen için enerji kaybı bekleneceği gibi büyüktür. 

Çünkü Hidrojen için 1
A
Z
= dir. 

Bethe Block formülü yüklü parçacıkların ortalama enerji kaybını tanımlar. Enerji  

kaybındaki bu ortalama etrafında oluşan dalgalanmalar Landau dağılımıyla (asimetrik 

dağılım) tanımlanır. Yüklü parçacığın ε → ε + dε arasında soğurucunun uzunluğuna göre  

 



 13

enerji yitim olasılığı φ(ε)dε şeklindedir. 22
e

4 1
A
Z

vm
Ne2)(

ε
π

=εφ  olduğunu biliyoruz. 

x
A
Z

vm
Ne2

2
e

4π
=ξ  olarak tanımlayalım. burada x soğurucunun yüzey yoğunluğu ve birimi 

mg/cm2 dır. bu tanımladığımız ξ = 0.123 keV bulunur. 

Parçacığın kalınlığı x olan bir soğurucudan geçerken enerji kaybının ∆ olma olasılığını 

)(w1) λ
ξ

=∆ f(x,  olarak tanımlayalım. λ normalize edilmiş en olası enerji kaybı ∆m.p den 

sapma olmak üzere 
ξ
∆−∆

=λ
p.m

 şeklinde ifade edilir. En olası enerji kaybı 577.0e =λ  

(Euler sabiti) olmak üzere  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
γ−+β−

ξγβ
ξ=∆ e

2
2

222
ep.m 1

I
cm2

ln  ile hesaplanır. f(x,∆) için Landau 

yaklaşıklığıyla ∫ π
π

=λω ∞ λ−−
0

uulnu du.usine1)(  olarak bulunur. Bu ifadeden yaklaşık 

olarak ( ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +λ−

π
=λω λ−e

2
1exp

2
1)( )  bulunur. 

Enerji kaybı dağılımının asimetrik özelliği ince soğurucular için belirgin hale gelir. daha 

kalın soğurucular ya da parçalara ayırma tekniklerinin ince soğuruculara uygulanmasıyla 

Landau dağılımı daha simetrik bir hal alır. 

2.1.3.Materyallerde Işıma 

Işıldayıcı materyaller organik ve inorganik kristaller olabilecekleri gibi, sıvı ya da 

plastikler ve gazlar da olabilir. inorganik ışıldayıcıların çalışma prensibi gelen parçacığın  
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elektron-hole çifti oluşturması ya da elektronları iletim bandının üstündeki seviyelere 

çıkartarak enerji iletebilir. Elektron-hole çifti kombinasyonu ışıma neden olur.  

Organik materyallerde ışınım mekanizması farklıdır. belirli tipteki moleküller 

absorblanan enerjinin küçük bölümünü optik foton olarak algılayacaktır. bu işlem 

özellikle polystren, poliviniltoluen ve naftalin gibi aromatik renkler bulunduran organik 

materyallerde belirlenir. ışıldayıcı sıvılar toluen ya da xylene içerir. 

Bu öncül ışınlar UV bantında yayınlanır. UV fotonları için soğurulma uzunluğu 

genellikle  kısadır. Ayrıca ışıldayıcılar yaydıkları ışınlar için transparan değildir. Bu 

nedenle UV ışınlarını soğurup daha uzun dalgaboyunda (ör: yeşil) tekrar yayımlanan 

dalgaboyu kaydırıcılarına iletilir. Dalga boyu kaydırıcı materyalin düşük konsantrasyonu 

nedeniyle yeniden yayınlanan ışınlar ışıldayıcı dışına çıkabilir ve foto duyarlı aletler 

vasıtasıyla gözlenebilirler. Dalgaboyu kaydırıcıları tekniği ayrıca yayımlanan ışınla foto 

çoğaltıcı tüplerin spektral duyarlılığını karşılaştırmak için de kullanılırlar.  

plastik ışıldayıcılarda birincil ışıldatıcıyla dalgaboyu kaydırıcı, organik bir materyalle 

polimerize yapı formu oluşturacak şekilde karıştırılmıştır. Organik ışıldayıcılarda 1 foton 

oluşturabilmek için 100 eV gerekmektedir. Işık sinyalinin bozunma zamanı plastik 

ışıldayıcılarda inorganik ışıldayıcılara karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Gazlardaki 

düşük ışık soğurulumu nedeniyle gaz ışıldayıcılarda dalgaboyu kaydırıcılarına gerek 

yoktur.  

Plastik ışıldayıcılarda enerji kaybı yoğunluğuna lineer olarak cevap vermez. Yüklü  

 



 15

Parçacıkların tarafından oluşturulan fotonların sayısı Birk tarafından tanımlanan yarı 

ampirik formülle belirlenir (N0 düşük iyonizasyon yoğunluğu ve kb Bir yoğunluk 

parametresi) 

 

dx
dEkb1

dx
dE

NN 0

+
=        (2.14) 

Düşük enerjilerde denklem lineer bağımlı hale gelir .
dx
dENN 0=  Çok yüksek 

dx
dE değerlerinde N=N0kb olduğunda doyuma ulaşır. 

2.1.4. Čerenkov Radyasyonu 

Kırılma indisi n olan bir ortamdan geçen yüklü bir parçacığın hızı V, aynı ortamdan 

geçen ışığın hızı 
n
c 'den büyük ise parçacık Čerenkov ışınımı yayınlar. Bu durum için 

eşik değeri 
n
1

c
Vthers

thers ≥=β ile veriler. Işınım açısı hızı β = 1 olduğunda maksimum 

değerine ulaşır. 

 .
n
1arccosmaks

c ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=θ         (2.15) 

Eşik hızı eşik enerjisine aşağıdaki formül yardımıyla dönüştürelebilir: 

 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

β−
=γγ=

1n

n

1

1cmE
22

tresh

tresh
2

otreshtresh    (2.16) 
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dx birim uzunluğu boyunca yayımlanan Čerenkov fotonlarının sayısı şu şekilde verilir  

 ∫
λ
λ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β

−πα= .d
n

11z2
dx
dN

222        (2.17) 

(n(λ)>1,z: gelen parçacıkların elektrik yükü, α: ince yapı sabiti) 

Čerenkov ışınım fotonların eldesi 
λ
1  ile orantılıdır. ancak sadece kırılma indisi 1 den 

büyük olduğu ortamlarda geçerlidir. N(λ)≅1 olduğu bölgede Čerenkov ışınımı oluşamaz. 

Çünkü bu bölge x-ışını bölgesidir ve Čerenkov-x ışınımı olmaz. Eşitliği görünür bölge 

için integre edersek (λ1 = 400 nm, λ2 = 700 nm) aşağıdaki sonuç elde edilir 

 [ ].cmsinz.490sinz2
dx
dN 1

c
2

c
2

21

122 −θ=θ
λλ
λ−λ

πα=    (2.18) 

2.1.5. İletim Radyasyonu  

İletim radyasyonu yüklü parçacıklar dieletrik katsayısı değişen materyallerden geçerken 

yayınlanır. Yüklü bir parçacık dielektrik katsayısının değiştiği sınırdan geçerken ayna 

yükü ile alanının gücü zamana göre değişen bir dipol formu olarak düşünülebilir. 

Zamana bağlı dipol alanı elektromanyetik ışımaya neden olabilir. Bu ışınım sınırdan 

geçerken dielektrik yer değiştirme süreklilik gösterirken elektrik alanın 

değişmemesinden kaynaklanır.  

→→

εε= ED 0

Tek sınırdan yayınlanan enerji (boşluktan dielektrik sabiti ε olan bir ortama geçiş 

sırasında) 
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gelen yüklü parçacığın Lorentz katıyla orantılıdır 

 .z
3
1S p

2 γωα= h        (2.19) 

pωh  plazma enerjisidir. Genellikle kullanılan plastik ışıldayıcılarda =20 eV dir. 

Tipik iletim radyasyonu yayılım açısı 1/γ orantılıdır. Radyasyon eldesinde ω>γω

pωh

p olduğu 

frekanslarda keskin bir düşüş olur. Yayınlanan fotonların enerjisi ilk  parçacığın Lorentz 

katıyla orantılı olduğundan yayınlanan iletim radyasyonunun sayısı N ∝ αz2 dir.  

Yayınlanan foton sayısı çok sayıda iletim kullanılarak arttırılabilir (ince tabaka 

katmanları ya da köpük halindeki yüzeyler arasında). Her arayüzde x-ışını fotonlarının 

yayınlanma olasılığı α = 1/137' nin katları oranındadır. İnce tabakalar, absorbsiyondan 

sakınmak için düşük Z değerlikli materyallerden yapılmalıdır. Tabakaların kalınlığı 

formasyon alanıyla (D=γc/ωp) karşılaştırılabilir oranda yada daha büyük olmalıdır. 
Pratikte ( pωh =20eV, γ = 5.103) formasyon yüzeyi yaklaşık olarak 50 µm dir. İletim 

radyasyonu dedetktörleri temel olarak e/π ayırımı için kullanılırlar. Kozmik ışınım 

deneylerinde de iletim radyasyonu yalımı TeV mertebesindeki muonların enerjilerinin 

ölçülmesinde kullanılır.  

2.1.6. Frenleme Radyasyonu 

Eğer yüklü bir parçacık bir çekirdeğin Coulomb alanında yavaşlarsa kinetik enerjisindeki 

dalgalanmalar gerçek foton olarak yayımlanır. Yüksek enerjilerde frenleme 

radyasyonuyla 
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Oluşan enerji kaybı formülle tanımlanır 

.
Z

183lnErZ
A
ZN4

dx
dE

3
1

22
2

A
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
πα=−      (2.20) 

 2

2

0 mc
e

4
1r
πε

=        (2.21) 

Frenleme ışınımı temel olarak elektronlar tarafından oluşturulur. Çünkü 
e

e m
1r ∝ dir. 

Denklemi 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+π

=
−

3
1

2
eA

0

Z183lnr)1Z(ZN4

AX  olmak üzere şu şekilde yazılabilir 

 
0X

E
dx
dE

=− .        (2.22) 

X0 parametresi frenleme ışınımının oluştuğu soğurucunun radyasyon uzunluğudur. Bu 

ifade de çekirdekteki elektronları da hesaba katılır. Çünkü çekirdek başına Z adet 

elektron var.  

Frenleme radyasyonu ile ilgili önemli nokta ise enerji kaybının parçacığın enerjisiyle 

orantılı olmasıdır. Elektronlar için frenleme radyasyonu ve iyonizasyon sonucu oluşan 

enerji kayıplarının aynı olduğu enerji seviyesine kritik enerji seviyesi olarak tanımlanır. 

Katı ve sıvı soğurucular için yaklaşık olarak kritik enerji, şu formülle verilir  

 .
24.1Z

MeV610Ec +
=        (2.23) 

Gazlar için ise; 
92.0Z

MeV710Ec +
= dir. Gazlar ile katı ve sıvı soğurucular arasındaki bu fark 

yoğunluk düzeltme parametrelerinin bu tür materyaller için farklı olamamasından  
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Kaynaklanır ve bu ion
dx
dE
⏐  ifadesini düzenler. Frenleme ışınımı fotonlarının spektrumu 

foton enerjisiyle ile ters orantılıdır γE ( )1E−
γ∼ . Ayrıca yüksek enerjilerde ağır 

parçacıklardan gelen ışıma önemli hale gelir. Bu parçacıklar için kritik enerji 

belirlenebilir. Çünkü bu parçacıklar için enerji kaybı 2m
1frenleme

dx
dE

∝⏐ dır. Örnek 

olarak; demir içindeki muonlar için GeV960
m
m

.
24.1Z

MeV610E
2

e
c =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= µ  olarak bulunur. 

2.1.7. Nükleer Etkileşmeler 

Nükleer etkileşmeler fotonlar dışındaki yüksüz parçacıkların belirlenmesinde önemli bir 

rol oynar. Bu etkileşmeler ayrıca hadronik dallanmaların gelişmesinden sorumludur. 
Çekirdek için toplam tesir 50 mbarn katları mertebesindedir. Elastik ve inelastik 

bölümleri vardır. İnelastik tesir kesitinin materyalin cinsine bağlılığı σ

)( elσ

)( inelσ inel ≈ σ0Aα      

(α = 0.71) dir. Bu na göre soğurulma uzunluğu [cm
A.N
A

inelA
a σ
=λ ] dir (Ag/mol, NA    

mol-1, σinel cm2 birimlerindedir). Bu terim nükleer uzunlukla karıştırılmamalıdır. Nükleer 

uzunluk toplam tesir kesitiyle bağlantılıdır;  

 [cm
.A.N

A

topA σ
=λω ]       (2.24) 

σtop > σinel olduğundan λω < λa olacaktır.  

Güçlü etkileşmeler enerji ile logaritmik olarak katlanarak gelişir. Parçacıklar ortalama 

momentum transferi pt = 350 MeV/c olan ileri doğrultuda dar bir koni etrafında 

üretilirler. Bu da hadronik dallanmaların yüzeysel yayılmasından sorumludur.  
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2.1.8. Fotonlarin Etkileşmeleri 

Fotonların madde içerisinde davranışları (x- ışınları, γ- ışınları) yüklü parçacıklardan 

farklıdır. Fotonların elektrik yükleri olmaması yüklü parçacıkların karakteristiği olan 

atomik elektronlarla inelastik çarpışmaların bir çoğunun oluşmasını imkansız kılar. 
Bunların yerine x- ışınları ve - ışınlarının madde ile yaptıkları temel etkileşmeler: γ

 1) Fotoelektrik Olay 

 2) Compton Saçılması (Thomson ve Rayleigh saçılmalarını da kapsar) 

 3) Çift Oluşumudur. 

Bu reaksiyonlar x ve γ ışınlarının iki temel özelliğini açıklar. (1) x- γ ışınları yüklü 

parçacıklardan büyük oranda madde içerisinden geçiş yapabilirler ve (2) belli bir 

materyal kalınlığından geçerken foton demetlerinin enerjileri azalmaz, şiddetlerinde 

azalma oluşur. İlk özellik foton etkileşmelerinin tesir kesitinin inelastik elektron 

saçılmalarına oranla daha küçük olmasındandır. İkinci karakteristik yukarıda belirtilen 

etkileşmelerde foton demeti içerisinden fotonun soğurulması ya da saçılmayla 

ayrılmasıyla oluşur. Foton demeti içerisindeki herhangi bir etkileşmeye girmeyen 

fotonlar geçip giderler ve enerjilerinde bir değişiklik olmaz. Ancak foton içersindeki 

toplam foton sayısında etkileşmeye giren foton sayısı oranında bir azalma oluşur. 

Materyal içinde ilerleyen foton demetinin atanuasyonu materyalin kalınlığına bağlı 

olarak exponansiyel bir ifadeyle belirtilir: 
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 I(x) = I0exp(-µx). 

(I0: başlangıçtaki foton demetinin şiddeti, µ: soğurulma katsayısı, x: soğurucunun 

kalınlığı) soğurulma katsayısı soğurucu materyalin karekteristik özelliğidir ve direkt 

olarak toplam etkileşme tesir kesitiyle bağlantılıdır.  

Madde içinde atomların foton ile etkileşmeleri için tesir kesitini hesaplarsak 

paircfoton Z τ+σ+φ=σ  şeklinde bulunur. Coulomb tesir kesitini Z ile çarptık çünkü 

atom başına Z adet elektronu hesaba katıyoruz. Eğer tesir kesitini atomu sayısı (N) ile 

çarparsak bu bize birim uzaklık başına etkileşme olasılığına verir. 

 µ=Nσc + τpair şeklinde bulunur. Coulomb tesir kesitini Z ile çaptık çünkü atom 

başına Z adet elektronu hesaba katıyoruz. Eğer tesir kesitini atomu sayısı (N) ile 

çarparsak bu bize birim uzaklık başına etkileşme olasılığını verir. 

 µ=Nσ=σ(NAρ/A)       (2.26) 

2.1.9. Fotoelektrik Olay 

Atomik elektronlar foton enerjisinin tamamını soğurabilir. Fotoelektrik efekt bir fotonun 

atomik bir elektron tarafından soğurulması ve serbest kalmasını içerir.  

γ + atom → atom+ + e-

Atomdan serbest kalan elektronun enerjisi, B.E.elektronun bağlanma enerjisi olmak 

üzere şu şekilde yazılabilir 

 E = hv - B.E.        (2.27) 

Serbest bir elektron bir fotonun enerjisini soğurup aynı zamanda momentum 

korunumunu 
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sağlayamayacağından  fotoelektrik efekt her zaman geri tepme momentumunu soğuran 

çekirdeğin sınır elektronlarından oluşur. Eγ foton enerjisinin K kabuğunda 

soğurulumunun tesir kesiti büyüktür (toplam tesir kesitinin % 80’i). K kabuğunda foton 

soğurulması için toplam tesir kesiti aşağıdaki gibi bulunur 

665r
3
8sonhomTZ32 2

e
542

1

T
K
foto =π=σα⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∈

=σ barn Thomson saçılması tesir kesitidir. 

Yüksek enerjilerde enerjiye bağımlılık hafifler γ
∈

απ=σ E.1Zr4 542
e

K
foto  foton enerjisi 

kabuğun bağlanma enerjisiyle uygunsa fotoelektrik efekt tesir kesiti keskin 

devamsızlıklar içerir. K kabuğunda foto soğurulma soncunda karakteristik x ışınları ya 

da Auger elektronları yayımlanır.  

2.1.10. Compton Saçılması 

Compton saçılması, fotonların yarı serbest atomik elektronlardan saçılmasını tanımlar          

(γ +e → γ' + e').  Bu etkileşme için Klein-Nishina formulüyle verilen tesir kesiti, yüksek 

enerjilerde yaklaşık olarak Zln
c ε

ε
∝σ  dir. Bu ifadede Z hedef atomdaki elektron 

sayısıdır. Enerji ve momentum korunumundan gelen fotonun enerjisinin (Eγ), saçılan 

fotonun enerjisine (E'γ) oranı; ( )θγ∈+
=

γ
γ

cos11
1

E
'E

  olarak verilir. Bu ifadede θγ 

fotonun orjinal doğrultusundan saçılma açısıdır. Geri saçılma için (θγ=π) elektrona enerji 

transferi Ekin
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Maksimum değerine ulaşır 

 .cm
21

2E 2
e

2
max
kin ∈+

∈
=  

∈>> 1 olduğu değerlerde yaklaşık olarak Eγ ’ya eşit olur. Compton saçılmasıyla foton 

enerjisinin sadece bir kısmı elektrona iletilir. Bundan dolayı enerji saçılım tesir kesiti 

tanımlanabilir. ccs E
'E
σ

γ
γ

=σ  ve enerji soğuruma tesir kesitide 
γ

σ=σ σ−σ= E
E kin

cca csc
 dir. 

Compton saçılmasıyla bağlantılı diğer  saçılmalar Thomson ve Rayleigh saçılmalarıdır. 

Thomson saçılması klasik limitlerde bir fotonun serbest bir elektronla saçılmasıdır. 

Düşük enerjilerde elektronun kültesine bağlı olarak Klein-Nishina formülü tHomson 

tesir kesitine indirgenir; 

 .r
3

8sonhomT 2
e

π
=σ        (2.30) 

Rayleigh saçılması ise fotonların atomdan bir bütün olarak saçılmasıdır. Bu işlemde 

atom elektronlarının tamamı işleme uyumlu olarak katılırlar. Bu nedenle, bu saçılma 

uyumlu (kohorent) saçılma olarakta tanımlanır. Bu iki işlemde de saçılmalar sırasında 

materyale enerji transferi olmaz. Atomlar ne uyarılır ne de iyonizasyon oluşur. sadece 

fotonun yönü değişir. Yüksek enerjili x- ve γ- ışınlarına oranla Thomson ve Rayleigh 

saçılmaları çok küçüktür ve ihmal edilebilirler.   
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2.1.11. Çift Oluşumu 

Çift oluşumu işlemi bir fotonun bir elektron-pozitron (e- - e+) çiftine dönüşmesidir. 

Momentum korunumu nedeniyle bu işlem için ortamda üçüncü bir cismin genellikle bir 

çekirdeğin var olması gereklidir. Bir çekirdeğin Coulomb alanında  bir e- - e+ çiftinin 

oluşabilmesi için gereken minimum enerji şu şekildedir.  

 
çekirdek

22
e2

e m
cm2

cm2E +≥γ  

Pratikte mçekirdek ≥ me olduğundan Eγ ≥ 2mec2 olur. Tesir kesiti yüksek enerji 

yaklaşıklığında (Eγ ≥ 20MeV) 
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e-, e+ arasındaki enerji dağılımı düşük enerjilerde simetrik (Eγ << 50MeV) ve yüksek 

enerjilerde artarak asimetrik özellik gösterir (Eγ > 1GeV) 

Fotonların etkileşmelerinde düşük enerjilerde (Eγ < 100KeV) fotoelektrik efekt 

baskındır. Yüksek enerjilerde (> 100MeV) çift oluşumu baskındır. Orta enerjilerde ise 

Compton 
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Saçılması etkindir.  

2.1.12.  Nötronların Etkileşmeleri 

Fotonlar gibi nötronlarda yüksüzdür. Bu nedenle madde içindeki elektronlar ve 

çekirdeklerle coulomb etkileşmesine girmesi söz konusu değildir. Nötronların girdiği 

etkileşmeler çekirdeklerle kuvvetli etkileşmelerdir. Bu reaksiyonların kuvvetli 

etkileşmenin kısa erimi nedeniyle diğer etkileşmelere oranla daha seyrek oluşur. 

etkileşmenin olabilmesi için nötronun çekirdeklere ∼10-13cm yakınına gelmesi gereklidir. 

Nötronların enerjilerine göre etkileşmeleri: 

1) Elastik saçılma, ör., A(n, n') A enerjisi MeV mertebesinde olan nötronlar için temel 

enerji kaybı mekanizmasıdır.  

2) İnelastik saçılma, ör., A(n,n')A*, A(n, 2n)B gibi... Bu reaksiyonlarda çekirdek gamma 

ışını yada diğer ışıma formlarında bozunacak olan uyarılmış seviyelere çıkar. Çekirdeği 

uyarılmış seviyelere çıkarmak için nötron enerjisinin 1MeV mertebesinde yada daha 

yüksek olması gerekir. bu enerji eşiğinin altında sadece inelastik saçılmalar olabilir. 

3) Radyoaktif nötron yakalanması, ör., n+(Z,A) → γ + (Z,A+1). Genellikle nötron 

yakalanması için tesir kesiti nötron hızıyla bağlantılıdır (yaklaşık olarak ∼ ).
v
1   

4) Diğer nükleer reaksiyonlar (n,p), (n,d), (n,α) gibi ... Bu tip reaksiyonlarda nötronlar 

yakalanır ve yüklü parçacıklar yayınlanır. Bu reaksiyonlar genellikle eV - KeV 

mertebesinde oluşur.  

5) Fisyonda genellikle termal nötronlarla meydana gelir.  
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6) Yüksek enerjili hadron saçaklanmalarının üretimi sadece çok yüksek enerjili nötronlar 

tarafından oluşturulabilir. (E > 100MeV) 

2.1.13. Elektron Foton Saçaklanmaları 

Yüksek enerjili fotonların çift  oluşturması ve elektronların frenleme ışınımı 

etkileşmelerinin birleşmesinden elektron foton saçaklanma formasyonu ortaya çıkar. 

Yüksek enerjili fotonlar madde içerisinde e- -e+ çifti ise enerjik frenleme ışınımı fotonları 

yayınlar. Yayınlanan bu fotonlar da e- -e+ çifti oluşturur. Süreç böyle devam eder. Bu 

noktadan sonra e- -e+ çiftinin enerji kaybı frenleme ışınımından daha çok atomik 

çarpışmalarla oluşur. 

e- -e+, foton saçaklanmasının gelişmesi istatistiksel bir süreçtir.  Radyason genişliği 

terminolojisini  kullanarak oluşan ortalama parçacıkların sayısını ve bunların ortalama 

enerjilerini dönüştürücü materyalin içinde ilerleme genişliğinin fonksiyonu cinsinden 

tanımlayan basit bir model kurabiliriz. Ortalama E0 enerjili enerjik bir fotonla 

başlayalım. Ortalama olarak foton bir radyasyon mesafesi sonra e- -e+ çifti oluşturacaktır. 

Bu e- -e+ çiftinin enerjileri 
2

E0  olacaktır. Oluşan e-, e+ iki radyasyon uzunluğu sonra 

frenleme ışınımı yayınlayacaktır. Yayınladıkları fotonların enerjileri yaklaşık olarak 

enerjilerinin dörtte biri seviyesinde olacaktır. bu noktada 4 parçacık oluştu. Enerjileri 

4
E0 olan 2 foton ve bir e- -e+ çifti 3 radyasyon uzunluğu sonunda sırasıyla 2 yeni e- -e+ 

çifti ve frenleme ışınımı fotonu oluştururlar. Sonuç olarak oluşan parçacık sayısı 8’e 

çıkar. Bu parçacıkların hepsinin enerjileri 
8

E0  olacaktır. Bu mantıkla devam edecek 

olursak t inci radyasyon uzunluğu sonunda oluşacak parçacık sayısı N=2t olacaktır ve 

bunların enerjileri de t
0

2
E

)t(E = olur. Aynı sonca foton yerine elektronla başlandığında 

da ulaşılır. Bu saçaklanmaların maksimum ilerleme uzunluğu ne olmalıdır? Farzedelim 

ki parçacık saçaklanmalarının Ec enerjisine eriştiğinde dursun. Buna göre E(tmaks) enerji 

değeri c
maks

0
maks E

'2
E

)t(E ==  olacaktır. Bu eşitlikten tmaks çekersek maksimum ilerleme 
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derinliğini 
)2ln(

E
E

ln
t c

0

maks

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=  olarak bulunur. Bu ifadeden yararlanarak oluşan maksimum 

parçacık sayısı şu şekilde bulunur 

 .
E
E

N
c

0
maks =         (2.33) 

Bu basit model bize kabaca saçaklanma oluşumu hakkında bir fikir verir. Daha iyi 

yaklaşıklıkta hesaplamalar için Monte Carlo simülasyonu gibi teknikler gerekmektedir. 

İlk radyasyon uzunluğunun ötesinde enerji kaybını, ,
dt
dE  gamma dağılımıyla 

belirtilebilir;  

 .
)a(

bte)bt(bE
dt
dE 1a

0 Γ
−

=
−

      (2.34) 

Bu ifade a ve be değişkenleri materyalin cinsine bağlı parametrelerdir. Elektromanyetik 

saçaklanmaların yüzeysel yayılımları temel olarak çoklu saçılmaların sonucudur. Molier 

yarıçapı ile tanımlanır. MeV2.214cmE 2
es =

α
π

=  olmak üzere Molier yarıçapı 

aşağıdaki gibi bulunur.  
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 0
c

s
m X

E
E

R =  

Saçaklanmaların %90’ından daha fazla bir bölümü saçaklanmanın boyuna ekseninden 

2Rm uzaklığa kadar olan bölgede oluşur. elektron foton saçaklanmalarının boyna ve 

ilerleme profillerinin bilinmesi parçacık fiziğinde “elektromagnetik kalorimetrelerin” 

dizayn ve inşasında çok önemlidir. Bu detektörler  çok yüksek enerjili parçacıkların 

toplam enerjilerinin detektör içinde indirgendikleri elektro manyetik saçaklanmaların 

soğurulmasıyla ölçülmesi için dizayn edilirler. 

2.1.14. Hadron Saçaklanmaları 

Elektromanyetik dallanmaların boyuna gelişimleri X0 radyasyon uzunluğu ile karakterize 

edilir ve yüzeysel genişlikleri çoklu saçılmalara bağlıdır. Hadron saçaklanmaları ise 

boyuna gelişim λ nükleer etkileşme uzunluğuyla ve yüzeysel genişlik ikincil 

parçacıkların iletim momentumuyla belirlenir. Bir çok materyal λ>>X0 ve < 
 olduğundan hadronik saçaklanmalar daha uzun ve geniştirler. 

Gelen hadronun enerjisinin bir kısmı nükleer sınırların yıkılmasında harcanır. Bu enerji 

değişimleri kalorimetrelerde görülmez. Nötrino, muon gibi kaçan parçacıkların enerjileri 

kayıptır. Hadron kalorimetrelerinin çözünürlüğü daha düşüktür.  

>>><> .sac.c
T

etkileştk
T PP

Kalorimetrelerin elektron ve hadronlara farklı cevap vermeleri bilinmeyen parçacık 

jetlerinin enerji ölçümü için istenmeyen bir özelliktir. Uygun tekniklerle elektron-hadron  
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Tepkileri eşitlenir.  

2.2. DETEKTÖRLERİN TEMEL PRENSİPLERİ 

Bir detektörün, parçacıkların özellikleri ve etkileşmelerinin karakteristiği hakkında 

istenilen bilgileri elde etmek için değişik işlemleri yapması gerekebilir:  

 -Yüklü parçacıkların izlerinin, yörüngelerinin belirlenmesi 

 - Magnetik alan içindeki iz eğrilerinden yük ve momentumlarının eldesi  

 - Momentum p ve Enerji E yada hız v’nin anlık ölçülmesiyle parçacıkların 

kütlelerinin belirlenmesi ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
βγ

=−=
c

pm;pEm 222   

Bütün detektörler gözlenebilir sinyaller üretmek için detektör ortamındaki parçacık 

etkileşmelerini kullanır. Yüklü ve nötral parçacıkların belirlenmesinde büyük farklılıklar 

vardır.  

Yüklü parçacıklar elektromanyetik etkileşmeleri sayesinde belirlenir. Bu etkileşmeler 

enerjilerinde küçük kayıplar ve yönlerinde küçük değişimlere neden olur. bu parçacıklar;  

 - Gazlarda ve sıvılarda iyonizasyonla; Spark, oransal, sürüklenme (dirft) ve 

streamer çemberler, sıvı argon kalorimetreleri 

 - Katı sıvı ve gazlarda ışıma ile: ışıldayıcılar 

 - Direkt radyasyon yayınımı: Bir ortamda ışıktan hızlı hareket eden parçacıkların 

yayınladığı Čerenkov ışınımı; parçacıklar farklı dielektrik katsayılı ortamlardan geçerken 

iletim radyasyonu 
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-Uyarılma ve iyonizasyonla bir sıvının yerel olarak ısıtılması: Kabarcık (Buble) 

çemberleri 

Nötral parçacıklar yüklü parçacıklara bozunmaları yoluyla gözlemlenirler: γ ışınları 

madde ile elektromanyetik etkileşmeyle girerek e+ e- çiftine dönüşmesi, nötrinolar sadece 

zayıf etkileşmeleri (ör: γµn → pµ-) ile ve nötral hadronlar ise bozunmaları yada zayıf, 

emanyetik ve güçlü etkileşmeleri sonucu belirlenir. 

Detektör içinde etkileşmeler sonucu oluşan sinyalin kullanılabilir olması için en azından 

belirli bir oranda oluşması gereklidir. Bu limit detektör ve ona bağlı elektronik 

cihazlardan kaynaklanan gürültü (parazit) tarafından belirlenir. Gürültü (parazit) detektör 

çıktısında voltaj yada akım dalgalanmaları olarak detektörde radyasyon olsun ya da 

olmasın her zaman ortaya çıkar. Açıkça detektörden alınan sinyalin ortalama gürültüden 

daha büyük olması gerekir.  

Öncül radyasyonun enerjisini ölçmek için dizayn edilmiş detektörler için en önemli 

faktör enerji çözünürlüğüdür. Çözünürlük genellikle monoenerjili radyasyon 

demetlerinin detektöre göndermesi ve sonuç spektrumun gözlemlenmesiyle ölçülür. 

İdeal olarak sinyalin keskin bir delta fonksiyon piki yapması beklenir. Genellikle 

gözlenen ise Gausian şekilde sonlu genişlikle pik yapısında sinyallerdir. İyonizasyon 

sayısı ve uyarılmalardaki dalgalanmalar nedeniyle genişlik artar.  

Çözünürlük pikin yarı maksimumda yarı genişliğiyle verilir. Eğer genişliği ∆E ile 
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Gösterirsek E enerjisinde rölatif çözünürlük 
E
E∆ ile verilir. Çözünürlük genellikle % 

olarak ifade edilir. Çözünürlük detektörde depolanan enerjinin fonksiyonudur. Bu 

iyonizasyon ve uyarılmanın Poisson istatistiğinden kaynaklanır.  

İyonizasyon üretimi için gerekli ortalama enerji sadece kullanılan materyale bağlı sabit 

bir sayıdır(w). Depolanan E enerjisi ortalama iyonizasyon sayısının J = E/w olması 

beklenir. Enerjinin artmasıyla iyonizasyon sayısında küçük dalgalanmalara neden olacak 

şekilde artar.  

Radyasyon enerjisinin tamamen soğurulmadığı, geçen parçacığın sadece dE/dx enerji 

kaybının ölçüldüğü detektörlerde oluşan sinyal üreten reaksiyon sayısı Poisson 

dağılımıyla verilir. J üretilen ortalama olay sayısı olmak üzere varyans J dir. Çözünürlük 

enerjiye bağlı olarak 2.35 katsayısı Gauss dağılımının standart sapmasıyla ilişkili olmak 

üzere şu şekilde bulunur 

 .
E
w35.2

J
J.35.2R ==       (2.36) 

Spektroskopi deneylerinde kullanılan detektörler gibi bütün radyasyon enerjisinin 

soğurulduğunda Poisson istatistiği geçerliliğini yitirir. Bir çok detektörde çözünürlük 

Poisson istatistiğiyle hesaplanan değerden küçüktür. Çünkü depolanan toplam enerji 

sabit belirli değil, dalgalı bir değer alır. Bu nedenle  Poisson istatistiği uygulanamaz. Bu 

koşullardaki değişimi ilk kez Fano hesaplamıştır. σ2=FJ olarak bulunur. J oluşan 
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Ortalama iyonizasyon ve F’te Fano katsayısıdır. Fano katsayısı detektörde enerji 

transferine neden olan bütün temel işlemlerin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla detektörde 

kullanılan materyalin özelliklerine bağlıdır. Teorik olarak Fano katsayısının kesin olarak 

hesaplamak oldukça zordur. Fano katsayısı göz önüne alınırsa çözünürlük şu şekilde 

bulunur  

 .
E

Fw35.2
J
FJ5.3.2R ==       (2.37) 

F=1 olduğunda Poisson dağılımına indirgenir. Yarı iletken yada gaz detektörleri gibi 

birçok detektör için F<1 dir. Detektörlerin çok önemli bir özelliklerinden biri cevap 

zamanıdır. Detektöre radyasyonun (parçacığın) girmesi ve sinyal formunda belirlenmesi 

sırasında geçen süre detektörün cevap zamanını verir. Sinyalin süresi de önemlidir. Bu 

süre zarfında ikinci bir olay kabul edilmez. Çünkü detektör bu süre zarfında detektör 

duyarlı değildir yada ikinci sinyal birinci sinyal tarafından engellenir. Bu detektörün ölü 

zamanı  olarak tanımlanır. Detektör tipine göre bu süre içinde detektör diğer olaylar için 

duyarlı olmayabilir. Bu gibi durumlarda bu süre zarfında oluşan olaylar kaydedilemez. 

Uzun ölü zaman etkisinden kaçınmak için ölçüm oranları detektör ölü zamanı süresince 

ikinci bir olayın (etkileşmenin) oluşma olasılığının düşük olacağı oranda kısa olmalıdır. 

Ölü zaman hesaplamalarında bütün detektör sistemleri göz önüne alınmalıdır. Her 

detektör sistem elemanının kendi ölü zamanı vardır ayrıca elektronik sistemlerin etkileri 

hesaba katılmalıdır.  
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2.2.1. Kalorimetreler 

Kalorimetreler yüklü yada yüksüz parçacıkların enerjilerini toplam soğurulma ile 

belirlemek içni kullanılır. Soğurulan enerjiyle orantılı olan değişik özellikler 

kalorimetrelerde çeşitli yöntemlere hesaplanabilir:  

 - Işıldayıcıların yayınlandığı ışınım (NaI, BGO gibi)  

 - Čerenkov ışınları (kurcun camlar) 

 - İyonizasyon (sıvı argon, MWPCs gibi)  

Kalorimetreler için ene belirleyici parametreler kullanılacak materyaller için radyasyon 

uzunluğu X0 ve λa nükleer absorbsiyon uzunluğudur. Kalorimetrelerde temel mekanizma 

elektromanyetik ya da hadronik saçaklanma formasyonudur. Kalorimetrelerde soğurulan 

enerji detektörde kullanılan materyalde uyarılma ya da iyonizasyona dönüştürülür. 

Yaklaşık olarak toplam soğurulma (10 GeV de %95) için bir detektörde elektromanyetik 

kalorimetre için gereken uzunluk L ∼ 21X0 ve hadron kalorimetresi için L ∼ 6λa dır. 

Tablo 2.1.’de değişik materyaller için X0 ve λa değerleri gösterilmiştir.   
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Tablo 2.1: Değişik materyallerin X0, λa, ρ değerleri 

Materyal Z A ρ[g/cm3] X0[g/cm2] λa[g/cm2] 

Hidrojen (gaz) 1 1.01 0.0899(g/1) 63 50.8 

Helyum (gaz) 2 4.00 0.01786(g/1) 94 65.1 

Berilyum 4 9.01 1.848 65.19 75.2 

Karbon 6 12.01 2.265 43 86.3 

Nitrojen (gaz) 7 14.01 1.25(2/1) 38 87.8 

Oksijen (gaz) 8 16.00 1.428 (g/l) 34 91.0 

Aleminyum 13 26.98 2.7 24 106.4 

Silikon 14 28.09 2.33 22 106.0 

Demir 26 55.85 7.87 13.9 131.9 

Bakır 29 63.55 8.96 12.9 134.9 

Tungsten 74 183.85 19.3 6.8 185.0 

Kurşun 82 207.19 11.35 6.4 194.0 

Uranyum 92 238.03 18.95 6.0 199.0 

Tablodan da görülebileceği gibi Z > 6 için λa >X0 dır. Bu nedenle bir detektörde hadron 

kalorimetresi elektromanyetik kalorimetresinden daha geniş olmalıdır. Elektromanyetik 

kalorimetrelerde parçacıklar elektromanyetik saçaklanmalar (showerlar) oluşturur. 

Materyal içinde sadece çift oluşumu ya da frenleme ışınımını göz önüne alırsak oluşacak 

parçacık sayısı N(t) = 2t, parçacık enerjiside E(t) = 2t olacaktır. Bu işlem E(t) < E0 olana 

kadar devam eder ve 
2ln
E
E

ln
t

0

max =  olur. Toplam oluşan parçacık saısı ise 

E
E

22.2122N 0t)1t(ttop maxmax ≈≈−=Σ= + olur. t = tmax olduktan sonra etkin olan işlemler 

ise iyonizason, Compton efekt ve fotoelektrik efekttir (soğurulma). Kalorimetrelerde 

enerji çözünürlüğü 
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Kalorimetreleri içinde geçerlidir. Ayrıca uzaysal ve açısal çözünürlükte 
E
1

 

mertebesindedir. Bir kalorimetrenin rölatif enerji çözünürlüğü aşağıdaki şeklinde ifade 

edilebilir 

 .
E
cb

E
a

E
)E(

⊕⊕=
σ

      (2.38) 

İlk terim stokhastik terim, b sabiti kalite faktörü, 
E
c  terimi ise elektronik gürültü 

(parazit) ve radyoaktivite gibi etkenlerden kaynaklanır. Yüklü ya da nötral enerjik 

hadronların etkileşmeleri inelastik nükleer etkileşmelerle belirlenir. Hadronların atomik 

çekirdeklerle inelastik çarpışması sonuc çekirdek uyarılır ve bozunur. Bu etkileşme 

sonucunda ortaya çekirdek bileşenler ve ikincil parçacıklar oluşur (n, p, π+, π -, π). 

Yüksek enerjilerde (> 1GeV) tesir kesiti enerji ve parçacığın türüne (p, π, K,...) çok az 

bağlıdır [12]. 

        (2.39) mb35A 0
7.0

0inel =σσ≈σ

Hadronik saçaklanmalar elektromanyetik dalgalanmalardan çok daha karmaşıktır. 

Hadronik ve elektromanyetik bileşenleri vardır. Hadronik bileşenler yüklü pion, proton 

ve kaonlar, çekirdek bağlanma enerjisi, nötron nötrino muonlardan oluşur. 

Elektromanyetik bileşen ise nötrol pionların fotonlara bozunması ile oluşan 

elektromanyetik saçaklanmalardan oluşur (π0 → 2γ → emt shower n(π0) = lnE (GeV)).  

Homojen ve örnekleme kalorimetreleri olmak üzere iki kalorimetre tipi bulunur. 

Homojen 
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Kalorimetreler soğurucudan oluşur. Bu tip kalorimetrelerin enerji çözünürlüğü iyidir. 

Sadece elektromanyetik kalorimetre olarak kullanılıbilirler. Homojen kalorimetrelerin iki 

temel türü vardır. Işıldayıcı kristaller ya da cam bloklar (Čerenkov radyasyonu). Tablo 

2.2 ve 2.3 te kalorimetre tiplerinde kullanılan materyaller ve özellikleri belirtilmiştir. 

Tablo 2.2: Işıldayıcılar (Kristaller) 

Işıldayıcılar ρ[g/cm3] X0[cm] ışık e.γ/Mev(rel. ı.e) τ1[ns]λ1[nm] Rad.dam.[Gy]

NaI(Tl) 3.67 2.59 4x104 230 415 ≥10 

Csl(Tl) 4.51 1.86 5x104(0.49) 1005 565 ≥10 

Csl saf 4.51 1.86 4x104(0.04) 10 310 103

BaF2 4.87 2.03 104(0.13) 0.6 220 105

BGO 7.13 1.13 8x104 300 480 10 

pbWO4 8.28 0.89 ≈100 10 440 104

Tablo 2.3: Čerenkov Radyatörleri 

Materyel ρ[g/cm3] X0[cm] N p.e/Gev(rel.p.e) λcut [nm] rad.dam.[Gy] 

SF-5 4.08 2.54 1.67 600(1x10-4) 350 102

SF-6 5.20 1.69 1.81 900(2.3x10-4) 350 102

PbF2 7.66 0.95 1.82 2000(5x10-4)  103

Örnekleme kalorimetreleri ise soğurucu tabakalar arasına yerleştirilmiş aktif materyalden 

(detektör) oluşurlar. Pasif soğurucu tabakalar (ör: Pb)) arasına aktif detektörler 

yerleştirilmiştir (ışıldayıcılar, MWPCS, sıvı argon vb). Tipik olarak soğurucu tabakaları  

≥ X0/5 yada ≥ λa/5 kalınlığında alınırlar ve bir  örnekleme kalorimetresinde bu soğurucu 
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Tabakalarından 30-100 adet bulunur. Ikincil saçaklanma ürünlerinni büyük bölümü 

soğurucu tabakalarını geçer ve detektör tarafından belirlenirler. Örnekleme 

kalorimetrelerinde detektör olarak MWPC, streamer tupleri, sıcak sıvılar (TMP: 

tetremetilpentan, TMS: tetrametilsilan), cyrogenik asal gazlar temel olarak Lar(Lxe,LKr) 

ışıldayıcılar, ışıldayıcı fiberler, silikon detektörler kullanılır. Enerji çözünürlükleri 

sınırlıdır ancak iyi uzaysal çözünürlüğe sahiptirler. Elektromanyetik ve hadronik 

kalorimetre olarak kullanılabilirler.  

2.2.2. Fiber Kalorimetreler 

Bakır (yada demir tabakalara) iliştirilmiş kuartz fiberlerden oluşan ve fiberlerde 

rölativistik saçaklanma parçacıkların oluşturduğu Čerenkov ışınımının gözlenmesine 

dayanan kuartz fiber detektörler yüksek seviyede radyasyona dayanıklılığa sahiptir ve 

aktif materyalin periyodik olarak yenilenmesine gerek kalmaz.  

Kuatz fiber kalorimetre bakır (ya da demir) soğurucu tabakaları içine boyuna 

yerleştirilmiş kuartz fiberlerden oluşur. Bu tip kalorimetrelerde sinyal kuartz fiberlerde 

oluşan Čerenkov ışınlarıyla elde edilir. Kuartz fiberler bu ışınların büyük bölümü için 

transparandır (baskın olarak ultraviyole ışınlar). Kalorimetrelerde aktif element olarak 

kuartz fiberler ilk olarak Gorodetzky tarafından yüksek radyasyon seviyelerinde çalışan 

küçük açılarda sabit hedef ağır iyon saçılması deneyleri için kullanılmıştır. Kuartz 

fiberlerin radyasyona dayanıklılığı kuartz kabuğu kaplayan düşük indeksli kaplayıcının 

özelliklerine bağlıdır.  

 - Čerenkov radyasyonu ns mertebesinde çok hızlı işlemlerdir. Kalorimetrede  
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kullanılan cihazlar bu süreyi arttırır sinyali genişletir. Buna rağmen kuartz temelli 

detektörlerde sinyal toplama süresi LHC için gerekli olan süreden kısadır.  

 - Čerenkov ışınları sadece yüklü, rölaivistik parçacıklar tarafından yayınlanır. 

Bunun da kalorimetri için önemli sonuçları vardır. Yavaş (MeV mertebesinde) nötronlar 

bu tip kalorimetrelerde sinyal üretemez. Bu tip kalorimetrelerin  diğer kalorimetrelere 

göre avantajıdır.  

 - Kuartz fiber kalorimetreler radyoaktivite  etkilerine karşı duyarsızdır.  

 - Sadece e- ve e+ üretilmesi istenilen saçaklanma sinyali elde edilmesini sağlar. 

Hadron saçaklanmalarında baskın olarak elektromanyetik saçaklanma bileşenleriyle 

keydedilirler. Bu da iki önemli kazanç sağlar. Birincisi bu sayede kullanılacak 

detektörün büyüklüğü tüm hadron saçaklanma bileşenleri için gerekli olandan daha az 

olacaktır.  

İkincisi yüzeysel saçaklanma profili elektromanyetik. Saçaklanma bileşenlerinin 

boyutuyla belirlenecektir. Bu profil (genişliği Moliére yarıçapıyla ρm’ile belirlenir.) diğer 

kalorimetre  oranla daha dar olacaktır (nükleer etkileşme uzunluğu λint ile belirlenen 

kalorimetreler). Tablo 2.3’de çeşitli soğurucular için saçaklanma gelişimiyle ilgili 

parametreler gösterilmiştir. Bakır bu tip kalorimetreler için en uygun soğurucu 

materyaldir. Dayanıklı, kolay işlenebilir ve diğerlerine oranla daha ucuzdur. Demirde 

soğurucu olarak benzer avantajlar sağlamaktadır. Bakır - demir gibi görece düşük Z 

değerli soğurucuların kullanılması toplam ağırlığı düşürecektir. 
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Tablo 2.4: Soğurucu materyallerin özellikleri 

Element yoğunluk [g/cm2] Z X0[mm] ρm[mm] λint[mm] 

C 2.27 6 188 43 381 

Al 2.70 13 89 45 390 

Fe 7.87 26 17.6 7.6 168 

Cu 8.96 29 3.5 10 96 

W 19.3 74 3.5 10 96 

Pb 11.3 82 5.6 17.7 171 

2.3. STANDARD MODEL 

Standard model küçük boyutlarda (<10-18m) ve yüksek enerjilerde (∼200GeV) maddenin 

bileşenlerinin etkileşmelerini başarılı olarak tanımlar. Spini 1 olan ayar bozonları 

vasıtasıyla spini 1/2 olan noktasal fermiyonların etkileşmelerini tanımlayan Kuantum 

Alan Teorisidir. Bozonlar yerel ayar dönüşümlerinin fermiyon alanında oluşmasıyla 

oluşur ve simetri grup teorisinin bir belirtisidir. Standard model için simetri grubu 

SU(3)xSU(2)xU(1) dir. Temel fermiyonlar leptonlar ve kuarklardır. Fermiyonların 3 

ailesi vardır ve her aile için belirli kütle kabulü vardır. Bu ailenin orijini ve ailesel 

simetrinin kırılımı (ör: her ailenin farklı kütleleri) bir sırdır. Üç aileye göre -1 elektrik 

yürüne sahip 3 lepton elektron (e), muon(µ), tau(τ) ve üç nötral nötrino (νe, νµ ve ντ) 

bulunur. Benzer şekilde elektrik yükü + 2/3 olan 3 kuark up(u), charm(c), top(t) ve 

elektrik yükü -1/3 olan down (d), strange(s), bottom(b) bulunur [17]. Standard modelde 

üç kuark ailenin arasında Cabbio - Kobayeshi- Maskawa (CKM) matrisiyle parametize 

edilen (fakat açıklanmayan) karışım vardır.  
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Kuarklar SU(3) ayar grubunun tripletleridir ve bu yüzden kuvvetli etkileşmelere 

(Kuantum renk dinamiği, QCD) girmelerine sebeb olan, renk olarak adlandırılan ikinci 

bir yük taşırlar. Sekiz vektör gluonu bu etkileşmeye aracılık eder. Gluonlar kendi renk 

yüklerini taşırlar dolayısıyla kendi aralarında da etkileşmeye girerler. Bu da αs QCD 

eşleme katsayılarının momentum transferleri için küçük fakat hafif işlemler için büyük 

olmasını sağlar. Bu da kuarkların nötr renk yüküne sahip hadronlar (praton, nötron gibi) 

içinde bulunmasını sağlar. Bir kuarkı serbestleştirme çabası kuark-antikuark ve gluon 

frenleme ışınımı bulunduran hadron jetleri üretir.  

Elektromagnetik etkileşmeve zayıf etkileşme SU(2)xU(1) ayar grubuna dtayanan 

Glashow-Weinberg-Salam modeliyle birleştirilir. U(1) grubunun jeneratörü Q elektrik 

yükü ve I3 zayıf izosipin 3. bileşeni olmak üzere heperyük Y = 2Q-I3 dür. SU (2) 

grubunun jeneratörü ise 
2

T i
i

σ
=  lerdir. iσ ’ler Pauli spin matrisleridir. Elektromanyetik 

etkileşmeler SU(2)xU(1) simetri grubunda Spontane Simetri Kırınımı (SSSB) sonucu 

ortaya çıkar. SSB sonucunda zayıf etkileşme taşıycıları kütleli Zo, W±, fermiyonların 

skaler isodublet alanla etkileşmesi sonucu kütlelerini kazanmalarını sağlar. Fermiyon 

kütleleri Yukawa eşleme parametresiyle ve Higgs alanının vakum beklenen değeriyle 

orantılıdır.  

Standard Modelin temelleri 1960-70’li yıllarda önerilmiştir. 1970-80 lerde modeli 

doğrulayıcı kanıtlar artarak elde edilmiştir. SLAC (Stanford Lineer Hızlandırıcısı) da  

 



 41

Yapılan derin inelastik saçılma deneyleri nükleonlar içinde nokta benzeri saçılma 

merkezlerinin varlığını göstermiştir, sonrada kuraklar belirlenmiş; j/Ψ ve b kuarkt 

gözlenmiştir. CERN’deki SPS hızlandırcısında W ve Z bozonları doğrudan gözlenmiştir. 

1995 yılında Fermilab’de top kuark kefedilmiştir ve büyük kütleye sahip olduğu (175 

MeV) bulunmuştur [9]. Standard modelin belirttiği parçacıklardan sadece ikisi henüz 

gözlenmemiştir: ντ ve Higgs bozonu. W, Z, kuark, lepton kütlelerinin oluşumunda 

anahtar rolü tuttuğundan Higgs bozonunun belirlenmesi çok daha önemlidir.  

Standard Model büyük fenemonolojik başarılarına rağmen teorik olarak tatmin edici 

bulunmamaktadır. Standard Model, daha temel modelin düşük enerjilerdeki etkili bir 

teorisi olarak düşünülmektedir. Teorinin tam olmadığına dair bir çok neden vardır. 

Fermiyonların kuantum numaralarının dizilişini anlamış değiliz ve Standard Modelde 

neden üç adet birbirleriyle bağıntısı olmayan ayar grubunun bulunduğunu ve bunların 

eşleme sabitlerinin güçlerini neyin etkilediği bilinmemektedir. Fermiyonların neden 3 

ailesi bulunduğu bilinmemektedir. Aynı şekilde fermiyonların kütle spektrumlarının 

neden bu kadar geniş olduğ uhakkında bir açıklama yoktur. Ayrıca Standard Modelde 

bütün diğer bozonlar vektörken sadece elektrozayıf simetri kırınımını açıklamak için 

skaler alanların varlığı tanımıyla yapaydır. 

Standard Modelin başarısı limitlerine dikkati arttırmıştır. En basit versiyonunda standard 

model 19 parametreye sahiptir. Bu patrametreler üç eşleme sabiti, 9 kuark ve lepton 

kütlesi, 2 bozon kütlesi, 4 adet CKM parametresi ve kuvvetli etkileşmede CP ihlalinin 

erimini 
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Tanımlayan bir (küçük) parametredir. Geriye kalan parametre ise SU(2)xU(1) 

elektrozayıf simetrisinin U(1) elektromanyetizm simetrisine kırılımı) Elektrozayıf 

simetri kırılımı ya da EWSB) mekanizmasıyla bağlantılıdır.) 

2.4. LHC (LARGE HADRON COLLIDER) 

Büyük Hadron çarpıştırıcısı (LHC-LARGE HADRON COLLIDER) 27 kilometrelik 

süper iletken çemberiyle proton-proton ve diğer tip parçacık çarpışmalarıyla ilgili 

çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. LHC’nin 2007 yılında çalışmaya başlaması 

planlanmaktadır. LHC ile daha önce erişilemeyen çarpışma enerjisine ve protonlar için 

çarpışma oranlarına ericilecektir. Bu yolla deneyler ender görülen işlemler için daha çok 

veri örnekleri toplayabilecekdir.  

Elde edilen verilerin kaydı ve analizi için çok büyük hesaplama gücüne gereksinim 

duyulacaktır. LHC detektörlerindeki çalışmalara dünyanın dört bir yanından fizikçiler 

katılmaktadır. Bundan dolayı elde edilecek verilere küresel olarak erişebilmelidir. LHC 

fizikte ve cyrogenikte olduğu gibi veri transferinde de yeni bir devir açacaktır. 

LHC dünyadaki en büyük cyrogenik sistemi olacaktır. LHC yüksek enerjili parçacıkları 

dairesel yönde tutabilmek için çok güçlü magnetler kullanmak zorundadır. LHC 

elektromanyetlerinin düşük maliyette en yüksek alanı oluşturabilmesi için süperiletken 

olmaları gerekmektedir. Bir çok materyal sıvı helyumun sıcaklığında süperiletken hale 

gelmektedir. Süper iletkenlik büyük oranda sıcaklığa bağlı olmakla beraber başka 
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Faktörlere de bağlıdır. Eğer akım kritik seviyenin üzerine çıkarsa materyalin süper 

iletkenliği azalacaktır. Kritik akım seviyesi de uygulanacak manyetik alan kadar 

sıcaklığa bağlıdır. Gerekli yüksek akımı oluşturmak ve bu gibi durumlardan sakınmak 

için LHC magnetleri sıvı helyum banyosu ile huyumun sıvı halde bulunduğu 1.9 Ko’e 

kadar soğutulacaktır.  

Parçacık demetlerine ters yönde eşit manyetik kuvvet uygulanmak suretiyle parçacık 

demetlerinin iki farklı kanalda hareket etmeleri sağlanacaktır. Bu parçacık demeti 

kanalları, var olan LEP tünellerine yerleştirilecektir. Parçacık demetleri süper iletken 

magnetler vasıtasıyla dairesel yörüngede tutulacak ve radyo frekans RF oyuklarıyla 

hızlandırılacaklardır. LHC’yi desteklemek için CERN’de var olan imkanlardan 

yararlanılacaktır. Protonlar İl önce lineer hızlandırıcıda (LINAC) hızlandırılacak ve 

Proton sinklotorununda (PS) 1.4 GeV lik enerjiye erişecektir. Sonra PS ve Super Proton 

Sinklotronu (SPS) 450 GeV lik protonları LHC çemberine aktaracaktır. LHC’de bu 

enerji 7 TeV’e kadar çıkacaktır [5]. Bu sistem şekil 2.4’te gösterilmiştir. LHC 

çemberinde dönen yüksek yoğunluktaki parçacık demetleri bu çember üzerinde 

yerleştirilmiş dört çarpışma noktasında saniyede 40 milyon kez bir araya getirilecektir. 

Bu çarpışma noktaları için çarpışmalar sonucunda oluşacak parçacıkları belirlemek ve 

oluşacak olayları analiz etmek için dört adet dev boyutlarda detektör inşa edilmektedir 

(Şekil 2.5.) 
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                                               Şekil 2.5: LHC sistemi 

 

 

  

                                    Şekil 2.6: LHC ve LHC deneyleri 

 

LHC sayesinde daha yüksek enerjilere ulaşılacak ve bir çok konuda çalışma imkanı 

doğacaktır. LHC’de yapılacak çalışmalar: 

 - Standard Modelde parçacıkların kütlelerinin orijini Higgs mekanizmasıyla 

açıklanabilir. Bu mekanizma elektrozayıf simetrinin spontane kırılımı ve yerel ayar 
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invaryans prensibinin bir karışımıdır. Mekanizma yeni bir skaler bozonu, Higgs 

parçacığını öngörmektedir. W±, Zo ağır vektör bozanları Higgs alanlarıyla etkilemeye 

girerek kütle kazanırlar. Bütün fermiyonlar Higgs’le eşlenir ve eşlenmeye orantılı kütle 

kazanırlar. Standard Model, Higgs parçacıklarıyla ilgili kütle dışında bütün özelliklerini 
öngörmektedir. Yüksek enerjilerde üniterliğin korunumu Higss kütlesini 1 1 TeV/c

∼
< 2 

mertebesinde sınırlandırmaktadır. Higgs parçacığı henüz gözlenmemiştir. Higgs 

parçacığı kütlesi için Lep II tarafından verilen alt limit 115 GeV/c2 dir. Tevatron 

çarpıştırıcısı mh< 120 GeV/c2 için Higgs parçacağı belirleyecektir. Eğer bu kütle 

bölgesinde Higgs parçacığına dair bir kanıt bulunamazsa LHC 120 GeV ⇔ 1 TeV 

arasındaki bölgede Higgs parçacığını araştıracaktır.  

 -Standard Modelin ötesi: Standard Model parçacık etkileşmelerini açıklayan daha 

temel bir teorinin düşük enerjilerdeki yaklaşıklığı olduğuna inanmak için sebebler vardır. 

Standard Modelde görülen sorun teorinin öngörmediği çok sayıda bağımsız 

parametrenin (nötrinoların kütleye sahip olduğu varsayılırsa 26 tane) varlığıdır. Büyük 

birleştirme teorileri bu problemi standard modelin SU(3)xSU(2)xU(1) grubunun daha 

yüksek simetrinin spontane kırınımı sonucu ortaya çıktığını varsayarak çözer. GUTs 

elektromanyetik, zayıf, güçlü kuvvetin eşleme sabitlerinin 1015 GeV mertebesinde 

birleşeceğini göngörmektedir. Standard Modeldeki bu tip problemlere uygun 

çözümlerden biri de Supersimetridir. (SUSY). SUSY teorisinde evrensel bozon-fermiyon 

simetrisi öngörülmektedir. Bu da çok sayıda yeni parçacık demektir. Teori TeV 

mertemesinde bilinen parçacıkların süpersimetrik eşlerini ve yeni ayar bozonları 

içermektedir. LHC sayesinde bu parçacıkların araştırılması ve gözlenmesi mümkün 

olacaktır. LHC’de TeV mertebesinde  
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araştırmalar yapılarak SUSY’nin Standard Modelin genişletilmesi için bir çözüm olup 

olmayacağına cevap aranacaktır.  

 -Standard Model Fiziği Ölçümleri: b ve t kuark gibi ağır parçacıklar ve W, Z 

bozonları LHC’de yüksek kütle merkezi enerjisi ve yüksek akısıyla büyük ornad 

üretilecektir. Bu da top kuark kütle, eşleme, bozunum özellikleri, W kütlesi, αs gibi 

birçok parametrenin ölçümünü sağlayacaktır. B mezon sisteminde CP ihlali çalışmaları 

yapılmasını sağlayacaktır.  

 - Ağır iyon Fiziği: Hadronik madde yapısı olan kuark-gluon plazması yüksek 

enerjilerde öngörülmektedir. Bu yapının varlığına dair belirtiler 2000 yılında CERN SPS 

çarpırştırıcısında bulunmuştur. LHC yüksek kütle merkezi enerjilerinde ağır iyon 

çarpışmasıyla bu konu üzerinde deha detaylı çalışmaya olanak verecektir. 
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                      Şekil 2.7: LHC çarpışmaları sonucu oluşacak olaylar 

LHC gibi parçacık detektörleri genellikle demet çarpışma noktasının etrafını oluşacak 

parçacıkların mümkün olduğunca yaklayacak şekilde çevreler. Bu detektörler oluan 

farklı parçacıkların izini belirlemek, taşıdıkları enerjileri ölçmek (kalorimetre) gibi özel 

fonksiyonları olan bölemlerden oluşacak şekilde yapılırlar. 

Dört ana LHC detektörü ATLAS (A Toroidol LHC Apparatus), CMS (Compact Muon 

Selonoid), ALICE (A Large Ion Collider Experiment), LHCb (LHC b-physics 

experiment) detektörleridir. ATLAS detektörü 26 metre uzunluğunda, dış kalınlığı 

yaklaşık 20 metre civarında olan ve binlerce tonluk ekipmandan oluşan büyük bir 

detektördür.  
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Büyük patlamadan microsaniye sonra evren yüz milyar derecede kuark ve gluonlardan 

oluşan kaynar bir çorbaydı. Bu kuark-gluon plazması soğuyarak çekirdeği oluşturan 

proton ve nötroları oluşturdu. 1986’dan beri CERN’de büyük patlama ile ilgili 

bilgilerimizin doğruluğunu araştırmak için yüksek enerjilerde hızlandırılmış çekirdekler 

yoğun çekirdek hedeflere çarptırılarak evrenin ilk bir kaç saniyesindeki tekrar 

oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu çarpışmalarla tek çekirdeklerin birleşerek birlikte küçük 

plazma paketleri oluşturması beklenmektedir. Labaratuvar deneylerinde oluşacak  bu 

plazma kürecikleri büyük bir çekirdek boyutunda olacaktır ve hızla buharlaşıp 

soğuyacaktır. Erken evren dönemlerinde oluştuğu gibi olaylar sadece bir kaç saniye 

sürecektir. Bu olay  üzerinde daha detaylı çalışmalar yapabilmek için LHC protonlar gibi 

ağır iyon çarpışmaları yapabilecek şekilde planlanmıştır. ATLAS ve CMS detektörleri 

LHC proton çarpışmaları gibi bu tip ağır iyon çarpışmalarıyla ilgili çalışmalarda 

yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Ancak LHC ağır iyon çarpışmaları için 

düzenlenmiş temel deney ALICE’dir. ALICE, LHC çemberinde daha önce LEP 

elektron-pozitron çarpıştırıcısı deneylerinden L3’ü bulunduğu 2. noktada kurulacaktır. 

LHC deneylerinin kurulacağı noktalar şekil 2.7’de gösterilmiştir. ALICE’de L3 

deneyinin büyük magnetleri kullanılmıştır. 

LHCb deneyinde CP ihlali ölçümleri ve b kuark fiziği çalışmaları yapılacaktır. LHC’de 

çarpışmalar sonucunda oluşacak parçacıkların mümkün olduğunca çoğunu yakalayacak 

şekilde çarpışma noktasını çevreleyen diğer temel LHC deneylerinden farklı olarak LHC 

daha seçici olacak ve demet doğrultusundaki b kuarkların en çok üretildiği küçük bir 

koni 
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Üzerinde yoğunlaşacktır.  

 

 

                  Şekil 2.8: LHC deneylerinin bulunduğu noktalar 

 

 

2.5. CMS (COMPACT MUON SELONOID) DETEKTÖRÜ 

CMS (Compact Muon Selonoid) detektörü şekil 2.8 ve 2.9 da gösterildiği gibi 4 teslalık 

selonoidal süper iletken magnetiyle 13 m uzunluğunda 5.9 metre çapındadır. Bu magnet 

5 adet silindirik yapıda ve 2 disk yapıda endcap muon soğurucu ve muon iz çemberi 14.6 

metreye çıkarır. Sistemin bu formu detektöre ismini veren Compact  Muon Selonoid 

formunu oluşturur. Selenoid magneti ve magnetin cryostatın için eyerleştirilen her şey 

merkezi disk tarafından desteklenmiştir. Magnet cryostatının içinde üç parça yüklü 

parçacıkların izini (yörüngesini) belirleyen cihazlardan ve parçacıkların enerjisini 

ölçmek için iki parça kalorimetreden (elektromagnetik ve hadronik kalorimetreler) 

bulunur. Bütün  
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detektörün içinde olduğu cryostat kendisini çevreleyen 5 adet muon diski gibi silindirik 

geometridir. Bu yüzden içindeki sistemler merkezi silindir (barrel) detektörü olarak 

adlandırılırlar. Kapak (Endcap) kalorimetreleri iki muon endcapının içinde cyrostatın 

sonuna yerleştirilmiştir.  

 

 

                                                   Şekil 2.9: CMS Detektörü 

 

 

CMS iz sürücüsü silikon piksel merkezi silindir ve ileri diskinden oluşur. bunları takiben 

silikon mikrostrip ekipmanlar aynı şekilde silindir ve ileri disk konfigürasyonuyla 

bulunur. Silikon iz sürme sisteminin etrafı mikrositrip gaz çember (MSGC) tarafından 

sarılmıştır. MSGC iz sürücü sistemi silindir ve disk geometrisine sahiptir. İzsürücü 

sistemi kalorimetre sisteminin içinde yerleştirilmiştir ve bu sistem tarafından desteklenir 

[15].  

CMS elektromanyetik kalorimetre merkezi silindiri 100000 dik, şeritler halinde biri 23 
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cm (25.8) X0, 1.1. λ) uzunlukta 2x2 cm kesitinde PbWO4 kristallerinden oluşur. Kristal 

kalorimetrenin dışında onu destekleyen bariyer hadron kalorimetresi bulunur. 

Elektromanyetik kalorimetre elektro zayıf simetri kırınımı üzerine yapılacak olan fizik 

çalışmaları için önemli rol oynayacaktır. Özellikle LHC’de Higgs parçacıklarının 

araştırılmasında ECAL’den elde edilecek bilgiler büyük önem taşımaktadır. Higgs mh  ≤ 

150 GeV modu için iki foton bozunumu ölçümleri ve 140 GeV ≤ mh ≤ 700 GeV olduğu 

durumda H→ZZ bozunumuyla H→WW bozunum zincirlerinin ürünü olan W ve Z 

bozonlarının bozunumuyla oluşan elektron ve pozitronların ölçümü ECAL’e bağlıdır 

[14]. 

CMS dizaynının temel prensiplerinden biri çok yüksek performanslı elektromanyetik 

kalorimetre yapımıdır. ECAL olarak ışıldayıcı kristal kalorimetre; bu tip kalorimetrelerin 

homojen kristal yapısıyla elektron ve fotonların enerjilerinin büyük bölümünü  

toplayacağından en uygun enerji çözünürlüğü performansını vermektedir. Yüksek 

yoğunluklu, küçük Moliére yarıçapına sahip kristaller kompakt elektromanyetik 

kalorimetre sistemi yapımına olanak vermektedir. Yüksek çözünürlüklü kristal 

kalorimetreler H → γγ keşif potansiyelini arttırmaktadır.  

CMS ECAL için gerekli özellikleri karşılayan kurşun tungsten (PbWO4) kristalleri 

kullanılmıştır. PBWO4 kristalleri kısa radyasyon uzunluğu ve Moliére yarıçapına sahip 

hızlı ışıldayıcılardır. ECAL bariyer kısmında kristaller 22 mm Moliére yarıçapında 

22x22 yüzeye sahiptir. Kristaller 26 radyasyon uzunluğunda olacaktır bu da sadece 23 

cm ye denk gelmektedir. Kapaklarda (endcap) kristaller daha geniş 30x30 mm2 fakat 

daha kısa olacaktır (22 cm). 
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Kristallerde oluşacak sinyal silindir bölümünde silikon avalanhce foto-diod ve 
endcaplarda vakum foto-triodlarla gözlenecektir. ECAL )13545(3 <θ<<η olan 

bölgeyi kapsayacaktır. Ancak yüksek radyasyon oranı nedeniyle enerji ölçümleri 
6.2<η  olan bölgede yapılabilecektir.  

Kapak bölgesine ön saçaklanma detektörü eklenmiştir. Ön saçaklanma detektörü 
61.265.1 <  bölgesini kapsayan iki adet kurşun tabaka ve silikon strip detektör 

plakalarından oluşacaktır. Bu da fotonlar için konumsal çözünürlüğü arttıracaktır.  

 

 

                              Şekil 2.10: CMS detektörü ve bölümleri 

 

 

CMS muon sisteminin amacı muonları belirlemek ve iz sürücü sistemiyle birlikte 

momentumları hakkında kesin hesaplamalar yapılabilmesini sağlamaktadır. Sistem GeV-

TeV mertebesine kadar geniş Pt momentum bölgesindeki muonlar için demet geçişini 

belirlemek suretiyle güçlü tetiklemeyi (trigger) sağlayacaktır. Muon sistemi CMS’deki 

en dış detektördür. Magnetleri demir birleştirici tabakaları arasında yerleştirilmiştir.  
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Muon sistemi dört istasyondan oluşacaktır. Bu istasyonlar merkezi silindir bölgesinde 

parçacık demet çizgisini çevreleyecek silindirler şeklinde ve kapak bölgesinde de 

parçacık demeti çizgisine dik diskler şeklinde düzenlenmişlerdir.  

Muon belirleme işlemi büyük kalınlıkta soğurucu  materyal (demir) kullanılarak 

garantilenmiştir. Bu soğurucular normalde muonlar ve nötrinolar dışında başka 

parçacıklar tarafından geçilemezler. İlk istasyondan önce en azından 10 etkileşme 

uzunluğuna sahi kalorimetreler ve son istasyondan öncede ek olarak 10 etkileşme 

uzunluğunda demir tabakası bulunmaktadır. (bakınız şekil 2.9) 

Muon sisteminde değişik teknolojiler kullanılmıştır. Fon gürültüsü (backraund) ve atık 

manyetik alanın düşük olduğu merkezi silindirde sürüklenme tüpleri (DTs), gürültü ve 

manyetik alanın yüksek olduğu kapakta ise katod ağ çemberleri (CSCs, ‘Cathod Strip 

Chambers’) kullanılmıştır. Bu iki sistemde tetikleme için uygundur ve kesin zaman ve 

konum hesaplamaları yapılmasını sağlar. Ayrı bir sistem olarak dirençli tabaka 

çemberleri (RPCs, Reisistive Plate Chamber) çok yüksek oranda zaman çözünürlüğü ile 

tetikleme amaçlı ölçümler yapılmasını sağlayacaktır. 

CMS detektörünün temel amacı elektrozayıf  simetri kırılımının arkasında yatan fiziği 

araştırılmaktadır. Bu da aşağıdaki konuları kapsar.  

 - Standard model Higgs ya da Süpersimetrik Higgs Bozonlarının keşfi 

 - Teorik olarak ön görülen kütle aralığında Süpersimetrinin araştırılması 
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- Elektrozayıf boyutlarınd yeni dinamik araştırmaları 

 LHC’de elde edilecek enerji mertebesi sayesinde daha başka konularda da 

araştırma yapma olanağı sağlayacaktır.  

 - Birkaç TeV’den yüksek kütlelere sahip yeni elektrozayıf ayar bozonlarının 

varlığının araştırılması 

 - Kinematik olarak erişilebilir yeni kuark yada leptonların varlığının araştırılması 

Ayrıca CMS’de Standard Model üzerine yapılacak çeşitli çalışmalarda oluşacak 

olayların oluşma olasılığı yüksektir. Bu çalışmalar. 

 - Top kuark üretimi, bozunum özellikleri egzotik bozunumların limiti  

 - b- fiziği, B-baryonları ve Bs mesonları üzerine çalışmalar 

CMS’de bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için aşağıda verilen parametrelerin temel 

seviyelerini hesaplayabilmesi ve yapılandırabilmesi gerekir:  

a) Yüklü leptonlar: elektron, muon ve taulor 

b) Yüksek iletim momentumuna sahip kuark ve gluonlardan gelen jetler 

c) b-kuarkları bulunduran jetler 

d) Nötrinolar gibi zayıf etkileşmeleri olan yüksüz parçacıkların taşıdığı kayıp transfer 
enerjisi  )E( miss

T

e) Elektro zayıf ayar bozonları: fotonlar, Z ve W bozonları (ikili jet ve lepton artı kayıp 

enine enerjisi modlarında) 
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CMS detektörünün temel amacı Higgs bozonunun keşfidir. Standard Model Higgs 

parçacıklarının keşif aralığı 80 GeV/c2 ile 1 TeV/c2 aralığından WW ve ZZ 

füzyonlarında oluşan ileri jetlerin belirlenmesiyle (Ho → WW → lνjj ve Ho → ZZ → 

lljj) 1TeV limitinin üzerine çıkabilir. Bir çok bozunum kanalı leptonları ya da fotonları 

barındıracağından ECAL Standard Model Higgs parçacıklarının keşfinde önemli bir rolü 

olacaktır. 

Proton-proton çarpışmaları sonucu fizik çalışmalarına ek olarak CMS’de ağır iyon 

çarpışmalarında kuark-gluon plazma formu araştırmaları yapılabilecektir. LHC’de 

kurşun (Pb) gibi ağır çekirdekler çarpıştırılarak yapılacak ağır iyon çalışmaları CMS’de 

yapılacaktır. CMS alt sistemleri bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli performansı 

verecek şekilde seçilmiş ve planlanmıştır.  

2.5.1. CMS Hadron Kalorimetresi 

CMS kalorimetre sistemleri quark, gluon ve nötrinoların doğrultu ve momentumlarını 

parçacık jetlerinin enerji ve doğrultularını kayıp geçiş enerji akışının ölçümüyle 

hesaplayacaktır. Kayıp enerjisinin belirlenmesi quark ve gluonların süpersimetrik eşleri 

gibi yeni parçacıkların belirlenmesi ve fenomenelojisi için önemlidir.  

Merkezi pseudurapidite erişimi 0.3<η  olan bölge hadron merkezi silindir 

kalorimetresi (HB, Hadron Barrel), kapak kalorimetresi (HE, Hadron endcap) takip eder. 

Merkezi silindir ve kapak kalorimetresi CMS selonoidinin 4 teslalık alanında çalışacağı 

için manyetik olmayan malzemeden üretilmiştir (bakır alaşım ve paslanmaz çelik). 

Merkezi hadron 
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Kalorimetresi örnekleme kalorimetresidir [10]. Bakır soğurucu tabakalar merkezi silindir 

8 cm kapakta 5 cm kalınlığındadır. Bütün merkezi hadron kalorimetresinde aktif 

malzeme ve 4 mm kalınlığında ışıldayıcı çubuklardır ve dalga boyu kaydırıc fiberleri 

kullanarak sinyalleri (fotonları) aktarır.  η=0 da ve 5.15 nükleer etkileşme uzunluğunda 

ki merkezi silindir kalorimetre 79 cm derinliğindedir. Bu da merkezi silindir ve kapak 
arasındaki bölge iletim bölgesi gibi incedir. 0.3<η  bölgesinin tamamı için örnekleme 

derinliğinin uygun olmasını garantilemek için ilk muon soğurucu tabakasına dış 

hadronik kalorimetre formunda (HO) ışıldayıcı tabakaları yerleştirilmiştir. 

Merkezi hadron kalorimetresini sistemin pseudurapiditesinin 5 olduğu bölgeye 

geliştirmek için (kayıp iletim enerjisi ölçümü için gereklidir) CMS ayrı bir ileri 

kalorimetre (HF) bulundurmaktadır. HF, HE’nin 6 m dışında bulunur. HF kalorimetresi 
53 <η<  olduğu bölgeyi kapsar. Aktif madde olarak kuartz fiber kullanılır. Bu fiberler 

bakır soğurucu tabakaların içine iliştirilmiştir.  

HF yüksek radyasyon seviyesindeki bölgeye yerleştirilecektir. Aktif element olarak 

kuartz fiber kullanılması nedeniyle HF baskın baskın olarak yüksüz pionlar tarafından 

yayınlanan Čerenkov ışınlarına duyarlı olacaktır. bu da hadronik saçaklanmalara yerel 

cevap özelliğini sağlayacaktır. Hadron kalorimetresi iki parça olarak düşünülebilir. a) 
merkezi kalorimetre )7.5,0.3( >θ<η  
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Üstün jet belirleme ve ortalama tek parçacık ve jet çözünürlüğü (HCAL) b) )53( ≤η≤  

düşük hadron enerji çözünürlüğüne karşın iyi derecede jet belirleme kabiliyetiyle ileri 

kalorimetre (HF). İleri kalorimetre fiziksel olarak merkezi hadron kalorimetresinden 

(HCAL) ayrıdır. HF’in önyüzü etkileşme noktasından 11 m uzağa yerleştirilmiştir. 

Merkezi hadron kalorimetre birimlerinden silindir (HB) ve hadron kapak (HE)’nın her 

ikisi de CMS magnetinden ve toplam saçaklanma enerji içeriğinden emin olmak için bir 

dış kalorimetre (HO) gerekmektedir. Merkezi kalorimetre merkezi silindir ve iki kapak 

birimlerine bölünmüştür.  

2.5.2. CMS HF (Hadron Forward) Kalorimetresi 

HF aktif alanın yarıçapı 1.40 m ve derinliği 1.65 metredir (10 nükleer etkileme 

uzunluğu). HF modülleri  kulelere bölünüştür. Kule yapısı kare geometride seçilmiştir. 
4>η  olduğu bölgede yaklaşık 5 cm x 5 cm ebatlarında, 4>η  olduğu bölgede ise 

daha büyük boyutlarda olacaktır (10 cm x 10 cm). HF detektörünün iki önemli amacı 
vardır: dikine kayıp enerji hesaplanmasını geliştirmek ve ileri jetlerin 

belirlenmesi ve yapılandırılmasıdır. Bazı durumlarda oluşan ileri jetler önemli bir çok 

fizik işleminin ayırt edici karakteristiğini oluşturur. HF kalorimetresinin eklenmesiyle 

)E( miss
T

η ~ 5’e (θ ∼ 0.6) yükseltilmiştir. Bu da hatalı  oranını HB+HE sistemlerinin tek 

başına olduğu durumdan (HF olmadan) daha düşük seviyeye indirecektir.  

miss
TE
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HF detektörü zorlayıcı bir ortamda çalışacaktır. Her 25 ns’da bir parçacık demeti geçişi 
olacaktır. Parçacıklar en fazla geçeceği bölge HF iç bölgeleri )55.4( <η<  olacaktır. 

Bu bölgeye gelen parçacık sayısı 9.6x109 HZ olacaktır. buda 6.7x106 cm-2s-1’lik bir 

parçacık akısına eşdeğerdir. Bu da parçacık akısı 100 Mrad/yıl oranlarında soğurma dozu 

üretecektir. Bu nedenle detektör çok yüksek radyasyon alanında çalışmaya devam etmek 

zorundadır. HF’e gelen parçacıklar kalorimetre soğurucularında büyük oranlarda nötron 

akısına neden olacak saçaklanmalar oluşturacaktır. Bu da soğurucu materyali radyoaktif 

hale getirecektir. Bundan dolayı HF nötronlar ve radyoaktif çekirdeklerin bozunmasıyla 

oluşan düşük enerjili parçacıklara karış duyarlı olmamalıdır.  

Kuartz fiberlerde hareket eden yüklü bir parçacık kuartzda ışıktan hızlı hareket ediyorsa 
Ĉerenkov etkisiyle foton yayınlar. Ĉerenkov ışınlarının oluşturduğu koni açısı ,cΘ  

parçacığın hızı β ve kırılma indisi n ile bağıntılıdır.   

 β=Θ n/1cos c        (2.40) 

Ĉerenkov ışınımın oluşması için gerekli eşik değeri 'n/1min =β dir.  

Ĉerenkov ışınımı (fotonları) eldesi α ince yapı sabitine, λ yayınlanan ışığın 

dalgaboyuna, x parçacığın materyali üzerined kat ettiği yola ve parçacık yükü z ye 

bağlıdır 

)/(sinz2
dxd

Nd 2
c

22
2

λΘπα=
λ
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 [ ].)(n/11z2 222 λβ−πα=       (2.41) 

HF’de fiberlerin bir ucuna yerleştirilmiş foto detektörlerde (PMT) gözlenen ışınım 

miktarı oranı parçacıkları hızına, giriş açısına, parçacığın yörüngesi ile fiber merkezi 

arasındaki uzaklığa bağladır. Ayrıca fiber kaplamanın kırılma indisine, fiberin spektral 

iletim mesafesine ve PMTlerin spektral kuantum etkinliğine de bağlıdır. Kalorimetre 

soğurucusuna giren parçacıklar parçacık saçaklanmaları üretirler. Bu parçacıklardan β ∼ 

1 olacak şekilde fiberlere giren parçacıklar genellikle elektronlardır. Kuatz fiber 

kalorimetrelerde saçaklanmaların gelişimi dE/dş kalorimetrelerinde gözlenenden oldukça 

farklıdır.  

Čerenkov etkileşmesi nötronlara ve β eşiğinin altındaki aktivasyon ürünlerine karşı 

duyarsızdır. Ayrıca Čerenkov etkisi anında belirlenebilir. Bu nedenle detektör cevabını 

yavaşlatan elektronik ekipmanlar ve foto detektörlerin dışında kısıtlamalar olmayacaktır. 

Bu sayede 25 ns dene daha kısa sürelerde yük toplama işlemi yapılabilecektir.  

HF ışınım demeti eksenine paralel şekilde yerleştirilmiş içlerine kuartz fiberler 

iliştirilmiş bakır bloklardan oluşturulmuştur. Foto detektörler ve bunlara bağlı elektronik 

cihazlar kolay ulaşılabilecekleri ve radyasyon seviyesinin düşük olduğu kalorimetrenin 

dışında bulunmaktadır.  

HF iki ayrı yarım parça olarak planlanmıştır. Bu iki parça parçacık demeti kanalı etrafını 

saracak şekilde birleştirilecektir. HF’de soğurucular içine yerleştirilmiş 2 farklı boyda 
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fiberler yerleştirilmiştir. Uzun fiberler soğurucularla aynı uzunluktadırlar (165 cm). 

ikinci olarak uzun fiberlerden 22 cm kısa (15X0) fiberler HF’in ön yüzünden itibaren 

yerleştirilmiştir. Fiberlerin dizilişi Şekil 2.11’de gösterilmiştir. HF’de uzun fiberler 

elektromanyetik (EM) bölümü, kısa fiberler hadronik (HAD) bölümü bölümünü teşkil 

eder. Kule yapısı kare geometrisindedir. Parçacık kanalına yakın (η>4) kuleler 1997 

prototipine göre yaklaşık olarak 5cm x 5cm ebatlarında geri kalanlarda ise 10cm x 10cm 

ebatlarındadır. HF kule yapı parametreleri Tablo 2.5.’de gösterilmiştir. 

 

 

 
                                         Şekil 2.11: HF fiberlerinin dizilişi 
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Tablo 2.5: HF Kule Yapısı ve diğer parametreler (parantez içindekiler miktarı belirtir) 

Kule Tipi Boyut (cm xcm) EM Uzunluk HAD Uzunluk

Küçük (η>4) 5 x 5 165 (313) 143 (313) 

Büyük (η<4) 10 x 10 165 (1250) 143 (1250) 

HF soğurucuları kuartz fiberler için boşluklar bulunduran modüller şeklindedir. 

Soğuruculara yerleştirilen fiberler en yakın komşu fibere 2mm uzaklıkta olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Her delikte bir fiber (EM bölüm için yada HAD bölüm için) fiber 

bulunacaktır. Her fiber 600 mikron kalınlığında olacaktır. HF soğurucularla için 4 ayrı 

modül tipi kullanılmaktadır. Her modül tüpünün özellikleri Tablo 2.6’da gösterilmiştir. 

Tablo 2.6: HF Modüllerinin özellikleri 

Modül Türü Boyut (mm x mm) Ağırlık (Ton) Adet

I 600 x 300 2.66 32 

II 500 x 300 2.22 32 

III 300 x 300 1.33 16 

IV 600 x 200 1.77 8 

HF Kalorimetresi çeyreklik birimler olarak inşa edilmektedir. Her çeyreklik test 

edildikten sonra birleştirilecektir. Her çeyreklik 11 soğurucu modülü bulundurmaktadır. 

Bu modüller çelik destekleyici tabakalara erleştirilecektir ve radyasyon kalkanının bir 

parçacısını oluşturacaktır.  

 



 62

3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. HF DETEKTÖRÜNDE ENERJİ KALİBRASYONU 

HF kalorimetresi CMS deneyinde η = 3-5 arasındaki bölgede çalışacaktır. Bunun anlamı 

parçacıkların detektöre 0.70 ile  0.60 arasında bir açıyla geleceğidir. Bu küçük açılarda 

fiber kalorimetrelerin cevabı parçacıkların detektöre çarpma noktalarına bağlı olacaktır. 

Detektörden (kalorimetreden) alınacak sinyaller parçacıkların fiber üzerine ya da fiberler 

arasındaki absorblayıcı materyale düşmesi durumlarında farklılık gösterecektir. Fiber 

kalorimetrelerde bu etkiler üzerine deneysel çalışmalar yapılmıştır [3,4,7]. 

Bu etkileri aza indirmek için HF’te fiberler 2 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. HF 

kalorimetresi yaklaşık olarak 6000 fiber içerecektir. Kuleleri oluşturan fiberler her 

kulenin bitiminde birbirine ve hava ışık yönlendiricileri (air light guide) ile PMT’lere 

(Photo multiplayer Tupes) ve okuyucu (readout) sistemine bağlanır.  

CMS HF kalorimetresi ön-son okuyucu modülü (front-end readout FE) birçok ASIC 

ekipmanın bir araya gelmesinden oluşur. Her FE modülü detektör çıktılarını kendisine 

bağlı 6 PMT den alır. Bu girdiler flash ADC lerle dolanmıştır QIE (Charge Integrator 

and Encoder ASIC.) çiplerini besleyecektir. QIE çipleri CMS hadron kalorimetre 

(HCAL) 

 



 63

sisteminde hibrid fotodiyot (HPDs) ve fotomultiplayer tüplerinden (PMTs) alınan 

sinyalleri dijitalize etmek için kullanılırlar. QIE8, QIE ekipmanların en son 

versiyonudur. QIE büyük dinamik menzil üzerinden 25 nslik paketlerde girdi sinyallerini 

toplar ve bunları bütün menzil boyunca neredeyse sabit çözünürlükte sinyalleri dijitalize 

eder. bu işlemi değişik duyarlılıktaki 4 farklı erimde sinyal toplayarak ve sinyal şiddetine 

bağlı olarak birini seçerek tamamlar. Toplanan sinyal sonuçları dijitalize eden çip 

üzerindeki standard psedu -logaritmik FADC’e (Fast Analog to Digital Converter) iletir. 

Bu işlemin sonucunda QIE8 çıktısı tamamiyle dijital halde 2-bit erim no ve 5 bitlik 

FADC çıktısı olarak alınır.  

QIE8 birbirinden bağımsız Inverting ve non-inverting yükselticiler olmak üzere iki 

yükselticiye sahiptir. Bu sayede her tür polaritede girdi sinyallerini kabul edebilir. Non-

inverting yükselticilerde hızlı cevap özelliği 25 nano saniyelik paketler halinde hızlı 

PMT sinyallerinin toplanmasına izin verir.  

QIE lerden çıkan bütün sinyaller CCA (Channel Control Asic) çiplerine geçer. Her CCA 

çip iki QIE kanalıyla bağlantılıdır. QIE ler PMT ya da HPD sinyallerini v ezaman dilimi 

bilgilerini CCA’ye iletir. Bu veriler CCA’den optik bağlantılarla data toplama sistemine 

gönderilirler. Her CCA7ye iki QIE’yi kontrol etmek için iki kanal bulunur. Optik 

fiberlerin etkin kullanılması amacıyla 3 CCA verisi 2 adet gigabit optik linke (GOL) 

bağladır. 
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                                        Şekil 3.1: QIE Front End Modülü 

 

CCA lerin aşağıda belirtilen fonksiyonları sağlaması gerekmektedir.  

⎯ İki QIE’den gelen verilerin senkronizasyonu ve işlenmesi  

⎯ Flash ADC ve QIE yük toplayıcısının çalışması için QIE saat sinyalinin sağlanması 

⎯ Kapasitör numaralarının (capId) kontrolü (farklı QIE lerden gelecek kapasitör 

numaralarının senkronize olması gerekmektedir) 

⎯ Belirtilen erimde QIE lerin çalışmasını sağlamak 

⎯ QIE lerin eşik (pedestal) DAC değerlerinin  belirlenmesi 

⎯ Seri optik link sinyali gönderebilme kabiliyeti 

⎯ QIE leri yeniden çalıştırabilmesi 

CMS -HF ışın demeti test çalışmaları CERN Süper Proton sinklotronunda (SPS) H2 test 

alanında yapılmaktadır. Bu test çalışmalarında HF modülleri parçacık demeti 

doğrultusuna 
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Göre dikey ve yanal olarak hareket ettirilebilen bir platforma yerleştirilmiştir. Gelen 

parçacıklarla fiberler arasındaki açılar (θ ve φ) değiştirilerek ölçümler yapılmaktadır. 

Test düzeneği Şekil 3.2’de gösterilmiştir.  

 

 

                                         Şekil 3.2: Test düzeneği şeması 

 

Parçacık demeti oranı her adımda yaklaşık olarak birkaç bindir. Her adım 2.6 saniye 

sürer ve 14 saniyede bir tekrar eder. parçacık demeti kanalındaki kolimatörlerin genişliği 

demetteki parçacıkların momentumlarındaki belirsizliği ihmal edilebilir seviyeye 

indirilecek şekilde seçilir. Demetteki parçacıkların türü enerjiye ve seçilen kolimatör 

özelliklerine bağlıdır. Düşük enerjili hadron denetleri belirli oranlarda muonları içerir. 

Pozitif hadron demetleri ise π+ ve protonların karışımlarından oluşur. Elektron demetleri 

ise genellikle daha saftır (> %90e-). 

Detektörde oluşan olaylar şekil 3.2’de gösterildiği gibi HF modüllerinin ön tarafına 

yerleştirilen ışıldayıcı sayıcılarından gelen eş zamanlı sinyallerle tetiklenir (trigger). 
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Sürükleyici çemberlerden (Drift Chamber) alınan konum bilgileriyle demet 

parçacıklarının detektöre girdiği küçük bir bölge olan olaylar seçilebilir. Analizler için 

kullanılan veriler HF modüllerine değişik enerjilerdeki elektron ve negatif pion demetler 

gönderilerek elde edilir. HF modüllerinde kanallar ve bu kanalların bağlı oldukları PMT 

ve okuyucu (readout) sistemleri konfigürasyonları Şekil 3.3 ve 3.4’te gösterilmiştir.  

 

 

 
                                   Şekil 3.3: Kanal ve PMT lerin dizilişi 
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                                 Şekil 3.4: Readout sistemi ve QIE Konfigürasyonu 

 

Kalorimetre cevabı bütün kanallardan elde edilen sinyallerin toplamı olarak 

hesaplanmaktadır. Elektron saçaklanmaları pratikte tamamiyle elektromanyetik 

bölümden (EM) elde edilir. Pion sinyalleri ise EM ve HAD bölümler tarafından 

paylaşılır. Yapılan çalışmalarda [2,3] elektronlar için enerji çözünürlüğü aşağıdaki gibi 

bulunmuştur 

 .06.0
E
5.1

E
rms ⊕=

σ
       (3.1) 

Pionlar için ise çözünürlük aşağıdaki gibi bulunmuştur 

 .13.0
E
7.2

E
rms ⊕=

σ
       (3.2) 

Ortalama kalibre edilmiş detektör cevabının parçacık demeti enerjisine bağımlılığı Şekil 

3.5.’te gösterilmiştir [2]. Şekildeki hata çubukları cevap dağılımlarının karekök 

ortalamalarını vermektedir.  
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Şekil 3.5: Kalibre edilmiş detektör cevabının parçacık enerjisine bağımlılığı (Akchurin et al. 1997) 

 

HF’te belirlenecek jet enerjileri hadronlardan, genelliklede pionlar ve πo 

bozunumlarıyla oluşan fotonlardan toplanan enerjidir. İaşertçi jetlerde elektro 

magnetik bileşenlerin ortalama değişiminin yaklaşık olarak 1/4 oranında olması 

beklenmektedir. Bu oran oluşacak jetten jete değişiklik gösterecektir. Detektör 

enerjisini hesaplamak için en basit yol EM ve HAD birimlerin elektromagnetik 

skalada cevaplarının yeniden oranlanmasıdır. Yüklü pion ve elektronlar için kalibre 

edilmiş detektör cevabını denklem 3.3’deki C2 kalibrasyon katsayısını arttırarak 

eşitlemek mümkündür 

 A = C1 AEM + C2=AHAD. 

Parçacık testleri dementinden elde edilen datalar kuartz fiber kalorimetrelerin yüksek 

enerjili hadron jetlerine cevabı simülasyonları için kullanılır. Bu analizlerle işaretçi 

jetlerin simülasyonu yapılmıştır [3]. Bu tip çok enerjili jetler (< Ejet > ∼1TeV) 
LHC’de psedu rapidite 2 ≤ η ≤ 5 aralığında qq → (WW, ZZ →H)jj reaksiyonlarında 

oluşacaktır. Bu jetler simülasyonlarda PYTHIA simülasyon paketi ile üretilmektedir.  

 



 69

Bu jetlerin  enerjileri 400 GeV ve 2 TeV arasında değişmektedir. Her jet hadronlar 

(temel olarak π± ) ve fotonlardan oluşur. Pion dataları bütün hadronlar için detektör 

cevabı simülasyonlarında ve elektronlar ise gammalar için kullanılmaktadır. Jet 

cevabı bütün jet parçacıklarının detektör cevabı toplamı olarak hesaplanmıştır. EM 

ve HAD modüller için kalibrasyon sabitlerini değiştirerek jet çözünürlüğünü 

geliştirmek mümkündür. Şekil 3.6 da 3 değişik C2/C1 değeri için kalibre edilmiş 

cevap değerleri gösterilmiştir [3]. En iyi enerji çözünürlüğü C2./C1= 1.45 değeri için 

elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda farklı C2/C1 değerleri için 

b
E
a

E jetjet

⊕=
σ standard ifadesi aşağıdaki gibi bulunmuştur [3]. 

 09.0
E

0.3
E jetjet

rms ⊕=
σ

   C2/C1=1   (3.4) 

 06.0
E

0.3
E jetjet

rms ⊕=
σ

   C2/C1=1.45   (3.5) 

 08.0
E

2.3
E jetjet

rms ⊕=
σ

   C2/C1 =1.97   (3.6) 

 

 

                    Şekil 3.6: C2/C1 oranlarına göre çözünürlük (Akchurin et al. 1998) 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada  2003 yazında CERN’de yapılan CMS-HF test çalışmalarından 100 GeV 

elektron ve 250 GeV enerjili negatif pion demetleri ile aypılan ışın demeti test 

verilerinden yararlanılmıştır. Elektronlar için Run 6115-Run 6300 arasındaki veriler 

kullanılmıştır. Şekil 4.1-4.13 arasında kalan elektron verilerinin analizlerin ve şekil 4.14-

4.16 arasındakiler ise 250 GeV enerjili negatif yüklü pionlar için yapılmış analizleri 

göstermektedir.  

 

 

          Şekil 4.1: e- verilerinden Run 6201 için 4. HAD ve EM kuleden elde edilen  sinyal  

 

 

Şekil 4.2: 100 GeV e- verilerinden Run 6201 için EM kanallardan elde edilen sinyal oranları 
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Şekil 4.3: 100 GeV e- verilerinden Run 6201 için HAD kanallardan elde edilen sinyal oranları  

 

                  Şekil 4.4: 100 GeV e- verilerin HF modullerine çarpma noktaları  
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                 Şekil 4.5: 100 GeV e- verilerinden 2. EM ve Had kuleden alınan sinyal 
 
 

 
                   
                           Şekil 4.6: 100 GeV e- verilerinden 3. EM ve HAD kuleden alınan sinyal 
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             Şekil 4.7: 100 GeV e- verilerinden 6. EM ve HAD kuleden alınan sinyal  

 

 

            Şekil 4.8: 100 GeV e- verilerinden 7. EM ve HAD kuleden alınan sinyal  
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           Şekil 4.9: 100 GeV e- verilerinden 8. EM ve HAD kuleden alınan sinyal 
 

 
 
                  Şekil 4.10: 100 GeV e- verilerinden 11. EM ve HAD kuleden alınan sinyal 
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              Şekil 4.11: 100 GeV e- verilerinden 18. EM ve HAD kuleden alınan sinyal 

  

 

              Şekil 4.12: e- verilerinden elde edilen sinyallerin EM kanallarına göre dağılımı  
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        Şekil 4.13: e- verilerinden elde edilen sinyallerin HAD kanallarına göre  dağılımı 
 

 
              Şekil 4.14: π -verilerinden Run 6536 için 2. EM ve HAD kuleden alınan  sinyal 
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          Şekil 4.15: π -verilerinden Run 6536 için sinyallerin EM kanallara göre dağılımı 
 
 

 
 
    Şekil 4.16: π - verilerinden Run 6536 için sinyallerin HAD kanallara göre   dağılımı 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

LHC deneylerinde ölçümlerin yüksek radyasyon seviyeleri altında alınması gibi bir çok 

zorlukla karşılaşılacaktır. Bu etkilerin, zorlukların en etkin olduğu bölge ileri kalorimetre 

sistemlerinin bulunacağı bölgedir.  

Bu çalışmada CMS deneyinde kullanılacak olan ileri hadron kalorimetresinin (HF) enerji 

kalibrasyonu çalışmalarından bahsedilmiştir. HF bakır soğurucu tabakaları arasında 

iliştirilmiş kuartz fiberlerden oluşmaktadır. HF’in özellikleri CMS deneyi için gerekli 

ileri kalorimetre özelliklerini sağlamaktadır.  

- Detektör gerekli seviyelerde radyasyona dayanıklıdır ve periyodik olarak aktif 

materyalin değiştirilmesine gerek kalmaz.  

- Detektör saçaklanmaların sadece elektromanyetik bileşenlerine duyarlıdır ve bu da 

saçaklanmaların oldukça dar oluşmasını sağlar.  

- Čerenkov ışınımlarının belirlenmesi esasına dayanması kalorimetreyi oldukça hızlı 

yapmaktadır.  

- Radyoaktivite ve nötron akısı etkileri ihmal edilebilecek seviyededir.  

- Yüksek Z oranlarına sahip soğurucu materyal kullanılan kalorimetrelere oranla 

nötron üretimi daha düşüktür.  

- Diğer tip kalorimetreler oranla daha haiftir.  

Bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalarda [1,2,3] elde edilen sonuçlar 

belirtilmiştir. HF detektörü test çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Işın demeti test 

çalışmaları ve test  
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Düzeneği açıklanmıştır. 2003 yazında yapılan test çalışmaları verilerinden 100 GeV 

elektron ve 250 GeV negatif pion demetleri için olanlar incelenmiştir. Bu veri setleri 

için örnek analizler gösterilmiştir.  
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