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ÖZET  

ETKĠN TEORĠLERDE HIGGS DEĞĠġ-TOKUġU ALTINDA ÇĠFT ÇEġNĠLĠK 

ĠHLALĠ YAPAN TOP KUARK BOZUNUMLARI 

Elektrozayıf simetri kırılma ölçeği ile karĢılaĢtırılabilecek bir kütleye sahip olan top 

kuarkın, bilinen en ağır parçacık olması gerçeğine rağmen, dinamiksel davranıĢı 

oldukça kısıtlayıcıdır. Standart Model‟de (SM) top kuark üretim tesir kesiti ~% 15 

mertebesinde olan bir belirsizlikle değerlendirilmektedir ve top kuarkların hemen 

hemen zamanın % 100‟ünde bir W bozonu ile bir b kuarkına bozunduğu 

varsayılmaktadır. Son derece ağır kütlesinden dolayı top kuarkın, diğer fermiyonlardan 

daha çok yeni fizikle ilgili olacağını düĢünebiliriz. Bundan dolayı top kuark fiziği, SM 

ötesi fizik araĢtırmak için açılan önemli bir pencere olarak kabul edilebilir. Top kuarkın 

pek çok özelliği Tevatron-Fermilab, Chicago-ABD‟de araĢtırılmıĢ olmasına rağmen,
 

daha güvenli sonuçlar LHC‟de yapılacak deneylerde elde edilebilecektir. LHC‟nin top 

kuark fabrikası gibi çalıĢması ve ilk aĢamada 8 milyon 𝑡𝑡  üretmesi, takip edecek 

yıllarda ise yaratılacak olay sayısının 18 milyonu bulması beklenmektedir. Diğer 

çalıĢmalar ise gelecek nesil 𝑒+𝑒− lineer çarpıĢtırıcılarında yapılabilecektir. 

 

t → ui τ μ ( ui = u,c) top kuark geçiĢlerinde çift çeĢni ihlali yakalama (dedekte etme) 

olasılığı, etkin Lagrangian yaklaĢımı kullanılarak bir modelden bağımsız yöntem ile 

araĢtırıldı. Yüksek duyarlılıklı ölçümler ve Ģu andaki deneysel limitler üzerindeki düĢük 

enerji verisi, tuiH ve Hτμ köĢelerini zorlamak ve daha sonra BR ( t → uiτμ  ) dallanma 

oranını hesaplamak için kullanılmıĢtır. Eğer Standart Model‟de BR ( t → uiτμ ) 10
-13

 – 

10
-14

 mertebesinde ise Higgs değiĢ-tokuĢunda çift çeĢni ihlalli top kuark bozunum 

dallanma oranı BR (114.4 Gev/c
2
 <  mH  <  2mW  için) 10

-3 
-10

-4
  değerlerinde oluĢabilir.  

Bu değerler ise CERN‟de Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısı (Large Hadron Collider, LHC) 

ile ulaĢılacak değerler aralığındadır. 
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SUMMARY 

HIGGS MEDIATED DOUBLE FLAVOUR VIOLATING TOP DECAYS IN 

EFFECTIVE THEORIES 

Top quark‟s which has a mass comparable with electro-weak symmetry breaking scale 

its dynamic behavior is pretty limited although there is a known fact that it is the 

heaviest particle. In Standard Model (SM), top quark production cross section is valued 

with a ~%15 level uncertainty and it is assumed that top quarks W boson and b quark 

decaying almost %100 of time. Because of its extremely heavy mass, we can think that 

top quark will be more related with new physics rather than other fermions. Because of 

this, top quark physics can be accepted as an important window in order to research 

physics beyond the SM. Although many of top quark‟s properties Tevatron-Fermilab in 

Chicago-ABD has been researched more reliable results will be attained in the 

experiments at LHC. LHC will operate like a top quark factory and in the first stage 8 

million 𝑡𝑡  will be produced and in consequent years it is expected that the number of 

events created will be 18 million. Other studies will be done in the next generation 

𝑒+𝑒− linear colliders. 

 

In 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 (𝑢𝑖 = 𝑢, 𝑐) top quark transitions the possibility of detecting double flavor 

violation has been researched as an independent method by using effective Lagrangian 

approach. High sensitivity measurements and low energy data on the current 

experimental limits are used in order to constrain 𝑡𝑢𝑖𝐻 and 𝐻𝜏𝜇 vertices and then also 

to calculate branching ratio 𝐵𝑟(𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇). If  𝐵𝑟(𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇) is 10−13−10−14  level in 

the Standard Model, at Higgs mediated double flavor violation top quark decay 

branching ratio for 114.4 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 < 𝑚𝐻 < 2𝑚𝑊  can occur at the values of 10−3 −
10−4. These values are at the interval values reached in CERN Large Hadron Collider 

(LHC). 



1 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu ilk çağlardan beri, çevresinde gördüğü nesnelerin nelerden yapıldığını hep 

merak etmiĢ ve bu merakını gidermek için, eline geçirdiği cisimleri parçalayarak daha 

küçük parçalara bölünemeyen en küçük birime ulaĢabileceğini düĢünmüĢtür. Maddeyi 

parçalayarak bölünemeyen temel parçacığa ulaĢma düĢüncesi, günümüzde de mantıksal 

geçerliliğini korumaktadır. Gözün ayırt etme sınırına gelindiğinde, optik mikroskop 

kullanılarak taneciklerin hangisinin daha küçük olduğu saptanabilmekte ve en küçük 

taneciği uygun bir yöntem ile parçalara ayırarak daha küçükleri elde edilebilmektedir. 

Ancak belli bir noktadan sonra, mikroskop da taneciklerin hangisi daha küçük hangisi 

daha büyük ayırt edememekte; yani bu noktada yetersiz kalmaktadır. Buna rağmen 

mantıksal kurgu geçerli olduğundan, yeni deneyler ve yöntemler kullanılarak, maddenin 

bölünemeyen en küçük yapı taĢlarına ulaĢma çabası devam etmektedir [1]. 

 

Yüksek enerji fiziği maddenin temelinde bulunan yapı taĢlarını ve bunların birbirleri 

arasındaki etkileĢimleri inceleyen bilim dalıdır. Çok yüksek hızlardaki parçacıkları kafa 

kafaya çarpıĢtırarak daha küçük parçacıklara bölmek ve elde edilen parçacıkların 

maddenin temel yapı taĢı olup olmadığını araĢtırmak, parçacık fiziği deney 

düzenekleriyle gerçekleĢtirilebilir ve bu yöntem maddeyi anlama çabalarının 

günümüzdeki aĢamasıdır. Son yıllarda yüksek teknoloji olanakları kullanan deneysel 

çalıĢmalar sayesinde maddenin yapısı hakkındaki bilgiler hızla geliĢmektedir. Yüksek 

enerji fiziğinin araĢtırmaları kilometrelerce uzunluktaki parçacık hızlandırıcı 

laboratuarlarında yapılmaktadır. Parçacık hızlandırıcılarında yüklü parçacıklardan, 

çoğunlukla protonlar ve elektronlar, elektromanyetik alan içinde hızlandırılmakta ve 

yönlendirilmektedirler. Hızlandırılan parçacıklar ya sabit hedefler ile ya da birbirleri ile 

çarpıĢtırılmaktadırlar. Bu çarpıĢmalar sonucunda ortaya çıkan parçacıkların incelenmesi 

çeĢitli dedektör sistemleri ile gerçekleĢtirilmektedir. Standart Model; elde edilen bu 

bilgilerin düzenli bir Ģekilde ifade edilmesine dayanmaktadır [2]. 
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Standart Model'e göre, temel parçacıklar iki sınıfa ayrılmaktadır. Buna göre SM; spin 

kuantum sayısı buçuklu tamsayı olan ve fermiyon olarak adlandırılan 6 çeĢit kuark, 6 

çeĢit lepton ve bunların anti parçacıklarından oluĢan bir grup ile spin kuantum sayısı 

tamsayı olan ve bozon olarak adlandırılan foton, 8 çeĢit gluon ve 3 çeĢit vektör 

bozondan oluĢan kuvvet taĢıyıcı parçacıkların bulunduğu bir gruptan oluĢmaktadır. 

 

Doğada bilinen etkileĢmeler; eğer kütle çekim etkileĢmeleri sayılmazsa, kuvvetli, 

elektromanyetik ve zayıf olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Elektromanyetik 

etkileĢmeleri ifade eden Kuantum Elektrodinamiği (QED), U(1)Y (Y: hyper yük 

korunumu) ayar grubuna dayanan bir ayar teorisidir. Zayıf etkileĢmeler de bundan 

esinlenerek SU(2)L (L: lepton sayısı korunumu) ayar teorisi ile ifade edilmiĢtir. Kuvvetli 

etkileĢmeler için ise kuantum renk dinamiği (QCD) adı verilen SU(3)C (C : renk yükü 

(colour charge) korunumu) ayar teorisi geliĢtirilmiĢtir. Standart Model (SM), bu üç 

etkileĢmeyi SU(3)C x SU(2)L x U(1)Y ayar grubu altında birleĢtirebilen bir modeldir. Bu 

modelin en önemli özelliği, yüzlerce parçacığı ve karmaĢık etkileĢmeleri birkaç temel 

parçacık ve etkileĢme ile açıklayabilmesi ve deney sonuçları ile büyük ölçüde uyumlu 

sonuçlar verebilmesidir. 

 

Standart Model‟in tahminlerinin çoğu DESY (Alman Elektron Sinkrotronu), CERN 

(Avrupa Nükleer AraĢtırma Merkezi), FNAL (Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı), 

KEK (Japonya Hızlandırıcı Merkezi) vb. gibi hızlandırıcı merkezlerinde yapılan 

deneylerle doğrulanmıĢ ve elde edilen deneysel kanıtlar modelin doğruluğuna duyulan 

inancı arttırmıĢtır. Ancak büyük baĢarısına rağmen Standart Modeli parçacık fiziğinde 

ulaĢılacak son nokta ya da son teori olarak görmek doğru olmayacaktır. Eğer geçmiĢte 

kabul görmüĢ teorilerin ve modellerin, kapsamlarını oluĢturan fiziksel olgular 

geniĢletildiğinde, yerlerini yeni teori ya da modellere bıraktığı düĢünülürse, Standart 

Model‟in de, geçerli olduğu enerji skalasının ötesinde, yerini yeni bir teoriye (yeni 

fizik) bırakması beklenebilir. Diğer bir yandan, Standart Model‟de hala cevabı 

bulunamayan sorular da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; modelde bulunan serbest 

parametrelerle ilgili bir Ģey söyleyememesi; kütle çekim kuvvetinin neden bu kadar 

zayıf olduğunu açıklayamaması; kuvvetler arasındaki farkın kaynağının ne olduğuna 

cevap verememesi; parçacıklara kütle kazandırma mekanizmaları olan kendiliğinden 

simetri kırılması ve Higgs mekanizmasının kökeni konusunda sessiz kalması; Higgs 
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bozonlarının henüz deneysel olarak gözlenememiĢ olması ve modeli kütle çekim 

kuvvetini de içine alacak Ģekilde geniĢletememek, olarak sayılabilir. Bu gibi 

eksikliklerinden dolayı, Standart Model‟in yerini alacak olan baĢka bir teorinin 

varolduğuna iliĢkin görüĢler ve çalıĢmalar oldukça yaygındır. Ama yine de Standart 

Model‟in ulaĢılan enerjilerdeki baĢarısı Standart Model ötesi fiziği anlama konusunda 

yol göstereceği için, Standart Model‟in her yönüyle araĢtırılması gereklidir.  

 

Standart Model ötesi teoriler, Standart Model‟de bulunmayan yeni parçacıkları ve 

bunlar arasındaki yeni etkileĢmeleri içerir. Standart Model ötesi teorilerden bazıları; 

Büyük BirleĢim Teorisi (GUT), Ekstra Boyutlar, Süpersimetri (SUSY), Teknirenk ve 

Kompozitlik olarak sayılabilir. Büyük BirleĢim Teorisi yaklaĢık 10
15

 GeV 

mertebesindeki bir enerjide güçlü ve elektrozayıf kuvvetlerin birleĢtirilerek tek bir 

kuvvet olarak ifade edilebileceğini söylemektedir. Ekstra boyutlar, kütle çekim 

(gravitasyon) ile elektromanyetizmanın yalnız bir ek uzaysal boyutun varlığında 

birleĢebileceği temeline dayanmaktadır. Süpersimetri, Standart Model‟in içerdiği 

parçacıkların yanında bir de spini bu parçacıklardan 1/2 kadar farklı olan süpereĢlerinin 

olduğunu söyler. Teknirenk kuramındaki genel fikir, Higgs gibi temel bir parçacık 

olmasa da, Higgs gibi davranan, daha temel parçacıklardan oluĢan parçacıkların 

olduğudur. Kompozit modeller ise, temel parçacık olarak bildiğimiz kuark ve 

leptonların, preon adı verilen daha temel parçacıkların bağlı durumları olduğunu 

söylemektedir.  

 

Etkin lagrangian metodu Standart Model ötesi fiziği araĢtırma yöntemlerinden birisidir 

ve bu metodun uygulanabilmesi için, Standart Model‟in daha temel bir teorinin düĢük 

enerji limiti olarak ortaya çıkan etkin bir teori olduğu kabul edilir. Bu kabul altında 

Standart Model lagrangianına yeni terimler eklemek mümkün olur ve eğer deneysel 

sonuçlarla eklenen bu yeni terimlerin varlığı gösterilebilirse, deneysel kanıtlara 

dayanılarak Standart Model ötesinde yeni bir fiziğin bulunduğu söylenebilecektir [3]. 

 

1995 yılında Fermilab‟da keĢfedilen üst kuark, elektrozayıf teoride simetri kırılması 

ölçeğine yakın kütlesiyle (~175 GeV); hem SM‟in test edilmesi hem de SM ötesi fiziğin 

araĢtırılması açısından oldukça önemli bir parçacıktır. Daha yüksek enerjili 

hızlandırıcılar yaparak SM ve SM ötesi olarak bilinen modelleri test etmek, büyük 
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kütleli parçacıkların ortaya çıkmasıyla kolaylaĢabilir. Üst kuarkın da kütlesinin büyük 

olmasından dolayı üretildiği süreçlerde, yüksek enerjilere çıkılması gerekmektedir. 

Böylece SM öngörülerinden daha farklı sonuçlar bulunabileceği ve üst kuarkın, SM 

ötesi teorilerle ilgili ipucu vererek yeni fiziğin kapılarını açacağı düĢünülebilir. Yukawa 

bağlaĢımlarının bire çok yakın olması nedeniyle üst kuark, Higgs bozonu ile büyük bir 

bağlaĢımla etkileĢir ve böylece üst kuark üretim süreçleri Higgs parçacığı hakkında yeni 

bilgiler verebilir. Üst kuark, büyük kütlesi ve az duyarlılıkta ölçülmüĢ bağlaĢımları ile 

diğer kuarklardan ayrılmakta ve önemli bir araĢtırma konusu olmaktadır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. STANDART MODEL 

Yüksek Enerji Fiziği, temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileĢmeleri 

inceleyen bir çalıĢma alanıdır. Temel parçacıkların yapısını inceleyebilmek için yüksek 

enerjilere çıkılması gerekmekte, yüksek enerjilere ulaĢtırılan parçacıkların yapısını 

gözlemlemek için de dedektörlere ihtiyaç duyulmaktadır [4].  

 

Yüksek enerjinin önemli olması birkaç sebeple açıklanabilir. IĢığın dalga 

karakteristiğini kullanarak cisimler üzerine ıĢık düĢürme yoluyla görülmek istenilen 

Ģeyler görülebilmekte; fakat ıĢığın dalga boyundan daha küçük Ģeyler görmek 

istenildiğinde bu çok daha zor olmaktadır. Bu yüzden maddenin derinliklerine inmek 

için çok daha yüksek enerjilere çıkmak gerekir ve dolayısıyla daha masraflı düzeneklere 

ihtiyaç duyulur. Bir kristalin molekül yapısı x-ıĢınları ile incelenebilirken atomaltı 

seviyede inceleme yapabilmek için daha yüksek frekanslı ıĢınlar gerekmektedir. Ancak 

bu sefer de yüksek frekanslı ıĢın maddenin incelemek istenen yapısını bozar. 

Dolayısıyla incelemek istenilen yapıyı hızlandırarak yüksek enerjiye ulaĢtırıp ya bir 

hedefle ya da hareketli baĢka bir yapıyla çarpıĢtırarak bilgi sahibi olma yoluna 

gidilmektedir. Böylece incelenen parçacık çok hızlı hareket ettiği için dalga boyu 

azalacak ve parçacığı daha iyi çözünürlükte görmek mümkün olacaktır. Diğer bir neden 

ise yeni parçacıklar oluĢturmakla ilgilenilmesidir. Bunu yapmanın tek yolu yüksek 

enerjili parçacıklar kullanarak kütleye dönüĢtürülebilecek bir enerji elde etmektir. 

 

Standart Model, maddenin bölünemeyen en küçük birimini bulmak için yapılan 

deneysel ve teorik çalıĢmalar sonucunda ortaya çıkmıĢtır ve maddenin en küçük birimi 

olan temel parçacıklar ile bunları bir arada tutan kuvvetleri açıklamaya çalıĢmaktadır. 

Standart Model, maddenin yapısı ile ilgili gelinen son nokta ya da yeni teorilerin 

oluĢturulması için bir baĢlangıç olabilir. 1970‟li yıllarda formüle edilen ve 1980‟li 

yıllarda geniĢ bir araĢtırma grubu tarafından kabul edilen Standart Model, canlı ve 
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cansız varlıkların tümünün “elektron”, “kuark”, “foton”, “gluon” ve “Higgs bozonu” 

gibi daha küçük parçalara bölünemeyen parçacıklardan meydana geldiğini 

söylemektedir [1].  

2.1.1. Temel Parçacıklar 

Ġnsanoğlu yıllarca maddenin yapısını merak etmiĢ, maddeyi oluĢturan en küçük 

parçacığın ne olduğunu belirlemeye çalıĢmıĢtır. Ġlk akla gelen, “Madde nedir?” 

sorusudur. Suyun buhara, havanın buluta, bulutun yağmura, suyun buza, buzun suya, 

odunun aleve, alevin dumana dönüĢmesini maddenin sürekli değiĢmekte olduğu 

Ģeklinde yorumlamıĢlar ve değiĢimi, tüm doğa olayları için geçerli bir fizik kuralı olarak 

benimsemiĢlerdir. Çevrelerinde gördükleri tüm varlıkların bir ilk maddeden veya temel 

bir durumdan değiĢimler sonucu meydana geldiğini ileri sürmüĢlerdir. Ancak bu kabul, 

“Madde nedir?” sorusunu, “İlk madde nedir?” gibi daha güç bir soruya dönüĢtürmüĢ 

ve daha da ileri gidilerek “Maddeyi oluşturan temel birim nedir?” sorusuna ulaĢılmıĢtır. 

Aynı soru hala fiziğin en temel problemlerinden birini oluĢturmaktadır. Her ne kadar 

günümüz fiziğinde kuarklara kadar inilmiĢse de, "acaba kuarklardan daha temel 

parçacıklar da var mıdır?" sorusu henüz olumlu bir yanıt bulamamıĢtır.  

 

Antik çağda yetiĢen pek çok düĢünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya   

baĢlanmıĢ, ilk kez Thales evreni anlamanın yolunun maddeyi anlamaktan geçtiğini   

ifade etmiĢtir. Daha sonra Anaximandros, evreni oluĢturan apeiron denen bitmez, 

değiĢmez, görünmez bir maddeden bahsetmiĢtir. Ġnsanlığın maddeyi anlama ile ilgili 

macerası Anaxagoras, Empedokles ve Demokritos ile sürmüĢtür ve aradan 26 yüzyıl 

geçmesine rağmen, büyük bir heyecan ve merak ile devam etmektedir. Anaximenes, ilk 

maddenin hava olduğunu, çevremizde gördüğümüz tüm varlıkların havanın 

yoğunlaĢmasından veya su, hava ve toprağın karıĢmasından meydana geldiğini ileri 

sürmüĢtür. Ona göre madde, sonsuz küçük tohumların sonsuz sayıdaki karıĢımıdır. 

Empedokles`e göre gözlenen her varlık kendisinin aynıdır; dönüĢümlere uğrayarak 

baĢka bir madde olması imkânsızdır. Ona göre, “Madde, sürekli olarak birleşebilen 

parçacıklardan meydana gelir. Hiçbir şey yaratılmaz ve yok olamaz!”. Bu temel bir 

fizik kuralı olan enerjinin korunumu ile hemen hemen örtüĢebilen bir görüĢtür. 

Empedokles, maddenin toprak, ateĢ, hava ve sudan meydana geldiğini kabul etmiĢ, 

ayrıca bu dört ana maddenin sonsuz küçük birimlerden oluĢtuğu fikrini benimsemiĢtir. 
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Demokritos (ĠÖ 460-370) maddenin yapısı ile ilgili düĢünceleri sistematize etmiĢ ve 

sonsuz küçük parçacıklara, günümüze kadar gelen “Atom” ismini vermiĢtir. 

Demokritos‟a göre atomlar, biçim ağırlık ve boyut olarak birbirlerinden farklıdırlar ve 

yapılarında bir hareket içeriği vardır. Demokritos‟un bu atom tanımıyla günümüzdeki 

“elementer parçacık” tanımı hemen hemen aynıdır. Atom belli bir süre maddenin 

parçalanamayan en küçük yapısı olarak bilinmiĢ, daha sonraları, özellikle 1930‟lu ve 

1940‟lı yıllarda, deney tekniklerindeki ve teknolojideki geliĢmeler atomun 

parçalanabileceğini ortaya koymuĢtur. Böylece maddenin bölünemeyen en küçük yapı 

taĢları, hassas teknolojiler ile birlikte molekülden atoma, atomdan çekirdeğe ve 

elektrona, oradan nötron ve protona, oradan kuark, lepton, nötrino ve bozonlara kadar 

gelmiĢtir. 

 

1900'lü yılların baĢında atomların temel parçacıklar olduğuna inanılmıĢ ve maddenin 

atomlardan meydana geldiği düĢünülmüĢtür. Daha sonraları bu modelin doğruluğunu 

görmek için deneyler yapılmıĢtır. 1895'te Thomson'un elektronu, 1910'da Rutherford'un 

çekirdeği bulması sonucunda, atomun maddenin temel yapıtaĢı olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Buna göre atomun; pozitif bir yük çekirdeği ve bu çekirdeğin etrafını çevreleyen negatif 

yük bulutlarından oluĢtuğu öngörülmüĢtür. Atomun yapısı biraz daha incelendiğinde 

daha küçük Ģeylerden oluĢtuğu görülmüĢ, Rutherford'un 1918'de çekirdeğin pozitif 

yüklü protonlardan oluĢtuğunu göstermesi, Chadwick'in 1932'de nötronun varlığını 

kanıtlaması, atomun da bir içyapısı olduğunu göstermiĢtir. Bir süre sonra da maddenin 

üç tür temel parçacıktan (proton, nötron, elektron) oluĢtuğu Ģeklindeki çerçeve terk 

edilmiĢ ve temel parçacıklar için uzun bir arayıĢ baĢlamıĢtır. 1960‟lara kadar birçok 

temel parçacık bulunmuĢ ve çerçeve geniĢleyerek daha karmaĢık bir hale gelmiĢtir.  

 

 

ġekil 2.1: Parçacıkların tarihsel süreç içinde bulunuĢları 
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1960‟ların ortalarında bu karıĢıklığa bir düzen getirilebileceği anlaĢılmıĢ; temel olduğu 

ileri sürülen birçok parçacığın aslında bileĢik parçacıklar olduğu görülmüĢtür. Daha az 

sayıda ve daha temel düzeydeki bu parçacıklara “kuark” adı verilmiĢtir. Kuarkların 

Standart Model‟deki macerası, 1963 yılında Gell-Mann‟ın proton hedefler üzerinde 

gerçekleĢtirilen derin saçılma deney sonuçlarını açıklamak için ortaya attığı model ile 

baĢlamıĢtır. Gell-Mann‟na göre, nötron ve proton, daha küçük parçacıklara 

bölünemeyen üç temel parçacıktan meydana gelmiĢtir. Deneyler bir protonun içinde, bir 

metrenin 1000 katrilyonda biri büyüklüğünde (10
-18

 m) nokta saçılma merkezleri 

olduğunu göstermiĢtir. Gell-Mann, bu nokta saçılma merkezlerinin birer parçacık 

olduğunu ileri sürmüĢ ve onlara James Joyce‟un ünlü “Finnegan‟s Wake” adlı 

romanının kahramanı üç ördekten esinlenerek “kuark” adını vermiĢtir [1]. 

 

 

ġekil 2.2 : Kuarklar 

Parçacık sınıflandırması yaparken özdeĢ parçacık sistemlerini, dalga fonksiyonu 

parçacık değiĢimi altında simetrik yapıda olan parçacıklar ve anti simetrik yapıda olan 

parçacıklar bulunduğu için iki temel sınıfa ayırmak mümkün olur. Buna göre dalga 

fonksiyonları simetrik yapıda olan parçacıklar bozon, anti simetrik yapıda olan 

parçacıklar ise fermiyon olarak adlandırılır. Tüm bozonların spin kuantum sayıları tam 

sayılarla verilirken fermiyonların spin kuantum sayıları buçukludur. ÖzdeĢ iki fermiyon, 

Pauli dışarlama ilkesi gereği aynı kuantum durumunda bulunamazken, bozonlar aynı 

kuantum durumunda bulunabilirler ve fermiyonlar Fermi-Dirac istatistiğine uyarken 

bozonlar Bose-Einstein istatistiğine uyarlar.  

 

Fermiyonlar kendi aralarında, leptonlar (Lepton, Grekçe‟de “küçük kütleli” demektir) 

ve kuarklar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kuarklarla leptonların hepsinin spini 

aynıdır ve ћ cinsinden, 1/2‟dir. Leptonlar, lepton sayısı adı verilen bir kuantum sayısına 

sahip olan parçacıklardır ve tüm leptonlar zayıf ve elektromanyetik etkileĢmeye 

girebilirler. Kuarklar ise hem zayıf hem de güçlü etkileĢimli parçacıklardır. Aynı 
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zamanda elektrik yükleri (Yukarı, Cazibe ve Üst kuarkların yükü +2/3e, AĢağı, Acayip 

ve Alt kuarkların yükü -1/3e) de olduğu için elektromanyetik olarak da etkileĢebilirler. 

Kuarkların bir özelliği de bir araya gelerek temel olmayan parçacıkları oluĢturmalarıdır. 

Ġki kuarkın bir araya gelmesi ile oluĢan parçacıklara mezon, üç kuarkın bir araya 

gelmesi ile oluĢan parçacıklara ise baryon adı verilir. Atom çekirdeğini oluĢturan 

parçacıklar olan nötron ve proton birer baryondur.  

 

Fermiyonlar, çeĢni (flavour) kuantum sayıları ile farklı üç ailede ortaya çıkmaktadırlar. 

Birinci aile fermiyonları, maddenin temel yapı taĢlarını oluĢturan yukarı (up), aşağı 

(down) kuarklar ile atomik yörüngede bulunan “elektron” (e) ve buna tekabül eden 

“elektron nötrinosu”dur (νe). Elektron nötrinosu, kütlesi sıfıra yakın olan, çekirdeğin 

radyoaktif bozunması sonucu yayılan β-ıĢınlarında, açısal momentumun ve enerjinin 

korunumunu sağlamak üzere ortaya atılan ve varlığı daha sonra deneysel olarak 

kanıtlanan temel parçacıktır.  Ġkinci aile kuarklar cazibe (charm) ve acayip (strange) 

olmak üzere birinci aileye benzer olarak iki çeĢittir. Bu aile kuarklara karĢılık gelen 

leptona “muon” (µ), muon‟a karĢılık gelen nötrino‟ya da “muon nötrinosu” (νµ) 

denilmektedir. Üçüncü aile kuarklar da ilk iki ailede olduğu gibi üst (top) ve alt 

(bottom) olmak üzere iki çeĢitten oluĢmaktadır. Bunlara karĢılık gelen leptona “tau” 

(τ), tau‟ya karĢılık gelen nötrinoya “tau nötrinosu” (ντ) denilmektedir. Her aile bir 

önceki aileden daha ağır olma eğilimindedir. Ġkinci ve üçüncü aile kuarklar büyük 

patlamanın hemen ardından kısa bir süre serbest olarak ortaya çıkmıĢlar daha sonraları 

ise bozunarak ortadan kalkmıĢlardır. Ağır kuarkların bozunmaları, evrendeki madde 

miktarının anti-madde miktarından daha fazla bulunmasına açıklama getirmiĢtir [1].  

Tablo 2.1 : Fermiyon aile sınıflandırması 

 

1. Aile

Kuarklar

u

d

Leptonlar

e

νe

2. Aile

c

s

µ

νµ

Kuarklar

Leptonlar

3. Aile

t

b

τ

ντ

Kuarklar

Leptonlar
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Lepton grubundan sadece elektron madde yapısında yer alır; çünkü elektron hem en 

küçük kütleli parçacıktır hem de bozunarak dönüĢebileceği daha hafif bir parçacık 

olmadığından kararlıdır. Ġkinci ve üçüncü aile fermiyonları kısa yarı ömürlüdürler ve bu 

nedenle kendiliğinden bozunuma uğrayarak normal bir maddenin parçası olamazlar. 

Bunlar sadece yüksek enerji fiziği laboratuarlarında özel hızlandırıcılarda elde 

edilebilirler ve varlıkları ancak yüksek enerji deneyleri ile kanıtlanabilir, günlük 

yaĢantımızda yer almazlar. 

 

Kuarklar renk yükü denilen ve leptonlarda olmayan ikinci bir yük daha taĢımaktadırlar. 

Bu renkler kırmızı, mavi ve yeĢil olmak üzere üç tiptir, yani her kuark, renk yükü 

bakımından üç çeĢittir. Bunların bilinen renkler ile hiçbir iliĢkisi bulunmamaktadır; 

sadece kuantum durumlarına verilen isimlerdir. Coulomb yasasına göre, aynı yükler -

yani iki pozitif veya iki negatif yük- birbirlerini iterken, farklı yükler -yani bir pozitif bir 

negatif yük- birbirlerini çekerler. Kuarklar arasında da buna benzer bir itme ve çekme 

vardır. Aynı renk yüküne sahip yani iki kırmızı, iki mavi, iki yeĢil yüklü kuark birbirini 

iterken, farklı renk yüküne sahip kırmızı-mavi, kırmızı-yeĢil, mavi-yeĢil yüklü kuarklar 

birbirlerini çekerler. Leptonlar doğada serbest halde bulunurken, kuarklar doğada tek 

baĢlarına bulunamazlar [1]. Kuarklar bileĢikler halinde parçacıkları oluĢtururken, birim 

miktarda renk ve antirengi (örnek olarak mezon) veya birim miktarda farklı üç rengi 

biraraya getirerek (örnek olarak baryon) renksiz parçacıkların meydana çıkmasını 

sağlamakta ve  doğada parçacıkların içinde hapsedilmiĢ Ģekilde bulunmaktadırlar. 

Tablo 2.2 : Fermiyonların bazı özellikleri [5] 

FERMİYONLAR (Spin = 1/2, 3/2, 5/2,…) 

LEPTONLAR (Spin = 1/2) KUARKLAR (Spin = 1/2) 

Çeşni Kütle (GeV/c
2
) Elektrik Yükü Çeşni Kütle (GeV/c

2
) Elektrik Yükü 

𝝂𝒆 < 1x10
-8 

0 up ~0.003 2/3 

𝒆 0.000511 -1 down ~0.006 -1/3 

𝝂𝝁 < 0.0002 0 charm ~1.3 2/3 

𝝁 0.106 -1 strange ~0.1 -1/3 

𝝂𝝉 < 0.02 0 top ~175 2/3 

𝝉 1.7771 -1 bottom ~4.3 -1/3 
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Antiparçacık kavramı, Dirac denklemi denilen serbest elektronun dalga çözümlerine 

bakıldığı zaman, pozitif ve negatif iki kökün olduğunun görülmesiyle ortaya çıkmıĢtır. 

Pozitif çözümün elektron için olduğu söylenmiĢ ancak negatif çözümle ilgili tam olarak 

bir açıklama yapılamamıĢtır. Daha sonra yapılan çalıĢmalarda pozitif yükün 

“antiparçacık” olarak isimlendirilen pozitrona ait olduğu görülmüĢtür. Bu parçacık 

kendisini 1932 yılında Anderson tarafından yapılan deneyde bir manyetik alan 

içerisindeki kozmik ıĢın parçacığının, bir sis odasından çıkarken fotoğrafa bıraktığı iz 

olarak göstermiĢtir. Bütün bunların sonucunda her parçacığın bir de anti (karĢıt) 

parçacığı olduğu söylenmiĢtir. Parçacık ve antiparçacığının elektrik yüklerinin iĢaretleri 

dıĢında bütün özellikleri tamamen aynıdır. Örneğin bir proton elektriksel olarak pozitif 

ancak antiproton elektriksel olarak negatiftir. Her ikisi de aynı kütleye sahiptir ve bu 

yüzden kütle çekimi etkileĢmeleri aynıdır.  

 

 

ġekil 2.3 : Ġlk antiparçacık (Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı)  

Üç kuarktan meydana gelen baryonlar (Yunanca‟da ağır anlamına gelmektedir) ile 

kuark ve antikuarktan meydana gelen mezonların (Yunanca‟da orta ağırlıkta anlamına 

gelmektedir) oluĢturduğu parçacıklara hadron (Yunanca‟da güçlü, kuvvetli anlamına 

gelmektedir) adı verilmektedir. Protonların veya nötronların çekirdek içerisinde bir 

arada bulunmasından dolayı bunları bir arada tutan kuvvetin varlığı düĢünülmüĢ 

1934‟de Yukawa bununla ilgili tahminlerde bulunmuĢtur. Böyle bir kuvveti taĢıyacak 

parçacığın kısa menzilli ve oldukça ağır olması gerektiğini söylemiĢtir. Bu parçacığa; 

elektrondan daha ağır, fakat protondan daha hafif olmak zorunda olduğu için, orta 

ağırlıkta olduğu düĢünülerek orta anlamındaki mezon ismi verilmiĢtir. 1937‟de 

Anderson tarafından yapılan deneyde Yukawa parçacığı gözlemlenememiĢtir; fakat 

1947‟de Powell ve arkadaĢları fotoğraf filmi üzerine kozmik ıĢın düĢürerek çok açık bir 
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sonuç gözlemlemiĢlerdir. Yukawa‟nın bahsettiği mezonun, daha sonra pion (π) olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Baryonlara ve mezonlara kuantum istatistiği açısından bakılırsa 

baryonlar fermiyon, mezonlar ise bozondur. Baryonlar ve mezonlar sıfır renk yüküne 

sahip olup, doğada serbest olarak gözlenebilirler [6].  

 

 

ġekil 2.4 : Hadronlar  

Temel parçacıklar yalnızca maddenin temel yapıtaĢlarından değil bir de kuvvet taĢıyıcı 

parçacıklardan oluĢmaktadır. Çünkü Kuantum Alanlar Teorisi‟ne göre tüm kuvvetler, 

kuvveti taĢıyan aracı parçacıklar (bozon) sayesinde ortaya çıkmaktadırlar. Kuvvet 

taĢıyıcıları olan vektör bozonları, spini ћ cinsinden 1 olan parçacıklardır. 

Elektromanyetik etkileĢmelerin taĢıyıcı parçacığı foton (γ), zayıf etkileĢmelerin taĢıyıcı 

parçacıkları Z
0
, W

+
 ,W

-
 bozonları, güçlü etkileĢmelerin taĢıyıcı parçacığı ise gluon (g) 

dur. Ayrıca Standart Model kütle çekim kuvvetinin taĢıyıcı parçacığı gravitonun 

spininin ћ cinsinden 2, elektrik yükü ve kütlesinin ise 0 olduğunu söylemektedir. 

Tablo 2.3 : Bozonlar ve bazı özellikleri [5] 

BOZONLAR (Spin = 0, 1, 2, …) 

Çeşni Kütle (GeV/c
2
) Elektrik Yükü 

𝜸 (𝒇𝒐𝒕𝒐𝒏) 0 0 

𝑾− 80.4 -1 

𝑾+ 80.4 +1 

𝒁𝟎 91.187 0 

𝒈 (𝒈𝒍𝒖𝒐𝒏) 0 0 
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Yüksek enerji fiziğinde temel parçacıklar hakkındaki bilgiler 3 ana kaynaktan elde 

edilmektedir. Bunlar saçılma olayları, bozunmalar ve bağlı durumlardır. Saçılma 

olaylarında, parçacık bir hedef üzerine gönderilerek, esnek ve esnek olmayan 

çarpıĢmaların sonuçlarında saçılan parçacıkların yapısı incelenir ve bilgi sahibi olunur. 

Atom çekirdeği ve kuarklar bu yolla keĢfedilmiĢtir. Bozunmalarda kendiliğinden 

meydana gelen bozunmalar, bağlı durumlarda ise iki veya daha fazla parçacığın biraraya 

gelerek oluĢturduğu parçacıklar incelenmektedir. Parçacık fiziğinde bir de egzotik 

parçacık ismi verilen parçacıklar bulunmaktadır. Bunlar daha önceden bilinen 

parçacıklara göre garip davrandıkları için bu ismi almıĢlardır. Gariplik bunların 

üretimleri ile bozunumları arasında farklı mekanizmaların çalıĢmasındadır. Egzotik yani 

acayip parçacıklar 10
-23 

sn‟de yaratılmalarına rağmen 10
-10 

sn gibi göreceli olarak çok 

uzun bir zamanda bozunmaktadırlar. Bu parçacıkları elde etmek için üç yöntem 

bulunmaktadır; kozmik ıĢınlar, nükleer reaktörler ve parçacık hızlandırıcıları. Kozmik 

ıĢınlar; Dünya‟nın dıĢından, dıĢ uzaydan gelen iyon, proton, nötron ve elektron gibi 

yüksek enerjili parçacıklardır. Bunlar atmosferdeki (iyonosfer) atomlarla çarpıĢarak 

iyonize olurlar ve baĢka parçacıklara dönüĢerek yeryüzüne ulaĢırlar. Bu parçacıklar 

dünya yüzeyinde çok yoğun olduğundan kozmik ıĢın deneyleri sıkça yapılmaktadır. 

Nükleer reaktörlerde; nükleer reaksiyon sonucu açığa çıkan parçacıklar incelenerek 

bilgi sahibi olunmaktadır. Parçacık hızlandırıcılarında ise, hızlandırılan parçacıklar 

çarpıĢtırılarak açığa çıkan parçacıklar incelenmektedir. 

 

Standart Model‟de; toplam kuark-antikuark sayısı 36 (renk yüklerinin de hesaba 

katılmasıyla), toplam lepton-antilepton sayısı 12 ve toplam araparçacık sayısı 12 olmak 

üzere 60 tane temel parçacık bulunmaktadır. Parçacıklara kütle kazandırdığı öne sürülen 

Higgs bozonu da henüz gözlenmemiĢ olmasına rağmen sayılırsa SM‟de bulunan temel 

parçacık sayısı 61‟e çıkmaktadır.  

2.1.2. Temel EtkileĢmeler 

Maddenin, bölünemeyen en küçük yapı taĢlarından meydana geldiği düĢüncesi 

geçmiĢten günümüze kadar geldiği gibi, varlık olarak algılanılan nesnelerin madde ve 

form bütünlüğünü sağlayan kuvvet kavramı da aynı Ģekilde geçmiĢten günümüze kadar 

gelmiĢtir. Demokritos, sadece maddenin bölünemeyen temel yapıtaĢlarından oluĢtuğunu 

düĢünmüĢ; ancak bu yapı taĢlarını bir arada tutarak madde ve biçim olarak algılanılan 
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varlıkların nasıl oluĢtuğunu açıklamamıĢtır. Diğer bir deyiĢle Demokritos, kuvvetin ve 

kuvvetin kaynağının farkında olmamıĢtır. Kuvvetin, maddenin dıĢında olmasına rağmen 

maddeyi oluĢturan etken olarak kavranması Aristoteles‟e aittir. Günümüzde ise kuvvet 

sözcüğünün kavramsal içeriği ve kuvvetin kaynağı çok ayrıntılı bir Ģekilde 

araĢtırılmakta ve maddeyi oluĢturan temel parçacıklar ile kuvvetler arasındaki iliĢkiler 

model tasarımlara yansıtılmaktadır.  

 

Evrenin oluĢumunu ve varlıkların maddesel formlarını nasıl koruduklarını anlamak için, 

Standart Model‟in öngördüğü temel parçacıklar arasında nasıl bir etkileĢmenin 

bulunduğunun ve bu etkileĢmenin nasıl bir kuvvet yapısı doğurduğunun açıklanması 

gerekmektedir. Örneğin, hidrojen (H) atomunda iki tane yukarı kuarkı ve bir tane aĢağı 

kuarkı bir arada tutup hidrojen çekirdeğini kararlı duruma sokan kuvvet; yani kuarkları 

bir arada tutan kuvvet nedir? Aynı Ģekilde, atomik yapıda elektronu hidrojen 

yörüngesinde tutan kuvvet nedir? Bu kuvvetler olmazsa, iki hidrojen atomu bir oksijen 

(O) atomu ile birleĢip suyu oluĢturamazdı. Yani, hiçbir element var olamaz; yani evren 

var olamazdı. Evrenin varlığını anlamak, yalnız en küçük temel parçacıkları bulmak 

değildir, bu temel parçacıkların evreni nasıl oluĢturduğunu da anlamak demektir. 

 

Standart Model‟e göre, parçacıklar arasındaki kuvveti oluĢturan -klasik fizikte olduğu 

gibi- alanlardır. Atom çekirdeği boyutundan  (10
-10

 m) astronomik boyutlara (10
11

 m) 

kadar, gözlenebilen tüm boyutlarda kuvveti “bozon” alanları oluĢturmaktadır. 

Öncelikle, “alan”ın ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Bir örnek vererek, alanın bir 

kuvveti nasıl doğurduğunu açıklamaya çalıĢalım. Yüzeyi pürüzsüz yatay bir masa 

üzerine bir çubuk mıknatıs yerleĢtirilmiĢ olsun. Küçük bir toplu iğne de mıknatısın 

kutbuna yakın bir noktada bulunsun. Bu durumda iğne, mıknatıs tarafından çekilir, yani 

iğneye bir kuvvet etkir ve onu hareket ettirir. Kuvvet yoksa yani bir dıĢ etken yoksa 

hareket de yoktur denilebilir. Dolayısıyla hareket olduğuna göre kuvvet de vardır. Ġğne 

ikinci sefer mıknatısın kutbuna daha uzak bir noktada bulunsun. Ġğne yine mıknatıs 

tarafından çekilir. Ancak öyle bir nokta vardır ki artık iğne mıknatıs tarafından 

çekilemez. ĠĢte bu nokta, mıknatıs alanının sınırıdır. Ġğne sınırdan daha uzağa 

yerleĢtirilirse; hareket edemez. Yani, iğneye etkiyen kuvvet onu hareket ettirecek kadar 

büyük değildir. Bu örnekten de anlaĢılacağı gibi, “kuvvet” ancak bir alanın (bu örnekte 

manyetik alanın) varlığında ortaya çıkan fiziksel bir büyüklüktür. Standart Model, 
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kuvveti alan kavramı ile açıklamaktadır ve kuvvet alanını doğuran kuantalara verilen 

isim bozondur. Bozonlar, alanları; alanlar, kuvvetleri ve kuvvetler ise -evren de dahil- 

varlık olarak algılanılan tüm nesnelerin oluĢmasını sağlarlar. Bozon ismi verilen ara 

parçacıkların temel parçacıklar arasındaki etkileĢmeleri gerçekleĢtirirken gidip gelmesi, 

kaygan bir ortamda birbirine top atan iki insanın üzerine etkiyen kuvvet gibi 

düĢünülebilir. Toplar birbirine atıldığında kiĢiler dursa bile onları uzaklaĢtıracak yönde 

itici bir etki vardır [1].  

 

 

ġekil 2.5 : Bozon değiĢ-tokuĢunun temsili olarak gösterimi  

Elektrik kuvveti, yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı iĢaretli ise) ya da 

birbirini çektiği (yükleri zıt iĢaretliyse) kuvvettir. Manyetik kuvvet ise elektrik yüklü bir 

parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, 

bir sarmalın sarımlarında dolaĢan elektron örneğinde olduğu gibi, elektrik yüklü 

parçacıklar hareket ettiğinde ortaya çıkmaktadır. James Clerk Maxwell, 1873‟de 

elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının uyduğu denklemleri bulmayı baĢarmıĢtır ve 

böylece günümüzde elektromanyetizma denilen „birleşik teori‟yi elde etmiĢtir [7].  

 

En yaygın olarak bilinen bozon, elektromanyetik kuvvetin taĢıyıcısı olan fotondur. 

Foton, ıĢık kuantasına verilen isimdir. Kütlesi sıfır, spini ℏ cinsinden 1 ve yüksüz olan 

enerji taĢıyan ıĢık taneciğidir. “Elektromanyetik etkileşmeler” foton alanından 

kaynaklanmaktadır. Yüklü bütün parçacıklar elektromanyetik olarak etkileĢmektedirler. 

Elektromanyetik kuvvet, çekirdekleri ve elektronları atomlar halinde birleĢtiren 

kuvvettir ve  U(1)Y ayar grubu ile temsil edilmektedir [1]. 

 

Çekirdeğin radyoaktif bozonumunu meydana getiren kuvvetlere “Zayıf etkileşmeler” 

denilmektedir. Pek çok parçacığın hatta pek çok tuhaf atom çekirdeğinin kararsız 

olmasından zayıf kuvvetler sorumludur [7]. EriĢimleri elektromanyetik kuvvetlere göre 

daha kısadır ve Standart Model‟de, zayıf etkileĢmelerden sorumlu olan  W
+
, W

-
,  Z

0
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bozonlarının oluĢturduğu alanlarda ortaya çıkmaktadırlar. W
+
, W

- 
 taĢıyıcıları 1980‟lere 

kadar bulunamamıĢtır [1]. Tıpkı foton gibi bu araparçacıkların da spinleri ℏ cinsinden 

1‟dir, ancak elektrik yükleri vardır ve çok ağırdırlar (bu yüzden kuvvetin menzili 

kısadır). Üçüncü taĢıyıcı Z
0
, parçacık bozunmalarıyla hiçbir iliĢkisi olmayan bir baĢka 

tür zayıf kuvvetten sorumludur: “yüksüz akım”. Bu akım diğer parçacıkların 

kimliklerini değiĢtirmeden, nötrinolarla etkileĢmesine izin vermektedir [7]. Atom 

çekirdeğindeki radyoaktif bozunmayı yaratan bu kuvvet, sadece atomik boyutlarda etkin 

olmaktadır, makroskopik boyutlarda etkin değildir. Zayıf kuvvetler, isminden de 

anlaĢılacağı üzere, temel parçacıklar üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir. Zayıf 

etkileĢmelerde lepton veya kuark çeĢnisi değiĢebilmekte ve böylelikle zayıf kuvvetler 

çeĢnidinamiği (flavordynamics) ile açıklanabilmektedir. Abdus Salam, Seldan Glashow 

ve Steven Weinberg, 1979‟da Nobel ödülü kazandıkları çalıĢmalarında, çekirdeğin 

radyoaktif bozunmasını doğuran zayıf kuvvetlerle, elektrik yükleri arasında etkin olan 

elektromanyetik kuvvetlerin yüksek enerjilerde tek bir kuvvet olduğunu göstermiĢler ve  

buna “elektrozayıf kuvvetler” ismini vermiĢlerdir [1]. Bu kuvvetler SU(2)L x U(1)Y ayar 

grubu ile temsil edilmektedir.  

 

Temel parçacıklar arasında etkin olan bir diğer kuvvet, atom çekirdeğini oluĢturan 

kuarkları gözlenen yapıdan tutan (baryonlar veya mezonlar Ģeklinde) “kuvvetli 

etkileşmeler” veya “nükleer kuvvetler” dir. 1972‟ye kadar spinleri sıfır, kütleleri 135 ile 

140 MeV arasında değiĢen pionların, güçlü kuvvetin taĢıyıcıları oldukları sanılmaktaydı. 

Örneğin iki proton arasındaki çekici güçlü kuvvet, esas olarak pion değiĢ tokuĢundan 

meydana gelmekteydi. Günümüzde bunun nedeni pionların en hafif hadron olmalarına 

bağlanmaktadır. Ne var ki pionlar da diğer hadronlar gibi “kuarklar”dan meydana 

gelmiĢlerdir. Daha sonra güçlü kuvvet alanlarını doğuran bozonların “gluonlar” olduğu 

anlaĢılmıĢtır ve bu kuvvetlerin eriĢimleri bir metrenin katrilyonda biri gibi çok küçük 

mesafelerdir. Yani nükleer kuvvetler kendilerini ancak böylesine küçük boyutlarda 

hissettirirler ve bu sebeple yaĢantımızda hiçbir zaman nükleer kuvvetler ile 

karĢılaĢmayız. Kuarklar hem renk yüküne hem de elektrik yüküne sahip oldukları için 

kuvvetli etkileĢmelerinin yanında elektromanyetik olarak da etkileĢmektedirler ama bu 

boyutta elektromanyetik kuvvetlerin Ģiddeti, sistemin dinamiğini belirleyecek 

büyüklükte değildir. Güçlü kuvvetler SU(3)C ayar grubu ile temsil edilmektedir. 

 



17 

 

 

Tablo 2.4: Kuvvetler ve Ģiddetleri 

KUVVET ŞİDDET TEORİ TAŞIYICI 

Güçlü 10 Renkdinamik Gluon 

Elektromanyetik 10
-2 

Elektrodinamik Foton 

Zayıf 10
-13 

ÇeĢnidinamik W ve Z 

Kütle Çekimi 10
-42 

Geometridinamik Graviton 

 

Atom veya atom çekirdeği içindeki elektrik yüklü parçacıklar arasındaki kuvvet, 

Kuantum Elektrodinamik (Quantum Electrodynamic [QED]) ile, kuarkların renk yükleri 

nedeniyle ortaya çıkan kuvvet, Kuantum Renkdinamiği (Quantum Chromodynamics 

[QCD]) ile, pekçok parçacığın bozunmasından sorumlu zayıf kuvvet Çeşnidinamik ile 

incelenmektedir. Böylece, Standart Model; elektromanyetik, zayıf ve nükleer 

kuvvetlerin etkin oldukları boyutları belirleyebilen bir model olmaktadır [1].  

 

Genelde fermiyonları etkileyen kuvvet, alanı doğuran bozonun kütlesi ile orantılıdır. 

Kütle arttıkça kuvvetin menzili, yani etkin olduğu mesafe küçülür. Kütlesi sıfır olan 

foton alanının yarattığı kuvvet (yani elektromanyetik kuvvetler) ile kütlesi sıfır olan 

gravitonun yarattığı kütle çekim kuvvetinin sonsuz erimli olduğu kabul edilmektedir. 

Güçlü ve zayıf kuvvetler ise yalnızca çok kısa mesafelerde etkilidir. Elektromanyetik 

kuvvet ile güçlü ve zayıf kuvvetler Kuantum Alanlar Teorisi (KAT) ile baĢarıyla 

açıklanmasına karĢın, kütle çekim kuvveti kuantumlu bir teori olmayan genel görelilik 

teorisi ile açıklanmaktadır. Kütle çekim kuvvetinin de KAT ile açıklanabileceğine 

inanılmakta ve bu konuda çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu kuvvetin KAT ile 

açıklanabileceği varsayılarak, henüz gözlenmemiĢ graviton adı verilen bir parçacık 

tarafından taĢındığı öne sürülmüĢtür. Kütle çekim kuvveti doğrudan doğruya bir 

parçacığın kütlesine etki etmektedir ve öylesine zayıftır ki, iki temel parçacık arasındaki 

karĢılıklı kütle çekim kuvvetini deneysel olarak ölçmek belki de hiçbir zaman mümkün 

olmayacaktır. Bizim bu kuvveti hissetmemizin tek nedeni toplam oluĢudur 

([Dünya‟daki] tüm parçacıklar [vücudumuzdaki] tüm parçacıkları aynı yönde çeker.) 

[7]. 
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Standart Model‟in varlıklarını duyurduğu bozonlardan 5 tanesinin (foton [γ], Z
0
 bozon, 

W
+
 bozon, W

-
 bozon ve gluon) gerçekten varolduğu deneylerle kanıtlanmıĢtır. Modelin 

bozon kuantum sayıları ve kütleleri ile ilgili verdiği sonuçlar, deneysel bulgular ile 

uyumludur. Ancak, Standart Model‟in öngördüğü Higgs bozonunun varlığı henüz 

deneysel olarak kanıtlanamamıĢtır.  

 

Kütle ile enerjinin eĢdeğer olması nedeniyle bütün parçacıklar kütle çekiminden 

etkilenmektedir. Bunun dıĢında; parçacıklar, ancak taĢıdıkları yüklerin türleriyle ilgili 

olarak kuvvet taĢıyıcı parçacıkları salabilmekte veya soğurabilmekte, böylece yüklerinin 

türleriyle ilgili etkileĢimlere girerek bu kuvvetler tarafından etkilenmektedirler. 

Tablo 2.5: Kuvvetler ve aracı bozonlar  

 

Kuvvet 

Etkilenen 

Parçacıklar 

Taşıyıcı 

Parçacıklar 

Elektrik 

Yükü 

 

Kütle 

Güçlü Kuarklar Gluon (𝑔) 0 0 

Elektromanyetik Yüklü Parçacıklar Foton (𝛾) 0 0 

Zayıf Kuarklar ve  

Leptonlar 

W ve Z Bozonları 

(𝑊±,𝑍0) 

± 𝑒  ve 0 mW =80.4 GeV/c2 

mz = 91.187 GeV/c2 

Kütle Çekimi Tüm Kütleli  

Parçacıklar 

Graviton 0 0 

 

Temel taneciklerin ve bunlar arasındaki etkileĢmelerin evrenin ilk oluĢumunda nasıl 

meydana geldiğine; yani büyük patlama teorisine değinilirse; bu kurama göre, evren 15 

milyar yıl önce uzayın tekil bir noktasında çok yüksek enerji açığa çıkaran bir patlama 

sonucu meydana gelmiĢtir. Evrenin astrofizikçilerce hesap edilen enerjisi sabit kabul 

edilirse, Heisenberg belirsizlik ilkesine göre büyük patlama çok çok kısa sürmüĢtür (bu, 

bir saniyenin 10
43

 de biridir). Bu kadar kısa bir zaman aralığı her türlü ölçüm ve 

algılamanın ötesindedir. 

 

Patlamanın hemen ardından evren, çok yüksek kinetik enerjiye sahip kuarklardan oluĢan 

bir plazma fazı geçirmiĢtir. Plazmayı meydana getiren kuarklar, leptonlar ve bunların 

anti parçacıklarının 10 katrilyon GeV gibi insan aklının alamayacağı enerjilere sahip 

oldukları hesaplanmıĢtır. Bu aĢamada; kütle çekim, zayıf, nükleer ve elektromanyetik 

kuvvetler tek bir kuvvet olarak bulunmaktaydı. Kuvvetlerin, belli zaman süreçleri içinde 

bütünden ayrılarak farklı özellikler ile ortaya çıkmaları, plazmanın soğuması ve evrenin 
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geniĢlemesi ile meydana gelmiĢtir. Kuarklar, maddesel parçacıklar olduğundan, yani 

kütle içerdiklerinden büyük patlamadan hemen sonra kütle çekimi, diğer üç kuvvetin 

oluĢturduğu bütünden farklı olarak kendisini hissettirmiĢtir. Kuarkların ve leptonların 

nasıl kütle kazandıkları da, Standart Model‟in ortaya attığı Higgs bozonunun varlığına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla Standart Model, yalnızca maddenin en küçük yapıtaĢlarının 

değil, kütlenin, yani maddenin ve de evrenin nasıl oluĢtuğuna dair tutarlı bir açıklama 

yapabilecek bir modeldir. Büyük patlama plazma sıcaklığı 10
32

 
0
K olarak hesaplanmıĢtır 

(Bu 10
32

 
0
C demektir). GüneĢin sıcaklığı ise sadece 5780

0
C‟dir. Ġki sıcaklığın 

karĢılaĢtırılması, büyük patlama ile ortaya çıkan enerjinin boyutu hakkında bir bilgi 

vermektedir.  

 

Daha sonraki çok kısa süren evrelerde, evren soğumaya ve geniĢlemeye devam etmiĢtir. 

Büyük patlamadan saniyenin 100 katrilyon çarpı katrilyon biri kadar sonra (10
-32

 sn), 

sıcaklık düĢmesi sürmüĢ ve kütle çekimi diğer kuvvetlerden ayrılmıĢtır. Bu süreçte, 

Standart Model‟in öngördüğü ikinci ve üçüncü nesil ağır kuark ve leptonların enerjileri 

hala çok yüksektir. Ancak maddesel hale dönüĢen evren, uzayda sürekli geniĢlemekte 

ve geniĢledikçe soğumaktadır. Bir saniyenin 10 milyonda biri kadar kısa bir süre kararlı 

kalabilen kuarklar, nükleonlara, yani nötron ve protonlara dönüĢmüĢtür. Bu aĢama, 

hesaplara göre sadece üç dakika sürmüĢtür. 

 

 

ġekil 2.6 : Büyük Patlama‟dan sonra evrenin geliĢimi 
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Sıcaklık katrilyon dereceye (10
15

 
0
C) düĢünce elektrozayıf kuvvetler de nükleer 

kuvvetlerden ayrılarak kendi dinamiklerini kendileri oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. 

Böylece büyük patlama anında geçerli olan kuvvetlerin tekliği, geçerliliğini yitirmiĢtir. 

Bunu takip eden 500.000 yıl boyunca, evreni sadece nötron ve protonların bağlı 

durumları olan atom çekirdekleri doldurmuĢtur. Bu aĢamada bugün evren olarak 

kavramlaĢtırdığımız düzen, henüz ortaya çıkmamıĢtır. Elektromanyetik kuvvetler atom 

çekirdekleri ve elektronları bağlayarak iyonları oluĢturmuĢ, zayıf kuvvetler 

çekirdeklerin radyoaktif bozunmalarına neden olmuĢtur. Dolayısıyla evren kuark 

plazma fazından, iyon ve radyasyon fazına geçmiĢtir. Elektromanyetik kuvvetler foton 

alanlarından, zayıf kuvvetler ise W
+
 , W

- 
ve Z

0
 alanlarından kaynaklanmıĢtır. Görüldüğü 

gibi, evrenin bu aĢamasına da Standart Model bir açıklama getirmektedir. Bu sürecin 

sonunda sıcaklık sürekli genleĢme sonucu 3000
0
C‟ye kadar düĢmüĢ, elektronlar 

Coulomb yasasına uygun olarak protonlara bağlanmıĢ ve ilk hidrojen atomu meydana 

gelmiĢtir. Bunu diğer atomların oluĢması takip etmiĢtir. Daha sonraları atomlar 

birleĢerek molekülleri, (örneğin iki hidrojen atomu bir oksijen atomu ile birleĢerek su 

molekülünü) oluĢturmuĢtur. Böylece evrende, Mendelev cetvelindeki tüm elementler 

ortaya çıkmıĢ ve iyon ve radyasyon fazından, kütlenin etkin olduğu faza geçilmiĢtir. 

Kütle fazı, yıldızlar ve galaksiler gibi bugün algıladığımız evreni oluĢturmuĢtur.  

 

Özet olarak büyük patlama anında doğanın dört kuvveti birbirinden ayırt edilemez; 

evrende bu aĢamada tek bir kuvvet bulunmaktadır. Daha sonra evren kuark ve 

leptonlardan oluĢan bir plazma süreci geçirmiĢtir. Çok kısa süren bu süreç sonunda 

foton, nötron, atom çekirdeği, atom ve moleküller oluĢmuĢtur. Büyük patlamadan 15 

milyar yıl sonra, bugün algıladığımız evrenin ortaya çıktığı iddia edilmektedir [1].  

2.1.3. Grup Simetrileri 

Simetri, genel olarak fizikteki korunum yasaları ile iliĢkili matematiksel bir 

terminolojidir. Bir süreçte fiziksel bir büyüklük korunuyorsa, o süreç matematiksel 

olarak bir simetriye sahiptir. Yani fiziksel bir sistem, belli bir iĢlem altında 

değiĢmiyorsa, sistemin bu iĢlem altında „simetrik‟ olduğu söylenir. 1917 yılına kadar 

simetrinin dinamik uygulamaları tamamen anlaĢılmıĢ aynı yıl içerisinde Emmy 

Noether‟in korunum kanunları ile simetri arasındaki bağıntıyı veren ünlü teoremi 

yayınlamıĢtır. 
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Noether’in Teoremi  :   Simetriler  ↔  Korunum Kanunları 

Tablo 2.6: Simetriler ve korunum kanunları [6] 

SİMETRİLER KORUNUM KANUNLARI 

                    

                   Zamanda Öteleme                                                    Enerji 

 

                    Uzayda Öteleme                                                  Momentum 

 

                          Dönme                                                      Açısal Momentum 

     

                    Ayar DönüĢümü                                                        Yük 
 

   

Her simetri bir korunum kanununu meydana getirmektedir ve fizikte, bir kuramın yerine 

oturabilmesi için simetriye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü korunum kanunları fizikte 

olmazsa olmaz Ģartlardandır ve bu korunum kanunları simetri iĢlemleri sonucunda 

ortaya çıkmaktadırlar. Noether kuramı da; fizik yasalarının invaryant kalmaları 

durumunda simetri olduğunu söylemektedir. Örnek verilirse; temel taneciklerdeki 

kuvvetlerde yüklerin korunması gerekmektedir. Güçlü, elektromanyetik ve zayıf 

kuvvetlerin hepsi ayar dönüĢümleri altında invaryanttır; böylelikle yük korunumu 

sağlanmakta ve bu kuvvetler mümkün olmaktadır.  

 

Zaman içinde öteleme sonucu sistem invaryant ise enerji, konuma bağlı öteleme sonucu 

sistem invaryant ise momentum, nokta civarında rotasyonel (dönme) hareket sonucu 

sistem invaryant ise açısal momentum ve son olarak ayar dönüĢümleri sonucu sistem 

invaryant ise yük korunmaktadır. 

 

Simetriyi anlamak için gruplara ihtiyaç duyulmaktadır. Herhangi bir sistem üzerinde 

yapılacak simetri operasyonu (kavram olarak bir sistem üzerinde gerçekleĢir ve 

sistemde meydana gelen olayı invaryant bırakır) için sistemin sahip olması gereken 

özellikler aynı zamanda bir grup tanımını içermektedir. Parçacık fiziğinde bir kümenin 

grup olabilmesi için grup elemanlarının taĢıması gereken dört özellik bulunmaktadır. Bu 

özellikler; kapalılık, özdeĢlik, terslenme ve dağılmadır. Eğer grup elemanları bir de 

[A,B] = 0 komütasyon bağıntısını sağlıyorlarsa bu durumda grup “ABELIAN” olarak 

adlandırılmaktadır. Uzay ve zamanda ötelemenin sağlanması, yani enerji ve 

momentumun aynı anda korunması abelian grup olma özelliğidir. Bu grupların eleman 
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sayıları sonlu veya sonsuz olabilir ve aynı zamanda grup sürekli veya kesikli 

elemanlardan oluĢabilir. Temel parçacıklar için gruplar Tablo 2.7‟de gösterilmektedir 

[6]. 

Tablo 2.7 : Parçacık fiziğinde en önemli gruplar [6] 

GRUP İSMİ MATRİS İFADELERİ 

                    

                         U(n)                          nxn                       U
+
U  =  I (birimsel) 

 

                         SU(n)                        nxn                       |det|  =  1 (birimsel) 

 

                         O(n)                          nxn                       O
-1

O =  I (dik) 

     

                         SO(n)                        nxn                       |det|  =  1 (dik) 
 

 

Bir doğa olayının simetrik karakteri, matematik formülasyona Lie cebri (Norveçli 

matematikçi Sophus Lie) ile yansıtılmaktadır. Doğal sayılardan oluĢan cebirde, iki 

sayının çarpımlarının sırası değiĢtirildiğinde çarpımın değeri değiĢmemektedir. Lie 

cebrinde ise, bir fiziksel durumu temsil eden büyüklüklerin çarpımlarının sırası 

değiĢtirilirse, çarpımında değeri değiĢmektedir [1]. 

 

Parçacık fiziğinde Kesikli Simetriler ve Sürekli Simetriler olmak üzere belli baĢlı 

simetriler vardır. Kesikli simetrilerde; parametreler sadece kesikli değerler almaktadır. 

Bu tip simetriye örnek olarak Parite P, yük konjugasyonu C ve zaman tersinmesi T 

verilebilir. P, C ve T simetrileri elektromanyetik ve güçlü etkileĢimlerde sağlanırken, P, 

C ve CP simetrileri zayıf etkileĢim tarafından ihlal edilir. Sürekli simetrilerde; 

parametreler sürekli değerler almaktadırlar. Sürekli simetriler “Uzay-Zaman 

Simetrileri” ve “Dahili Simetriler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzay-zaman 

üzerine etkiyen simetrilere (öteleme, dönme) uzay-zaman simetrileri, dahili kuantum 

sayılarına etkiyen simetrilere (izospin ve baryon simetrisi) dahili simetriler 

denmektedir. Bazı dahili simetriler uzay-zaman üzerine de bağlı olduğundan dahili 

simetrileri de kendi arasında yine ikiye ayırmak mümkündür: Uzay-zamana bağlı 

olmayanlara “Global Simetriler”, uzay-zamana bağlı olanlara “Yerel Simetriler” adı 

verilmektedir [8].  
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Global simetriler, fiziksel bir teorinin evrenin her noktasında aynı anda ve daima sahip 

olduğu simetrilerdir. Yerel simetriler ise, evrenin her noktasında ve zamanın her anında 

birbirinden bağımsız olarak yapılan dönüĢümler altında sahip olunan simetrilerdir. Ġlk 

bakıĢta yerel simetrilerin global simetrilerden daha “dar” olduğu düĢünülebilmektedir. 

Ancak tam tersi söz konusudur. Teoriler inĢa edilirken yerel simetriler global simetrilere 

göre çok daha belirleyici-kısıtlayıcı koĢullar getirmektedirler. 

 

Yerel bir simetri üzerine bir (ayar) alan teorisi inĢa edilirken, bu yerel dönüĢümler 

altında değiĢmezliği sağlamanın yolu ona yeni bir “Ģey” eklemektir. Bu yeni Ģey kuvvet, 

yani bu kuvveti taĢıyacak alandır. Yerel simetriye sahip ilk ayar teorisi Maxwell 

tarafından geliĢtirilen elektromanyetizma teorisidir. Standart Model, parçacık fiziginde 

temel etkileĢimlerin toplam ayar simetrileri üzerine kurulmuĢ bir ayar teorisidir. Yani 

Standart Model‟in kurgulanmasında  simetri esas alınmıĢtır [9]. 

2.1.4. Elektrozayıf Model 

Doğanın dört temel kuvvetinden ikisi olan elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer 

kuvvetin Abdus Salam, Sheldon Glashow ve Steven Weinberg tarafından 

birleĢtirilmesinin ardından bu kuvvetlere Elektrozayıf kuvvetler denilmiĢtir. 

Elektrozayıf modelin oluĢturulması için 1961 yılında yapılan ilk çalıĢmalar Glashow‟a 

aittir. Amacı zayıf ve elektromanyetik etkileĢimleri U(1)em simetrisini de içine alacak 

Ģekilde birleĢtirmekti. O zamanlar zayıf etkileĢimin kütleli W
±
, Z

0
 bozonları, ayar 

bozonları olarak görülmemiĢtir; fakat 1964 yılında bu bozonların kütleli olmasını 

açıklayan Higgs mekanizması ortaya atılmıĢtır. Bundan sonra SM‟in, elektrozayıf 

etkileĢimlerin ayar simetrisine dayanan bir ayar teorisine ihtiyaç duyduğu anlaĢılmıĢtır. 

Nihayet, 10
-18

 m gibi küçük mesafelerde zayıf etkileĢimin gücünün, elektromanyetik 

etkileĢimin gücüyle kıyaslanabilir olduğu belirlenmiĢtir. Öte yandan, bunun 30 misli, 

yani 3x10
-17

 m mesafe düzeyinde, zayıf etkileĢimin gücü, elektromanyetik etkileĢimin 

gücünün 1/10.000'ine inmektedir. Bir nötron veya protonu oluĢturan kuarkların 

arasındaki tipik mesafelerde (10
-15

 m) ise, bu oran daha çok küçülmektedir. Sonuç 

olarak, zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin gücünün, esas olarak eĢit düzeyde olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Çünkü bir etkileĢimin gücü, taĢıyıcı parçacığın kütlesine ve 

etkileĢim mesafesine bağlıdır. Ġki kuvvetin güç düzeyleri arasındaki gözlemlenen fark, 

görece çok ağır olan W ve Z parçacıkları ile, bilindiği kadarıyla kütlesi olmayan foton 
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arasındaki kütle farkından kaynaklanmaktaydı. Sonuç olarak Standart Model'de 

elektromanyetik ve zayıf etkileĢim; Glashow, Salam ve Weinberg tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan “elektrozayıf” kuramda birleĢtirilmiĢtir. Bu kuvvetlerin birleĢtirilmesi 

ve tek bir teoriyle açıklanması bu kiĢilere 1979 yılında Nobel ödülünü kazandırmıĢtır. 

Bu iki alanın 'BirleĢik Alanlar Kuramı' o zamana kadar zayıf etkileĢimin taĢıyıcıları 

olduğu düĢünülen W parçacıklarının kütlesini hesaplayabildiği gibi, yeni bir tür zayıf 

etkileĢimin ve bu etkileĢimin taĢıyıcısı olan Z parçacığının varlığını da öngörmüĢtür. Bu 

teorinin oluĢturulması, yıllardır kurulmaya çalıĢılan Büyük BirleĢik Teori‟ye giden 

yolda atılan ilk baĢarılı adım olmuĢtur [10]. 

 

1973 yılında sin
2
θW açısının ölçümüne dayanan yüksüz akımlar, SM‟in elektrozayıf 

etkileĢimler konusunda haklı olduğunu gösteren ilk kanıt olmuĢtur. Bu deneylerden elde 

edilen θW ve GF verileriyle SM, vektör bozonlarının kütleleri hakkında doğruya yakın 

sonuçlar vermiĢtir [8]. 

2.1.5. Standart Modelin BaĢarıları ve BaĢarısızlıkları 

Standart Model‟in baĢarıları veya baĢarısızlıkları, kuramsal hesaplarla deneysel 

ölçümler karĢılaĢtırılarak bulunmaktadır. Standart Model‟in en büyük baĢarılarından biri 

olarak gösterebilecek olan, elektronun anormal manyetik momenti, deneysel olarak 

onbir anlamlı basamağa kadar ölçülmüĢtür ve bunlardan sadece son iki basamakta hata 

payı bulunmaktadır. Kuramsal olarak yapılan hesaplar yine bu hassasiyete kadar 

yapılabilmektedir ve hesaplarla deney, ölçüm hata payları çerçevesinde uyuĢmaktadır. 

 

Standart Model oldukça baĢarılı bir kuram olduğu halde, yeni kuram arayıĢları 

bitmemiĢtir. Her ne kadar bütün hızlandırıcılardan elde edilen verileri açıklayabilse de, 

pek çok eksikliği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin bir kısmı kavramsal eksiklikler olarak 

düĢünülebilir. 

 

W
±
, Z

0
 ayar bozonlarının, cazibe ve üst kuarkların varlıkları ve bazı özellikleri, 

parçacıklar henüz deneysel olarak gözlemlenmeden önce Standart Model tarafından öne 

sürülmüĢ ve bu öngörüler modelin doğruluğuna duyulan inancı arttırmıĢtır. Özellikle W
±
 

ve Z
0
 bozonlarının varlıklarının ve özelliklerinin baĢarı ile öngörülmesi modelin 
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deneysel olarak kanıtlanması açısından da önemli bir geliĢme olmuĢtur. Bu bozonlar 

Standart Model‟de önemli bir yere sahiptir ve varlıkları model için zorunludur. 

 

Standart Model‟in eksiklikleri sıralanacak olursa [11]; 

 

Serbest Parametreler; Standart Model‟i oluĢtururken temel parçacıkların kütlelerinin, 

etkileĢme Ģiddetlerinin, ve bunlar gibi en az 19 parametrenin bilinmesinin gerekmesine 

rağmen, Standart Model bu parametrelerin değerleri hakkında hiç bir Ģey 

söyleyememektedir. Niye μ leptonunun kütlesi, elektronun kütlesinin yaklaĢık 200 katı; 

niye bütün nötrinolarin kütlesi bu kadar küçük; niye αe ile gösterilen elektromanyetik 

etkileĢme sabitini içeren sabit, düĢük enerjilerde neredeyse αe ~1/137 gibi soruların 

cevapları Standart Model‟in içinde yer almamaktadır. 

 

Üç Farklı Kuvvet; Standart Model, üç farklı kuvveti içinde barındırsa da, bu üç farklı 

kuvvetin her birinin kendi kuvvet taĢıyıcı bozonları ve Ģiddetlerini belirleyen kendi 

etkileĢme sabitleri bulunmaktadır. “Kuvvetler arasındaki bu fark nereden 

gelmektedir?” sorusuna Standart Model bir açıklama getirememektedir. Maxwell‟in, 

farklı kuvvetler olduğu düĢünülen elektrik ve manyetik kuvvetlerin, aslında aynı 

kuvvetin farklı iki yüzü olduğunu ve ikisinin de aynı etkileĢme sabitiyle 

açıklanabildiğini göstermesi ile, aynı bütünleĢme Standart Model için de yapılabilir mi 

sorusu ortaya çıkmıĢtır. 

 

Aile Problemi; Doğa neden kendini aileler Ģeklinde tekrarlamıĢtır; doğal olarak bulunan 

bütün parçacıklar, sadece u ve d kuarklarla elektron ve onun nötrinosundan 

oluĢmaktayken, neden kuark ve lepton içeren iki tane daha aile bulunmaktadır; farklı 

ailelerin kütleleri niye birbirinden farklıdır gibi sorular Standart Model tarafından 

açıklanamamaktadır.  

 

Higgs Problemi; Standart Model‟i, tutarlı bir kuram olarak yazabilmek için Higgs 

parçacığı adı verilen, spini olmayan bir parçacığın daha olduğu varsayılmıĢtır. Bu 

parçacık olmasaydı, gözlemlediğimiz hiç bir parçacığın kütlesi olamayacaktı. Bunun, 

bizim için önemli sonuçlarından birisi de, elektronun da kütlesi olamayacağı için, 

atomlar oluĢamayacaktı ve bildiğimiz anlamda bir hayattan bahsedilemeyecekti. 
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Standart Model bakımından bu parçacık, bulmacayı tamamlayan son parçacıktır ve eğer 

bu parçacık bulunamazsa, Standart Model‟de köklü değiĢiklikler yapılması gerekecektir.  

 

Evrendeki Madde-Antimadde Asimetrisi; Yapılan gözlemlere göre, evren maddeden 

oluĢmuĢtur, antimadde ise yok denecek kadar azdır. Madde ve antimadde arasındaki bu 

fark nereden gelmektedir; evren ilk oluĢtuğunda bu fark var mıydı, yoksa sonradan mı 

oluĢtu soruları için, eğer evren ilk oluĢtuğunda bu farkın olduğu kabul edilmezse, bu 

farkı açıklamak gerekmektedir. Standart Model içerisinde madde-antimadde arasındaki 

farklılığı bir ölçüye kadar açıklayabilecek mekanizmalar vardır, ancak tam olarak 

açıklamakta yeterli değillerdir.  

 

Kütle Çekimi; Standart Model, kütle çekim kuvveti hakkında hiçbir öngörüde 

bulunamamaktadır ve kütle çekimi bilinen kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvettir. Çok 

zayıf olduğu için, Ģimdiye kadar yapılan hızlandırıcı deneylerinde etkileri 

gözlemlenememiĢtir. Ancak evreni anlamak için en önemli kuvvet olmaktadır. Bunun 

sebebi, bazen çeken bazen de iten kuvvetler olan diğer kuvvetlerin tersine, kütle çekim 

kuvveti her zaman için kütleleri birbirine çeken bir kuvvettir. Gezegen boyutundaki 

nesneler gözönüne alındığında, hissedilen tek kuvvet olan kütle çekiminin, Standart 

Model içinde yer almaması büyük bir eksikliktir. Bugüne kadar kütle çekim kuvvetini 

Standart Model‟e ekleme çabaları boĢa çıkmıĢ ve kütle çekimini açıklayabilmek için 

bambaĢka kuramlar öne sürülmüĢtür. Bunlardan en çok gelecek vaat edeni Süper Sicim 

kuramıdır. 

 

Karanlık Madde; Gökadalar gözlemlendiğinde, parlaklıklarından faydalanılarak, 

yıldızların toplam kütlesi hakkında tahminde bulunulabileceği gibi, etraflarında dönen 

cisimlerin dönme hızına bakarak da kütle hakkında tahminde bulunulabilir. Bu iki farklı 

yöntemle elde edilen kütleler arasında çok büyük fark vardır. Bu farkı açıklayabilmek 

için, evrenin, bizim göremediğimiz bir maddeyle dolu olduğu öne sürülmüĢtür. ġu anki 

tahminler, evrenin kütlesinin %23‟ünün bu göremediğimiz maddeden oluĢtuğunu 

söylemektedir. Bu madde, Ģimdiye kadar, Standart Model‟ de bulunan hiçbir parçacıkla 

açıklanamamıĢtır. 
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Karanlık Enerji; 1990 yılında yapılan gözlemler, evrenin hızlanarak geniĢlediğini 

göstermiĢtir. Bilinen maddelerin kütle çekim kuvvetleri hep birbirlerini çekecek Ģekilde 

olduğu için, evrenin geniĢleme hızını yavaĢlatmaları gerekmektedir. Gözlemlenen 

hızlanmayı açıklayabilmek içinse, evrenin her tarafının negatif basınçlı bir enerji ile 

dolu olması gerektiği öne sürülmüĢtür. Tahminlere göre bu enerji evrendeki toplam 

maddenin %73‟ünü oluĢturmaktadır. Karanlık enerjinin toplamda bu kadar fazla 

olmasının nedeni, yoğunluğunun fazla olmasından çok, bütün evreni kaplıyor olmasıdır. 

Karanlık maddenin de evrendeki toplam maddenin %23‟ü olduğu düĢünülürse, Standart 

Model, evrendeki toplam kütlenin sadece %4‟ünü açıklayabilmektedir. 

2.2. HIGGS MEKANIZMASI 

Fiziğin en çok merak uyandıran ve son 30 yıldır üzerinde en çok çalıĢılan konularından 

biriside tüm madde parçacıklarına kütle kazandırdığı düĢünülen bir parçacık olan 

“Higgs” i gözlemleyebilmektir. Parçacıkların niçin  kütlesi vardır ve bu kütleleri nasıl 

kazanırlar (bazılarının kütlesi varken bazılarının neden yoktur!); kütlenin kökeni nedir; 

maddenin ve antimaddenin yapısı nedir gibi Standart Model‟in cevabını bulamadığı 

soruların yanıtları da Higgs bozonunun keĢfine bağlıdır. 

 

Peter Higgs, Standart Model‟de bulunan parçacıkların kütlelerinin açıklanamaması 

sorununu, 1960‟lı yıllarda Higgs adını verdiği parçacığı önererek çözmeye çalıĢmıĢtır. 

Higgs‟e göre tüm evreni dolduran alan, içinden geçen parçacıkları yavaĢlatarak 

kendilerini çeken veya iten kuvvete karĢı bir direnç kazanmalarına sebep olmaktadır ve 

bu direnç kendisini kütle olarak göstermektedir. Kurama göre Higgs alanıyla kuvvetli 

etkileĢen parçacıklar daha büyük, zayıf etkileĢen parçacıklar ise daha küçük kütleler 

kazanmaktadırlar.  

2.2.1. Neden Higgs Parçacığı? 

Kütle kavramı o kadar doğaldır ki, çoğu insan tarafından bunun önemi akla bile 

getirilmemiĢ, nereden ve nasıl geldiği düĢünülmemiĢtir. Ancak, kütlenin evrende 

yaĢamsal bir önemi bulunmakta, çünkü kütle nesneleri ağırlaĢtırmaktadır. Protonların, 

nötronların, elektronların, kısacası bildiğimiz atomları oluĢturan parçacıkların, hatta 
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bunları da oluĢturan daha temel parçacıkların kütleleri vardır ve eğer kütle olmasaydı, 

moleküller oluĢamayacak; dahası yaĢam ortaya çıkamayacaktı.  

 

Temel kuvvetler, büyük patlama öncesinde olduğu gibi özdeĢ, baĢka bir deyiĢle simetrik 

olmalıdırlar. Yani her temel kuvvet aslında ötekilerin baĢka bir açıdan görünümü 

olmalıdır. Örneğin, atom çekirdeklerinin bozunmasına yol açan zayıf çekirdek 

kuvvetiyle, atomları bir arada tutan elektromanyetik kuvvetin aslında "elektrozayıf" adlı 

tek bir kuvvet olduğu kanıtlanmıĢtır. Bu durumda bu kuvvetleri taĢıyan parçacıkların, 

yani bozonların da simetrik olması gerekmektedir. Elektromanyetik kuvvetin taĢıyıcısı, 

kütlesiz olduğu bilinen fotondur. Deneyler, fotonun kütlesinin, elektronun kütlesinin 

"Katrilyonda birinin katrilyonda birinden" (10
-30

) büyük olamayacağını göstermekte, 

kuramsal olarak ise bu kütlenin sıfır olması gerekmektedir. Kütlesi olmadığı için foton, 

hem en hızlı, hem de sınırsız erimli bir parçacıktır. Ancak zayıf kuvveti taĢıyan W
+
, W

-
 

ve Z
0
 bozonları çok kısa erimlidir. Bu nedenle zayıf etkileĢimin erimi, atom 

çekirdeğinden daha da kısa; yani santimetrenin katrilyonda biri (10
-15

cm) kadardır. 

1960‟lı yıllarda elektrozayıf kuvvet kuramını geliĢtiren ABD‟li fizikçi Sheldon 

Glashow, iki kuvveti birleĢtirebilmek için zayıf kuvvet bozonlarına kaynağını bilmediği 

bir kütle koymak zorunda kalmıĢtır ve yapılan deneylerle gerçekten de bu bozonların 

kütleleri yaklaĢık olarak 81 ve 92 milyar elektronvolt olarak bulunmuĢtur (GeV). Her 

iki etkileĢimin araparçacıkları arasındaki bu büyük kütle farkı elektrozayıf kuramı 

çarpıtmaktadır. Simetrik olması gereken kuvvet taĢıyıcılarından biri kütlesiz, ötekilerse 

kütleye sahiptir. ĠĢte bu paradoks, parçacıklara kütle kazandırarak aslında varolan 

simetriyi perdeleyen yeni bir parçacık, bir Higgs parçacığı düĢüncesine sebep olmuĢtur. 

Standart Model‟de oldukça önemli bir konumda bulunan Higgs parçacığına Nobel 

Ödüllü fizikçi Leon Lederman tarafından "Parçacıkların tanrısı" (God Particle) ismi 

verilmiĢtir. 

2.2.2. Higgs Parçacığının Temel Yapısı 

Standart Model'in öngördüğü parçacıklara, kütle kazandıracak bir yöntem geliĢtirilmiĢ 

bulunmaktadır. Bulucusunun adıyla anılan bu Higgs yönteminde; modelin en basit 

halindeki denklemler, uygulanan bir matematiksel iĢlemle, vektör bozonların kütle 

sahibi olabileceği bir Ģekle dönüĢtürülmektedir. 
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ġekil 2.7 : Higgs potansiyel enerjisi 

ġekil 2.7‟de potansiyel enerjisinin Ģapka Ģeklindeki grafiği verilen 'Higgs alanı', ayrıca 

yeni bir parçacık olan 'Higgs bozonu' nun varlığını da öngörmektedir. Bu parçacık da, 

kuvvet taĢıyıcıları gibi bir bozondur. Parçacıklarla etkileĢime girerek, onlara kütle 

kazandırmaktadır. Ancak yoğun aramalara karĢın, hala gözlenememiĢtir. Çünkü Higgs 

yöntemi biraz garip bir Ģekilde; varlığını öngördüğü bu parçacığın, tüm diğer 

özelliklerini hesaplayabilmekle beraber, kütlesini duyarlı bir Ģekilde öngörememektedir. 

Eğer bu kütle çok büyükse, parçacığın gözlenebilmesi için, parçacık çarpıĢtırmalarında 

Ģimdilik baĢarılabilen enerji düzeylerinin çok üstüne çıkılması gerekmektedir [10]. 

 

Higgs alanı uzay-zamanı tamamen doldurmuĢ durumdadır. Alanın yapısı gereği de 

maddeye kütle kazandırmaktadır. Enerjinin kütleye dönüĢümü kabul edildiğine göre 

enerji artıĢının kütle artıĢını getireceğini de kabul etmek gerekir ki böylece Higgs 

alanının kütle kazandırma mekanizması çözülmüĢ olur. Higgs alanı boĢlukta kütle 

kazandırdığına göre sıfırdan büyük bir değere sahip olmalıdır. Ancak böyle olursa kütle 

artıĢını sağlayabilmektedir. Higgs alanının bir baĢka özelliği de skaler bir alan 

olmasıdır. Eğer skaler bir alan olmayıp da vektörel bir alan olsaydı, alanın büyüklüğü 

yön ile değiĢeceğinden parçacıkların yönü değiĢtikçe kütleleri de değiĢim gösterecekti. 

Higgs parçacığına, basit bir Ģekilde, kendi etrafında dönme olarak tanımlanabilecek spin 

açısından bakıldığında ise sıfır spinlidir. Sıfır tam sayı olduğundan ve spini tam sayı 

olan parçacıklar bozon olacağından kümelenmeler olasıdır. Diğer alan bozonları ise 1 

spinlidir [12]. 

2.2.3. Deneysel ÇalıĢmalar ve KarĢılaĢılan Zorluklar 

Higgs parçacığının keĢfi için iki araĢtırma merkezi çalıĢmaktadır. Bunlardan biri; 

CERN, diğeri ise FNAL‟dir. Bu araĢtırma merkezleri üzerinde çalıĢılan mekanizma; 

Higgs alanındaki herhangi bir kuantum çalkalanmanın, tıpkı elektromanyetik alanın 
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foton yayması gibi, Higgs parçacıklarını ortaya çıkarması Ģeklindedir ve Higgs 

parçacıklarının yüksek enerjili bir çarpıĢma ile ortaya çıkacağı düĢünülmektedir. 

 

Higgs bozonunun kütlesi konusundaki ağırlıklı görüĢ; 230 GeV‟in altında olmasıdır. 

Süpersimetri kuramının Higgs bozonuna öngördüğü kütle ise; 100-130 GeV arasındadır. 

Bu sebeple araĢtırmalar tüm enerji düzeyleri için yapılacak, yani tüm enerjilerde Higgs 

bozonu aranacaktır. Bu açıdan araĢtırma merkezleri incelendiğinde; Amerika‟daki 

Fermilab 160 GeV‟e kadar tarama yapabilmektedir. CERN‟deki LHC (Large Hadron 

Collider) deneyinde ise 600 GeV‟lik bir enerji aralığında bu parçacık taranacaktır. 

 

Higgs parçacığını bulabilmek için yapılacak deneylerde bazı zorluklar olacaktır. 

Örneğin; Higgs parçacığını bulabilmek için ihtiyaç duyulan yüksek enerji, çok büyük 

dairesel hızlandırıcılarda hazırlanmaktadır. Hızlandırıcılarda yüklü parçacıkların 

dairesel hareketlerinden dolayı meydana gelen “sinkrotron” ıĢıması, parçacığın 

enerjisinin bir miktarının kaybolmasına neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için 

hazırlanmıĢ doğrusal hızlandırıcılar ise yeterli enerjiyi sağlayamamaktadırlar. 

KarĢılaĢılacak zorluklara gösterilebilecek bir diğer örnek ise Higgs parçacığının 

gözlenmesi için gerekli olan yüksek enerji nedeniyle ortaya çıkacak jetlerin çok çeĢitli 

olacak olmasıdır [12].  

2.2.4. Higgs Kütlesine Bağlı Olaylar 

2.2.4.1. 140 GeV‟den Küçük Bir Kütleye Sahip İse 

Eğer Higgs bozonları 140 GeV kadar hafifse foton çiftine bozunacaklardır. Bu ölçümler 

elektromanyetik kalorimetre ile ölçülecek ve beklenen iz ile oluĢacak enerji grafikleri 

aĢağıdaki gibi olacaktır [13]. 

                      

ġekil 2.8 : Higgs bozonunun bırakacağı iz (140 GeV‟den küçükse) 
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ġekil 2.9 : Higgs sinyal grafiği (140 GeV‟den küçükse) 

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği gibi Higgs sinyali bir çıkıntı halinde kendini 

diğer olaylardan farklı bir biçimde belli edecektir. 

2.2.4.2. 140 GeV ile 600 GeVArasında Bir Enerji Aralığında İse 

Higgs parçacıkları bu enerji aralığında iki Z bozonuna bozunacaklardır. Bu Z bozonları 

da elektron veya muon parçacıkları gibi dört leptona bozunurlar. Bu sebeple sadece 

elektromanyetik kalorimetrelerde değil muon dedektörlerinde ve merkezdeki 

izleyicilerde de gözlemlenebileceklerdir. Ġzler en dıĢtaki muon dedektörlerine kadar 

uzanacaktır [13]. 

 

              

ġekil 2.10 : Higgs bozonunun  bırakacağı iz (140 GeV-600 GeV arası) 
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ġekil 2.11 : Higgs sinyal grafiği (140 GeV-600 GeV arası) 

Yukarıdaki grafikte 150 GeV‟de, dört lepton oluĢumuyla Higgs sinyali, daha belirgin 

bir biçimde kendini belli edecektir. 

2.2.4.3. 500 GeV‟in Üzerinde Bir Enerjide İse 

Higgs bozonunun bu enerji düzeyinde ortaya çıkacak olması durumunda bozunmaları 

çok farklı yollarla olabilecektir. Bunlardan birisi; iki Z bozonunun iki elektrona ve iki 

kuarka dönüĢmesidir. Elektronlar açık izler üretirken kuarklar jet diye bilinen olaylara 

sebep olacaklardır [13]. 

 

                 

ġekil 2.12 : Higgs bozonunun bırakacağı iz (500 GeV üstü) 

 



33 

 

 

 

ġekil 2.13 : Higgs sinyal grafiği (500 GeV üstü) 

2.3. STANDART MODEL ÖTESĠ TEORĠLER 

Standart Model'in açıklayamadığı konular veya eksiklikleri bu teorinin yanlıĢ olduğu 

anlamına gelmemektedir. Çünkü; örneğin Isaac Newton'un mekanik kanunları yanlıĢ 

değildi ve hala, düĢük hızlara sahip büyük boyutlu cisimler için doğru sonuçlar 

vermektedir. IĢık hızına yaklaĢan yüksek hızlara ulaĢıldığında Newton kanunlarıyla 

açıklanamayan olaylarla karĢılaĢılmıĢ; o zaman klasik mekaniğin, daha doğru sonuçlar 

verebilmesi için, Einstein'ın relativite kuramıyla yaptığı gibi geniĢletilmesi gerekmiĢtir 

[10].  

 

Benzer Ģekilde Standart Model'in de, eksikliklerini giderecek Ģekilde geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu durum fizikte, oldukça sık karĢılaĢılan bir durumdur; bir süre için her 

Ģeyi açıklayabilen bir teori, açıklayamadığı olaylarla karĢılaĢtığında, bu teoriyi kaldırıp 

bir köĢeye atarak sıfırdan baĢlamak yerine, onu yeni bulguları da açıklayabilecek 

Ģekilde geliĢtirmeye çalıĢmak gerekebilmektedir. Bu sebeple yüksek enerjilerde geçerli 

olacak ve düĢük enerjilerde ise SM‟e dönüĢecek yeni modeller ortaya atılmıĢtır. 
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2.3.1. Etkin Lagrangian YaklaĢımı 

Parçacık fiziğinin Standart Model‟i olağanüstü derecede baĢarılıdır. Çok hassas bir 

matematiksel çerçeveye sahip olan ve hemen hemen tüm fiziği içeren SM, kütlenin 

kökeni, CP ihlalinin nedeni gibi bazı temel sorulara cevap verememektedir. Bu sorulara 

yanıt verebilmek için SM ötesi yeni fiziğe ihtiyaç duyulmakta, etkin lagrangian yani 

modelden bağımsız yaklaĢım kullanılarak Standart Model ötesi modellere ulaĢılmaya 

çalıĢılmaktadır. 

 

Top kuarkın çok büyük kütleye sahip olması fermiyon kütle spektrumunun daha zor 

anlaĢılmasına sebep olmuĢtur ve bu SM‟in açıklamakta zorluk çektiği konulardan 

birisidir. Simetri kırılması sektörü için büyük kütle, güçlü bağlaĢıma neden olduğundan 

yeni fiziği araĢtırmak için bir olanak sağlayabilir. Üçüncü aile ve ikinci aile arasındaki 

farktan dolayı bağlaĢım sabitinin de farklı olması, top kuarkın bozunum ve yaratılma 

süreçlerinden anlaĢılabilmektedir. Bu ise yeni fiziğin çok uzak olmadığı umudunu 

vermektedir. 

 

Parçacık Standart Model‟inde yeni fizik için kuramsal yaklaĢım, modele bağlı ve 

modelden bağımsız olmak üzere iki farklı alana ayrılmaktadır. Modele bağlı yaklaĢım 

için önde giden aday Süpersimetrik Minimal Standart Model‟dir. Bunun dıĢında simetri 

kırılmasına dayanan teknirenk modeli, top renk modeli, sol-sağ modeli, top renk 

yardımlı teknirenk model sayılabilir. Modelden bağımsız yaklaĢım ise Etkin Lagrangian 

yaklaĢımıdır. Teorik yapısı Ģöyle tanımlanır : Standart Model‟in çok üzerinde enerjiler 

düĢünülsün ve bir alt simetri gibi Standart Model‟i içeren, büyük simetrili bir Büyük 

Teori (GT - Grander Theory) olduğunu farzedilsin. Büyük teorinin simetrisi birkaç TeV 

enerji skalasında kırılmıĢ olsun. Böylece Standart Model Büyük Teori‟nin düĢük enerji 

limiti olur. Birkaç TeV‟den birkaç yüz GeV‟lik enerjiye kadar çok geniĢ bir skala 

bölgesi için simetri kırılması; 

GT   
Va ~ birkaç TeV

     SM (SU(3) ⨂ SU(2) ⨂ U(l)) + RSM+ RNSM 

olarak gösterilir. Burada RSM ve RNSM simetri kırılmasından sonra SM‟den geriye kalmıĢ 

iki parçacığı gösterir. RSM Standart Model simetrisine sahiptir ve Standart Model 

alanlarından meydana gelmiĢtir ve RNSM‟de geriye kalanını içerir. 
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RSM ve SM, 𝑣0 ≈ 250 𝐺𝑒𝑉 elektro-zayıf enerji skalasında birlikte simetri kırılımına 

uğrarlar,                       

SM & RSM                            SUC (3) ⨂ Uem( l). 

RNSM yeni parçacık ve yeni etkileĢmeleri içerir [14]. 

2.3.2. Büyük BirleĢim Teorisi 

1970‟li yılların baĢında güçlü kuvvet ile elektrozayıf kuvveti birleĢtirme konusu 

üzerinde çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır; çünkü ancak üç kuvvet ya da baĢka bir ifadeyle üç 

ayar sistemi tek bir sistem içinde biraraya getirilirse birleĢme olur. Bu durumda farklı 

kuvvetleri anlatmak için kullanılan üç sabit yerine tek bir sabit kullanmak yeterli 

olacaktır.  

 

Standart Model‟de yer alan elektromanyetik, zayıf ve güçlü kuvvetlerin her birinin 

etkileĢme sabitleri farklıdır. Aslında bu sabitler, sabit değildir; hangi enerjide 

ölçüldüğüne göre, değerleri de değiĢmektedir. ġiddetli kuvvetin etkileĢme sabiti αs 

enerji arttıkça küçülmektedir. Zayıf etkileĢimin sabiti αw, enerjiyle fazla değiĢmemekle 

beraber, yavaĢ yavaĢ azalmaktadır. Elektromanyetik kuvvetin etkileĢme sabiti αe ise, 

enerji arttıkça artmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, bu üç etkileĢme sabiti, enerji arttıkça 

birbirlerine yakınlaĢmaktadırlar. Bu durum teorik olarak hesaplanmıĢ, hem de kısmen 

deneysel olarak doğrulanmıĢtır. Eğer, bu üç etkileĢme sabiti tahmin edildiği gibi 

birbirlerine yaklaĢmaya devam ederlerse, belli bir enerji değerinde (10
15

 GeV), bütün 

etkileĢme sabitleri aynı değeri alabilecektir. Böyle bir durum gerçekleĢtiğinde, “niye üç 

farklı etkileşme sabiti var?” sorusuna da; aslında üç etkileĢme sabiti birbirine eĢit, 

ancak ölçüm yapılan düĢük enerjilerde birbirlerinden farklı görünüyorlar Ģeklinde cevap 

verilmiĢ olunur. EtkileĢme sabitleri aynıysa, bir adım daha ileri gidilip, bu enerji 

düzeyinde üç farklı kuvvetin olmadığı, sadece tek bir kuvvetin olduğu öngörülebilir. 

Gözlemlenen üç farklı kuvvetin, yüksek enerjilerde aslında tek bir kuvvet olduğunu 

söyleyen kuramlara Büyük BirleĢim Teorisi (Grand Unified Theory-GUT) adı 

verilmektedir. Büyük BirleĢim Teorisi‟ne göre leptonlar ve kuarklar ayrı ayrı ikili aileler 

olarak gruplanmak yerine, hem leptonları, hem de kuarkları içeren aileler olarak 

guruplandırıldığı için, “Niye lepton ve kuark aile sayıları aynıdır?” problemi ortadan 

kalkmaktadır [11].  

𝑣0 
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Tablo 2.8: Büyük BirleĢim Teorisi 

 

 

2.3.3. Ekstra Boyutlar  

1909 yılında, Minkowski, Maxwell‟in Elektrodinamigi ile Einstein‟in Özel Rölativite 

teorilerinden ilham alarak, doğanın, bilinen üç boyuta ek olarak dördüncü bir boyut 

yardımıyla tasvir edilebileceğini belirtmiĢtir. Einstein 1915 yılında yayınladığı Genel 

Rölativite Teorisiyle, Minkowski‟nin bu iddasını genelleĢtirerek uzay-zaman kavramı 

ile doğayı DÖRT boyutlu ( 3-uzay + 1-zaman ) tasvir etmiĢtir. Minkowski ve Einstein 

tarafından baĢlatılan boyut sayısıyla oynama ile evreni anlama fikri günümüze kadar 

artan bir ivme ile farklı teorilerde farklı boyut sayısı ile ortaya çıkmaktadır.  

 

Ekstra boyutlar ile ilgili olarak ilk bilimsel çalıĢmalar 1920‟lerde Kaluza ve Klein (KK) 

tarafından yapılmıĢtır. Bu teori, kütle çekim (gravitasyon) ile elektromanyetizmanın 

yalnız bir ek uzaysal boyutun varlığında birleĢebileceği temeline dayanmaktadır. KK 

teorisine göre evren BEŞ boyutludur. 

 

1970‟lerin sonunda oluĢturulan Standart Model, kütle çekimi dıĢındaki üç temel kuvveti 

(zayıf kuvvet, güçlü kuvvet ve elektromanyetik kuvvet) birleĢtirmeyi baĢarmıĢtır. SM 

birçok deneyle sınanmıĢ çok baĢarılı bir model olmasına rağmen henüz bazı önemli 

sorulara cevap bulamamıĢtır. SM içindeki parçacıkları daha basit bir yapıda birleĢtiren 

ve sonsuzluklar ve doğallıklar gibi problemlere çözüm yolu bulan yeni bir teori 

geliĢtirilmiĢtir. Sicim Teorisi, olarak bilinen ve altı tane ek uzaysal boyutun varlığını 

Büyük BirleĢim 
Teorisi

Elektrozayıf 
Kuvvet

Elektromanyetik 
Kuvvet

Zayıf Kuvvet

Güçlü Kuvvet



37 

 

 

öngören bu teori, dört temel kuvveti birleĢtirmeyi hedeflemektedir. Bu teoriye göre 

evren 10 (ON ) boyutludur. 

 

Sicim Teorisi, atomaltı parçacıklar arası etkileĢmelerden kara deliklerin fiziğine kadar 

her Ģeyi fiziksel olarak açıklayabilmektedir. ġu anda sahip olunan parçacık fiziği 

kuramlarının belki de en radikal alternatifi sicim kuramlarıdır. Diğer bütün kuramlarda, 

temel parçacıklar hep matematiksel bir nokta olarak betimlenmektedirler. Oysa sicim 

kuramları, en temel parçacığın bir sicim olduğunu ve gözlemlenilen bütün diğer 

parçacıkların, bu sicimin açık ya da kapalı durumlarındaki farklı titreĢimlere karĢılık 

geldiğini öngörmektedir. Nasıl ki bir keman telinin farklı titreĢimleri farklı notaları 

ortaya çıkarıyorsa, bu temel sicimin farklı titreĢimleri de farklı parçacıklara karĢılık 

gelmektedir. Bu sicimin uzunluğu ise yaklaĢık olarak 10
-35

 metredir. Sicim kuramlarının 

en büyük baĢarılarından biri, belli oranda kütle çekim kuvvetini de içermeleridir. Bu 

teoride bilinen parçacıklardan baĢka yeni parçacık yoktur. Teoriye göre evren 10 

boyutta titreĢen sicimlerden oluĢmaktadır. Biz 3 uzay ve 1 zaman boyutu olarak 4 

boyutu algılamaktayız, geri kalan 6 boyut ise yoğunlaĢıp kıvrılmıĢtır. Teoride öne 

sürülen sicimler henüz hiçbir hızlandırıcıda gözlemlenememiĢtir [11]. 

 

 

ġekil 2.14 : Yakından sicimlerin dünyası  

Zaman içerisinde, Sicim Teorisi‟nde sorunlar olduğu anlaĢılmıĢ, çok fazla sayıda (beĢ 

tane) Sicim Teorisi‟nin olduğu ortaya çıkmıĢtır. Eğer tüm kuvvetleri birleĢtirecek bir 

teori varsa, bunun tek bir teori olması gerekmektedir ve 1995 yılında beĢ tane Sicim 

Teorisi‟nin daha temel bir teorinin özel durumları olduğu gösterilmiĢ, bu teori             

M-Teorisi olarak adlandırılmıĢtır. Bu birleĢtirici teoriye göre ise evrenimiz ONBİR 

boyutludur.  
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2.3.4. Süpersimetri 

Süpersimetri; Standart Model‟in karĢılaĢtığı sorunları çözmek için 1973 yılında Julies 

Wess ve Bruno Zumino tarafından ortaya atılmıĢtır. SUSY olarak kısaltılmaktadır. 

Temel fikir, bilinen her fermiyona yeni bir bozon ve aynı Ģekilde bilinen her bozona da 

yeni bir fermiyonun varlığını öne sürerek, tesir kesiti hesaplamalarında sonsuz çıkan 

integralleri sonlu hale getirmektir. 

 

Süpersimetri (SUSY), maddenin 1/2 spinli yapıtaĢları (fermiyonlar) ile tamsayı spinli 

kuvvet taĢıyıcıları (bozonlar) arasında SM‟de bulunmayan bir iliĢki öngörmektedir. 

SUSY‟de her fermiyonun 0 spinli ve her bozonun 1/2 spinli birer süpereĢi 

bulunmaktadır. Süpersimetrik eĢlerin en önemli özelliklerinden biri de eĢ fermiyon ve 

bozonların aynı kütleye sahip olmalarıdır. Bu modele göre foton, W, Z, gluon ve Higgs 

bozonlarının, spini 1/2 olan süper eĢleri bulunmaktadır. Bu süper eĢler sırasıyla 

“fotino”, “Wino”, “Zino”, “gluino” ve “Higgsino” olarak adlandırılmaktadır. Kuark 

ve leptonların süper eĢleri ise tam sayı spinlidirler. Bunlar “skuark” ve “slepton” olarak 

adlandırılırlar.  

 

 

ġekil 2.15 : Süpersimetrik parçacıklar 

Standart Model‟in süpersimetrik versiyonu pek çok yeni parçacık içermektedir. Peki bu 

parçacıklar nerededir? ġimdiye kadar yapılan deneylerde, bu parçacıkları gözlemleme 

çalıĢmaları hep baĢarısız olmuĢtur. En basitinden kütlesi elektronun kütlesine eĢit olan 

bir bozon, hiçbir deneyde gözlenememiĢtir. Süpersimetrik eĢlerin gözlenememesiyle 

ilgili bilinen tek açıklama süpersimetrik eĢlerin kütlelerinin, Ģimdiye kadar yapılan 

deneylerde üretilemeyecek kadar ağır olmasıdır. Bu durum evrende tam bir simetri 

olmadığını, bir baĢka deyiĢle, süpersimetrinin kırılmıĢ olduğunu göstermektedir. 

Süpersimetrinin nasıl kırıldığıysa henüz tam olarak anlaĢılamamıĢtır.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Standart_Model
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fermiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bozon
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Parçacık spektrumunu ikiye katlamakla birlikte, SUSY‟nin pek çok avantajı 

bulunmaktadır. TeV-ölçekli kütlelere sahip süpereĢlerin varlığı kuvvetli, 

elektromanyetik ve zayıf etkileĢme Ģiddetlerinin ~10
16

 GeV‟lik bir enerjide aynı 

olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Higgs kütlesinin neden küçük olabileceği (< 1 TeV) 

konusunda doğal bir açıklama getirmektedir. En hafif SUSY parçacıkları olan 

nötralinolar, evrendeki karanlık madde adayları arasındadır. Ayrıca Sicim 

kuramlarındaki bol serbestlik derecesi sorunu, modeli 22 boyutta yazmak yerine 

süpersimetri kullanarak, süpersicimler sayesinde modeli 11 boyutta yazarak çözülebilir. 

Bu yüzden SUSY‟nin varlığı süpersicim modellerinin bir öngörüsü olarak düĢünülebilir. 

SUSY‟nin deneysel olarak gözlenmesi sicim kuramı için bir ileri adım sayılabilecektir 

[11]. 

 

 

ġekil 2.16 : Süpersimetri ile bağlaĢım sabitleri  

Süpersimetri ailesinde bulunan Minimal Süpersimetri Modeli (MSSM) hesaplanabilir 

bir teori olarak ilgi çekmesinin yanı sıra, farklı kuvvetlerin etkileĢim katsayılarını 

yüksek enerjilerde aynı değere taĢıdığı için en olası modellerden biri olarak kabul 

edilmektedir. 

2.3.5. Teknirenk 

Standart Model, pek çok soruya cevap bulamasada, deneysel verilerle ilgili neredeyse 

bütün tahminleri sınanmıĢ ve gözlemlenmiĢtir. Bulmacanın tek eksik parçası henüz 

gözlemlenmemiĢ olan Higgs bozonudur. Higgs bozonu diye temel bir parçacığın hiç bir 

zaman gözlemlenememesi olasılığına karĢılık, temel bir Higgs parçacığı içermeyen 
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modeller de bulunmaktadır. Bu modellerden bir grup Teknirenk kuramları olarak 

isimlendirilmektedir. 

 

Teknirenk kuramlarındaki genel fikir, Higgs diye temel bir parçacık olmasa da, Higgs 

gibi davranan, daha temel parçacıklardan oluĢan parçacıkların olduğudur. Bu 

parçacıkları birbirine bağlayan kuvvete de teknirenk kuvveti adı verilmektedir. Bu 

kuvvet, Standart Model‟deki güçlü kuvvete çok benzemekle beraber, ondan çok daha 

kuvvetlidir. Bu kuvveti hisseden temel parçacıkların ne olduğuysa modelden modele 

değiĢmektedir [11]. 

2.3.6. Kompozitlik 

Bir sistemin kompozit olup olmadığını anlamak için, dıĢarıdan sistemi bir arada tutan 

enerji kadar enerji verilmesi gerekmektedir. Kompozit modellerde, kuark ve leptonların, 

maddenin yeni bir yapı tabakasını oluĢturan ve preon denilen, daha temel alt 

parçacıkların bağlı durumları olduğu varsayılmaktadır. Yani kompozitlik, Standart 

Model‟in yapısız olarak kabul ettiği kuark ve leptonların da aslında temel 

parçacıklardan oluĢtuğunu söylemektedir. Buna rağmen, günümüzde preonların var 

olduğuna iliĢkin hiçbir deneysel kanıt bulunamamıĢtır. 

2.4. HIZLANDIRICI FĠZĠĞĠ VE DEDEKTÖRLER 

1950'li yıllardan baĢlayarak hızla geliĢen hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri sayesinde 

çok yüksek enerjili çarpıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve bu çarpıĢmaların geliĢmiĢ dedektör 

sistemlerinde incelenmesi ile, maddenin temeli olarak bilinen proton ve nötronların 

kuark ismi verilen parçacıklardan oluĢan alt yapılarının olduğu anlaĢılmıĢtır. UlaĢılan 

yüksek enerjilerde yapılan ölçümler protonun yarıçapının yüzde biri kadar olan 

uzaklıklarda maddenin yapısını araĢtırma olanağı sağlamıĢtır.  

 

Hızlandırıcı laboratuarları, kurulmaları ve çalıĢtırılmalarının çok masraflı oluĢları 

nedeniyle dünyada sayılı birkaç merkezde bulunmaktadır. En önemlileri CERN 

(Cenevre), DESY (Hamburg), Fermilab-FNAL (Chicago), KEK (Japonya) ve SLAC 

(California) olarak sayılabilir [2].  
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2.4.1. Hızlandırcılar 

Parçacıkları hızlandırmak onların kinetik enerjilerini arttırmak ile mümkündür. Bir çok 

farklı parçacık hızlandırıcısı olsa da temelde hepsi aynı Ģekilde çalıĢmaktadır. Eğer 

yüklü bir parçacık bir elektrik alana girerse bir kuvvet etkisinde kalır ve pozitif yüklü 

parçacıklar alan yönünde hızlanırlarken negatif yüklü parçacıklar alana ters yönde 

hızlanırlar. 

 

Yüklü parçacıkların hızlandırılması, elektrik alanlarıyla ve ilk bakıĢta kolay görünen bir 

yöntemle yapılmaktadır. Ancak hızlandırma iĢleminin önünde, görelilik kuramının 

koyduğu ciddi bir engel bulunmaktadır. Parçacıklar hızlandıkça kütleleri artmakta ve bu 

sebeple daha fazla hızlandırılmaları giderek zorlaĢmaktadır. Durağan halden baĢlatılıp 

ıĢık hızının %99‟una ulaĢtırılmıĢ bir parçacığın hızını %99.9‟a ulaĢtırmak için, ilk 

aĢamadakinin 3 mislinden fazla enerji harcamak gerekmektedir. Bu nedenle; protonları 

tek bir ıĢın halinde hızlandırıp sabit bir hedefle çarpıĢtırmak yerine, ayrı tüplerde ve zıt 

yönlerde iki ıĢın halinde hızlandırıp kafa kafaya çarpıĢtırmak, enerji tüketimi açısından 

daha ekonomiktir [15]. 

 

Hızlandırma iĢlemi, doğrusal veya dairesel bir yörünge üzerinde yapılmaktadır; yani 

doğrusal ve dairesel olmak üzere iki tip hızlandırıcı vardır. Her iki hızlandırıcı tipinin 

de, birbirlerine göre, artıları ve eksileri bulunmaktadır. Doğrusal hızlandırıcılara kısaca 

„Linac‟ (Linear accelerator) denmektedir. Artan hızı sağlamak için birbiri peĢi sıra 

gittikçe uzunlukları artan drift tüpler kullanılmaktadır.  

 

ġekil 2.17 : Drift sürüklenme tüpleri  

Drift tüplerin içinde herhangi bir alan yoktur. Bu tip hızlandırıcılarda magnet 

kullanılmamaktadır. Tüplerin sonundaki dıĢ alanlar iĢaret değiĢtirmekte ve parçacık 



42 

 

 

böylece büyük bir potansiyel fark görmüĢ olmaktadır. Ayrıca dairesel hızlandırcılarda 

meydana gelen ıĢıma kayıpları doğrusal hızlandırıcılarda yoktur. 

 

Parçacıkların yolları üzerinde atom ya da moleküllere rastlayıp çarparak hız 

kaybetmemeleri için, hızlandırma iĢinin, vakumlanmıĢ bir tüpün içinde yapılması 

gerekmektedir. Eğer tüp bir doğru Ģeklindeyse, bu doğrusal bir hızlandırıcı olur. 

Linac‟ların enerjileri uzunlukları ile sınırlı olduğundan bu tip hızlandırıcılarda, 

parçacıkları daha fazla hızlandırmak, hızlandırıcının boyunu uzatmakla mümkündür ve 

bu yöntem hızlandırıcının maliyetini arttırmaktadır. Bunun alternatifi, ek bir manyetik 

alan uygulamak suretiyle, parçacıkları dairesel yörüngeler üzerinde döndürerek 

hızlandırmaktır.  

 

Dairesel hızlandırıcıların birkaç çeĢidi bulunmaktadır ve uzunluk probleminin 

üstesinden gelmek için parçacıklar aynı rotadan defalarca geçirilerek hızlandırılırlar. 

Kullandığı manyetik ve elektrik alanlar sabit olanlara „siklotron‟, değiĢken olanlara 

„senkrotron‟, biri sabit diğeri değiĢken olanlara ise „siklosenkrotron‟ adı verilmektedir. 

  

 

ġekil 2.18 : Dairesel hızlandırıcı 

Dairesel hızlandırcılarda hızlandırma kaviteleri bulunmaktadır ve uygulanan elektrik 

alanlar sayesinde, parçacıklar hızlandırma kavitelerinin birinden diğerine geçerken 

potansiyel fark altında hızlandırılırlar.  Vakum borusu bir torusdur ve tesir kesiti birkaç 

cm
2
‟dir. Çapı yüzlerce metreden birkaç km‟ye kadar değiĢebilmektedir. Parçacıkların 
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yörüngede tutulması dipol magnetler aracılığıyla sağlanmaktadır. Dairesel 

hızlandırıcılarda, merkezkaç kuvveti altında ivmelenen parçacıkların yaptığı „senkrotron 

ışıması‟ büyük enerji kayıplarına yol açmaktadır. Bu enerji kayıp oranı elektronlar için 

oldukça büyükken, protonlar için ihmal edilebilir düzeydedir. Dairesel hızlandırıcılarda; 

𝑒−𝑒+ ve 𝑝𝑝  için tek bir boru hattı yeterli olmaktadır. Çünkü aynı kütleli ve zıt yüklü 

parçacıklar zıt yönlerde, aynı magnet kullanılarak dolaĢtırılabilir. 𝑝𝑝 veya 𝑒±𝑝 için iki 

ring gereklidir ve farklı magnetler kullanılmaktadır. 

 

Hızlandırmak için elektron ya da proton bulmak oldukça kolaydır. Proton, hidrojeni 

iyonlaĢtırmak suretiyle elde edilmektedir. Diğer yandan, bazı metaller ısıtıldıklarında, 

bir kısmı zaten serbest dolaĢmakta olan dıĢ kabuk elektronlarının kinetik enerjisi 

artmakta ve bunlardan bazıları, metal yüzeyinden kaçıp bir elektron ıĢını 

oluĢturmaktadırlar. Hızlandırılan elektronların, örneğin tungsten çekirdekleriyle 

çarpıĢtırılması sonucunda da pozitronlar üretilmektedir. Daha sonra bu yüklü 

parçacıklar, bir elektrik alanının içine yönlendirilip, alanın uyguladığı kuvvetle (qE) 

ivmelendirilmektedirler. Üzerlerine uygun frekansta elektromanyetik dalga 

gönderildiğinde, dalganın elektrik alan bileĢeni, yolu üzerinde rastladığı parçacıklara 

itme kuvveti uygulamakta ve bu kuvvetin yönü, pozitif yüklü parçacıklar için elektrik 

alanının yönüyle aynıyken, negatif yüklü parçacıklar içinse ters olmaktadır. Dalganın 

tepesine ya da dibine rastlayan parçacıklara büyük, orta kısmına rastlayanlara ise daha 

küçük kuvvetler uygulanmaktadır. Sonuç olarak parçacıklar, yüklerinin iĢaretlerine 

bağlı olarak, iki farklı yöne yönelmektedirler. Manyetik alan bileĢeni, parçacıkların 

hareketlerine dik yönde kuvvet uyguladığından, parçacıklar doğru üzerinde değil, 

spiraller üzerinde kayarlar. Dolayısıyla, manyetik alan kuvvetlerinin kinetik enerji 

artıĢına bir katkısı bulunmamaktadır. Parçacıklar, ana hareket yönlerine dik düzlemde 

de hız bileĢenlerine sahip olabildiklerinden, zamanla bu düzlemde bir dağılma 

gösterirler. Dolayısıyla özellikle çarpıĢtırma öncesinde, bir araya getirilmeleri 

gerekmektedir. Bu amaçla tüp boyunca, ara konumlarda yerleĢtirilmiĢ, odaklayıcı 

'manyetik mercek' ler bulunmaktadır. Daha ağır olan protonları hızlandırmak, 

elektronlara oranla daha zordur. 
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Tablo 2.9 : Elektron ve proton hızlandırıcıları arasındaki farklar 

Elektron Hızlandırıcıları Proton Hızlandırıcıları 

Temizdir 

𝒆− ve 𝒆+ nun kuark yapısı olmadığı 

için arkaplan temizdir  

 

Dağınık ve karmaĢıktır 

𝒒𝒒 veya 𝒒𝒒  etkileĢmeleri nedeniyle 

arkaplan oldukça karmaĢıktır ve birçok 

parçacık içerir 

DüĢük Enerji  

aynı  yarıçap için 

LEP (Sinkrotron ıĢıması)  

𝒆+𝒆−~  200 GeV 

Yüksek Enerji  

aynı yarıçap için 

LHC (pp) LEP tünelinde 14 TeV 

𝒆−𝒆+ nun enerjisi bilinir 𝒒𝒒 veya 𝒒𝒒  ‟ın enerjisi bilinmez 

Verilen çalıĢma Ģartları için Sabit 

Enerji  

 

𝒒𝒒 veya 𝒒𝒒  ‟ın enerji menzili 𝒑𝒑 veya 

𝒑𝒑  

enerjisi için sabittir 

Ayrıntılı çalıĢmalar için en iyisidir Yeni parçacıkları keĢfetmek için en 

iyisidir 

 

Parçacıkları R yarıçapındaki bir tüpün içinde tutabilmek için; manyetik alanın ilgili 

parçacık üzerinde ve parçacığın hareketine dik yönde etki ettirdiği kuvvetin (qvB/c), 

merkezkaç kuvvetine (mv
2
/R) eĢit olması gerekir. Bu eĢitliğin verdiği yarıçap değeri 

(R=mvc/qB) sabit kalmak zorunda olduğundan, parçacıklar hızlandıkça, onları 

yörüngelerinde tutmaya çalıĢan manyetik alanın Ģiddeti arttırılmak durumundadır. 

Dolayısıyla, dairesel tüp üzerindeki bazı konumlarda, güçlü elektromıknatıslar 

bulunmaktadır. Dairesel hızlandırıcıların maliyetini yükselten unsur da budur. 

Hızlandırılan parçacık demetleri; ya sabit hedeflerle çarpıĢtırıldıkları 'sabit hedef' 

deneylerinde, ya da kafa kafaya getirilerek çarpıĢtırıldıkları 'ışın çarpıştırma' 

deneylerinde kullanılmaktadırlar. Parçacıklar, hızlandırılma sürecinde, ivmelendirilen 

her yüklü parçacığın yaptığı gibi, ıĢıyarak enerjilerinin bir kısmını kaybetmekteler. 

„Senkrotron ıĢıması‟ denen bu kaybın miktarı, parçacıklar hızlandıkça giderek artar ve 

dairesel hızlandırıcılarda, ek bir merkezkaç ivmesinin de varlığı nedeniyle, daha 

yüksektir. Buna karĢılık doğrusal hızlandırıcılarda, hızlandırılmıĢ olan demetlerin, 

baĢarıyla çarpıĢtırılamamaları halinde, hızlandırılmaları için harcanmıĢ olan çabanın 

tümüyle boĢa gitmesi söz konusudur. Oysa dairesel hızlandırıcılarda, demetleri daha 
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sonraki turlardan birinde tekrar bir araya getirme imkanı vardır. Doğrusal 

hızlandırıcılar, sabit hedef deneylerinde kullanıldıkları gibi, ıĢın çarpıĢtırmalarında da 

kullanılabilirler. Bazen ön hızlandırıcı olarak kullanılırlar ve hızlandırdıkları parçacıklar 

dairesel hızlandırıcılara aktarılır. ÇarpıĢmadan geriye kalan ya da çarpıĢma sırasında 

ortaya çıkan ürünlerin belirlenmesi yapılan deneylerin ana hedefidir. Bu amaçla çok 

çeĢitli parçacık belirleyicileri olan dedektörlerin kullanılması gerekmektedir [15].  

2.4.2. Dedektör Sistemleri 

Dedektörlerin çoğunda yüklü parçacıkların madde ile elektromanyetik etkileĢimlerinden 

yararlanılmaktadır. Kütlesi elektrondan fazla olan yüklü parçacıklar, dedektörü 

oluĢturan madde içinden geçerken atomik elektronlarla etkileĢerek enerji kaybetmekte 

ve iyonizasyona neden olmaktadırlar, yani atomik elektronların ayrılıp pozitif iyonların 

oluĢması gerçekleĢmektedir. Elektronlarda ve fotonlarda enerji kaybetme mekanizması 

yok olmadır, sonuçta ortaya çıkan daha düĢük enerjilerde parçacık sağnaklarıdır. 

Dedektör ortamındaki bu etkileĢmeler çoğunlukla bir çeĢit analog sinyal oluĢturmakta, 

bu sinyaller standart sinyallere dönüĢtürülerek dedektörden geçen parçacıkların 

yörüngelerinin bulunması ve enerjilerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.  

               

Parçacık etkileĢimlerini gözleyen ve ölçen sistemler, çeĢitli dedektör parçalarından 

oluĢan kompakt sistemlerdir. Tek bir dedektör sistemi, ölçülmesi gereken tüm 

parametreleri ölçmek için uygun değildir. Dedektörlerde en önemli özellikler, ölçüm 

hassasiyeti ve dedektörün yanıt verme zamanıdır. 

 

Temel olarak parçacık fiziği deneylerinde dedektörler izlemede (tracking), momentum 

ölçümünde, parçacıkların tanınmasında (örnek olarak, kütle ölçümü) ve enerji 

ölçümlerinde (kalorimetrelerde) kullanılmaktadırlar. Ayrıca tetikleme (triggering) ve 

veri biriktirimi (data acquisition) sistemleri, istenen olayların seçimi ve verinin çeĢitli 

dedektör parçalarından alınarak birleĢtirilip, teyplere yazılması iĢlemlerini 

gerçekleĢtirmektedirler. 

 

Parçacık çarpıĢması sırasında ve sonrasında meydana gelen olayların neler olduğunu 

görebilmek ve inceleyebilmek için, bir olay sonrası, çok miktarda parçacığın oluĢtuğu 
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bölgelere dedektörler yerleĢtirilmektedir. Dedektörler incelenecek çarpıĢmanın çeĢidine 

göre değiĢik Ģekillerde inĢâ edilirler.  

 

Sabit Hedef: Parçacıklar ileri istikamete doğru giderler. Bu nedenle dedektörler 

parçacıkların akıĢ yönüne yerleĢtirilmektedir. 

 

 

 

 

ġekil 2.19 : Sabit hedef 

Çarpışan Demetler: Parçacıklar bütün istikametlere yayılırlar. Bu nedenle dedektör, 

küresel veya çoğunlukla silindir biçimindedir.  

 

 

 

 

ġekil 2.20 : ÇarpıĢan demetler 

Parçacıkların bozunum ürünlerine bakıp, bunlardan bozunan parçacıkların varlığını 

anlamak mümkündür. DeğiĢik parçacıklara ve bozunum ürünlerine bakmak için, çok 

bileĢenli dedektörler dizayn edilmiĢtir (böylelikle bir olayın değiĢik yönleri test 

edilebilmektedir). Bu bileĢenler, bir olayda çok sayıda üretilen parçacıkların enerjilerini, 

momentumlarını ve/veya değiĢik parçacık çeĢitlerini ayırma gibi en fazla bilginin elde 

edilebileceği Ģekilde düzenlenmiĢlerdir ve böylece bütün bu bileĢenler bir olayı 

incelemek için beraber çalıĢtıklarında, bir parçacıklar kümesi içinden belirli parçacıkları 

ayıklayıp inceleyebilmektedir. Bunun yanında dedektörler, çok miktardaki çarpıĢmalar 

sonucunda elde edilen milyonlarca veriyi kaydetmektedirler. Bu yüzden bu dataları 

toplamak, yorumlamak ve analiz etmek için geliĢmiĢ bilgisayarlara ihtiyaç vardır. 

Parçacık fiziğinde bu tip olaylar analiz edilerek Standart Model için kanıtlar 

bulunmuĢtur. Modern bir parçacık dedektörünün bileĢenleri incelenecek olunursa; 

 

İz takip edici; dedektörün iç bölgesidir ve tüm yüklü parçacıkların izlerini kaydetmek 

üzere planlanmıĢtır. Bu kısım bir sürüklenme odası yada silikon Ģeritlerden oluĢan bir 
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tabaka olabilir. Bu sistem, çarpıĢmada oluĢan yüklü parçacıkların enerjilerinin bir 

kısmını iyonizasyon vasıtasıyla kaybettirerek parçacıkların yükünü, yörüngesini ve 

momentumunu belirlemektedir. 

            

                

 

      

 

 

 

 

 

ġekil 2.21 : Modern bir parçacık dedektörü 

 

Elektromanyetik kalorimetre; elektron, pozitron ve fotonların toplam enerjisini 

ölçmektedir. Bu parçacıklar kalorimetre içindeki madde ile etkileĢerek elektron-pozitron 

çiftlerini üretmektedirler. Pozitronlar yada elektronlar atomların elektrik alanı ile 

saptırıldığında foton yayarlar. Fotonlar daha fazla foton yayan elektron veya pozitron 

çiftlerini üretirler. Son elektron pozitron çiftlerinin sayısı ilk parçacığın enerjisi ile 

orantılı olmaktadır. 

 

Hadron kalorimetre; hadronların toplam enerjisini ölçmektedir. Hadronlar bu bölge 

içindeki yoğun madde ile etkileĢirler ve yüklü parçacıklar oluĢtururlar. Daha sonra bu 

yüklü parçacıkların depoladıkları enerji ölçülür. 

 

Muon odaları; sadece muonların ve nötrinoların ulaĢabildiği uzaklıktadır. Muonlar 

gözlenebilirler fakat zayıf etkileĢimli nötrinolar gözlenemeden bu bölmeden kaçarlar. 

Nötrinoların varlığı kayıp enerji ile belirlenmektedir. 

 

Mıknatıs; manyetik alan içinde parçacıkların yörüngesi kavis çizer. Kavisin yarıçapı ve 

yönü parçacığın momentumu ve yükü hakkında bilgi verir. 
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Dedektörün her bir bileĢeni parçacıkların farklı özelliklerini test etmek için, bütün 

parçacıkların farklı katmanlardan sırayla geçmelerini sağlayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Bir parçacığın varlığından, dedektörle ölçülebilir Ģekilde etkileĢmedikçe yada 

gözlenebilen baĢka parçacıklara bozunmadığı sürece bahsedilemez. AĢağıdaki Ģekilde 

dedektör bileĢenleri gösterilmektedir. Nötrinolar bu tabloda gösterilmemiĢtir çünkü, 

maddeyle çok nadir etkileĢmeye girerler ve ancak, kayıp madde ve enerji ile 

bulunabilmektedirler. 

 

 

ġekil 2.22 : ÇeĢitli parçacıkların dedektörün değiĢik bileĢenleri ile etkileĢmesi 

ġekil 2.22‟de görüldüğü gibi; elektron ve pozitron gibi yüklü parçacıklar, hem iz takip 

edici odada hem de elektromanyetik kalorimetrede gözlenmektedirler. Nötronlar ve 

fotonlar gibi nötral parçacıklar, iz takip edici odada gözlenemezler; varlıkları ancak 

dedektör ile etkileĢtiklerinde anlaĢılmaktadır. Fotonların varlığı elektromanyetik 

kalorimetre ile, nötronların varlıkları ise hadron kalorimetrede biriktirdikleri enerji ile 

fark edilmektedir. Her parçacık çeĢidinin dedektörde kendisine özgü bir "imzası" (izi) 

bulunmaktadır. Örneğin, eğer bir parçacık yalnızca elektromanyetik kalorimetrede 

görünüyorsa, onun bir foton olduğundan oldukça emin olunur.  

 

Parçacıkların tanınması için taĢıdıkları kütleler, momentumları (hız x kütle) ve enerjileri 

ya da hızları bilinerek hesaplanabilmektedir. Bu sebeple bir dedektörün önemli 

iĢlevlerinden birisi de, bir parçacığın yükünü ve momentumunu ölçmektir. Bunun için, 

dedektörün iç kısmı, özellikle iz takip edici alet, güçlü manyetik alan içinde 

http://bilge.science.ankara.edu.tr/Atilla/leptonlar.html
http://bilge.science.ankara.edu.tr/Atilla/hadronlar.html
http://bilge.science.ankara.edu.tr/Atilla/hadronlar.html
http://bilge.science.ankara.edu.tr/Atilla/fotonlar.html
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bulunmaktadır. Yüklü parçacıkların iĢaretleri, parçacıkların izlediği yoldan kolayca 

tespit edilmektedir. Çünkü artı ve eksi parçacıklar aynı manyetik alanda zıt yönde kavis 

çizerler. Parçacıkların momentumları da yine dedektörlerde hesaplanabilmektedir. 

Çünkü momentumu daha fazla olan parçacığın izlediği yolun yörüngesi daha az kırılır 

yani geniĢ çaplı olur. Bunun sebebi, fazla momentumlu parçacığın manyetik alanda 

daha az zaman geçirmesidir [16]. 

2.5. BÜYÜK HADRON ÇARPIġTIRICISI (LHC) 

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarlarından biri olan CERN (Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire), 29 Eylül 1954 yılında 12 Avrupa ülkesi 

arasında yapılan anlaĢmayla Cenevre'de kurulmuĢtur. Kurumun amacı, Avrupa 

ülkelerinin güçlerini birleĢtirerek, ortak bir program çerçevesinde parçacık fiziğinin 

geliĢmesine katkıda bulunmaktır. Kurucu üye ülkeler; Belçika, Danimarka, Batı 

Almanya, Fransa, Yunanistan, Ġtalya, Hollanda, Norveç, Ġsveç, Ġsviçre, Ġngiltere ve 

Yugoslavya‟dır. ġu anda 17 üyesi olan CERN'e üye olan diğer ülkeler Finlandiya, 

Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ġspanya‟dır. Ne yazık ki Türkiye üye değil; gözlemci 

statüsündedir. Binlerce fizikçinin çalıĢtığı CERN'nün yıllık bütçesi bir milyar Ġsviçre 

frankı kadardır. Üye ülkelerin yanı sıra, dünyanın hemen her ülkesinden gelen fizikçiler 

CERN'deki çeĢitli projelere katılmaktadır. Ayrıca CERN'de yapılan her çalıĢma, anında 

dünyanın her tarafına bilimsel dergiler ve bilgisayar ağı aracılığıyla iletilmektedir. 

 

CERN'in adı Avrupa Nükleer AraĢtırma Merkezi'dir, ancak CERN bir nükleer enerji 

merkezi değildir. Nükleer enerji merkezlerinde bir takım maddelerden (uranyum, 

plütonyum gibi) enerji elde edilmektedir. Oysa CERN'de bunun tam tersi bir iĢlem söz 

konusudur. CERN'de çok küçük miktarlardaki enerji çok ileri derecede 

yoğunlaĢtırılarak madde elde edilmektedir. Örneğin, iki parçacık çarpıĢtırıldığında 

bunlardan açığa çıkan enerji maddeye dönüĢmekte ve daha çok miktarda parçacık elde 

edilmektedir. Yine de, 41 yıllık deneyler sonucu ortaya çıkan madde miktarı bir 

miligramı geçmez [17]!  

 

CERN'deki ilk parçacık hızlandırıcısı 600 MeV'lik Synchro-Cyclotron (SC) 1957'de 

faaliyete geçmiĢ ve uzun zamandır beklenen pion bozunumunun (pionun elektron ve 
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nötrinoya bozunumu) gözlemlenmesini sağlamıĢtır. 1958'de tamamlanan Proton 

Synchrotron'u (PS) protonları 24 GeV enerjisine kadar hızlandırabilmekteydi. Bu, o 

yıllarda eriĢilebilen en yüksek enerjiydi. 1960'larda parçacıkları gözlemlemenin en 

yaygın yöntemi, onların kabarcık odasında (bubble chamber) bıraktığı izlerin fotoğrafını 

çekmekti. Etrafındaki manyetik alan sayesinde, yüklü bir parçacığın kimliğini bıraktığı 

izden çıkarmak kolaydı. Proton hızlandırıcısından gelen yüksek enerjili protonlar, 

kabarcık odasının içinde bulunan sıvının atomlarının çekirdeğiyle çarpıĢınca ortaya 

yüksek enerjili birçok parçacık çıkmakta ve bunlar, kaynama noktasına yakın olan 

sıvının içinde yol alırken, yüksek enerjileri sayesinde kabarcıklar oluĢturmaktalar. Aynı 

anda fotoğrafları çekilmekte ve bu fotoğraflar tek tek incelenerek parçacıkların 

özellikleri saptanmaktadır. Bu yöntemle, 1950-60'larda yüzlerce parçacık bulunmuĢtur. 

Zaman içinde toplanan veriler sayesinde, parçacıkların kendi aralarında gruplar 

oluĢturdukları ve daha küçük parçacıklardan meydana geldikleri keĢfedilmiĢ ve 

böylelikle kuark teorisi ortaya çıkmıĢtır. O yıllarda yapılan çalıĢmalar, bulunan yeni 

parçacıklar, sonraları geliĢtirilen standart fizik teorisinin (yerçekimi hariç evrendeki 

diğer üç kuvveti birleĢtirmeye çalıĢan teori) ve kuark teorisinin temel malzemesini 

oluĢturmuĢtur.  

 

Modern parçacık dedektörlerinin geliĢmesinde CERN'deki çalıĢmaların büyük rolü 

vardır. 1968 yılında Multiwire Proportional Chambers ve Drift Chambers denilen yeni 

tip elektronik parçacık dedektörleri CERN'de geliĢtirilmiĢtir. Bunlar sayesinde çok daha 

hassas ölçümler yapmak ve parçacıkların izlerini anında saptamak olanaklı hale 

gelmiĢtir. Bu dedektörler, içinden geçen parçacığın yönünü, enerjisini ve zamanını 

vermektedir. Temel ilke, parçacığın dedektörün içinden geçerken iyonizasyona (yani 

atomlardaki elektronların kopmasına) yol açarak, elektrik sinyalleri yaratmasıdır. 

Bilgisayar alanındaki geliĢmeleri de unutmamak gerekir. Saniyenin milyarda biri kadar 

küçük zaman dilimlerinde milyarlarca verinin ve elektrik sinyallerinin toplanması ve 

bunların değerlendirilmesi için devasa bilgisayar programları ve geliĢmiĢ elektronik 

devreler gerekmektedir. Böylece elektronik ve bilgisayar alanında büyük adımlar 

atılmıĢtır.  

 

CERN'deki önemli buluĢlardan biri de 1973'de, nötrino parçacığının yüksüz akım 

alıĢveriĢi sayesinde baĢka bir parçacıkla etkileĢime girebileceğinin ispatlanmasıdır. 
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Böylelikle, elektromaneytik kuvvetle zayıf kuvvetin birleĢtirilebileceği deneysel olarak 

görülmüĢ ve yeni fiziğin kapıları açılmıĢtır.  

 

CERN'deki 450 GeV'lik (450 000 000 000 eV) Süper Proton Synchroton'nu (SPS) 

1976'da çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Yine o yılların en büyük hızlandırıcısı olan SPS‟de 

proton ve anti-protonlar aksi yönlerde hızlandırılarak, parçacık dedektörlerinin içinde 

çarpıĢtırılmaktaydı. Bu sayede elde edilen çok büyük enerjilerde; yeni parçacıkları 

gözlemlemek, eldeki teorileri test etmek olanaklı olmuĢtur.  

 

1980'lerin sonlarında faaliyete geçen Large Elektron-Positron (LEP) dünyanın en büyük 

elektron - pozitron hızlandırıcısıydı. Yerin 100 metre altında inĢa edilen ve yaklaĢık 27 

km'lik çember seklinde bir tünel olan LEP'de elektronlar ve pozitronlar (anti-elektron) 

ıĢık hızına yakın hızlarda hızlandırılarak, dört noktada çarpıĢtırılmaktaydı. Bu dört 

noktada dört büyük dedektör vardı ve her biri 4 katlı apartman büyüklüğünde olan bu 

dedektörlerde, elektron pozitron çarpıĢmasından ortaya çıkan parçacıklar incelenmiĢti. 

LEP deneyinin en önemli yönü, Z bozonu adı verilen elektrozayıf kuvvet taĢıyıcısını 

üretmesidir. Ġlk defa 1983'de (LEP'den önce) yine CERN'de gözlemlenen Z bozonu 

sahip olduğu 90 GeV'lik bir kütleyle (protonun kütlesinin 90 katı) fizik teorilerinin 

geçerliğini ispatlamakta büyük önem taĢımaktadır. Bu Z bozonunu çok miktarlarda 

(milyonlarca) üretmek ve ortaya çıkan yeni parçacıkları çok miktarda istatistiksel 

verilerle incelemek önemlidir.  

 

Large Hadron Collider (LHC); 2000 yılında faaliyeti sona eren LEP çarpıĢtırıcısı yerine 

inĢaa edilmiĢtir. CERN parçacık fiziği laboratuarındaki bir deney olan LHC, çevresi 27 

km ve yer yüzeyinden 100 metre derinlikteki boyutları ile dünyanın en büyük ve en 

güçlü parçacık hızlandırıcısıdır.  LHC‟nin kapladığı alan içine Bermuda, Monako ve 

dört Vatikan kenti sığdırılabilir. Amacı büyük patlamadan kısa bir süre sonra oluĢan 

koĢulları yeniden yaratarak maddenin temel doğasını incelemek ve Standart Model‟in 

bir öngörüsü olarak varolduğu düĢünülen Higgs parçacığını bulmaktır. Ayrıca LHC, 

evrenin SM tarafından açıklanamayan %96‟lık bölümü nerede, madde-antimadde 

arasındaki fark nedir vb. sorulara da cevap arayacaktır. 
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LHC, protonları ıĢık hızına eriĢecek Ģekilde hızlandıracak ve 14 TeV‟lik bir enerjide 

kafa kafaya çarpıĢtıracaktır. Bu miktar, günümüzün en güçlü hızlandırıcısı olan Fermi 

Ulusal Laboratuarı‟ndaki Tevatron‟da kazanılan enerjiden yedi kat daha fazladır. Ayrıca 

LHC‟deki ağır iyon çarpıĢmalarının (kurĢun-kurĢun) kütle merkezi enerjisi de yaklaĢık 

1000 TeV olacaktır.  

 

ġekil 2.23 : Proton demetlerinin hızlandırılma aĢamaları 

 

LHC‟de 7 TeV‟lik enerjiye ulaĢacak proton demetleri ilk olarak doğrusal hızlandırıcıda 

(linac) 50 MeV‟e kadar hızlandırılacak daha sonra ise enerjileri PS makinesinde 26 

GeV‟e, PS‟den SPS‟ye gönderilerek 450 GeV‟e çıkarılacaktır. Bu enerjiye ulaĢıldığında 

parçacıklar LHC içinde 0.9999999991 ıĢık hızında hareket edecekler ve her bir proton 

27 km‟lik yolu saniyede ~11.000 defa dönmüĢ olacaktır. Her bir tünelde 2835 adet 

demet bulunacak ve demet baĢına proton sayısı 10
11

 olacaktır. LHC, parçacıkların 

çarpıĢma Ģansını arttırmak için ıĢın çapını, çarpıĢma noktasında düĢürebildiği kadar 

düĢürecek; içerisinde 10
11

 proton bulunan her bir demetin kalınlığını etkileĢme 

noktasında 64 mikrona (bir insan saçı kalınlığında) kadar indirecektir. Ortalama 20 

proton-proton çarpıĢması, belirlenen dört çarpıĢma noktasında 25 ns‟de bir (çarpıĢma 

frekansı 40 MHz olur) gerçekleĢecek, saniyede 800 milyon (bazı protonların 

çarpıĢmadan geçmesi ihtimalinden dolayı yaklaĢık olarak 600 milyon çarpıĢma kabul 

edilebilir) adet meydana gelecektir. Yani çarpıĢmalar o kadar sık gerçekleĢecek ki, bir 

çarpıĢmadan çıkan parçacık dedektör boyunca hareket ettiği anda, bir sonraki çarpıĢma 

dedektörün merkezinde olmuĢ olacaktır. Yüksek ıĢınlığın 10
34

 cm
-2

 sn
-1

 ve düĢük 

ıĢınlığın ise 2x10
33

 cm
-2

 sn
-1

 olması beklenmektedir. Halka boyunca zıt yönlerde hareket 

eden proton demetlerinin enerjisi güçlü elektrik alanları ile yükseltilecek, böylece her 

bir turda, parçacıklar daha fazla enerji kazanacaklardır. Bu kadar yüksek enerjili 
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demetleri kontrolde tutmak için, 1.9
0
K yani -271

0
C‟lik (bu dıĢ uzaydan daha soğuk bir 

sıcaklıktır) mutlak sıfırın iki derece yakınına kadar soğutulmuĢ süperiletken 

elektromıknatıslar tarafından üretilen çok büyük manyetik alanlar kullanılacaktır. 

Deneyde kullanılacak dipol magnet sayısı yaklaĢık 9300 tanedir ve bu magnetler 

protonları yörüngede tutabilmek için 8.33 Tesla‟lık manyetik alan sağlayacaklardır. Her 

bir dipol magnet 14.3 m uzunluğunda ve yaklaĢık 35 ton ağırlığındadır. Dipol 

magnetlerin sağlayacağı manyetik alan yaklaĢık olarak dünyanın manyetik alan 

Ģiddetinden 200.000 kez daha büyüktür. Demet borusu 10
-10

 Torr‟luk ultra yüksek 

vakum değerine (cm
3
 baĢına 3 milyon molekül) sahip olacaktır ki bu da yaklaĢık olarak 

dünyanın 1000 km yükseklikteki vakum basıncına eĢittir. IĢın demetleri, çok sayıdaki 

mıknatıstan geçerek vakum ortamındaki ıĢın borusunda hareket edeceklerdir. LHC‟deki 

toplam süperiletken telin uzunluğu bugüne kadar dünyada döĢenmiĢ en uzun 

süperiletken kablolama olup 250.000 km‟dir ve bu uzunluk ekvator çevresini 6.8 defa 

saracak miktardır. Bu süperiletken tellerin her biri 6300 adet niobium-titanium lifinin 

bir bakır içinde gömülmesinden oluĢmuĢtur. Her bir lifin kalınlığı insan saçının onda 

biri kadardır. Ultra soğuk (bunu sağlamada gerekli olan sıvı helyumu üretmek için çok 

büyük bir cryogenics sisteme ihtiyaç vardır) olduğunda tel elektriği hiçbir direnç 

göstermeden iletmektedir. 

 

LHC deneylerinin (CMS, ATLAS, ALICE, LHCb) hepsinin toplam bir yılda üreteceği 

data 10 milyon GB‟dan daha fazla olacaktır (Bu kadar CD üst-üste konsa 20 km 

yüksekliğinde bir CD süper-gökdeleni olurdu). LHC‟de çalıĢan bilim adamları, Grid 

Hesaplama Sistemi adı altında 100‟den fazla küçük ve büyük hesaplama merkezinden 

oluĢan; depolama, iĢleme ve analiz iĢlemlerinin sorumluluğunu paylaĢacak bir sistem 

oluĢturmuĢlardır. Ancak GRID sistemi sayesinde bu kadar büyük miktarda data iĢlenip, 

analiz edilebilecektir [18].  

2.5.1. LHC Deneyleri 

LHC‟de yapılması planlanmıĢ ve çoğunluğu çalıĢmaya hazır olan toplam altı deney 

mevcuttur. Bunlar ; 
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dir. Bu deneylere dünyanın 85‟den fazla ülkesinden 7000‟den fazla bilim adamı 

katılmaktadır. 14 TeV‟lik kütle merkezi enerjisinde proton-proton ve ağır iyon 

çarpıĢmaları sağlayacak olan LHC‟de planlanan 6 deneyden CMS ve ATLAS, Higgs ve 

yeni fizik aramak üzere genel amaçlı olup; LHCb, b kuarkı içeren parçacıkları; ALICE 

ağır iyon çarpıĢmalarını; TOTEM toplam tesir kesiti ölçümünü; LHCf ise uzak bölgede, 

parçacıkların üretim tesir kesitini inceleyecektir. Evrenin yapısının çözümlenmesi gibi 

önemli bir amaç doğrultusunda Dünya uluslarının ortaklaĢa çalıĢmaları bu deneylerin 

önemini arttırmaktadır [19]. 

 

ALICE (A Large Ion Collider Experiment); çok küçük boyutlarda maddenin fiziğini 

araĢtıracaktır. ALICE dedektörü bir ağır iyon dedektörü olarak çekirdek-çekirdek 

etkileĢmelerini LHC enerjilerinde incelemek için kurulmuĢtur. Amacı çok yüksek enerji 

yoğunluğunda kuvvetli etkileĢen maddelerin fiziğini araĢtırmaktır ki burada maddenin 

yeni bir fazı olarak kabul edilen kuark-gluon plazma oluĢumu beklenmektedir. Büyük 

patlamadan çok kısa bir zaman sonra erken evrenin yaratılma Ģartları kurĢun iyonlarının 

çarpıĢmaları ile araĢtırılacaktır. Bu Ģekilde oluĢturulacak kuark-gluon plazması ile erken 

evren koĢullarının sağlanacağı düĢünülmektedir. Böyle bir fazın varlığı ve özellikleri, 

QCD içindeki hapsolma ve chiral-simetri konusunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Bu amaçla ağır çekirdeğin çarpıĢmasında ortaya çıkan e, µ ve hadronlar araĢtırılacaktır. 

Dedektör ayrıca bir referans noktası oluĢturmak üzere proton-proton çarpıĢmalarını da 

inceleyecek ve böylece LHC deneylerinde yapılacak fizik araĢtırma sonuçlarını 

karĢılaĢtırma yapabilmek amacıyla data toplayacaktır. 31 ülkeden, 109 farklı enstitüde 

çalıĢan 1000‟den fazla bilim adamının görev aldığı bu deneye Türkiye‟den Yıldız 

Teknik Üniversitesi katılmaktadır. Dedektör; 26 m uzunluğunda, 16 m yüksekliğinde ve 

16 m geniĢliğinde olup 10.000 ton ağırlığındadır [19, 20]. 
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ATLAS (A Torodial LHC ApparatuS); çok yüksek enerjilerde kafa kafaya proton 

çarpıĢmalarında evrenimizi oluĢturan temel kuvvetleri, maddenin temel yapısını ve yeni 

fiziği araĢtıracaktır. Bu deneydeki çalıĢmalara Türkiye'den Ankara Üniversitesi, 

Boğaziçi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi katılmaktadır. LHC‟deki genel kullanımlı 

ikinci dev dedektör olan ATLAS geleneksel solenoid mıknatısların yerine toroidal 

mıknatıslara dayanmaktadır [19].  

 

CMS (Compact Muon Solenoid); genel amaçlı bir dedektördür ve manyetik alanı 

solenoid Ģeklindeki bir mıknatıs tarafından oluĢturulmaktadır. Bazı fizik süreçlerinin iyi 

algılanabilmesi için özel tasarımı vardır. 37 ülkeden, yaklaĢık 2000 fizikçi ve mühendis 

katılmakta, 155 Enstitü katkı vermektedir. Bu deneydeki çalıĢmalara Türkiye'den 

Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi projeler 

kapsamında katılmaktadır. “Compact Muon Solenoid”  Higgs ve öteki yeni parçacıklar 

için yürütülecek araĢtırmada baĢı çekecek olan genel kullanımlı iki dev dedektörden 

birisidir [17, 19].  

 

LHCb (A Large Hadron Collider beauty); dedektörü “alt” kuark ve antikuarkları 

araĢtırarak evrende antimadde bulunmayıĢının gizemini ortaya çıkarmaya çalıĢacaktır. 

Dedektör çarpıĢma noktasının yalnızca bir tarafını izleyecektir. Deneye 13 ülkeden 48 

farklı enstitüden 650 bilim adamı katılacaktır. 21 m uzunluğa, 10 m yüksekliğe ve 13 m 

geniĢliğe sahip olan dedektör 5600 ton ağırlığındadır [17]. 

 

TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement); deneyi genel 

amaçlı deneylerde gerçekleĢtirilmesi zor olan, uzaktaki parçacıklara yoğunlaĢmıĢ fizik 

araĢtırmalarıdır. Bu çalıĢmaların dıĢında LHC ıĢınlığını ve proton büyüklüğünü ölçmek 

için kullanılacaktır. TOTEM‟in bunu yapabilmesi için LHC demetine çok yakın 

üretilmiĢ parçacıkları dedekte etmesi gerekmektedir. Bu dedektör özel olarak dizayn 

edilmiĢ vakum odası içermektedir ve burada bulunan „Roman kabı‟ LHC‟deki ıĢın 

tüpüyle bağlantılıdır. CMS deneyinde çarpıĢma noktasına yakın 4 noktaya ikiĢerli 

Roman kabı toplamda 8 adet olmak üzere konulacaktır. CMS ve TOTEM bilimsel 

olarak birbirinden farklı iki deney olmasına rağmen TOTEM deneyi, CMS 

dedektöründen ve LHC‟nin diğer deneylerinden elde edilen sonuçlarla tamamlanmıĢ 

olacaktır. TOTEM deneyinde 8 ülkeden, 10 farklı enstitüde çalıĢan 50 bilim adamı 
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bulunmaktadır. Dedektör 440 m uzunluğunda, 5 m yüksekliğinde, 5 m geniĢliğinde ve 

20 ton ağırlığındadır [19]. 

 

LHCf (Large Hadron Collider forward); LHC deneyleri içindeki en küçük deneydir. 

LHC halkası üzerinde ATLAS bölgesine yakın bir yere kurulacaktır. p-p ve çekirdek-

çekirdek etkileĢmelerinde en uzaktaki bölgede oluĢacak nötr parçacık üretim tesir 

kesitini hesaplamak amacıyla yapılmıĢtır. 4 ülkeden, 10 farklı enstitüden 22 bilim 

adamının katılacağı deneydeki dedektör; 30 cm uzunluğunda, 80 cm yüksekliğinde ve 

10 cm geniĢliğinde olup 40 kg ağırlığındadır [19].    

   

80‟li yıllarda uluslar arası bilim platformunda düĢünülen ve 90‟lı yıllara gelindiğinde 

yapımına baĢlanan LHC deneyi, 10 Eylül 2008 tarihinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ancak 

hatalı elektrik bağlantısı nedeniyle hızlandırıcının iki mıknatısı arasına aĢırı soğutulmuĢ 

helyumun sızması, deneyin uzun süre ertelenmesine sebep olmuĢtur. Arızanın 

giderilebilmesi için tünel içi sıcaklığın mutlak sıfırdan normal koĢullara gelmesi 

beklenecek, sıcaklıkların çalıĢma Ģartlarına uygun hale getirilmesinden sonra arızanın 

giderilmesi sağlanacak ve onarım sonrası cihaz yeniden soğutulacaktır. Tüm bu 

iĢlemlerin bitmesi Kasım ayı ortalarını bulmakta ve Kasım ortası da CERN‟in yıllık 

olağan kıĢ tatilinin baĢlamasına denk gelmektedir. 9 ġubat 2009 tarihinde CERN 

yetkilileri, yeni LHC çalıĢma programının 2009 Ekim sonundan itibaren tekrar 

baĢlayacağını ve 2010 sonbaharına kadar sürekli çalıĢtırılmasının planlandığını ilan 

etmiĢlerdir. 

2.5.2. ATLAS Deneyi 

ATLAS, Ģimdiye kadar inĢa edilmiĢ en büyük parçacık fiziği dedektörüdür. Uzunluğu 

46 m, yüksekliği 25 metre ve ağırlığı 7.000 ton olan dedektör bu ölçüleriyle, dünya 

üzerindeki en büyük canlı olan yetiĢkin bir mavi balinanın 1.5 katı uzunluğundadır. 

Yeraltında bulunan halka Ģeklindeki dev LHC deneyinin bir bölümünü çevreleyen 

ATLAS dedektörünün amacı dünya üzerinde görülmüĢ en enerjik parçacık 

çarpıĢmalarını yaratarak, evrendeki her Ģeyin temeli olan parçacıkları incelemektir. 

Mümkün bilinmeyenler dıĢında; kütlenin orijini, uzayın ekstra boyutları, mikroskobik 

kara delikler, Higgs bozonları ve evrenin karanlık maddeyi oluĢturan parçacıklarına 

kadar çok geniĢ bir boyutta değiĢik fizik konularını araĢtıracaktır. Boyut olarak en 
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büyük LHC dedektörüdür. ATLAS kollaborasyonunda, 37 ülkeden 159 üniversite ve 

laboratuvardan katılan yaklaĢık 2500 fizikçi bulunmaktadır [19, 21].   

 

ATLAS dedektörü, iki parçacık demetinin çarpıĢma noktasını çevreleyen birçok 

odacıktan oluĢmaktadır. Deneyde çarpıĢma sırasında üretilen parçacıkların, odalardan 

herhangi birinin içine bir iz bıraktıkça yada enerjilerini boĢalttıkça, kayıtları tutulacak, 

bu parçacıkların enerjileri ve momentumları birleĢtirilerek, proton çarpıĢmalarının anlık 

sonuçları yeniden meydana getirilip, hangi parçacıkların kısa sürede oluĢtuğu ortaya 

çıkartılacaktır. 

 

 

ġekil 2.24 : ATLAS dedektörü 

 ATLAS‟ın amaçlarından biri, Standart Model‟de eksik kalan en son parça olan Higgs 

bozonunu aramaktır. Süper-ağır parçacıkları görmek, doğadaki tüm kuvvetlerin 

birleĢtirildiği bir kuram olan SUSY kuramının ilk kanıtı olabilir. ATLAS, Ģimdiye kadar 

görülmüĢ en enerjik çarpıĢmalar üzerinde çalıĢacağı için, madde hakkında hiç 

umulmayan ve ĢaĢırtıcı bazı Ģeyleri keĢfetmek yolunda bir umut ıĢığı vaat etmektedir 

[21]. 

 

ATLAS, CMS‟deki fizik amaçlarıyla aynı olarak, çarpıĢmalarda yaratılmıĢ parçacıkların 

izleri, enerjileri ve kimlikleri ile ilgili ölçümlerden oluĢan bilgileri kaydedecektir. Her 

iki deneyin amacı aynı olmasına rağmen, dedektörlerinin magnet sistemleri teknik 

olarak oldukça farklı bir Ģekilde dizayn edilmiĢtir. ATLAS dedektörünün esas farklılığı 

çok büyük ölçülerde olan şekerli çörek Ģeklindeki magnet sistemidir. Bu sistem 8 adet 
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her biri 25 m uzunluğunda olan süperiletken magnetik halka Ģeklindeki borulardan 

oluĢmuĢtur.  

 

Yüksek enerjili parçacıklar, içlerinde çok yüksek düzeyde enerji barındırmaktadırlar. Bu 

nedenle ATLAS‟ın, LHC‟de her bir saniye gerçekleĢecek milyarlarca proton 

çarpıĢmasını yakalayabilecek ve sınıflandırabilecek kapasitede olması gerekmektedir. 

Her bir çarpıĢma, dedektöre saçılan inanılmaz miktarda parçacık göndereceğinden, bu 

oldukça ustalık isteyen bir görev olacaktır. ATLAS çalıĢmaya baĢladığında saniyede 

~60 TB data üretecektir. Eğer her saniye üretilen datalar bir CD‟ye kaydedilmiĢ olsa, 

kaydedilen bu CD‟ler üst üste konulduğunda hemen-hemen 60 m üzerinde olacaktır ve 

bir yılda birikecek toplam CD miktarı Ay‟a iki defa gidip gelecek yüksekliğe denktir. 

Datanın hızı da aynı zamanda 50 milyar telefon görüĢmesinin yapılmasına eĢit olacaktır 

(yani saniyede 50 milyar farklı bilgiyi ayırma gücü). Fakat ATLAS gerçekte bu datanın 

sadece çok küçük bir miktarını kaydedecek, (bu yeni fiziğin izlerinin bulunduğunu 

düĢündüğümüz kısım) kaydedilen bu miktar da dakikada yaklaĢık 18 GB (27 CD‟nin 

toplayabileceği data) olacaktır. Yani dedektör, dakikada 20 GB‟lık bir datayı yazdıracak 

onun dıĢındakileri kullanmayacaktır [22].  

2.5.3. CMS Deneyi 

CMS deneyinin ana amacı, eğer varsa Standart model Higgs bozonunu keĢfetmek, 

süpersimetrik parçacıkları aramak ve ekstra boyutları araĢtırmaktır. CMS‟te 

araĢtırılacak diğer konular b fiziği ve ağır iyon fiziğidir. b kuarkı içeren parçacıkların 

incelenmesinin, evrendeki madde-karĢıt madde arasındaki simetri kırılmasını 

aydınlatacağı düĢünülmektedir. Ağır iyon çarpıĢmaları ise maddenin yeni bir hali olan 

ve evrenin Büyük Patlama‟dan hemen sonra varolduğu düĢünülen kuark-gluon 

plazmasının incelenmesi için bir olanak sağlayacaktır. Beklenen keĢifler yapılmasa bile 

deneyin, Standart Modelin ötesinde yeni fizik kuramlarına götürecek yeni kapıları 

açması beklenmektedir.  

 

Evreni meydana getiren temel parçacıklar ve kuvvetler hakkında yıllarca çalıĢılmıĢ ve 

Standart Model adı verilen teoriyle birlikte çeĢitli teoriler oluĢturulmuĢtur. Pek çok 

kuram Standart Model‟in ötesinde farklı Ģeyler söylemekte, fakat sadece deneysel 

datalar hangilerinin doğru hangilerinin yanlıĢ olduğunu göstermektedir. Daha önce 
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keĢfedilmiĢ parçacıkların özelliklerinin ve davranıĢlarının hassas bir Ģekilde ölçülmesi 

ile teorilerdeki detaylar da sağlanmıĢ olacaktır.  

 

CMS dedektörünün merkezinde protonlar kafa kafaya çarpıĢtıklarında daha iç 

bölgelerde bulunan kuarklar ve gluonlar yaratılıp yokolarak bir saf enerji meydana 

getireceklerdir. ĠĢte bu enerji yeni parçacıklara dönüĢecektir. Bunlar da çok ani olarak, 

e
-
, 𝛾 ve nötron gibi parçacıklara bozunacaklardır.  

 

Evrenin her tarafına yayılmıĢ, kütleyi yaratan bir alanın (ki buna Higgs alanı denir) 

olduğuna, farklı parçacıkların bu Higgs alanını farklı yollardan hissettiklerine 

inanılmaktadır. Böylece farklı kütleler ortaya çıkmaktadır. Higgs alanının taĢıyıcısı olan 

Higgs bozonu bir protondan binlerce kez daha ağırdır. Dolayısıyla proton 

çarpıĢmalarında CMS dedektörünün merkezinde üretilebileceklerdir.  

 

CMS deneyinde; 37 ülkeden, 155 enstitüden, 2000‟den fazla bilim adamı ve mühendis; 

tasarım, yapım, kurulum ve deneme gibi aĢamalarda görev almaktadır [19]. 

 

 

ġekil 2.25 : CMS dedektörü 

Belirtilen konuları araĢtırabilmek için elektron, foton, hadron ve muonları yüksek 

duyarlılıkla ölçebilen bir dedektör gerekmektedir. Böyle bir dedektör değiĢik tipteki alt 

dedektörlerden oluĢacaktır. CMS dedektörü dört farklı alt dedektör ve yüksek 

duyarlılıklı momentum ölçümlerini mümkün kılacak olan 4T‟lık bir manyetik alan 

sağlayan bir solenoitten oluĢmaktadır. CMS‟de; SM Higgs bozonlarının 100-1000 
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GeV‟lik kütle aralığında araĢtırılması, MSSM Higgs bozonunun 2.5 TeV‟e kadarlık 

kütle aralığında araĢtırılması, kuark ve leptonların alt yapılarının araĢtırılması, ağır iyon 

çarpıĢmalarında kuark-gluon plazmasının araĢtırılması, SM parçacıklarının SUSY 

eĢlerinin 2.5 TeV‟lik kütleye kadar araĢtırılması, t kuarkların üretimi ve bozunumunun 

araĢtırılması, b fiziğinin araĢtırılması gibi konular incelenecektir [23]. 

 

CMS dedektörünün uzunluğu; 21 m, geniĢliği 15 m ve yüksekliği 15 m olup toplam 

12.500 ton ağırlığındadır [19]. 

 

CMS dedektörü içten dıĢa doğru dört temel yapıdan oluĢmaktadır : 

 

 “Ġzleme sistemi” çarpıĢma sonrasındaki parçacıkların yörüngelerinin takibinde 

kullanılacaktır. 

 “Kalorimetreler” oluĢan ürünlerin enerji kayıplarını ölçecektir. 

 “Solenoid” yüklü parçacıklara manyetik alan uygulanmasını sağlayacaktır. 

 “Muon sistemi” ise muon takibinde kullanılacaktır. 

 

 

ġekil 2.26 : CMS dedektör katmanları 

CMS dedektörü içindeki kalorimetreler; hadronları incelemek amacıyla tasarlanmıĢ 

Hadronik kalorimetreler ile elektromanyetik etkileĢmeleri incelemek için tasarlanmıĢ 

Elektromanyetik kalorimetrelerden oluĢmaktadır. GeliĢ doğrultusundaki saçılmaları 

yakalamak amacıyla da uç kısımlara En İleri Hadronik Kalorimetreler yerleĢtirilmiĢtir. 
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Kalorimetrelerin de katılması ile CMS‟in alt dedektörlerinin çarpıĢma noktasını 

çevrelemek üzere içten dıĢa doğru sırası; Merkezi Ġzleme Sistemi (Central Tracking), 

Elektromanyetik Kalorimetre (Electromagnetic Calorimeter-ECAL), Hadronik 

Kalorimetre (Hadronic Calorimeter-HCAL), Kompakt Muon Solenoidi, Muon Sistemi, 

En Ġleri Hadron Kalorimetresi (HF) olmuĢtur [24]. 

2.5.3.1. Merkezi İzleme Sistemi 

Ġz dedektörünün ana amacı, proton-proton (ağır iyon çarpıĢmalarında kurĢun-kurĢun) 

çarpıĢmasının etkileĢme noktasından gelen parçacıkların momentumlarını ölçmek ve bu 

parçacıkların izlerini belirleyerek etkileĢme köĢelerini bulmaktır. 

 

CMS güçlü bir izleme dedektörüdür. CMS dedektör sistemi içinde etkileĢen 

parçacıkların ilk izlenmesi Merkezi Ġzleme Sistemi‟nde gerçekleĢecektir. Bu dedektör 

sistemi silikonĢerit dedektörler ile iç ve dıĢ  mikroĢerit gaz odacıklarından oluĢmaktadır 

[24].  

2.5.3.2. Kalorimetreler 

Parçacık incelemeleri için yörünge bilgisi çok önemlidir. Yörüngesi bilinen parçacığın 

hareket denklemi incelenerek parçacık hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu yörünge 

hesapları için geliĢtirilmiĢ olan dedektörlere kalorimetre denilmektedir. 

 

“Kalori” bir enerji birimidir. Dolayısıyla kalorimetrelerde enerji hesapları da 

yapılabilmektedir. Kalorimetre içine giren parçacıklar dedektör içerisindeki madde 

tarafından durdurulmaya çalıĢılırken çarpıĢmalar ile çağlayanlar, duĢlar yada diğer 

adıyla “jetler” oluĢmaktadır. ÇarpıĢmalar ile açığa çıkan ısı hesaplandığında parçacığın 

enerjisi bulunmuĢ olur. Kalorimetreler içerisinde, sinyal almak için aktif bir ortam ya da 

enerji soğurulması ölçümleri için madde blokları kullanılmaktadır. OluĢan ısı enerjisinin 

çok küçük bir bölümü sintilasyon veya Çerenkov ıĢımaları Ģeklinde harcanabilmektedir. 

Bu ıĢıma sinyalleri,  gelen parçacığın enerjisi ile doğru orantılıdır. 

 

Yapı itibariyle iki temel kalorimetre mevcuttur. Bunlar; Elektromanyetik kalorimetre ve 

Hadronik kalorimetrelerdir. Elektromanyetik kalorimetrede elektromanyetik 

etkileĢmeler, hadronik kalorimetrelerde ise kuvvetli etkileĢmeler meydana gelmektedir. 

Elektron, pozitron ve foton gibi parçacıklar elektromanyetik kalorimetreler ile hadron 
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gibi ağır parçacıklar da hadronik kalorimetreler ile ölçülmektedir. Kalorimetrelerde hem 

yüklü hem yüksüz parçacıklar incelenebilirken, içerisinde sinyal almak için aktif bir 

ortam yada enerji soğurulması ölçümleri için madde blokları kullanılabilmektedir (bu 

ikisinin karıĢık kullanıldığı sistemlerde bulunmaktadır). Kalorimetrelerin bölmeler 

halinde tasarlanmasının sebebi parçacığın geliĢ açısının, konumunun ve oluĢumunun 

incelenmek istenmesidir. Sisteme giren elektronlar, muonlar ve hadronlar kalorimetre 

içindeki ilerleyiĢleri ve bulundukları farklı etkileĢmelerle kendilerini tanıtmaktadırlar. 

Kalorimetreler yardımıyla çok sayıda parçacığı incelemek mümkündür; çünkü 

kalorimetrelerin cevap verme süresi çok kısadır, bir parçacık sinyalinden hemen sonra 

diğer parçacığın sinyalini iletebilmektedirler. 

 

Elektromanyetik kalorimetrelerde; Compton olayı, çift oluĢumu veya Bremsstrahlung 

gibi olaylar olmaktadır. Kalorimetrenin derinlik ve büyüklük gibi özelliklerini bu 

olaylar belirlemektedir. Hadronik kalorimetrelerde kuvvetli etkileĢimin uzunluğu 

önemlidir. Nötrino dedektörleriyle hadron kalorimetreleri benzer yapıdadırlar. Çünkü 

nötrinonun etkileĢmesi sonucunda oluĢan parçacıklar genelde hadronlardır. 

 

 

ġekil 2.27 : CMS Kalorimetre  

 

CMS dedektör sisteminde hadronik ve elektromanyetik kalorimetreler birlikte 

kullanılacaktır. En içte elektromanyetik kalorimetre kullanılacak, böylelikle elektron ve 
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fotonlar ile hadronların incelenmesinde bir karıĢıklık oluĢmayacaktır. Hadronik 

kalorimetre içte olsaydı; fotonlar ve elektronlar bu kalorimetrenin içinde bozunmaz ve 

elektromanyetik kalorimetreye ulaĢamazlardı [24]. 

2.5.3.3. Elektromanyetik Kalorimetre 

Bu sisteme giren parçacıklar enerjilerini kaybederek ölçülmelerine olanak sağlayacak 

Ģekilde etkileĢirler ve elektromanyetik etkileĢmeleri nedeniyle elektron ile foton kesin 

bir biçimde saptanacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ġçinde meydana gelen etkileĢmeler 

nedeniyle “elektromanyetik kalorimetre” denilmektedir [24].  

 

 

ġekil 2.28 : Elektromanyetik kalorimetre için kurĢun tungsten kristali  

Higgs bozonu, bozunumundan çıkacak olan foton veya elektron ve pozitronların 

belirlenmesiyle tanınacağından elektromanyetik kalorimetrenin Higgs keĢfindeki rolü 

büyüktür. Bu yüzden çok yüksek performanslı bir elektromanyetik kalorimetre, CMS‟in 

tasarım kriterlerinden birisidir. Burada elektromanyetik etkileĢme yapan elektron, 

pozitron ve fotonların tespiti gerçekleĢtirilecektir. Bu kalorimetrenin yapısında; kurĢun 

tungsten  (PbWO4 ) sintilatör kristalleri bulunmaktadır. KurĢun tungsten kristali, hızlı 

bir sintilatör olması ve üretiminin oldukça kolay yapılmasından dolayı tercih edilmiĢtir. 

%98‟inin metal olmasına rağmen bu kristal saydam bir yapıya sahiptir. Kullanılan 

kristal sayısı 80.000 tanedir [12, 25].  

2.5.3.4. Hadronik  Kalorimetre 

Hadronik kalorimetreler; proton, nötron, pion ve kaon gibi hadronların (kuvvetli 

etkileĢen parçacıklar) jetlerinin enerjilerini ve yönlerini ölçmek için tasarlanmıĢtır. 

Merkezde ve ileri uçta olmak üzere iki hadron kalorimetresi mevcuttur. 
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Merkezi kalorimetre; Hadronik Silindir (HB) ve Hadronik Kapak (HE) olmak üzere iki 

kısımdan oluĢmaktadır. Elektromanyetik kalorimetrenin tasarımına benzer Ģekilde 

silindiriktir. HE‟nin tamamlayıcısı Ġleri Hadron Kalorimetre‟sidir.  

 

Merkezi Hadronik Kalorimetre, manyetik olmayan bakır alaĢımı ve paslanmaz çelik 

soğurucu plakalar arasına yerleĢtirilen sintilatörlerden yapılmıĢ bir kalorimetredir. Bu 

kısımda jetlerin kimliğini ve çözünürlüğünü belirleme amaçlı ölçümler yapılacaktır 

[24]. 

 

Standart Model Higgs bozonunun aranması için kullanılacak bozunum kanalları, 

bozunumdan çıkacak jetlerin ve/veya dik enerjinin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Kayıp dik enerjinin ölçümü, süpersimetrik parçacıkların aranmasında çok önem 

taĢımaktadır. Bu fizik hedeflerine eriĢebilmek için hadronik kalorimetre, yüksek dik 

momentumlu kuark ve gluonlardan gelecek jetleri, b kuarkı içeren jetleri ve nötrino ve 

tau gibi zayıf etkileĢen parçacıkların taĢıyıp götürdükleri kayıp dik enerjiyi ölçüp 

belirleyecektir [26]. 

2.5.3.5. Kompakt Müon Solenoidi 

CMS solenoid 4 T‟lık bir manyetik alan yaratacaktır ve bu dünyanın manyetik alanının 

yaklaĢık olarak 100.000 katıdır. Bu alanı yaratmak için gereken akım yaklaĢık 20 kAmp 

düzeyindedir. Bu nedenle süperiletken teller kullanılmıĢtır. Süperiletken malzeme 

NbTi‟dir (Niobium Titanium). 4.5
0
K soğutulacaktır (-268.5

0
C). 13 m uzunluğunda ve 6 

m çapında inĢa edilen bu solenoid dünyanın en büyük süperiletken solenoid sistemi 

olacaktır. CMS solenoidinin yaratacağı alan, yüklü parçacıkların yörüngelerini eğerek 

momentumlarının ölçülmesini mümkün kılacaktır. CMS mıknatısı 4 T‟lık manyetik 

alanda çalıĢırken içinde depolanan enerji 18 ton katı altını eritebilecek kadar olacaktır 

[24, 25, 26]. 

2.5.3.6. Muon Sistemi 

CMS dedektöründe, hadronik kalorimetreden sonra muon ve nötrino ölçümleri 

yapılacaktır. Muon dedektörü, birkaç GeV‟den TeV‟e kadar olan geniĢ bir aralıkta 

muonların ve nötrinoların momentumlarını ölçmek ve tanımlamak için kullanılacaktır 

[24]. 
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Muon sisteminde üç farklı dedektör teknolojisi kullanılmaktadır. Muonlar elektrona çok 

benzeyen fakat kütlesi elektronun kütlesinden yaklaĢık 207 kez büyük olan kararsız (bir 

müddet sonra baĢka parçacıklara bozunan) parçacıklardır. Dolayısıyla muonların 

bozunumu sonucunda yeni parçacıkların üretilmesi beklenmektedir. Örneğin; Higgs 

bozonunun en temiz sinyali kabul edilen 4 muona bozunum durumu. CMS 

kalorimetrelerinin hiçbiri tarafından durdurulamayan muonlar, diğer parçacıkların 

aksine hiçbir etkileĢme yapmadan demir içerisinde metrelerce yol alabilirler. Bu 

nedenle muonları dedekte eden odalar (bu odalarda iz bırakacak parçacıklar sadece 

muonlardır) deneyin en uç noktasında yer almaktadırlar. Muonlar, CMS‟te araĢtırılacak 

fizik konuları için bu denli öneme sahip olduklarından, dedektöre Kompakt Muon 

Solenoid‟i isminin verilmesine sebep olmuĢlardır [25, 26]. 

 

Nötrinolar yüksüz parçacıklardır. Ayrıca çok küçük olduklarından madde ile zayıf 

etkileĢirler. Dolayısıyla dedektörle direkt etkileĢmezler. Varlıkları hakkındaki bilgi, 

kayıp momentum ölçümlerinin incelenmesiyle elde edilmektedir [24].  

 

Muon odacıkları CMS dedektörünün en önemli kısımlarından birisidir. LHC‟nin 

araĢtırmayı hedeflediği fiziğin önemli bir bölümünde etkileĢme ve bozunumlardan 

muonlar çıkmaktadır. Bunların belirlenip yüksek duyarlılıkla ölçülebilmesi çok 

önemlidir. 

2.5.3.7. En İleri Hadron Kalorimetre 

En ileri hadronik kalorimetre, hadronik kalorimetre sisteminin bir parçasıdır. KuruluĢ 

amacı küçük açılarda, dik olarak saçılan enerjiyi iyi bir çözünürlükte ölçüp, ölçümü 

alınmayan verinin kalmamasını sağlamaktır. 

 

Ġleri hadronik kalorimetrelerde; “ileri jetler” ismi verilen jetlerin tanımlaması yapılacak 

ve enerji çözünürlüğüne bakılacaktır. Bu bölümde yapılacak ölçümlerin en önemli yönü 

üst kuark üretiminin tespit edilecek olmasıdır [12, 24].  

 

Ġleri kalorimetreler, optik liflerin (fiberlerin) demir soğurucu içerisine yerleĢtirilmesiyle 

meydana gelmiĢlerdir. Bu dedektörün yapımına ve testlerine Türk gruplarının katkısı 

oldukça fazladır. 
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2.5.3.8. Parçacıkların Tespiti 

Parçacık çeĢitlerinin dedektörde tespit edileceği bölgeler sıralanacak olursa;  

 

 “Merkezi izleme sistemi” denilen ilk kısımlarda manyetik alanın etkisi ile yüklü 

parçacıklar yörüngesel iz bırakarak geçecektir. Bu kısımda elektronların 

yörüngesel yolları oluĢacaktır. Diğer muon, hadron ve fotonlar düzgün bir 

biçimde yollarına devam edeceklerdir. 

 

 Elektromanyetik kalorimetrelerde fotonlar ve elektronlar duĢ oluĢumu 

gerçekleĢtirecektir. Ama izleri takip edildiğinde birbirlerinden 

ayrılabileceklerdir. Hadronlar ve muonlar yollarına devam edecektir. 

 

 Hadron kalorimetreleri içerisinde hadronlar duĢ oluĢturacaktır. Bu duĢlar 

sayesinde hadronlar hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. 

 

 Muonlar muon izleme merkezlerinden de geçeceklerdir. Ama diğerleri buraya 

kadar bozunmadan gelemeyeceğinden, alınan ölçümler muonlar ile alakalı 

olacaktır [24]. 

 

 

ġekil 2.29 : Parçacıkların dedektör içinde ilerleyebilecekleri maksimum mesafe 
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2.6. ULUSLARARASI DOĞRUSAL ÇARPIġTIRICI (ILC) 

Büyük hadron çarpıĢtırıcısı (LHC), atomaltı parçacık araĢtırmalarını Ģimdiye kadar 

ulaĢılamamıĢ enerji ölçeklerine eriĢtirdiği zaman, fizikte yepyeni bir çağ açılacaktır. 

Daha LHC‟deki yüksek enerjili çarpıĢmalar baĢlamadan bir sonraki büyük parçacık 

hızlandırıcısının tasarım ve hazırlıklarına baĢlanmıĢ, ismi de Uluslararası Parçacık 

ÇarpıĢtırıcısı (ILC) olarak belirlenmiĢtir. Bu, elektron-pozitronları ıĢık hızına çok yakın 

hızlarda çarpıĢtıracak olan 30 km uzunluğunda bir makinedir. Daha önceki elektron-

pozitron çarpıĢtırıcılarının çok üzerinde olacak gücüyle ILC, LHC‟nin ortaya 

çıkarabileceği olağanüstü bulguları çok daha ayrıntılı bir biçimde inceleyebilme olanağı 

sağlayacaktır. BileĢik bir parçacık olan protonların çarpıĢmalarını incelemek üzere 

tasarlanan LHC‟de,  proton içindeki kuarklar ve glounlar birbirleriyle sürekli etkileĢim 

içinde bulunduklarından dolayı bir proton-proton çarpıĢması sonucunda oldukça 

karmaĢık olaylar gözlemlenecektir. ÇarpıĢma anında tek tek her kuarkın enerjisinden 

emin olunamayacağı için, bu belirsizlik çarpıĢmada ortaya çıkan yeni parçacıkların 

özelliklerinin belirlenmesini zorlaĢtırmaktadır. Buna karĢılık elektron ve pozitron 

bileĢik değil, temel parçacıklar olduklarından, bir elektron-pozitron çarpıĢtırıcısında her 

çarpıĢmanın enerjisi büyük bir kesinlikle belirlenebilmektedir. Elektron-pozitron 

çarpıĢmalarının bu özelliği ILC‟yi, yeni keĢfedilen parçacıkların kütleleri ve diğer 

özelliklerini büyük bir duyarlılıkla ölçmek için son derece yararlı bir araç yapacaktır. 

TeV ölçeğinde doğrusal bir çarpıĢtırıcı için 80‟lerin sonunda ve 90‟ların baĢında ciddi 

bir planlama sürecine girilmiĢ ve ortaya çok sayıda öneri atılmıĢtır. Sonunda 2004 

Ağustos‟unda TESLA grubunca geliĢtirilen tasarım kabul edilmiĢtir. TESLA, 

Almanya‟nın Hamburg kentindeki DESY araĢtırma merkezinin koordinatörlüğünde, 

40‟dan fazla kurumdan gelen bilim insanlarının oluĢturduğu bir çalıĢma grubudur. ġu 

anda da dünyanın her tarafındaki 300 laboratuar ve üniversiteden 1600 bilim insanı ve 

mühendis ILC‟nin tasarımı ve dedektörlerin geliĢtirilmesi üzerine çalıĢmaktadır. 

  

ILC, parçacıkları bir halka yerine düz bir hatta hızlandıracak ve böylece dairesel 

hızlandırıcılarda meydana gelen senkrotron ıĢınımı kayıplarının olmaması sağlanacaktır. 

ILC tasarımında biri elektronlar, biri de pozitronlar için olan, her biri 11.3 km 

uzunluğunda iki hızlandırıcı birbirine niĢan almıĢ durumda ve çarpıĢma noktası da 

ortada bulunacaktır. 
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ġekil 2.30 : ILC tasarımı 

TESLA grubunun yaptığı tasarıma göre elektronlar ve pozitronlar, kavuk denen uzun 

bir dizi vakum kabından geçeceklerdir. Niobyum metalindan yapılı bu kavuklar 

süperiletken olacak; yani çok düĢük sıcaklıklara kadar soğutulduklarında elektriğe 

hiçbir direnç göstermeden parçacıkları geçireceklerdir. Bu olgu, kavukların içinde radyo 

frekanslarında saniyede 1 milyar kez salınacak güçlü bir elektrik alanı, parçacıkların 

çarpıĢma noktasına doğru ivmelendirecektir.  

 

Süperiletken radyo frekansı (SCRF) tasarımının temel bileĢeni, 2
0
K‟e (-271 

0
C) kadar 

soğutan 9 hücreden oluĢan 1 metre uzunluğunda bir kavuktur. Bu kavuklardan sekiz ya 

da dokuz tanesi uç uca eklenerek cryomodule denen bir tank içinde bulunan süpersoğuk  

sıvı helyum içinde tutulacaktır. Kavukların daha güçlü bir elektrik alanı üretmeleri 

durumunda ILC‟nin doğrusal hızlandırıcıları daha kısa ve dolayısıyla da daha ucuz 

olabileceği için, tasarımcılar parçacıkların enerjisini kat ettikleri her bir metrede 35 

MeV kadar arttıracak Ģekilde SCRF sisteminin performansını geliĢtirmeye 

çalıĢmaktadırlar. 31 km uzunlukta olacak makinenin bu uzunluğunun büyük bir kısmını, 

500 GeV enerji düzeyinde elektron-pozitron çarpıĢmaları üretecek olan iki süper iletken 

doğrusal hızlandırıcı oluĢturacaktır (250 GeV enerjide bir elektron, ters yönde gelen 250 

GeV enerjide bir pozitrona çarpacak ve kütle merkezi 500 GeV enerjide çarpıĢma 

meydana gelecektir). ILC saniyede beĢ kez tekrarlanmak üzere, bir milisaniye 

uzunluğunda bir atımla 3000 elektron-pozitron kümesi ortaya çıkaracak, hızlandıracak 

ve çarpıĢtıracaktır (bu her demet için yaklaĢık 10 megawatt toplam güç demektir). 

Makinenin toplam randımanı (yani elektrik gücünün demet gücüne çevrilen kısmı) %20 

olacaktır ve bu durum iki doğrusal hızlandırıcının, parçacıkları hızlandırmak için 
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yaklaĢık 100 megawatt toplamında elektrik gücüne gereksinim duyacağı anlamına 

gelmektedir. 

 

Elektron demetinin üretimi bir lazerin galyum arsenitten yapılı bir hedefe ateĢlenerek 

her atımda milyarlarca elektronun saçılmasıyla meydana gelecektir. Bu parçacıkların 

spinleri kutuplanmıĢ olacak, yani spin eksenlerinin tümü, aynı doğrultuya bakacaktır. 

Parçacık fiziği araĢtırmalarının bir çoğunda bu spin kutuplanması önemlidir. Elektronlar 

kısa bir SCRF doğrusal hızlandırıcısında 5 GeV enerji düzeyine hızlandırılacak ve daha 

sonra tesisin merkezinde bulunan 6.7 km uzunluğunda bir depolama halkasına 

sokulacaktır. Elektronlar halka içinde dolanıp senkrotron ıĢınımı yayarken, parçacık 

kümeleri sıkıĢtırılacak, yani hacimleri küçültülecek ve (elektrik) yük yoğunlukları 

arttırılacak; böylece parçacık demetinin Ģiddeti yükselecektir.  

 

Elektron kümeleri 200 milisaniye sonra sıkıĢtırma halkasından çıktıklarında, her birinin 

uzunluğu yaklaĢık 9 mm olacaktır. ILC daha sonra, demetin ivmelenmesini ve dedektör 

içinde kendisine karĢılık gelen pozitron kümesiyle çarpıĢmasını optimize etmek için her 

bir elektron kümesini 0.3 mm boyuta sıkıĢtıracaktır. SıkıĢtırma sırasında kümelerin 

enerjisi 15 GeV düzeyine yükseltilecek ve bunun ardından 11.3 km uzunluğundaki 

SCRF doğrusal hızlandırıcılardan birine enjekte edilip, 250 GeV enerji düzeyine 

ivmelendirileceklerdir. Parçacıklar 150 GeV enerjideyken doğrusal hızlandırıcının 

ortasına geldiklerinde, kısa bir süre için yollarından saparak pozitron kümelerini 

üreteceklerdir. Elektronlar dalgalandırıcı adlı özel bir mıknatısın içine saptırılınca 

enerjilerinin bir kısmını gamma ıĢınları olarak yayacaklardır. Gamma fotonları da 

dakikada 1000 kez dönen titanyum alaĢımından yapılı bir hedef üzerine odaklanacaklar 

ve darbeler büyük miktarda elektron-pozitron çiftleri üretecektir. Pozitronlar, 

mıknatıslarca yakalanıp 5 GeV enerji düzeyine kadar hızlandırıldıktan sonra baĢka bir 

sıkıĢtırma halkasına sokulacaklar ve sonunda ILC‟nin öteki tarafında bulunan ikinci ana 

SCRF doğrusal hızlandırıcısına gönderileceklerdir. Elektronlar ve pozitronlar 250 

GeV‟lik enerji düzeyine hızlandırılıp, hızla çarpıĢma noktasına yaklaĢırlarken, bir dizi 

manyetik alan “mercek”, yüksek enerjili kümeleri 640 nanometre geniĢlikte ve 6 

nanometre yükseklikteki düz Ģerit demetler haline getirecektir. ÇarpıĢmalardan sonra  

kümeler etkileĢim bölgesinden çıkartılarak, “demet çöplüğüne” gönderilecek ve burada 

çarpacakları bir hedef, parçacıkları soğurarak enerjilerini azaltacaktır. ÇarpıĢtırıcının 
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sıkıĢtırma halkaları, bilinen elektron depolama halkalarında Ģimdiye kadar elde 

edilebilenden kat kat üstün demet kalitesi sağlamak zorundadır. Dahası, demet kalitesi 

sıkıĢtırma, hızlandırma ve odaklama evrelerinde de korunmalıdır.  

 

ILC içindeki çarpıĢmaların analizini yapacak dedektörlerin geliĢtirilmesi oldukça 

önemli bir konudur. Örneğin, Higgs bozonu ile öteki parçacıklar arasındaki 

etkileĢimlerin Ģiddetlerini belirleyebilmek için dedektörlerin, yüklü parçacıkların 

momentumlarını ve ortaya çıkıĢ noktalarını, daha önceki makinelerde eriĢilebilenin kat 

kat üzerinde bir duyarlılıkla ölçmeleri gerekmektedir.  

 

ILC ekibi çarpıĢtırıcı için önerilen tasarımlardan biri üzerine karar kılmıĢ olsa da, bu 

tasarım yapılana kadar oldukça uzun bir planlama süreci vardır. Gelecek birkaç yıl 

içinde, bir yandan LHC‟nin yaptıracağı proton-proton çarpıĢmalarının sonuçları 

toplanıp incelenirken, bir yandan da ILC tasarımının uygun bir maliyetle mümkün en iyi 

performansı sağlayacak biçimde geliĢtirilmesi sağlanacaktır. ILC‟nin nerede kurulacağı 

henüz bilinmemekte; Avrupa, ABD ve Japonya‟daki olası ILC yerleri incelenmektedir. 

Sonuç olarak ILC tasarımının ayrıntılarından birçoğu, çarpıĢtırıcının nerede 

kurulacağına bağlı olacaktır [27]. 

 2.7. TOP (ÜST) KUARK FĠZĠĞĠ 

Top kuarkın Standart Model‟de bulunan diğer fermiyonlarla kıyaslandığında kütlesinin 

çok yüksek olması, onun araĢtırılması için en önemli sebeptir. Top kuark ile ilgili öne 

sürülen özellikler Ģimdiye kadar yeterince test edilememiĢtir; ancak günümüzde CERN 

hızlandırıcı merkezindeki LHC deneyinde bu testin yapılması beklenmektedir. 

2.7.1. Top Kuarkın BulunuĢu ve Özellikleri 

Hızlandırıcılarda ıĢık hızına yakın hızlara çıkarılan parçacıkların kafa kafaya 

çarpıĢtırılmasıyla meydana gelen parçacıklar özel dedektör sistemleri ile izlenmektedir. 

ÇarpıĢmadan sonra ortaya çıkan bilinen ve yeni parçacıkların izlediği yollar ve 

bozunma süreleri incelenerek yeni parçacıklar bulunmakta ve kütleleri 

hesaplanmaktadır. Fermilab Tevatron‟da CDF ve DØ‟ın ortak çalıĢmasıyla top kuark 

keĢfedilmiĢ ve bu keĢif SM‟in doğrulanmasını ve SM ötesi teorilerin görülebileceğine 
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inanılmasını sağlayacak önemli bir geliĢme olmuĢtur. Top kuarkın diğer parçacıklardan 

daha ağır kütleye sahip olması nedeniyle bu beklentilerin top kuark etkileĢmelerinde 

görülebileceği düĢünülmektedir [28]. 

 

1977‟de Fermilab‟da upsilon (Υ) ailesinin rezonansının keĢfinden çıkan bottom (b) 

kuarkın bulunmasıyla birlikte, bu kuarkın yanında simetriden hareketle bir baĢka 

kuarkın (3.Ailede) olması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Dünya‟daki pekçok araĢtırma 

merkezinde yapılan uzun süren araĢtırmalar sonucunda, ġubat 1995‟de Tevatron 

üzerinde bulunan iki deneyde birden (CDF ve DØ) bu kuarkın bulunduğu tüm dünyaya 

duyurulmuĢtur. Bu buluĢ ile Standart Model‟deki üçüncü aile tamamlanmıĢ olup, top 

kuark zamanla üzerinde en çok çalıĢılan parçacık halini almıĢtır.  

 

Top kuark güçlü, zayıf ve elektromanyetik etkileĢmeler için bulunması beklenen son 

kuarktı. Kuramsal olarak top kuarkın varlığı elektrozayıf teoriyi tutarlı yapmak için 

gerekliydi. Deneysel olarak top kuarkın mevcudiyeti b kuarkının bozunum yolları ve Z
0
 

bozonunun değiĢ tokuĢu aracılığıyla b kuarkının yaptığı etkileĢmeler sayesinde 

belirlenmiĢtir. KeĢfinden bir yıl kadar önce  top kuarkın 180 GeV/c
2
‟lik bir kütlede 

olabileceği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

 

KeĢfedildiğini söyleyebilmek için, yeterli miktarda top-antitop çifti yaratmak amacıyla 

1.8 TeV‟lik Dünya‟nın en yüksek enerjili çarpıĢtırıcısı Tevatron‟da olağanüstü bir 

performans gerekmekteydi. Top  kuarkın b kuarka ve W bozonuna bozunumunun 

izlerini gözlemlemek için, oldukça yüksek kapasiteli dedektörlere ve deneysel 

detaylarda da olağanüstü dikkate ihtiyaç vardı; çünkü W ve b‟nin her ikisi de karasızdır 

ve pekçok karmaĢık bozunum modları mevcuttur. 

 

CDF ve DØ‟daki her iki grup, bir veya iki W‟nun elektron veya muon ve bir nötrinoya 

bozunduğu olayları bulmuĢtur. Top kuark kütlesi; CDF için 178 ± 8 ± 10 GeV/c
2
 ve DØ 

için 199 ± 20 ± 22 GeV/c
2
‟dir. Bu arada, top-antitop üretim oranı teorik tahminlerde 

olduğu gibidir [29]. 
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Top kuark +2/3e‟lik bir yük ile üçüncü nesil bir kuarktır. Top kuark aslında güçlü 

etkileĢimler ile etkileĢmekte ama sadece zayıf kuvvet yoluyla bozunabilmektedir. Top 

kuark hemen hemen yalnızca bir W bozon ve bir bottom (b) kuarka bozunmaktadır [30]. 

 

Top kuark, bütün kuarklar arasında en olağanüstü parçacık olarak düĢünülmektedir. Tek 

bir top kuarkın ağırlığı, yaklaĢık bir altın atomu ağırlığında olmasına rağmen, top 

kuarkın 10
-18 

m boyutlarında neredeyse hiçbir yapıya sahip olmaması beklenmektedir. 

Top kuarkın 0.5x10
-24

 sn civarı beklenen ömrü, onu diğer kuarkların en kısa ömürlüsü 

yapmaktadır. 

 

Top kuark, çok büyük kütlesi ve kısa ömründen dolayı büyük patlamanın kızgın 

kazanında yaratılmıĢ en fazla sayıdaki kuark olduğunu düĢündürmektedir. Kısa ömürleri 

yüzünden saniyenin çok küçük bir kesrinde bozunmalarından dolayı gerçek evrende 

ortadan kaybolan top kuarklar, Tevatron‟da tekrar yaratılınca sahnedeki baĢrollerini 

yeniden almıĢlardır. Örneğin; Heisenberg belirsizlik ilkesinin en önemli özelliğine göre, 

top kuark ve antitop kuark dünyamızda bir göz kırpma süresi kadar kısa bir süre 

yaĢamıĢlardır.  

 

GüneĢ‟teki enerji üretim hızı ve radyoaktif bozunum hızını ayarlayan W bozonunun top 

kuark kütlesi üzerindeki etkisi dikkat çekici olmuĢtur. Hızlı bir Ģekilde geliĢtirilen W ve 

top kuark kütle ölçümleri, elektrozayıf kuramın daha kesin bir Ģekilde test edilmesi için 

olanak sağlar. Standart Model, elektrozayıf kuvvetin erken evren döneminde 

elektromanyetik ve zayıf kuvvetler olarak ikiye ayrıldığını farzeder. Higgs bozonu zayıf 

kuvvetin taĢıyıcıları olan W
±
 ve Z

0
 bozonlarına büyük kütle kazandırırken, 

elektromanyetik kuvvetin taĢıyıcısı fotonun kütlesiz kalmasına izin verir. Fakat 

Higgs‟in kütlesi nedir? Higgs bozonunun çok iyi ölçülmüĢ W kütlesine etkisi, top 

kütlesi ve W kütlesi arasındaki dar bölgede, Higgs‟in kütlesinin olabileceğini umut 

ettirmektedir. Böylece top kuarkın elektrozayıf simetri kırılma skalasına yakın yüksek 

kütlesi ile parçacık fiziğinde cevabı bulunamayan sorulardan olan elektrozayıf simetri 

kırılmasına ve parçacıklara kütle kazandırdığı düĢünülen Higgs mekanizmasına bir 

çözüm getireceği düĢünülmektedir. Yüksek kütleli top kuarkın üretilmesi için yüksek 

enerjilere çıkılması gerekmektedir ve bu da yeni fizik ile ilgili bilgilerin elde edilmesini 

sağlayabilir [29]. 
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Top kuark kütlesi, Standart Model‟in tahminlerinin doğruluğunu test edebilir. Çünkü 

top kuark çalıĢmalarında yeni fizik etkilerinin görünmemesi SM‟i doğrulayabilir. Ama 

yine de top kuarkın büyük kütlesi yeni fiziği görebilme ihtimaline sebep olabileceği 

için, bu çalıĢmaların Standart Model ötesi fiziğe yol açması beklenmektedir. 

 

Standart Model top kuarkın daha keĢfi yapılmadan önce, spininin 1/2 olması, yükünün 

+2/3 olması, b kuarkın zayıf izospin eĢleniği olması; kuvvetli etkileĢmelerin SU(3)C‟ü 

altında renk üçlüsü olarak dönüĢmesi gibi kütlesi dıĢında bazı özelliklerini belirlemiĢ; 

ancak bu özellikler henüz deneysel olarak gözlenmemiĢtir. Top kuarkın bu 

özelliklerinin LHC deneyinde ölçülmesi beklenmektedir. Diğer parçacıklardan 

neredeyse 35 kat daha büyük ve yaklaĢık olarak bir altın atomuna eĢit olan kütlesi, top 

kuarkın bir iç yapısı olduğunu düĢündürmüĢ; ancak böyle bir durumun varlığı da henüz 

deneysel olarak gözlenmemiĢtir [31]. 

 

Standart Model‟in top kuark ile ilgili tahminlerinden biri de, bu kuarkın spin bilgisini 

koruyarak bozunduğu yönündedir. Top kuarkın bu özelliği yine SM tahminlerini test 

etmek için incelenmesi gereken bir konudur. 

2.7.2. Top Kuark Üretim ve Bozunumu 

2008 yılına kadar Fermilab‟daki Tevatron, dünyada top kuarkları üretebilen tek 

hızlandırıcı merkeziydi. 1.96 TeV‟lik kütle merkezi enerjisinde protonları ve 

antiprotonları çarpıĢtıran Tevatron‟da iki temel top kuark üretim süreci bulunmaktadır : 

 

 Güçlü etkileşmeler yolu ile çift üretim. Bu süreçler ilk olarak 1995‟de 

Fermilab‟da kurulu bulunan dedektörlerde (CDF ve DØ tarafından) 

kendiliğinden gözlenmiĢtir. 

 Zayıf etkileşmeler yolu ile tek üretim. 2006 Aralık‟da bu üretim süreçleri için 3σ 

kanıtı Fermilab‟da CDF ve DØ tarafından rapor edilmiĢtir. 

 

Top kuarkın bir W bozon ve bir qi kuarka (qi : down, strange veya bottom) bozunması 

beklenmektedir. Standart Model t→ W q için dallanma kesrinin |Vtq|
2
 olduğunu tahmin 

etmiĢtir, |Vtq| CKM matrisinde (çeĢni değiĢtiren zayıf bozunumların kesinliği üzerine 
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bilgi içeren birimsel bir matristir) bir elemandır. Top kuarkın dallanma oranı için 

öngörüler; Br(t→Wd) ≈ % 0.006, Br(t→Ws) ≈ % 0.17 ve Br(t→Wb) ≈ % 99.8‟dir.  

 

1996‟da tamamlanan ilk çalıĢmalar RunI  𝑠 = 1.8 TeV sırasında yapılmıĢtır. En yeni 

ve en yüksek istatistikler, 2001‟de baĢlayan RunII  𝑠 = 1.96 TeV‟den gelen 

ölçümlerdir. 

 

Hadron çarpıĢmalarında, top kuarklar QCD süreçleri 𝑞𝑞  → 𝑡𝑡  ve 𝑔𝑔 → 𝑡𝑡  yoluyla 

baskın olarak çiftler halinde üretilmektedirler. 1.96 TeV (1.8 TeV)‟de bu kanallardaki 

üretim tesir kesitinin 𝑞𝑞  „ın yok olmasından kaynaklanan %85 (%90)‟ lik bir katkıyla   

mt = 175 GeV/c
2
 için, yaklaĢık 7 pb (5 pb)  olması beklenmektedir. Elektrozayıf tek-top 

üretim mekanizmasından beklenen daha küçük tesir kesiti, 𝑞𝑞  ′ → 𝑡𝑏  ve 𝑞𝑏 → 𝑞′𝑡 ile, 

sırasıyla sanal s-kanalı ve t-kanalı W bozonları aracılığıyla sağlanmaktadır. 1.96 TeV‟de 

tek-top süreçlerinin birleĢik oranı mt = 175 GeV/c
2
 için yaklaĢık 3 pb‟dir. Top kuarkın 

elektrozayıf tek top kanalındaki tespiti, az ayırıcı iz ve önemli büyüklükteki background 

sebebiyle QCD  𝑡𝑡   kanalındakinden çok daha zordur. 

 

Top kuark bozunumunda, W s ve W d‟nin son durumlarının CKM matris elemanları Vts 

ve Vtd‟nin kareleri tarafından W b‟ye göreceli olarak bastırılması beklenmektedir. Üç 

nesil CKM matrisini birimsel varsayarak, bu matris eleman değerlerinin tahminen 

sırasıyla 0.043 ve 0.014‟ten daha az olması olasıdır. W b eĢiğinin üzerindeki bir kütle ile 

ve Vtb‟nin birime yakınlığı dolayısıyla top kuarkın bozunum geniĢliğine, iki elemanlı 

𝑡 → 𝑊𝑏 kanalının hakim olması beklenmektedir. 𝑚𝑏
2/𝑚𝑡

2, 𝛼𝑠
2 ve (αs/π)𝑀𝑊

2 /𝑚𝑡
2 

koĢullarının gözardı edilmesiyle, bir sonraki baskın durumda (next-to-leading-order 

[NLO]) Standart Model‟deki geniĢlik tahminen : 

         Γ𝑡 =
𝐺𝐹𝑚 𝑡

3

8𝜋 2
 1 −

𝑀𝑊
2

𝑚 𝑡
2 

2

 1 + 2
𝑀𝑊

2

𝑚 𝑡
2   1 −

2𝛼𝑠

3𝜋
 

2𝜋2

3
−

5

2
                          (2.1) 

olur. Burada mt top kuarkın en uçtaki kütlesini nitelemektedir. GeniĢlik kütleyle birlikte 

artarak, örneğin  mt=160 GeV/c
2
 için 1.02 GeV/c

2
‟den, mt=180 GeV/c

2
 için (αs(MZ) = 

0.118‟i kullanırız) 1.56 GeV/c
2
‟e kadar değiĢmektedir. Top kuarkın yaklaĢık 

0.5. 10−24sn‟lik kısa ömürlü olmasıyla, top kuark içeren hadronlar ya da 𝑡𝑡 -quarkonium 

bağlı durumu oluĢmadan önce, bozunması beklenmektedir. 
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Çift üretim süreci için son durumlar aĢağıdaki gibi üç sınıfa bölünebilir: 

 A.        𝑡𝑡 → 𝑊+𝑏𝑊−𝑏 → 𝑞𝑞 ′𝑏𝑞′′ 𝑞 ′′′ 𝑏                           (%46.2)        

 B.        𝑡𝑡 → 𝑊+𝑏𝑊−𝑏 → 𝑞𝑞 ′𝑏𝑙𝜐 𝑙𝑏 + 𝑙  𝜈𝑙𝑏𝑞𝑞 
′𝑏             (%43.5) 

 C.        𝑡𝑡 → 𝑊+𝑏𝑊−𝑏 → 𝑙  𝜈𝑙𝑏𝑙
′𝜈 𝑙′𝑏                                  (%10.3) 

Son durumdaki kuarklar, hadron jetlerine doğru yayılırlar. Sırasıyla A, B, C tümjetler, 

lepton+jetler (𝑙+jetler), ve dilepton (𝑙𝑙) kanallarını nitelemektedir. Hadronik düzeltmeler 

dahil, bunların göreceli katkıları parantezler içerisinde verilmiĢtir. Yukarıdaki 

süreçlerde 𝑙;  𝑒, 𝜇,  ya da 𝜏‟yu nitelerken sonuçların pek çoğu e ve 𝜇 kanallarına 

dayanmaktadır. 

 

𝑡𝑡  çiftinin gözlemlenmesi, yukarıdaki tüm bozunum sınıflarında görülmüĢtür. Üç 

bozunum sınıfından çıkarılan top kuarkın üretim ve bozunum özellikleri kendi deneysel 

belirsizlikleri içerisinde tutarlıdır. Özellikle,  𝑡 → 𝑊𝑏 bozunum modu, 𝑙𝜐𝑙𝑏𝑏 𝑗𝑗‟nın son 

durumunda özdeĢleĢen iki b-jet‟li olaylarda W→ 𝑗𝑗 sabit kütlesinin yeniden yapılanması 

tarafından desteklenir. 

 

CDF ve DØ t → W b dallanma oranının direk ölçümlerini bildirmektedir. Lepton+jet 

kanalındaki 0, 1 ve 2 iĢaretli b jetleri ve dilepton kanalındaki CDF‟deki olayların sayısı, 

bilinen b iĢaretli verimliliği de kullanılarak karĢılaĢtırılırsa, 𝑅 = 𝐵𝑟(𝑡 → 𝑊𝑏)/

 𝐵𝑟(𝑡 → 𝑊𝑞)𝑞=𝑑 ,𝑠,𝑏  oranı çıkartılabilir. DØ, 𝑡𝑡  olay sayıları ve R oranı için eĢ zamanlı 

uyum sağlamaktadır. CDF ve DØ, son durumda tüm top bozunumların W bozonuna 

sahip olduğunu, sadece fermiyonların üç jenerasyonunun var olduğunu ve CKM 

matrisinin birimsel olduğunu varsayarak, CKM matris-elemanı |Vtb| çıkartır.  

 

LHC‟de top çift-üretim tesir kesiti, NLO‟da yaklaĢık 800 pb olarak tahmin edilmiĢtir. 

Her yıl 10
33 

cm
-2 

sn
-1

 ıĢınlılığında 8 milyon 𝑡𝑡  çifti üretilecektir. Bu geniĢ olay örnekleri 

top kuark parametrelerinin kesin ölçümlerine izin verecektir. mt üzerindeki istatistiki 

belirsizlikler göz ardı edilebilir hale gelecektir ve kanal baĢına ±2 GeV/c
2
‟den daha iyi 

sistematik belirsizlikler beklenecektir. Top çift üretim tesir kesitinin kesin ölçümlerinin 
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ıĢınlılık determinasyonu (determination) üzerinde hesaplanan % 3-10 doğruluk 

tarafından sınırlanması beklenmektedir, ama 𝑡𝑡   üretim oranından W ya da Z üretimini 

içeren daha doğru ölçümlere ulaĢmak mümkün olabilir. 

 

Küçük dallanma kesrine rağmen, tercih edilen dilepton modunun geniĢ olay örneklerine 

sahip olacağı LHC‟de, top-antitop spin korelasyonlarının gözlemlenmesi ve ölçülmesi 

göreceli olarak daha kolay olmalıdır. LHC‟de gluon füzyonu tarafından hakim olarak 

üretilen 𝑡𝑡 , top kuarkların hem sol  hem sağ elli olduğu bir korelasyondur. CMS 

kollabrasyonu göreceli asimetriyi (benzer elli kesir ve karĢı elli 𝑡𝑡  çifti kesrinin 

farklılığı olarak tanımlanır) yaklaĢık % 17 doğrulukla (datanın 10 fb
-1

 ile) ölçebilir.  

 

Bu SM ölçümlerine ek olarak, geniĢ-olay örnekleri, yeni fizik için hassas araĢtırmalara 

izin verecektir. 𝑡𝑡  ye ağır rezonans bozunumları için yapılan araĢtırma Tevatron‟da 

çoktan baĢlamıĢ olup hem kütlede hem de 𝜎.𝐵‟de zengin bir data elde edilebilecektir. 

ATLAS kollabrasyonu, 𝑡𝑡  ye dar rezonans bozunumunun 5𝜎 keĢfetmesi için, bu değere 

ulaĢmaya çalıĢmaktadır. 30 fb
-1

 ile 𝜎.𝐵 = 10 𝑓𝑏 için 4 TeV/c
2
‟de ve 𝜎.𝐵 = 1000 𝑓𝑏 

için 1 TeV/c
2
‟de bir rezonansın keĢfedilebileceği öngörülmüĢtür. 𝑡 → 𝑍𝑞, 𝛾𝑞,𝑔𝑞 

Ģeklindeki FCNC (Flavour Changing Neutral Currents) bozunumları, SM‟de ya da 

MSSM‟de görülebilir, ama oranlar gözlemlenmek için LHC‟de bile çok küçüktür. 

Böylece bu bozunum modlarının araĢtırılması SM‟in diğer uzanımlarında hassas 

testlerin yapılmasına imkan sağlar [32]. 

2.8. ÇĠFT ÇEġNĠLĠK ĠHLALĠ YAPAN TOP KUARK BOZUNUMU 

2.8.1. Yukawa Bölgesi Ġçin Etkin Lagrangian 

Yukawa etkileĢimi, pionlar (pseudoskaler mezonlar) tarafından aracılanmıĢ nükleonlar 

(fermiyonlar) arasındaki güçlü nükleer kuvveti, hem de SM‟de Higgs alanı ve az kütleli 

kuark ve elektron alanları arasındaki bağlaĢımları tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Kendiliğinden simetri kırınımından gelen Higgs alanının vakum beklenen değeri 

fermiyonlara orantılı bir kütle kazandırmakta ve böylece Standart Model Higgs 

mekanizması aracılığıyla fermiyon kütlelerini tanımlamaktadır.  
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Higgs bozon sol ve sağ elli top kuark için, bir Yukawa bağlaĢımına sahiptir ve Standart 

Model‟deki bütün lepton ve kuarkların Yukawa bağlaĢımları, top kuark Yukawa 

bağlaĢımıyla karĢılaĢtırıldığında küçüktür.  

 

Yukawa etkileĢimlerinin gerçekleĢtiği Yukawa bölgesi, Standart Model‟de hem CP hem 

de çeĢni korunumludur ve eğer yeni skaler alanlar verilmiĢse CP ve çeĢni ihlali en 

düĢük mertebede (ağaç seviyesinde) elde edilebilir. Eğer renormalize edilebilen Dyson 

güç sayma kriteri Lagrangian inĢa edildiğinde temel bir ilke olarak kabul edilmezse, 

serbestliğin yeni derecelerinin ortaya çıkması CP ihlal etkilerini oluĢturmada değil, 

sadece kuarklar için Higgs bozonunun en genel bağlaĢımlarına sebep olan altı boyutlu 

operatörler ile Yukawa bölgesini geniĢletmede gereklidir. Dörtten daha yüksek boyutlu 

SU(2)L x U(1)Y simetrisine uyan bu özelliklerle bir Yukawa bölgesi aĢağıdaki yapıdadır 

[33, 34]; 

         ℒ𝑒𝑓𝑓
𝑌 =  −𝑌𝑖𝑗

𝑙  𝐿 𝑖Φ𝑙𝑗  −
𝛼𝑖𝑗
𝑖

Λ2
 Φ†Φ  𝐿 𝑖Φ𝑙𝑗  + 𝐻. 𝑐. 

                       −𝑌𝑖𝑗
𝑑 𝑄 𝑖Φ𝑑𝑗  −

𝛼𝑖𝑗
𝑑

Λ2
 Φ†Φ  𝑄 𝑖Φ𝑑𝑗  + 𝐻. 𝑐.                                          (2.2) 

                       −𝑌𝑖𝑗
𝑢 𝑄 𝑖Φ 𝑢𝑗  −

𝛼𝑖𝑗
𝑢

Λ2
 Φ†Φ  𝑄 𝑖Φ 𝑢𝑗  + 𝐻. 𝑐. 

Burada Yij , Li , Qi , Φ , li , di , ve ui Yukawa matrisinin genel bileĢenleri, sırasıyla sol -

elli lepton çiftlileri, sol-elli kuark çiftlileri, Higgs çiftlileri, sağ-elli yüklü lepton teklisi, 

ve sağ-elli kuark teklilerinin aĢağı ve yukarı tiplerine karĢılık gelmektedir. αij sabitleri 

altı çizilen fiziğin detaylarını parameterize eden 3x3‟lük genel matrisin bileĢenleri ve Λ 

bu yeni fizik etkilerinin tipik ölçeğidir. 

 

ℒ𝑒𝑓𝑓
𝑌 , kendiliğinden simetri kırılmasından sonra, ayar durumlarını kütle özdurumlarına 

bağlayan VL
l,d,u 

ve VR
l,d,u

 birimsel matrisleri vasıtasıyla, normal olarak 

köĢegenleĢtirilebilir. KöĢegenleĢtirilmiĢ Lagrangian birimsel ayarda aĢağıdaki gibi 

yazılabilir [33] : 
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         ℒ𝑒𝑓𝑓
𝑌 =  − 1 +

𝑔

2mW
H  E MlE + D MdD + U MuU  

         −𝐻 1 +
𝑔

4𝑚𝑊
𝐻  3 +

𝑔

2𝑚𝑊
𝐻   𝐸 𝛺𝑙𝑃𝑅𝐸 + 𝐷 𝛺𝑑𝑃𝑅𝐷 + 𝑈 𝛺𝑢𝑃𝑅𝑈 + 𝐻.𝐶      (2.3) 

Burada Ma (a=l,d,u) köĢegen kütle matrisidir ve 𝐸  = ( 𝑒 , 𝜇 , 𝜏  ), 𝐷  = ( 𝑑 , 𝑠 , 𝑏  ), ve 𝑈  = 

(𝑢 , 𝑐 , 𝑡  ) çeĢni uzayında vektörlerdir. Ayrıca, Ω
a 

         Ω𝑎 =  
1

 2
 
𝑣

Λ
 

2

𝑉𝐿
𝑎𝛼𝑎𝑉𝑅

𝑎†
                                                                                      (2.4)     

ile verilen çeĢni uzayında tanımlanmıĢ matrislerdir.   

 

GeniĢletilmiĢ Yukawa bölgelerinin çoğunun ana özelliklerini, iki-Higgs çifti modeli 

(THDM-III) [35] ve SU(2)L × U(1)Y‟in ek çarpımlarını veya daha büyük ayar 

gruplarının skaler temsillerini içeren çoklu-Higgs modellerinin en genel Ģekli olarak 

yeniden oluĢturan yukarıdaki etkin Lagrangian, bir skaler alanın yeniden normalize 

edilebilir tipinin en genel fermiyon çiftlerine çiftlenimini belirtmektedir. Bu yaklaĢım 

aynı zamanda familonlar modelleri [36] olarak adlandırılan çeĢni ihlalinin daha baĢka 

egzotik formulasyonlarını veya bir abelyan çeĢni simetrisini [37] içeren kuramları da 

kapsar. Bu durumda sunulan sonuçlar, çeĢni ihlalinin skaler araparçacık alıĢ-veriĢinde 

kullanıldığını öne süren çok sayıdaki farklı modellere de uygulanabilir. 

 

Klasik hareketin en düĢük mertebesinde Higgs aracılanmıĢ FCNC etkilerini üretmek 

için, ne Y
l,d,u

 ne de α
l,d,u

 nun 𝑉𝐿,𝑅
𝑎  rotasyon (dönme) matrisi tarafından köĢegenleĢtiği, 

sadece Y
l,d,u

 + α
l,d,u

 toplamının köĢegenleĢtiği farzedilir. Sonuç olarak, kütle ve etkileĢme 

terimleri dört boyutlu teoride meydana geldiği gibi kendiliğinden köĢegenleĢtirilemez. 

Ek olarak, eğer Ω𝑎† ≠ Ω𝑎  ise, hem skaler hem de pseudoskaler bileĢenler vasıtasıyla 

fermiyonlar için Higgs bozon çiftleri, bazı süreçlerde CP ihlaline sebep olabilmektedir. 

Sonuç olarak, yüklü bir lepton veya kuarkı simgeleyen f ile 𝑓𝑖 𝑓𝑗𝐻 çeĢni ihlal bağlaĢımı, 

skaler ve pseudoskaler tipin renormalize edilebilen en genel yapısına sahiptir [38]. 
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2.8.2. t →uiτµ Bozunumu 

Top kuark; güçlü etkileĢmeler yolu ile çiftler olarak veya elektrozayıf etkileĢmeler yolu 

ile tek top kuark olarak üretilebilmektedir. SM‟de top kuark bozunumları hemen hemen 

sadece bir W bozon ve bir b kuarka olmaktadır. 𝑡𝑡  çiftlerinin farklı son durumları, iki W 

bozonunun bozunmasına göre sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırma %5 τ + lepton, %44 

tamamen hadronik, %15 τ + jetler, %30 lepton + jetler, ve % 5 dileptonik olarak 

ayrılmaktadır [39]. Eğer W bozonu kuarkların bir çiftine bozunursa bu süreç tamamen 

hadronik olur. Bir nadir bozunum modu dilepton modudur ve her bir W parçacığı bir 

lepton (bir elektron veya muon) artı bir nötrinoya bozunur. Dileptonik olaylar, ikiden 

daha az jet ve yüksek kayıp enine enerjide izole edilmiĢ iki leptondan meydana gelir. 

Lepton + jetler modunda; bir W bir lepton (elektron veya muon) artı bir nötrinoya diğer 

W ise iki kuarka bozunarak bir jet üretir. Lepton + jet kanalı nötrinoları hesaplamak için 

kayıp enine enerji ve dörtten daha az jetlerde tamamen izole edilmiĢ bir elektron veya 

muondan meydana gelir [40].  

 

 

ġekil 2.31 : Top kuark bozunum modları 

Top kuarkın bozunumunda köĢegen olmayan t → d W ve t → s W bozunumları oldukça 

büyük dallanma oranlarına sahip olsalar bile,  t → b W kanalı ile karĢılaĢtırıldığında top 

kuark bozunumlarında çok az rol oynarlar. Örneğin, t → s W bozunumu 10
-3

 

mertebesinde bir dallanma oranına sahiptir. En düĢük mertebede üretilen t → di W Z  (di 

= d, s) ve t → ui W W  (ui = u, c) gibi nadir 3-parçacık bozunumları, uzay faz 

sınırlarından dolayı Ģiddetlice sınırlanmaktadır ve böylece bu bozunumlar top kuark 

kütlesinin hassas değerine güçlüce bağlıdır [41, 42]. Bir düğüm seviyesi, ilginç çeĢni 

değiĢtiren yüksüz akım (FCNC) bozunumları t → c V (V = γ, g, Z, H) neden olur, ama 
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onların sahip oldukları 10
-10

‟dan 10
-14

‟e kadar değiĢen dallanma oranları dedekte 

edilemez [43, 44]. Bu özellikler, çeĢitli teoriksel düĢüncelerle beraber, top kuark üretim 

ve bozunum modları için anormal oranlar vasıtasıyla kendilerini açıkça gösterebilen, 

yeni fizik etkilerine çok hassas top kuarkı akla getirir. 

Tablo 2.10 : SM ve onun geniĢletmelerinde t → c Vi  ve t → c H için dallanma oranları 

 

Bu tezde çift çeĢni ihlalli top kuark bozunumu t → ui 𝜏± µ∓ vasıtasıyla hem kuarklarda 

hem de lepton bölgelerinde çeĢni ihlalinin mümkün yeni kaynaklarını araĢtırmakla 

ilgilenilecektir. Bu nadir süreçleri çalıĢmak için motivasyon 𝑡𝑡  dilepton 

araĢtırmalarından gelen ee, µµ, ve eµ olaylarının sayısında ortaya çıkan bir asimetri 

gibi, bazı top kuark analizlerinden meydana gelmektedir. Bu bozunum, alt süreçlerin 

karmaĢık bir düzeni boyunca, α
4
 mertebesinde meydana geldiği gibi SM‟de güçlüce 

bastırılmıĢtır, yani;  

t → W b → ui W W → ui τ µ ντ νµ 

bu aĢağıdaki dallanma oranı için artıĢı verir: 

         𝐵𝑟  𝑡 →  𝑢𝑖𝜇𝜏 |𝑆𝑀 =  10−13 − 10−14  (𝑚𝑧 <  𝑚𝐻 < 2𝑚𝑊)                           (2.5) 

ÇeĢni ihlali veya CP ihlali ile doğal olarak iliĢkili bazı süreçler, yeni fizik etkilerinin bu 

sınıfını onaylamaya neden olan daha karmaĢık Higgs bölgeleri beklendiği gibi, çoklu 

Higgs modelleri ile iliĢkili Yukawa bölgeleri tarafından önemli Ģekilde sıkıĢtırılmıĢ 

olabilir. Standart Model Ötesi teoriler yeni fiziksel ölçekleri içeren daha karmaĢık Higgs 

bölgelerini gerektirmesine rağmen, t→uiτµ bozunumlarını çalıĢmadaki yaklaĢım, 

göreceli olarak hafif skaler bir parçacık aracılığında, geniĢletilmiĢ teorilerin en yararlı 

görüĢlerini birleĢtirmek için yeterince geneldir. Çoğu durumda olduğu gibi, minimal 

SM‟de de verilenlerle rastlaĢan W ve Z bozonlarının çiftleri için bağlaĢımlar SM-benzer 

bir Higgs bozonunu uygun bir sınırda tanımak için daima mümkündür. Çift çeĢni ihlali 

yapan t →uiτµ bozunumlarının v ≈ 246 GeV fermi skalası mertebesinde bir kütle ile 
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sanal skaler bir alan tarafından aracılanmıĢ olduğu farzedilecek ve bununla birlikte, özel 

bir modelde problemi çözmeye çalıĢmak yerine etkin lagragian tekniği kullanılarak bir 

model bağımsız yaklaĢım benimsenilecektir [45]. 

 

t→uiτμ 3–parçacık bozunumu için dallanma oranı, Etkin Lagrangian tekniği ile elde 

edilen t → uiH ve H → τμ genel çiftlenimleri kullanılarak hesaplanmıĢtır:  

         𝐵𝑟 𝑡 → 𝑢𝑖𝐻 =  
Ω𝑡𝑢

2

32𝜋
 
𝑚𝑡

Γ𝑡
  1 −  

𝑚𝐻

𝑚𝑡
 

2

 
2

                                                           (2.6) 

         𝐵𝑟(𝐻 → 𝜏𝜇) =  
Ω𝜏𝜇

2

4𝜋
 
𝑚𝐻

Γ𝐻
  1 −  

𝑚𝜏

𝑚𝐻
 

2

 
2

                                                            (2.7) 

Bu iki ifade ui ve µ kütlelerini ihmal ederek elde edilmiĢtir. ġimdi Br(t→uiτμ) = 

Br(t→uiH) × Br(H→τμ) dallanma oranını hesaplamak için aĢağıdaki iki terimin 

hesaplanması gerekmektedir:  Ω𝑢𝑖𝑡
 

2
 𝑣𝑒  Ω𝜏𝜇  

2
 

 

ġekil 2.32 : Çift çeĢni ihlalli top kuark bozunumu için diagram 

2.8.3. tuiH ve Hτμ KöĢelerini Bağlama 

Amaç  Ω𝑢𝑖𝑡
 

2
  𝑣𝑒   Ω𝜏𝜇  

2
 parametrelerinin büyüklüğünü tahmin etmektir. Bunlar, 

Cheng-Sher varsayımı veya diğer benzer varsayımlar vasıtasıyla zaten önceden tahmin 

edildiği halde, bu çalıĢmada herhangi bir ekstra varsayımdan daha bağımsız olması için, 

elde edilebilir düĢük enerji verisine baĢvurulacaktır [46, 33]. 

 

 Ω𝑢𝑖𝑡
 

2
 parametresi üzerinde zorlama, bir düğüm veya daha yüksek dereceden etkiler 

yardımıyla düĢük enerji verisinden elde edilebilir. Bir de, proton ve nötronun manyetik 

ve elektrik dipolüne Htu köĢesinin bir-düğüm katkısı incelenektir.  Ω𝜏𝜇  
2
 parametresi 
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için ise iyi sınırlamalara yol açan süreçlerin iki mümkün tipi vardır. Bu süreçler, lepton 

çeĢni ihlal bozunumları 𝑙𝑖  →  𝑙𝑗 𝑙𝑘 𝑙𝑘   ve 𝑙𝑖 →  𝑙𝑗𝛾 deneysel limitleri ve muon anormal 

manyetik momenti üzerindeki deneysel belirsizliklerdir. En iyi sınırlamayı sağlayan, 

muon anormal manyetik momenti üzerindeki deneysel belirsizliktir. 

 

ġekil 2.33 : fi fermiyonunun manyetik ve elektrik dipol momentlere katkısı 

fi fermiyonunun manyetik ve elektrik dipol momentlerine fifjH köĢesinin katkısı hesaplanmıĢ 

bulunmaktadır ve fi‟nin elektromanyetik dipolleri aĢağıdaki gibi yazılabilir: 

          𝑎𝑖 =  −
𝑄𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

8𝜋2 𝑅𝑒 Ω𝑖𝑗
2  𝑔 𝑥𝑗   ,             𝑑𝑖 =  −

𝑄𝑗𝑥𝑗

16𝜋2  
𝑒

𝑚𝐻
 𝐼𝑚 Ω𝑖𝑗

2  𝑔 𝑥𝑗             (2.8) 

ġimdi  Ω𝑡𝑢 𝑖
 

2
  𝑣𝑒   Ω𝜏𝜇  

2
 katsayılarını (parametrelerini) sınırlamak için düĢük enerji 

verisini kullanabilme durumuna gelinmiĢtir. 

 

tuiH köĢesini bağlama; 

 

𝑅𝑒 Ω𝑡𝑢
2  ‟yi sınırlamak için proton ve nötronun manyetik dipol momentleri üzerinde mevcut 

bulunan hassas ölçümler kullanılmıĢtır. En fazla kısıtlayıcı olarak, protonun manyetik dipolu 

üzerindeki deneysel belirsizlik kullanılmıĢtır ve böylece, tuH  köĢesinin katkısı bu belirsizlikten 

daha az olmalıdır [47] :                                            

          Δ𝛼𝑝
𝐸𝑥𝑝  < 2.8𝑥10−8                                                                                         (2.9) 

Im(Ω𝑡𝑢
2 ) terimini sınırlayabilmek için, nötron elektrik dipol momentinden gelen çok sıkı 

deneysel limit kullananılmıĢtır [48] : 

          𝑑𝑛  < 2.9𝑥10−26  𝑒. 𝑐𝑚.                                                                                  (2.10) 
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p ve n manyetik ve elektrik dipol momentleri sırasıyla, aĢağıdaki ifadeler vasıtasıyla onların 

temel öğeleriyle iliĢkilendirilmiĢtir: 

         𝑎𝑝 =  
2

3
𝑎𝑢 −  

1

3
𝑎𝑑 −

1

3
𝑎𝑠   ,          𝑑𝑛 =  

4

3
 𝑑𝑑 −  

1

3
 𝑑𝑢                                        (2.11) 

ap ve dn‟e yeni fizik katkılarının, fj=t durumunda olduğu gibi, özellikle u kuarkından ortaya 

çıktığı ve genelde  md ≈ mu ≈ mn/3 ≈ mp/3 olduğu varsayılarak aĢağıdaki ifade elde edilir: 

 𝑅𝑒 Ω𝑡𝑢
2   <  54𝜋2  

Δ𝑎𝑝
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝑡𝑥𝑝𝑔 𝑥𝑡 
  ,        𝐼𝑚 Ω𝑡𝑢

2   <  36𝜋2  
𝑚𝐻

𝑒
  

𝑑𝑛
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝑡𝑔 𝑥𝑡 
        (2.12) 

Higgs kütlesi ile bu parametrelerin davranıĢı analiz edilmeden önce, mH‟ın verilen bir 

değeri için onların büyüklüğü tahmin edilirse; örneğin, mH = 100 GeV/c
2
 için, apaçık bir 

değerlendirme gösterir ki |Im (Ω𝑡𝑢
2 )| < 10

-7
 iken |Re (Ω𝑡𝑢

2 )|  <  6×10
-3 

„dür, bu Ωtu‟nun 

imajiner kısmınn gerçek kısmından çok daha fazla bastırılmıĢ olması anlamına gelir.   

|Im (Ω𝑡𝑢
2 )| << |Re (Ω𝑡𝑢

2 )| veya Yukawa bölgesinin CP-korunumlu olduğu farzedilecektir. 

Bu düĢüncülerden sonra aĢağıdaki ifade yazılabilir; 

          Ω𝑡𝑢  
2 <  54𝜋2  

𝛥𝑎𝑝
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝑡𝑥𝑝𝑔 𝑥𝑡 
                                                                               (2.13) 

ġekil 2.34 Higgs kütlesinin bir fonksiyonu olarak bu parametrenin davranıĢını 

göstermektedir. Bu Ģekilden görülebilir ki, 80 GeV/c
2
‟den 200 GeV/c

2
‟e değiĢen mH 

için, 6x10
-3

‟den 9x10
-3

 e gidiyor olan Ω𝑡𝑢
2 , Higgs kütlesi için pratik olarak hassas 

değildir. 

 

Htu köĢesi için sahip olunan elde edilmiĢ bir sınırlama ile Htc köĢesi üzerinde bir 

sınırlama sağlamada, rastlaĢan farklılıklarla ilgili yoruma baĢvurulabilir. Bu köĢe, iki 

düğüm seviyesine kadar bu niceliklere katkıda bulunuyor gibi, Htu‟nun biri ile 

karĢılaĢtırıldığında, proton ve nötronun elektromanyetik özellikleri ile daha az açık 

bağlantıya sahiptir. Kesinlikle, Ωtc için düĢük enerji verisinden kabul edilebilir bir 

bağlama elde etmek mümkün değildir. mu ve mc kütleleri hesaplamalardan 

kaldırılacağından 𝑡 → 𝑢𝜏𝜇 𝑣𝑒 𝑡 → 𝑐𝜏𝜇 geçiĢlerini kendileri arasında ayırmak mümkün 

olmayacaktır. Bu bozunumların ilk söyleneni için sonuçlar daha ayırıcı olduğu halde 

𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 notasyonu kullanılmaktadır.   
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ġekil 2.34: mH‟nin bir fonksiyonu olarak  Ω𝑡𝑢  
2 

 

Hτµ köĢesini bağlama; 

Muonun anormal manyetik momenti Ģu anda en iyi ölçülmüĢ fiziksel gözlemlerden biridir. 

Burada Re(Ω𝜏𝜇
2 ) üzerinde bir sınırlama kabul ettirmek için bu nicelikler üzerindeki deneysel 

belirsizlik kullanılacaktır. Hτµ köĢesinin bir düğüm katkısının, bu nicelikler üzerindeki deneysel 

belirsizlikten daha az olduğu farzedilecektir; 

          Δ𝑎𝜇
𝐸𝑥𝑝  < 5.4𝑥10−10                                                                                        (2.14) 

Im(Ω𝜏𝜇
2 ) ile olabildiğince ilgilenildiğinde, muon elektrik dipol momenti üzerindeki var 

olan deneysel limit kullanılabilir [47]; 

          𝑑𝜇
𝐸𝑥𝑝  < 3.7𝑥10−19  𝑒. 𝑐𝑚.                                                                              (2.15) 

Bu durumda aĢağıdaki ifadeler elde edilir: 

          𝑅𝑒 Ω𝜏𝜇
2   <  8𝜋2  

Δ𝑎𝜇
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝜏𝑥𝜇 𝑔 𝑥𝜏 
  ,           𝐼𝑚 Ω𝜏𝜇

2   <  16𝜋2  
𝑚𝐻

𝑒
  

𝑑𝜇
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝜏𝑔 𝑥𝜏 
      (2.16) 

mH = 100 GeV/c
2
 için bu ifadelerin değerlendirilmesi, |Re(Ω𝜏𝜇

2 )| < 3×10
−4

 ve |Im(Ω𝜏𝜇
2 )| < 

2 yol açar, gösterilen bu durumda Ωτµ‟nün imajiner kısmı gerçek kısmından daha az 

zorlanmıĢtır. Analizi mümkün olduğu kadar basitleĢtirmek için leptonik Yukawa 
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bölgesinin aynı zamanda CP-korunumlu olduğu farzedilecektir. Bu varsayımlarla 

aĢağıdaki ifade yazılabilir; 

         Ω𝜏𝜇
2 <  8𝜋2  

Δ𝑎𝜇
𝐸𝑥𝑝

𝑥𝜏𝑥𝜇 𝑔 𝑥𝜏 
                                                                                     (2.17) 

ġekilde mH‟nin bir fonksiyonu olarak Ω𝜏𝜇
2 ‟nin davranıĢı gösterilmektedir. Bu Ģekilden, 

80 GeV/c
2
 < mH < 200 GeV/c

2
 aralığındaki büyüklüğün yaklaĢık bir mertebesinde Ω𝜏𝜇

2  

değeri görülebilir. 

 

 

ġekil 2.35 : mH‟nin bir fonksiyonu olarak  Ω𝜏𝜇  
2
 

Hτµ köĢesi üzerinde bir bağlanma köĢegen olmayan lepton değiĢiminden elde edilmiĢ 

olabilir [49]. En iyi aday bozunum; τ± → μ±μ±μ∓ ve 𝜏 → 𝜇𝛾 bozunumlarıdır. Babar ve 

Belle iĢbirlikleri tarafından %90 CL‟de elde edilen deneysel limitler [50, 51], 

   𝐵𝑟 τ± → μ±μ∓μ± <  1.9 𝑥 10−7                  𝐵𝑟 τ± → μ±μ∓μ± < 5.3 𝑥 10−8 

         𝐵𝑟 𝜏 → 𝜇𝛾 < 6.8 𝑥 10−8                             𝐵𝑟 𝜏 → 𝜇𝛾 < 4.5 𝑥 10−8       (2.18) 

Ģeklindedir. Bu süreçlerin ilki µ anormal manyetik momentinden elde edilenle hemen 

hemen aynıdır ki mH = 100 GeV/c
2
 için |Ωτµ|

2
 (|Ωτµ|

2
< 2 x 10

-4
) üzerinde bir değere 
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neden olur. li yüklü bir leptonu simgelemek üzere bir düğüm-bozunumunu li → lj γ  

kullanarak; 

          Ω𝑖𝑘Ω𝑘𝑗  <   
8(4𝜋)4

𝛼
 
Γ𝑖

𝑚 𝑖
  

𝐵𝑟𝐸𝑥𝑝 (𝑙𝑖→𝑙𝑗𝛾

|𝐴|2                                                              (2.19) 

yazılabilir. |Ωτµ|
2
 zorlamak için SM‟in önceden söylediği gibi Hττ bağlaĢımı ile li= lk= τ 

ve lj= µ alınarak: 

          Ω𝜏𝜇  <
64𝜋𝑠𝑊

𝛼
 
𝑚𝑊

𝑚𝜏
  

𝜋

2
 
Γ𝜏

𝑚𝜏
  

𝐵𝑟𝐸𝑥𝑝 (𝜏 →𝜇𝛾 )

|𝐴|2                                                      (2.20) 

yazılabilir. Önceki ifadeyi kullanarak |Ωτµ|
2
 üzerinde kabul edilebilir bir sınırlama elde 

etmek mümkün değildir. MH = 100 GeV/c
2
 ise; 

          Ω𝜏𝜇  < 10−1                                                                                                    (2.21) 

olur. Diğer taraftan, µ→e γ üzerinde deneysel limit, |ΩτµΩτe|
2
 üzerinde iyi bir limit elde 

etmek için olasılık sağlar. Yine de |ΩτµΩτe|
2
 ifadesi, sadece |Ωτe|

2
‟e dair biraz daha 

eklenen varsayımların sayesinde Hτµ köĢesini tahmin etmiĢ olabilir. Burada ilk metot 

ile edilmiĢ |Ωτµ|
2
 kullanılacaktır. 

 

ġekil 2.36 : li → lj γ  bozunumu için katkı 
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ġekil 2.37 : mH‟ın bir fonksiyonu olarak  Ω𝜏𝜇Ω𝜏𝑒  
2
 

2.8.4. LHC’de Çift ÇeĢni Ġhlalli Top Kuark Bozunumları 

Proton-proton Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısı LHC, 833 ± 10 pb‟lık top kuark çiftlerinin 

yüksek üretim tesir kesitinden dolayı ilk düĢük ıĢınlıklarda bile top kuarkları büyük 

sayıda üreterek gerçek bir top kuark fabrikası olacaktır. Bu, hem Standart Model hem de 

Standart Model ötesi fizik araĢtırmaları için top kuarkları kullanarak, top kuark fiziğini 

keĢfetmenin verimli bir programını sağlayacaktır. ġimdilik, gerçek top kuarklar Run II 

boyunca  𝑠 = 1.96 TeV‟lik kütle merkezi enerjisinde Tevatron çarpıĢtırıcısı tarafından 

proton-antiproton çarpıĢmalarında üretilmiĢtir. 2008 yılının sonlarında bu çarpıĢtırıcı 

5.5 fb
-1

‟lik tamamlanmıĢ bir ıĢınlık verirken, CDF ve DØ deneyleri, sırasıyla, 4.5 fb
-1

 ve 

4.7 fb
-1

 toplamıĢ, bunun yanında top kuark fiziğinin bazı analizleri 3 fb
-1

 kadar 

tamamlanmıĢ ıĢınlıkları dikkate almıĢtır. Kütlenin hassas ölçümlerinin yanında % 

0.7‟lik göreceli bir belirsizlik ile mt = 172.4 ± 1.2 GeV ve NLO QCD hesaplarının 

bugünkü doğruluğuna uzanan mt = 175 GeV için top kuark çift üretim tesir kesiti 

ölçümü σ (𝑝𝑝  → 𝑡𝑡 ) = 7.02 ± 0.63 pb‟dır [52]. Top kuark özelliklerinin ölçümlerinin 

geri kalanı hala istatiksel olarak çok sınırlı olduğundan dolayı LHC‟de top kuark 

özelliklerini ölçmek için geniĢ deneysel (ve teoriksel) program yüklemek oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda yapılacak önemli gözlemler aĢağıda sıralanmıĢtır; 
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 Top kuark çift üretimi için toplam tesir kesiti, 𝑡𝑡  değiĢmez kütle spekturumu (→ 

kütle tanımlaması, 𝑡𝑡  değiĢmez kütle spekturumunda yeni fizik için araĢtırma, 

teoriksel öngörülerle karĢılaĢtırma); 

 Top bozunumunda W polarizasyonu (→ V-A yapısının testi, anormal tWb 

bağlaĢımları için araĢtırma); 

 𝑡𝑡 𝐻 tesir kesiti (→ Yukawa bağlaĢımları ); 

 Tek top üretimi (→ CKM matris elemanı Vtb ); 

 Top kuark çiftinin spin korelasyonu (→ anormal 𝑡𝑡 𝑔 bağlaĢımları için 

araĢtırma); 

 𝑡𝑡 𝛾 tesir kesiti (→ top kuarkın elektrik yükü); 

 𝑡𝑡  + l jet (→ anormal 𝑡𝑡 𝑔 bağlaĢımları için araĢtırma, ağır kuarklarla jet fiziği, 

önemli arkaplan reaksiyonu) [53]. 

 

LHC en ağır kuarkın, SM de karakteristiğini ve rolünü araĢtırmak için ideal bir makina 

olacaktır. YaklaĢık olarak 830 pb‟lik bir NLO üretim tesir kesitiyle, 2×10
33

 cm
-2

sn
-1

‟lik 

düĢük ıĢınlık koĢullarında saniyede 2 ve yıl baĢına 10 milyondan daha fazla top-çifti 

beklenmektedir. 

 

SM‟de, bir top kuarkın, W b eĢiğinin üstündeki bir kütle ile, iki-parçacık süreci 𝑡 →

𝑊 𝑏  𝐵𝑟 ≃ 0.998  [54] tarafından hakim olunan bir bozunum geniĢliğine sahip olması 

öngörülmüĢtür. O zaman bir 𝑡𝑡  çifti aĢağıdaki kanalların biri yolu ile bozunacaktır ve bu 

sınıflandırma son durumlara göre yapılmıĢtır: 

 

 Dilepton, burada her iki W bozunumu leptoniktir (lW), iki b-kuark 

hadronizasyonundan ortaya çıkan iki jet ve dedekte edilmemiĢ nötrinolardan 

gelen kayıp enine enerji ile: 𝐵𝑟 𝑒, 𝑒 = 𝐵𝑟 𝜇, 𝜇 = 𝐵𝑟 𝜏, 𝜏 ≃ 1/81, 

𝐵𝑟 𝑒, 𝜇 = 𝐵𝑟 𝑒, 𝜏 = 𝐵𝑟 𝜇, 𝜏 ≃ 2/81;  

 Lepton + jetler, burada bir W leptonik olarak bozunurken diğeri kuarklara 

bozunur, dört jet ve kayıp enine enerji ile: 𝐵𝑟 𝑒 + 𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 = 𝐵𝑟 𝜇 + 𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 =

𝐵𝑟 𝜏 + 𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 ≃ 12/81;  

 Bütün jetler, burada her iki W‟de kuarklara bozunur, altı jet ve kayıp enine 

enerjiyle iliĢkili olmayan: 𝐵𝑟(𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟) ≃ 36/81. 
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Eğer ℬ, ℬ ≡ 𝐵𝑟(𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇) top kuark bozunumunu ihlal eden Higgs aracılanmıĢ çift 

çeĢni için dallanma oranını temsil ediyorsa ve SM ve DFV‟den baĢka önemli ölçüde 

ulaĢılabilir bozunum kanallarının olmadığı varsayılırsa, 𝐵𝑟 𝑡 → 𝑊𝑏 = 1 − ℬ sonucu 

elde edilir. O zaman bir 𝑡𝑡  çifti, Ģu Ģekillerde  bozunabilir: 

 

 Her iki top kuarkın da 𝑊𝑏(𝐵𝑟 𝑡𝑡  |𝑆𝑀 =  1 − ℬ 2)‟ye bozunduğu tümü ile SM 

bozunumları (SM-SM);  

 Bir top kuarkın 𝑊𝑏‟ye ve diğerinin 𝑢𝑖𝜏𝜇 (𝐵𝑟 𝑡𝑡  |𝑆𝑀−𝐷𝐹𝑉 = 2ℬ 1 − ℬ )‟ye 

bozunduğu, karıĢık SM-DFV bozunumları;  

 Tümü ile DFV bozunumları (DFV-DFV), bu durumda top kuarkların her ikiside 

𝑢𝑖𝜏𝜇 (𝐵𝑟 𝑡𝑡  |𝐷𝐹𝑉 = ℬ2)‟ye bozunacaktır.  

 

Tümü ile bir DFV bozunumu güçlü bir Ģekilde bastırılmıĢ olduğundan dolayı (~10−6 −

2.5 𝑥 10−8) yalnızca SM-DFV top kuark bozunumları üzerine çalıĢılacaktır. DFV top 

kuarkları tarafından üretilmiĢ τ leptonları, ya 𝑒𝜐 𝑒𝜐𝜏  ya  𝜇𝜐 𝜇𝜐𝜏  (𝜏𝑙) ya da hadronlara (𝜏) 

bozunacaktır. Böyle bozunum süreçleri için dallanma oranları: Γ𝜏(𝜇−𝜐 𝜇𝜐𝜏)/Γ𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝜏 = 

0.1736 ± 0.005, Γ𝜏(𝑒−𝜐 𝑒𝜐𝜏)/Γ𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝜏 = 0.1784 ± 0.005 ve Γ𝜏(𝜏 → 𝑗𝑒𝑡)/Γ𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

𝜏 = 

≃ 0.653 Ģeklindedir [54]. Hadronik τ bozunumlarının %77‟sinde sadece bir yüklü iz 

üretilmiĢtir : 𝜏 → 𝜐𝜏 + 3𝜋± + 𝑛𝜋0 (1-sivri uç bozunumu); diğer %23‟ü de üç yüklü ize 

sahip olacaktır : 𝜏 → 𝜐𝜏 + 3𝜋± + 𝑛𝜋0 (3-sivri uç bozunumu). Bir τ leptonu hadroniksel 

olarak bozunduğunda, bozunum ürenleri arasında hadronlar ve nötrinolar ile küçük bir 

jet (𝜏 ) oluĢacaktır. Bu kadar çok parçacığın var olması, τ-jetlerinin verimli bir Ģekilde 

saptanmasını ve yeniden inĢa edilmesini güçleĢtirir. τ‟nun momentumu kütle ile 

karĢılaĢtırıldığında büyük olduğu zaman, çok hizalanmıĢ bir jet üretilmektedir. O 

zaman, bir τ-jeti, yüklü izlerle iliĢkilendirilmiĢ (1‟den 3‟e) az sayılı kalorimetre 

demetinin iyi bir Ģekilde ayarlanması aracılığıyla tanınabilir. LHC kütle merkezi 

enerjisinde PT > 50 GeV/c‟lik enine bir momentum için, enerjinin % 90‟ı, R = 

 𝛥𝜂2 + 𝛥𝛷2= 0.2 yarıçaplı bir koninin içinde bulunmaktadır. Hadronik τ bozunumları 

düĢük yüklü iz çok katlılığına ve yüksüz pionların bozunumlarından gelen fotonlardan 

dolayı kalorimetrelerde biriken elektromanyetik enerjinin gerekli bir kısmına sahiptir. 
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𝑡𝑡  → uiτμWb kanalında olduğu gibi top bozunumlarından gelen μ ve W arasında yük 

bağıntısı yoktur, eğer W leptonik olarak bozunuyorsa (W→ lνl) aynı iĢaret (LS) ve zıt 

iĢaretli (OS) µ-e son durumlarının her ikisini de elde etmek mümkündür: μ
±
l
±
 ve μ

±
l∓. 

DFV süreçleri yoluyla bozunan top kuarkları yeniden inĢa edebilmek için sadece, bir 

hadronik tau bozunumundan (τ-jet) gelen, bir b kuarkından (b-jet) gelen ve ilk (ISR) ve 

son (FSR) ıĢımalardan ve 𝑢𝑖  (𝑢𝑖 = 𝑢, 𝑐) hadronizasyonu tarafından üretilen jetlerin belli 

bir sayısı olarak belirlenen bir muon, bir elektron ve bir jet içeren son durumlara 

bakılacaktır. Son durumlarda nötrinoların varlığından dolayı bir de dedektörde kayıp 

enine enerjiye sahip olunacaktır. Benimsenen deneysel imza, mevcut analizde, o zaman 

tri-lepton son durumudur : 𝑒𝜇±𝜏
∓ + 𝐸𝑇

𝑘𝑎𝑦 ı𝑝
+ 𝑏 + 𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟  

Tablo 2.11 : Tevatron ve LHC için dallanma oranı x tesir kesiti 

 

 

DFV – SM dilepton bozunumlarında benzer iĢaretli dilepton (e, µ) ve (e, τ) olaylarına 

izin verilmiĢtir. Küçük dallanma oranları mümkün olayları gösterir ama küçük ee, µµ, 

eµ asimetrileri Tevatron‟da görünür değildir. 

 

Olaylar, ayarlanan kesimlerin uygulanması ile seçilmiĢtir, bunlar: Bir merkezin varlığı, 

𝑃𝑇
𝜇

> 20 𝐺𝑒𝑉/𝑐 ve  𝜂𝜇  < 2.4 ile izole edilmiĢ yüksek-𝑃𝑇‟li muon. Bir merkezin 

varlığı, 𝑃𝑇
𝜏 > 20 𝐺𝑒𝑉/𝑐 ve  𝜂𝜏 < 2.4 ile bir 𝜏-jeti olarak iĢaretlenmiĢ, izole edilmiĢ, 

yüksek-𝑃𝑇‟li hadronik olarak bozunmuĢ 𝜏. Jetler R =  (Δ𝜂)2 + (Δ𝛷)2 = 0.5‟lik bir 

koni büyüklüğü ile yeniden inĢa edilmektedir ve olaylar   𝜂𝑗𝑒𝑡   < 2.4‟lük bir hacim 

içerisinde 𝐸𝑇
𝑗𝑒𝑡

 > 30 GeV‟lik bir enine enerji ile en az iki jetin varlığını 

gerektirmektedir. Son durumda nötrinoların varlığından dolayı, kayıp enine enerji 

𝐸𝑇
𝑘𝑎𝑦 ı𝑝

> 60 𝐺𝑒𝑉 ve µ ile τ‟nun karĢıt iĢarete sahip olması beklenmektedir. Olaylar o 
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zaman, bir b olarak iĢaretlenmiĢ bir jet ve bir merkeze sahip olan 𝑃𝑇
𝑒 > 20 𝐺𝑒𝑉/𝑐 ve 

 𝜂𝑒  < 2.4 ile izole edilmiĢ yüksek-𝑃𝑇‟li elektron gerektirmektedir. b-jeti olarak 

iĢaretlenmemiĢ, en yüksek 𝑃𝑇  ile muon, tau ve jetin MT (µ,τ,j) enine kütlesini yeniden 

inĢaa etmede daha fazla kesme, SM arkaplanından sinyalin mertebesini ayırt etmede 

uygulanmıĢtır. SM arka planı 𝑡𝑡 ,  ZZ+jetler,  ZW+jetler, WW+jetler. Z+foton 

içermektedir. 5σ önemi 145 GeV/c
2
‟e kadar bir Higgs kütlesi için, 100 fb

-1
 için elde 

edilmiĢtir. 160 GeV/c
2
‟e kadar bir DFV Higgs kütlesi %95 C.L.‟de ayrı tutulmaktadır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. MONTE CARLO SĠMÜLASYONU 

Simülasyon (benzetim), bir sistemin davranıĢlarının belirlenebilmesi için, o sistemin 

laboratuar ortamında oluĢturulması anlamına gelmektedir. Amaç, gerçek sistemin 

davranıĢlarının ve sistem çıktılarının benzerlerinin oluĢturulması ve sistemin 

tanımlanmasıdır. Simülasyon programları genelde, günlük hayatta çeĢitli nedenlerden 

dolayı gerçekleĢtirilemeyen (örneğin çok hızlı veya çok yavaĢ neticelenen, pahalı) 

deneylerin canlandırılmasında kullanılmaktadırlar. Ayrıca, deneylerde toplanan verilerin 

değerlendirilip daha anlaĢılır hale getirilmesinde de (örneğin grafik olarak) tercih 

edilmektedirler. Gerçek hayattaki problemler rastgele, karmaĢık ve çok sayıda değiĢken 

içerdiğinden bu problemlerin analitik çözümlerini bulmak oldukça zordur ve 

simülasyonlar bu anlamda vazgeçilmez bir problem çözme aracıdır. Bu programlar 

sistemin davranıĢını tanımlamak ve analiz etmek ve “...olursa ne olur? ” sorularına 

cevap vermek için kullanılmaktadırlar. Bütün bu sebepler düĢünüldüğünde simülasyon 

programları Yüksek Enerji Fiziği için çok büyük önem taĢımaktadır. Çünkü öne sürülen 

tahminlerin doğruluğunun anlaĢılması için yapılması gereken deneyler, oldukça 

karmaĢık, birçok ülkenin biraraya gelip iĢbirliği yapmasını gerektirecek kadar masraflı 

ve uzun zaman süreleri içinde yapılan deneylerdir. Ayrıca simülasyon programları 

henüz tasarım aĢamasındaki sistemlerin değiĢik koĢullar altındaki performansını tahmin 

etmek üzere veya varolan bir sistemde yapılması düĢünülen potansiyel değiĢiklikler 

gerçeklenmeden önce yaratacakları etkiyi tahmin edebilmek üzere kullanılabildiği için 

de, Yüksek Enerji Fiziği‟nin vazgeçilmez araçlarıdır. Simulasyonlar gerçekte meydana 

gelebilecek durumları oluĢturmaya ve bu olayların etkisini çalıĢmamıza imkan 

sağlamaktadır ve temel mantık ardıĢık rastgele sayı üretilmesidir [55]. 

 

Simülasyon programlarının çeĢitli avantajları yanında bazı dezavantajları da vardır. 

Öncelikle avantajları sıralanacak olunursa; simülasyon esnek bir çözüm yöntemidir ve 

diğer modellere kıyasla anlaĢılması daha kolaydır, aĢamalı olarak uygulayabilme imkanı 
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vardır, klasik çözüm yöntemlerinin kullanılamadığı büyük karmaĢık problemlerin 

çözümünde oldukça etkilidir, bir baĢka yöntemde incelenmesi olanaksız olan koĢullar 

ve kısıtlar simülasyon ile rahatça modellenebilir, sonuçları ancak aylar, yıllar sonra 

alınabilecek durumlar da simülasyon ile çok kısa sürede analiz edilebilir, modellenen 

sistemi değiĢtirmeden yeni fikir ve politikaların model üzerinde rahatça uygulamasına 

olanak verir ve simülasyon programı istenen zamanda durdurulup yeniden 

baĢlatılabildiğinden deney koĢulları üzerinde tam bir kontrole sahip olunur. Bütün 

bunların yanında; iyi bir simülasyon modelinin geliĢtirilmesinin vakit alıcı ve pahalı 

olabilmesi, optimum çözüm üretme garantisinin olmaması yani bir çeĢit deneme- 

yanılma yöntemi olması, uygulamasındaki kolaylıklar dolayısıyla analitik çözümlerin 

göz ardı edilmesine neden olabilmesi ve modellemede ve bulguların analizinde 

yapılacak hataların, yanlıĢ sonuçlara yol açabilmesi dezavantajları olarak sayılabilir 

[56]. 

 

Yüksek enerji fiziğinde, temel parçacıklar arası etkileĢmeleri incelemek, SM veya SM 

ötesi teorilerin araĢtırmalarında yapılan deney sonuçları ile teorik tahminleri 

karĢılaĢtırmak için kullanılan en önemli simülasyon tekniği “Monte Carlo” metodudur.  

 

Tarihçesi 5000 yıl öncesine kadar uzanan simülasyon, II. Dünya SavaĢı yıllarında 

Matematikçi J. Von Neumann tarafından çözümü çok karmaĢık ve pahalı olan fizik 

problemlerinin çözümünde kullanılmıĢtır. Nötronların rastgele yapısından esinlenerek, 

bu yapı rulet masasındaki rastgele yapıyı andırdığından, Neumann simülasyonu "Monte 

Carlo Simülasyonu" olarak adlandırmıĢtır. Monte Carlo simülasyonunun adımları 

aĢağıdaki gibidir; 

 

 Probleme ait önemli değiĢkenler belirlenerek, bu değiĢkenlerin ihtimal 

dağılımlarının saptanması;  

 Herbir değiĢken için kümülatif ihtimal dağılımının belirlenmesi;  

 Herbir değiĢken için rastgele sayı aralıklarının belirlenmesi;  

 Rastgele sayıların seçilmesi (veya üretilmesi);  

 Seçilen rastgele sayılar kullanılarak denemelerin gerçekleĢtirilmesi [57]. 

  

http://www.1bilen.com/wiki/index.php?title=De%C4%9Fi%C5%9Fken&action=edit
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Monte Carlo (MC), rastgele sayıları baz alarak sistemleri modeller. MC yöntemleri, 

Fizik ve Mühendislik alanlarında pekçok uygulama alanı bulmuĢtur; 

 

 [Matematik] Sayısal analiz;  

 [Fizik] Doğal olaylarının simülasyonu;  

 [Fizik] Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik ve özellikle Yüksek Enerji 

Fiziği modellerini test eden simülasyonlar;  

 [Mühendislik] Deneysel aletlerin (örneğin detektör) simülasyonu;  

 [Biyoloji] Hücre Similasyonu;  

 [Ekonomi] Borsa Modelleri; 

 [Ġstatistik] Dağılım Fonksiyonları [58]. 

 

Monte Carlo metodu, özel bir denemede ya da bir simülasyon çalıĢmasında bir ya da 

daha çok olasılık dağılımından rastgele sayılar seçme tekniği olduğu için, fiziksel 

sistemi tanımlayan olasılık yoğunluk fonksiyonlarından rastgele seçilmiĢ sayıları 

defalarca kullanarak olayı simüle edip çözmektedir. Bu yöntem, özellikle 1930‟lardan 

sonra hızla geliĢmeye baĢlamıĢ bir tekniktir. Los Alamos laboratuarlarında nükleer silah 

geliĢtirilmesi projesinde çalıĢan bilim adamları tarafından ilk kez ortaya atılmıĢtır. 

Metodun bir probleme uygulanması, problemin tesadüfi sayıları kullanarak simüle 

edilip, hesap edilmek istenen parametrenin, bu simülasyonların sonuçlarına bakılarak 

yaklaĢık olarak hesaplanması fikrine dayanmaktadır. Özellikle “çok zor” bir problemi, 

analitik yollarla çözebilmek için aĢırı basitleĢtirmek yerine Monte Carlo metodları ile 

“yaklaĢık” olarak çözmek daha doğru olacaktır. Örnek olarak bir atom reaktörünün 

çevresine, dıĢarıya sızacak radyasyonu minimize etmek için yapılacak duvarın 

kalınlığının hesaplanması problemi alınsın. Bu problem analitik yollardan çözülemez. 

Problemin zorluğu reaktördeki nötronların kompleks hareketlerinden 

kaynaklanmaktadır. Oysa Monte Carlo metodları ile problem, nötronların hareketlerini 

basitleĢtirmeye gerek olmadan “yaklaĢık” olarak çözülebilmektedir. Bu yaklaĢık çözüm 

basitleĢtirilmiĢ analitik çözümden daha fazla gerçeğe yakın sonuçlar verir. Bu problem 

gibi “çok zor” problemlerde de, Monte Carlo metodları kullanılabilecek tek tekniktir 

[56]. 
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ġekil 3.1 : Simülasyon ve veri analizinde temel basamaklar 

Yüksek Enerji Fiziği‟nde deney yapılmadan daha önce simülasyon programlarının 

yardımıyla bir model tasarlanmakta ve böylece parçacıklar arası etkileĢmeler veya 

parçacıkların nasıl davranacağı tahmin edilmektedir. Yüksek enerji fiziği deneylerinde 

meydana gelen olaylar ve etkileĢmeler dedektörler tarafından gözlemlenmekte ve 

kurulan sistemlerle olaylar kaydedilerek bilgisayarlarda yeniden yapılandırılmaktadır. 

Monte Carlo simülasyonunda ise çarpıĢtırıcılar artık görevini programlara bırakmakta 

ve olaylar bu programlar sayesinde üretilmektedir. Burada önemli olan nokta, üretilen 

bu olayların gerçek deneylerden gelen sonuçlarla benzer olmasının gerekliliğidir.  

 

Kuantum mekaniğinde olasılık vardır ve bu yüzden etkileĢmelerin nasıl ve ne zaman 

meydana geleceği bilinemez. Simülasyon programı da olasılık dağlımını en iyi Ģekilde 

içermelidir. Bunun için parçacıklar arası etkileĢmeler teorik olarak hesaplanarak, 

programda yer alan rastgele sayı üreteci ile etkileĢmelerin rastgele olması 

sağlanmaktadır. Monte Carlo tekniği rastgele sayı üreterek gerçek olaylarla 

simülasyondan elde edilen olayların benzer olmasını sağlamaktadır [59].  
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3.2. PYTHIA 

Yüksek Enerji Fiziği‟nde olayları incelemek için farklı olay üretici programlar 

kullanılmaktadır. Bu programlardan biri de PYTHIA‟dır. Olay üretici programların 

temel esası olan rastgele sayı üretici, sabit bir periyoda sahip ise üretilen sayılar aynı 

sayıda tekrarlanacaktır. Ġdeal rastgele sayı üretici, sayıları bir aralık üzerinde eĢit olarak 

dağıtır. PYTHIA bu anlamda yazılmıĢ en iyi programdır [60]. 

 

PYTHIA programı T. Sjöstrand, Stephen Mrenna, Peter Skands tarafından yazılmıĢ 

uzun bir programdır. FORTRAN dilinde yazılmıĢ PYTHIA 6.4 kadar Ģimdilik 

olgunlaĢmamıĢ olsa bile, C++ dilinde yeniden yazılan PYTHIA 8.1 eklenen bazı yeni 

süreçler ve diğer programlarla etkileĢimi açısından özellikle LHC fiziğini araĢtırma 

açısından oldukça önem kazanmıĢtır. Fortran dilinden C++ diline geçiĢin nedeni Fortran 

desteğinin gittikçe azalması, genç deneycilerin C++ tercih etmesi ve bazı özellikleri 

modernleĢtirmek olarak sayılabilir. Eklenecek önemli özelliklerden bazıları, 

 

 Son deneysel verilere uygunluk;  

 DıĢarıdan girilen NLO programlar ile uygunluk; 

 Çoklu parton-parton etkileĢmeleri için yeni özellikler; 

 Farklı parton çoklukları için standart araçlar; 

 γp ve γγ etkileĢmeleri [61]. 

 

olarak sayılabilir. PYTHIA, Yüksek enerji fiziği “olaylarını” - gelen iki parçacığın 

çarpıĢmasında (veya aralarındaki etkileĢmelerde) üretilen son durum parçacıkları - 

üretmek için kullanılmaktadır. 1978‟de Lund grubu tarafından yazılan JETSET olay 

üretici programların baĢlangıcıdır. Daha sonra PYTHIA programı yazılmıĢtır. Bu iki 

programın birleĢtirilmeden önceki son sürümleri JETSET 7.4 ve PYTHIA 5.7 olarak 

bilinmektedir. PYTHIA 6.1‟de bu iki program birleĢtirilmiĢtir. Son gelinen nokta ise 

PYTHIA 8.1‟dir. Bu tez çalĢımasında  PYTHIA 8.1 versiyonu kullanılmıĢtır [62]. 
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ġekil 3.2: PYTHIA 8 yapısı 

PYTHIA, seçilen fizik modeli çerçevesinde Monte Carlo teknikleri kullanarak olay 

üretmektedir. Parçacık çarpıĢmalarının ve etkileĢmelerinin benzetiminde 

kullanılmaktadırlar. Program, orta ve yüksek momentum aktarımlı etkileĢmeleri, 

etkileĢmede çıkan parçacıkların bozunma ve dallanmalarını, saçılma tesir kesitini, ilk 

durum ve son durum ıĢımalarını, çoklu etkileĢmeleri, parton dağılım fonksiyonlarını ve 

partonların hadronlaĢması için gerekli alt programları içermektedir. Üretilen olayların 

analizi ve histogram Ģeklinde verilmesi için gerekli alt programlar da bulunmaktadır 

[61]. 

 

Yüksek enerji fiziği süreçleri genelde karmaĢıktır. Ancak, ilk yaklaĢım olarak bütün 

süreçler, temel parçacıklar (leptonlar, kuarklar ve ayar bozonları) arasındaki 

etkileĢmeler seviyesinde basit bir yapıya sahiptir. Hadronik olaylarla ilgili basit bir 

süreç düĢünülsün. Öncelikle bu süreçte gerçekte, ilk durum ve son durum ıĢımaları 

Ģeklinde ıĢımasal türde değiĢiklikler olacaktır.  
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ġekil 3.3 : Sert saçılmada ilk ve son durum ıĢımaları 

Güçlü kuvvetin bağlanma sabitinin büyük olması ve üçlü gluon etkileĢmeleri nedeniyle 

kuark ve gluonların QCD ıĢımaları çoğalmaktadır (parton sağanağı). Ġkinci olarak, çok 

duyarlı çalıĢmalar için yüksek mertebe (halka seviyesi) düzeltmeleri de hesaplamak 

gerekmektedir. Burada gerekli pertürbasyon hesapları oldukça zordur. Üçüncü olarak, 

kuarklar ve gluonlar hadronlar içinde hapsedilmiĢtir ve renkli partonlar renksiz hadron 

jetlerine dönüĢmektedir. HadronlaĢma iki gruba ayrılabilir: 

  

 Parçalanma (fragmentation), yeni kuark ve anti-kuark çiftlerinin daha hafif 

kütleli hadronları oluĢturması;  

 Bozunma, basit bir yapı ile baĢlanılan süreçte son durumda iki parçacık yerine 

yüzlerce parçacık oluĢabilir ve bu Ģekilde çok karmaĢık bir son durumla 

karĢılaĢılabilir. 

 

Olay üreticiler böyle karmaĢık durumlarda yardıma yetiĢmektedir. Gerçek bir 

dedektörde gözlenebilecek olayları üretmek için bilgisayarlar kullanılmaktadır. Bir olay 

üreticisinin çıktısı, gerçek verilerdeki aynı ortalama davranıĢı ve aynı dalgalanmaları 

göstermelidir. Verilerdeki dalgalanmalar ilgili teorinin kuantum mekaniksel 

davranıĢından kaynaklanmaktadır. Olay üreticilerde istenen olasılık dağılımlarına uygun 

olarak değiĢkenleri seçmek ve olayların rasgele olmasını sağlamak için Monte Carlo 

teknikleri kullanılmaktadır. Bir olay üreticisi; 
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 olay çeĢitleri ve oranları;  

 dedektör performansı, dedektör alım düzeltmeleri;  

 analiz teknikleri;  

 gözlem sonuçlarının model çerçevesinde yorumlanması  

 

gibi değiĢik Ģekillerde kullanılabilmektedir. 

 

Bir olay üretici, bir deneyin bütün analiz basamaklarında yer alabilmektedir. Gerçekte, 

bir çarpıĢtırıcı, parçacıklar arasında etkileĢmeler oluĢturmaktadır. Bu olaylar dedektör 

tarafından algılanmakta ve ilgilenilen olaylar veri alım (data acquisition) sistemi 

tarafından disklere kaydedilmektedir. Bundan sonra bu olaylar istenirse yeniden 

oluĢturulabilmekte (reconstruction) yani, elektronik sinyaller (tel odaları, kalorimetreler 

ve diğerlerinden alınan sinyaller) yüklü izler veya yüksüz enerji depolanması Ģekline 

dönüĢtürülebilmektedir. Dolayısıyla parçacıklar ve momentumları belirlenebilmektedir. 

Bu bilgiden sonra olayların fizik analizine geçilebilir [62]. 

 

PYTHIA, Linux iĢletim sistemi ile çalıĢmaktadır. Programın Linux‟da kurulma iĢlemi 

için aĢağıdaki adımlar uygulanmıĢ ve PYTHIA 8.1 versiyonu Linux iĢletim sistemi 

üzerine kurulmuĢtur: 

 

 pythia8120.tgz dosyasının http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html 

adresinden indirilmesi;   

 Konsol ekranından tar xvfz pythia8120.tgz komutu ile dosyanın açılması (bu 

komut pythia8120.tgz sıkıĢtırılmıĢ dosyasının pythia8120 isminde dizine 

dönüĢmesini sağlar); 

 cd pythia8120 komutu ile dizin içine girilmesi; 

 ./configure komutu ile konfigürasyon, make komutu ile de derleme iĢleminin 

yapılması; 

 

 

 

 

http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html
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Programın simüle edilip çalıĢtırılması için; 

 

 cd examples komutu ile çeĢitli süreçler için örnek programların yer aldığı dizine 

girilir ve simüle edilecek olaya uygun program seçilip, eğer varsa gerekli 

değiĢiklikler yapılır; 

 make mainNN komutu ile program derlenir (NN: main programının örnek 

numarasını göstermektedir. Bu önemli bir noktadır; çünkü örnek programlar 

PYTHIA kütüphanesinde bu Ģekilde tanınmaktadırlar. Örneğin; main01); 

 ./main01.exe > main01.txt ile program çıktısı .txt uzantılı dosyaya yazdırılır. 

 

Ġstenilen fizik sürecinin açılması için; 

 

 ProcessGroup:ProcessName= on 

 ProcessGroup:all= on 

 

komutları kullanılmaktadır [61]. Tablo 3.1, PYTHIA 8.1 için fizik süreçlerini 

göstermektedir. 

 

PYTHIA 8.1 olay üretici için baĢlangıçta standartlar; 

 

 #include “Pythia.h” 

 Using namespace Pythia8; 

 Pythia pythia; 

 

ÇeĢitli formlarda baĢlatma, 

 

 pythia.init(idA, idB, eA, eB)  ±z ekseni boyunca 

 pythia.init(idA, idB, eCM) kütle merkezinde 

 pythia.init("dosyaadı") Les Houches Event Dosyaları için 

 pythia.init( ) “kart”tan oku 

 pythia.init(LHAinit*, LHAevnt*) Les Houches Accord için [63] 
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Tablo 3.1 : PYTHIA 8.1 için süreç listesi 

 

 

PYTHIA 8.1‟de sonraki olayın üretimi; pythia.next() komutu ile ve olay çevrimi sonu 

ve özet bilgiler de  pythia.statistics() komutu ile sağlanmaktadır [61]. 
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4. BULGULAR 

Bu tezde PYTHIA 8.1 programı ile bir muon (𝜇-
) veya bir elektron (𝑒-

) içeren 𝑡𝑡  

olayları üretilmiĢtir. Amaç sadece yarı-leptonik veya di-leptonik 𝑡𝑡  bozunumlarına 

sahip olmaktır.  

𝑡𝑡  → 𝑏 𝑏  𝑊 𝑊 → 𝑏 𝑏  𝑙 𝜈 𝑙 𝜈   (Di-leptonik) 

𝑡𝑡  → 𝑏 𝑏  𝑊 𝑊 → 𝑏 𝑏  𝑙𝑗𝑗 𝑙 𝜈   (Yarı-leptonik) 

Kütle merkezi enerjisi ilk olarak  𝑠 =14 TeV alınıp proton-proton çarpıĢması (LHC), 

sonrasında ise  𝑠 =1.96 TeV alınıp proton-antipoton çarpıĢması (Tevatron) için 10.000 

olay içeren iki farklı data seti üretilmiĢtir.  

4.1. LHC ĠÇĠN  𝒕𝒕   ÜRETĠMĠ 

LHC‟de 𝑡𝑡  çift üretim olayları için, %90‟lık 𝑡𝑡  çiftinin  gg → 𝑡𝑡  üretim kanalı ile gluon 

fizyonundan üretilmesi, %10‟luk 𝑡𝑡  çiftinin ise 𝑞𝑞 →  𝑡𝑡  üretim kanalı ile üretilmesi 

beklenmektedir [64].  

 

 

                 𝑞𝑞  →  𝑡𝑡                                                       𝑔𝑔 →  𝑡𝑡  

                  ~%10                                                           ~%90 

ġekil 4.1 : LHC‟de  𝑡𝑡   üretim süreci ve oranı 
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Bu üretim kanallarının açılması için PYTHIA‟da aĢağıdaki süreçler seçilmiĢtir: 

 

 Top:gg2ttbar = on                                 ! g g → t tbar 

 Top:qqbar2ttbar = on                            ! q qbar → t tbar 

 

LHC deneyi  𝑠 = 14 TeV kütle merkezi enerjisinde proton proton çarpıĢması 

gerçekleĢtireceğinden, bu Ģartlarda 10000 olay üretmek için; 

 

 Main:numberOfEvents = 10000           ! olayların üretim sayısı 

 Beams:idA = 2212                                ! ilk ışın, p = 2212, pbar = -2212 

 Beams:idB = 2212                                ! ikinci ışın, p = 2212, pbar = -2212 

 Beams:eCM = 14000.                           ! çarpışmanın kütle merkezi enerjisi 

 

yapılmıĢtır. 

 

 

ġekil 4.2 : LHC için PYTHIA süreç baĢlangıcı  

 

ġekil 4.3 : LHC için programda yapılan değiĢiklik listesi  
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Ġlk ve son durum ıĢımalarını açmak için; 

 

 PartonLevel:ISR = on                           ! ilk durum ışıması açık 

 PartonLevel:FSR = on                          ! son durum ışıması açık 

 

seçilmiĢ ve top kuark kütlesi,  

 

 pythia.readString("6:m0 = 175."); 

 

Ģeklinde 175 GeV girilmiĢtir. Burada bulunan “6” sayısı top kuarkın PDG kodudur. 

Tablo 4.1‟de  bazı parçacıklar ve PDG kodları yer almaktadır. 

Tablo 4.1 : Parçacık kodları 

PARÇACIK 

KODU 

PARÇACIK PYTHIA 

GÖRÜNÜMÜ 

PARÇACIK 

KODU 

PARÇACIK PYTHIA 

GÖRÜNÜMÜ 

1 𝑑 d 11 𝑒− e- 

2 𝑢 u 12 𝜈𝑒  nu_e 

3 𝑠 s 13 𝜇− mu- 

4 𝑐 c 14 𝜈𝜇  nu_mu 

5 𝑏 b 15 𝜏− tau- 

6 𝑡 t 16 𝜈𝜏  nu_tau 

-1 𝑑  dbar -11 e+ e+ 

-2 𝑢  ubar -12 𝜈 𝑒  nu_ebar 

-3 𝑠  sbar -13 𝜇+ mu+ 

-4 𝑐  cbar -14 𝜈 𝜇  nu_mubar 

-5 𝑏  bbar -15 𝜏+ tau+ 

-6 

22 

2212 

-2212 

𝑡  

𝛾 

𝑝 

𝑝  

tbar 

gamma 

p+ 

pbar- 

-16 

21 

24 

-24 

𝜈 𝜏  

𝑔 

𝑊+ 

𝑊− 

nu_taubar 

gluon 

W+ 

W- 

 

Muon veya elektron bulunan son durumları elde etmek için aĢağıdaki komutlar 

kullanılarak, 𝑊+ 𝑣𝑒 𝑊− bozunum kanallarında; 
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 -24:onMode = off                                  !  tüm 𝑊− bozunum kanalları kapalı 

 -24:onIfMatch = 11 12                         !  𝑊− → 𝑒− 𝜈𝑒  kanalı açık 

 -24:onIfMatch = 13 14                         !  𝑊− → 𝜇− 𝜈𝜇  kanalı açık 

 24:onMode = off                                   !  tüm 𝑊+ bozunum kanalları kapalı 

 24:onIfMatch = -11 -12                        ! 𝑊+ → 𝑒+ 𝜈 𝑒   kanalı açık 

 24:onIfMatch = -13 -14                        ! 𝑊+ → 𝜇+ 𝜈 𝜇   kanalı açık 

 

Ģeklindeki değiĢiklikler ile istenilen parçacıklar PYTHIA Event List (sert süreç için)‟de 

aĢağıdaki Ģekilde görülmüĢtür: 

 

 

ġekil 4.4 : LHC için PYTHIA olay listesi (sert süreç için)  

 id( ) : parçacık kimliği (PDG kodu); 

 status ( ) : durum kodu; bir parçacık nerede ve niçin üretilmiĢtir bilgisini verir; 

 mother1( ), mother2( ) : parçacığın üretildiği ilk ve son parçacıkları gösterir; 

 daughter1( ), daughter2( ) : parçacığın bozunumu sonucu oluĢan ilk ve son 

parçacıkları gösterir; 

 col ( ), acol ( ) : renk ve antirenk gösterir, Les Houches Accord (LHA) stili; 

 px( ), py( ), pz( ), e( ) : dörtlü momentum bileĢenlerini gösterir (GeV‟de, c = 1 

ile); 

 m( ) : parçacık kütlesini gösterir (GeV‟de); 

 xProd( ), yProd( ), zProd( ), tProd( ) : üretim köĢesi koordinatlarını gösterir 

(mm‟de) [65]. 
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Üretilen 10.000 olaydan sadece ilki için ortaya çıkan parçacıkların gösterildiği listenin 

bir kısmı ġekil 4.5‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.5 : LHC için PYTHIA olay listesi  

 

Program içinde çeĢitli eklemeler yapılarak çıkan 𝑒−„lar ve 𝜇−„lar sayılmıĢ ve bunların 

taĢıdığı bazı özellikler aĢağıdaki gibi bulunmuĢtur (ġekil 4.6). 
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ġekil 4.6 : LHC için üretilen 𝑒− ve 𝜇− sayıları ve bazı özellikleri  

 

ġekil 4.7 : LHC için örnek bir jet listesi  

Burada; 

 

 eTjetMin( ) : bir jet olarak kabul edilmesi için minimum enine enerji; 

 coneRadius( ) : jetin geometrik merkezi etrafında çizilen (eta, phi) uzaydaki 

koninin boyutu; 

 size( ) : bulunan jetlerin sayısı (no); 

 eT(i) : i.jetin eT‟si (eTjet); 

 etaCenter(i), phiCenter(i) : i.jetin geometrik merkezinin eta ve phi koordinatları 

(etaCtr, phiCtr); 

 etaWeighted(i), phiWeighted(i) : i.jetin eT-ağırlık merkezinin eta ve phi 

koordinatları (etaWt, phiWt); 

 multiplicity(i) : i.jette parçacık gruplarının sayısı (mult) 

 

anlamlarına gelmektedir [66]. 
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4.2. TEVATRON ĠÇĠN  𝒕𝒕   ÜRETĠMĠ 

 

 

                 𝑞𝑞  →  𝑡𝑡                                                       𝑔𝑔 →  𝑡𝑡  

                   ~%85                                                           ~%15 

ġekil 4.8 : Tevatron‟da  𝑡𝑡   üretim süreci ve oranı 

Tevatron  𝑠 = 1.96 TeV kütle merkezi enerjisinde proton-antiproton çarpıĢması 

yapmaktadır. Bunu sağlamak için; 

 

 Beams:idA = 2212                                 ! ilk ışın, p = 2212, pbar = -2212 

 Beams:idB = -2212                               ! ikinci ışın, p = 2212, pbar = -2212 

 Beams:eCM = 1960.                             ! çarpışmanın kütle merkezi enerjisi 

 

değiĢiklikleri yapılarak program tekrar çalıĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar aĢağıdaki 

Ģekillerde gösterilmektedir; 

 

 

ġekil 4.9 : Tevatron için PYTHIA süreç baĢlangıcı  
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ġekil 4.10 : Tevatron için programda yapılan değiĢiklik listesi  

 

 

ġekil 4.11 : Tevatron için PYTHIA olay listesi (sert süreç için)  
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ġekil 4.12 : Tevatron için PYTHIA olay listesi    

 

ġekil 4.13 : Tevatron için üretilen 𝑒− ve 𝜇− sayıları ve bazı özellikleri  

 

ġekil 4.14 : Tevatron için örnek bir jet listesi  
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Top kuark ve Higgs bozonu, Fermi skalasında yaĢayan en ağır parçacıkları 

oluĢturmaktadır. Kütlenin, fizik etkilerinin bu sınıfıyla çok yakından ilgili olması 

göründüğüne göre, bu parçacıklar çeĢni ihlal geçiĢlerinde önemli bir rol oynarlar. 

Böylece bu parçacıkların büyük kütlelerinin hem kuark bölgesinde hem de lepton 

bölgesinde çeĢni ihlal geçiĢlerini onaylamaya eğimli olması beklenmektedir. Bu 

parçacıkların büyük kütleleri bir yana, yeni fizik etkilerinin bu sınıfını dedekte etmenin 

olasılığı, Higgs bozon tarafından aracılanmıĢ lepton çeĢni ihlal geçiĢlerine doğal olarak 

sebep olan sıfırdan farklı nötrino kütlesinin kuvvetli kanıtı ve top kuarkın çok özel 

dinamik davranıĢı tarafından desteklenmiĢtir. Bu koĢullar altında, top kuarkın Higgs 

aracılanmıĢ çift çeĢni ihlal geçiĢleri gelecek çarpıĢtırıcıların eriĢiminde olacaktır. Bu 

tezde, bu olanak, etkin Lagrangian yaklaĢımı kullanılarak bir-model bağımsız tarzda 

keĢfedilmiĢtir. Altı boyuta kadar SU(2)L x U(1)Y invaryant operatörlerin tümünü içeren 

bir Yukawa bölgesi önerilmiĢ ve en genel renormalize edilebilen çeĢni ihlal 𝑞𝑖𝑞𝑗𝐻 ve 

𝐻𝑙𝑖𝑙𝑗  köĢeleri inĢa edilmiĢtir. 𝑡𝑢𝑖𝐻 ve 𝐻𝜏𝜇 bağlaĢımlarını sınırlamak için düĢük enerji 

verisi kullanılmıĢtır ve böylece çift çeĢni ihlal bozunumu 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 öngörülmüĢtür. 

115 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 < 𝑚𝐻 < 2𝑚𝑊 bölgesinde göreceli olarak hafif kütleli bir Higgs bozonu 

için 1.4𝑥10−3 − 10−4 mertebesinde oldukça büyük dallanma oranına sahip bozunum 

bulunmuĢtur. Bozunumların bu çeĢidi Tevatron deneylerinin eriĢiminin dıĢındadır. 

LHC‟nin gerçek bir top kuark fabrikası olarak çalıĢacağı düĢünülürse, 𝑒𝜇±𝜏
∓ +

𝐸𝑇
𝑘𝑎𝑦 ı𝑝

+ 𝑏 + 𝑗𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 son durumu çalıĢılarak ve 100 fb
-1

‟lik toplam tamamlanmıĢ ıĢınlık 

kullanılarak, %95 C.L.‟de, 160 𝐺𝑒𝑉/𝑐2‟lik bir Higgs kütlesine kadar DFV top kuark 

bozunumlarını göz ardı etmek veya 145 𝐺𝑒𝑉/𝑐2‟lik bir Higgs kütlesine kadar böyle bir 

süreci keĢfetmek mümkün olacaktır. 

 

𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 geçiĢleri H skaler rezonansı tarafından aracılandığında, basit bir Ģekilde ifade 

edilebilen dallanma oranıyla ilgili ulaĢılabilen en yüksek değer; 
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         𝐵𝑟 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 = 𝐵𝑟 𝑡 → 𝑢𝑖𝐻  𝐵𝑟(𝐻 → 𝜏𝜇)                                                     (5.1) 

ve burada 

         𝐵𝑟 𝑡 → 𝑢𝑖𝐻 =
Ω𝑡𝑢

2

32𝜋
 
𝑚𝑡

Γt
  1 −  

𝑚𝐻

𝑚𝑡
 

2

 
2

 

         𝐵𝑟 𝐻 → 𝜏𝜇 =
Ω𝜏𝜇

2

4𝜋
 
𝑚𝐻

ΓH
  1 −  

𝑚𝜏

𝑚𝐻
 

2

 
2

                                                             (5.2) 

Ģeklindedir. Yazılan bu ifadede 𝑢𝑖  𝑣𝑒 𝜇 kütleleri kaldırılmıĢtır. Bu dallanma oranları 

kendileri ilginçtir ve bu yüzden Higgs kütlesinin izin verilmiĢ maksimum değeri için bu 

dallanma oranları değerlendirilmiĢtir. ġekilden görüldüğü gibi 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 bozunumu için 

dallanma oranı 𝑚𝐻 = 95 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 civarında en yüksek değere ulaĢır, mevcut analiz için 

izin verilmiĢ bölge 114.4 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 > 𝑚𝐻 > 170.9  ±1.8 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 „dir.  

 

 

ġekil 5.1 : Higgs kütlesinin bir fonksiyonu olarak 𝑡 → 𝑢𝜏𝜇 ve 𝑡 → 𝑐𝜏𝜇 bozunum kanalları için 

dallanma oranları 

Özellikle, dallanma oranlarını hesaplamak için 𝑚𝐻 = 115 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 alınmıĢtır. Ek 

olarak, Γ𝑡 ≈ Γ 𝑡 → 𝑊𝑏 =  1.55 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 yakın toplam top kuark bozunum geniĢliği 

kullanılmıĢtır. Bu değerler kullanılarak ve Ω𝑡𝑢
2 < 1.03𝑥10−3 sınırlamasıyla 𝐵𝑟 𝑡 →

𝑢𝑖𝐻 ∼ 3.7𝑥10−4 elde edilir. Ω𝜏𝜇
2 < 2𝑥10−4 sınırlaması ve Γ𝐻 ≈ Γ 𝐻 → 𝑏 𝑏 =

4𝑥10−3 𝐺𝑒𝑉/𝑐2‟e yakın toplam Higgs bozunum geniĢliği 𝐵𝑟 𝐻 → 𝜏𝜇 ∼ 0.32 

değerine neden olur. Bu durumda, 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇  bozunumu için dallanma oranı en iyi 

1.2𝑥10−4 değerini alabilir.  
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𝑡 → 𝑢𝐻 modunun çok daha fazla bastırılmıĢ olması beklenirken 𝑡 → 𝑐𝐻 nadir top 

bozunumu üzerine odaklanılacaktır. SM‟de bu bozunumun 𝑚𝑧 < 𝑚𝐻 < 2𝑚𝑊  için 

10−13‟den 10−14‟e kadar değiĢen dallanma oranına sahip olarak dedekte edilmesi 

tamamen bastırılmıĢtır. Bu bozunum SM‟de çok bastırılmıĢ olduğu halde, iyi motive 

edilmiĢ SM geniĢletmelerinin çoğunda oldukça büyük dallanma oranlarına ulaĢabilir. 

Örneğin; genel iki-Higgs çifti modeli veya minimal süpersimetrik standart modelde 

10−3‟den 10−7‟ye değiĢen dallanma oranlarına ulaĢılabilir. Lepton çeĢni ihlalli Higgs 

bozunumlarına göre düĢünüldüğünde, onlar SM‟de pertürbasyon teorisinin herhangi bir 

mertebesinde bulunmamaktadır, ama SM geniĢletmelerinin çoğunda oldukça büyük 

dallanma oranlarına sebep olabilirler. Örneğin; 𝐻 → 𝜏𝜇 bozunumu THDM-III, MSSM 

ve özel bir SUSY-SU(5) senaryosunda 10−3 − 10−2 kadar büyük dallanma oranlarına 

eriĢebilir. 

 

 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 bozunumunda dallanma oranı 𝑚𝐻 = 95 𝐺𝑒𝑉/𝑐2 için 10−4‟e yakın en yüksek 

değere ulaĢır, fakat LEP sınırı üstünde 𝑚𝐻 değerleri için dallanma oranının davranıĢını 

incelemekle ilgilenilmiĢtir. ġekil 5.1‟den, 115 < 𝑚𝐻 < 2𝑚𝑊  için 𝐵𝑟(𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇) 

değerlerinin yaklaĢık olarak 10−4‟den 10−5‟e değiĢtiği görülebilir. Bununla birlikte, 

dallanma oranı 𝑚𝐻 > 2𝑚𝑊  için kuvvetlice azalır, bunun anlamı, bu bozunum sadece 

göreceli olarak hafif bir Higgs bozon tarafından aracılandığında ilginçtir. Bu dallanma 

oranının önemi, eğer diğer top kuark üç-parçacık bozunumları için literatürde var olan 

değerlerle karĢılaĢtırılırsa en iyi Ģekilde anlaĢılabilir. SM‟de, top kuarkın üç-parçacığa 

bozunumları genelde çok bastırılmıĢtır. Örneğin; 𝑡 → 𝑐𝑊𝑊 çeĢni ihlal bozunumları, 

𝑡 → 𝑢𝑖𝑢 𝑗𝑢𝑗  ve 𝑡 → 𝑐𝑔𝑔  sırasıyla 10−12 , 3.4𝑥10−12  𝑣𝑒 10−9 mertebesinde dallanma 

oranlarına sahiptir. Ġlginç olarak, son iki bozunumun sahip oldukları dallanma 

oranlarının, 𝑡 → 𝑢𝑖𝑔 iki-parçacık bozunumuyla iliĢkili olan dallanma oranlarından daha 

büyük veya onlar kadar büyük olduğu bulunmuĢtur. Bununla birlikte, 𝑡 → 𝑐𝑉𝑖𝑉𝑗  (𝑉𝑖 =

𝑊,𝑍, 𝛾,𝑔) bozunumları, THDM ve MSSM‟de 10−4 − 10−6 mertebesinde, oldukça 

büyük dallanma oranlarına sahip olabilir. Diğer bir taraftan, 10−8 − 10−5 

mertebesindeki dallanma oranları kuark çeĢni ihlali için MSSM ve THDM-III‟ün 

bağlamında belirlenmiĢtir, fakat lepton çeĢnisi korunur, 𝑡 → 𝑐𝑙+𝑙− bozunumu. Çift çeĢni 

ihlalli 𝑡 → 𝑢𝑖𝜏𝜇 bozunumu böylece nadir top kuark bozunumlarının bu kategorisi içinde 

önemli bir dallanma oranına sahip olur. 
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