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Nükleer tabloda bulunan çekirdeklere bakıldığında, çekirdeklerin temel amacı olan kararlı hale 

gelebilmek için yaptıkları birbirinden farklı nükleer özelliklere sahip bozunum tiplerinin olduğu 

görülür. Çekirdeklerin hangi tip bozunumu yapacakları, yapılarındaki proton ve nötron 

sayılarına ve kararlılık bölgesi çekirdeklerinden uzaklıklarına bağlıdır. Bu durum dikkate 

alınarak nükleer tabloya tekrar bakıldığında, birçok çekirdeğin kararlı hale gelebilmek için 

tercih ettiği bozunum tipinin beta bozunumu olduğu görülür. β+, β- ve elektron yakalama 

şeklinde farklı tiplerde gerçekleşebilen beta bozunumu için gerçekleştirilen çalışmalar, nükleer 

tablodaki bu ağırlığı ile her zaman ön planda kalmayı başarmıştır. Bu tez çalışması için 

kullanılan deneysel veri, Fransa’ da bulunan GANIL(Grand Accélérateur National d'Ions 

Lourds) Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen deneysel çalışma ile toplanmıştır ve bu tez 

çalışmasının temelini kütle numarası 47 – 63 aralığında değişen ve proton zengini egzotik pf-

kabuk çekirdeklerinin beta bozunumlarının yarı ömürlerinin ölçülmesi oluşturmaktadır. Hüzme 

olarak kararlı 64Zn29+ çekirdeği nükleon başına 79 MeV enerjide hızlandırılmış, 235 mg/cm² 

yoğunluktaki kararlı ve durgun 58Ni hedef üzerine bombardıman edilmiş ve bu sayede 

fragmantasyon tipi reaksiyon elde edilmiştir. Üretilen farklı tipte ve çok sayıda egzotik 

çekirdek, GANIL bünyesinde bulunan LISE(Ligne d’Ions Super Epluchés) Spektrometresi 

boyunca uygulanan magnetik alan ve birbirinden farklı eş zamanlı filtreleme ve yönlendirme 

süreçlerinden geçerek DSSSD (Double Sided Silicon Strip Detector) detektöründe 

implantasyona uğramıştır. Reaksiyon ürünü çekirdeklerden beta bozunumları incelenmek 

istenen çekirdekler titizlikle seçilmiş, kullanılan analiz teknikleri ve ilgili fiziksel büyüklüklerin 

KÜTLE NUMARASI 47-63 ARALIĞINDAKİ EGZOTİK PF-KABUK 

ÇEKİRDEKLERİNİN BETA BOZUNUMLARININ İNCELENMESİ 
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birbirleriyle ilişkilendirilmeleri sonucunda 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 

𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59 , 𝐺𝑎31
60 , 𝐺𝑎31

61 , 𝐺𝑒32
62  ve 𝐺𝑒32

63  çekirdeklerinin beta bozunumları yarı 

ömürleri başarıyla ölçülmüştür. Bu değerler mevcut literatür bilgisiyle tamamen örtüşürken, bu 

çekirdeklerin birçoğunun yarı ömür değerleri için ölçülen hata payları tamamen düşürülerek 

geliştirilmiştir. Bu sayede nükleer tablodaki ilgili bölge için yarı ömür belirsizlikleri minimuma 

indirgenmiştir. Bu bulgulara ek olarak, 58Zn çekirdeğinin 58Cu çekirdeğine beta bozunumu daha 

kapsamlı olarak incelenmiştir. Bu beta bozunumu sonucunda gözlemlenen kız çekirdek 

uyarılmış seviyelerine ait gama bozunumlarının ve hesaplanmış olan gerekli fiziksel 

büyüklüklerin de kullanılmasıyla bu beta bozunumu için kesin Fermi ve Gamow –  Teller geçiş 

şiddetleri hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar izospin değeri T = 1 olarak tanımlanan ayna 

çekirdekler 58Zn (izospin Tz = -1) ve 58Ni (izospin Tz = +1) arasındaki nükleer yapı ilişkisinin 

ve izospin simetrisinin tanımlanabilmesi için kullanılmıştır. Bu sayede 58Zn çekirdeğinin 58Cu 

çekirdeğine beta bozunumu ile yük değişim reaksiyonu 58Ni(3He,t)58Cu arasındaki ilişkinin ve 

Fermi ile Gamow – Teller geçişlerinin bu iki farklı reaksiyon tipi arasındaki bağlantısının 

incelenebilmesi için zemin hazırlanmıştır. 

Şubat 2019, 147 sayfa. 

Anahtar kelimeler:  Nükleer Fizik, Beta Bozunumu, Yarı ömür ölçümü, Fermi Geçiş Gücü, 

Gamow – Teller Geçiş Gücü, Gama Bozunumu, İmplantasyon  
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Looking at the nuclei and their positions in the nuclear chart may give a clear idea of what type 

of decay can be favored by the nuclei to reach the stability. Depending on the distance from the 

stability valley and how many protons and neutrons the nuclei have, the required type of the 

decay occurs. Considering the requirement of moving through the chart to be stable, one can 

see that most nuclei go for beta decay. This dominance always keeps the popularity of the beta 

decay studies forefront, while beta decay can occur via different types, defined as β+, β- and 

electron capture. The experimental data, which was used as a certain basis of this thesis was 

collected through an experiment performed at GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions 

Lourds), France. The study is based on the measurement of the β-decay half-lives of 16 proton 

rich nuclei within the 47-63 mass region. In order to perform the experiment and carry out a 

proper fragmentation procedure; a stable and fixed target, natural 58Ni with a 235 mg/cm² 

density was hit by a stable beam, 64Zn29+ at an energy of 79 MeV / nucleon. As a consequence 

of this reaction, many different types of exotic nuclei with very high cross-sections values were 

produced. Following several simultaneous filtering procedures, selection rules and magnetic 

field applied during their flight through LISE (Ligne d’Ions Super Epluchés) Spectrometer, 

these nuclei were implanted into a DSSSD (Double Sided Silicon Strip Detector) detector. A 

very precise identification process for each type of nucleus was carefully followed via using a 

INVESTIGATION OF BETA DECAY OF EXOTIC PF-SHELL NUCLEI IN 

THE 47-63 MASS REGION 
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very sensitive analysis approach. As a result of performing the required correlations, β-decay 

half-lives of  𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59 , 𝐺𝑎31
60 , 

𝐺𝑎31
61 , 𝐺𝑒32

62  ve 𝐺𝑒32
63  were successfully measured. The measured half-lives of these nuclei are 

all found in alignment with the literature values and for most of them, the precision on the half-

lives values have been improved. Thus, for the mentioned mass region, the uncertainty values 

have been decreased. In addition to these results, beta decay of 58Zn was studied in more detail. 

Gamma decays associated with the excited states of the daughter nucleus, 58Cu together used 

with several calculations obtained via the beta decay let the calculation of the absolute Fermi 

and Gamow – Teller transition strengths. These calculated values were taken into account in 

the assessment for the nuclear structures of mirror nuclei, 58Zn (isospin Tz = -1) and 58Ni 

(isospin Tz = +1) under T = 1 isospin symmetry. Therefore, this has enabled the study for the 

comparison between the beta decay of 58Zn and 58Ni(3He,t)58Cu charge exchange reaction 

considering the Fermi and Gamow – Teller transition strengths. 

February 2019, 147 pages. 

Keywords:  Nuclear Physics, Beta Decay, Half life measurement, Fermi Transition Strength, 

Gamow – Teller Transition Strength, Gamma Decay, Implantation     
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1. GİRİŞ 

Doğada ve nükleer tabloda (diğer adıyla “nuclear chart”) yer alan kararlı veya kararsız olarak 

tanımlanabilen bütün çekirdeklerin nükleer yapılarını anlayabilmek, bu çekirdeklerin 

karakterleri hakkında bilgi edinebilmek ve bu bilgiler ışığında nükleer tablonun kararlılık 

eğrisinden uzak noktalarında yer alan çekirdeklerin yapılarını inceleyebilecek yöntemler 

geliştirmek nükleer fiziğin temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla yakın geçmişte veya 

günümüzde yapılan birçok farklı türde ve sayıda teorik ve deneysel çalışmalar bulunmaktadır. 

Teorik çalışmalar ve modellerin yetersiz kaldığı noktalarda; deneysel çalışmalar ile gelen 

katkılar ve bu katkıların teorik sonuçlar üzerindeki etkisi, deneysel nükleer fizik çalışmalarını 

her zaman vazgeçilmez yapmıştır. Dolayısıyla, bu deneysel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi 

için Dünya çapında halihazırda aktif olan birçok araştırma merkezi kurulmuştur ve bu araştırma 

merkezleri ileri teknoloji hızlandırıcılar, spektrometreler, materyaller, detektör sistemleri ve 

diğer ilgili elektronik malzemeleri içermektedir. 

 

Nükleer yapı ve karakteristik özellikleri bilinen veya araştırılmakta olan bütün çekirdekler 

nükleer tablodaki yerini almıştır. Gerçekleştirilen teorik ve deneysel çalışmalar sonucunda elde 

edilen ve kabul bulan geçerli sonuçlar, zaman içerisinde nükleer tablodaki bilgilerin de 

güncellenmesini gerektirmektedir. Bu sayede sonu hiçbir zaman gelmeyecek bir gelişim söz 

konusudur. Bu gelişim, aynı zamanda kullanılan teknikler, yaklaşımlar ve hesaplamalar ile de 

doğrudan ilişkilidir.  

 

Doğadaki kararlı veya yarı kararlı çekirdeklerin ve aynı zamanda da nükleer tabloda bulunan 

kararsız çekirdeklerin kararlı hale gelebilmek için tercih ettikleri birbirinden farklı bozunum 

tipleri vardır. Bu bozunum tiplerini ise yine çekirdeklerin nükleer özellikleri ve kararlı olmak 

için ihtiyaç duydukları nükleer ve fiziksel değişiklikler belirler. Bu tez çalışmasının da ana 

fikrini oluşturan ve nükleer tablodaki yarı kararlı veya egzotik çekirdeklerin kararlı hale gelmek 

için tercih ettikleri beta bozunumu; çekirdeklerin nükleer yapılarını anlayabilmek ve 

karakteristik özelliklerini belirleyebilmek için incelenen temel bozunum tiplerinden biridir[1]. 

Nükleer tabloda tanımlanan kararlılık bölgesine yakın veya uzak birçok çekirdeğin bu bozunum 

tipini tercih ettiği aşikardır. Bu durum da beta bozunumunu nükleer fizik için temel taşlardan 
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biri haline getirmiş ve beta bozunumu için yapılan çalışmalar her zaman popülerliğini 

korumuştur. 

 

Çekirdeklerin karakteristik özelliklerinin ve buna bağlı olarak da doğanın daha yakından 

anlaşılmasına olanak sağlayan beta bozunumu çalışmaları; gama bozunumu, proton ve nötron 

salınımı gibi diğer bazı temel nükleer fizik olaylarının da incelenmesinde büyük rol oynar. Bu 

tez çalışmasında da beta bozunumunun gama bozunumu ve proton salınımıyla yakından ilişkisi 

ayrıca ele alınmıştır. 

 

Beta bozunumu, çekirdeklerin kütle numarası (A) değişmeyecek şekilde gerçekleşen bir 

bozunum tipidir. Diğer bir ifadeyle, bozunum yapan ana çekirdek ile bozunum sonucu 

gözlemlenen kız çekirdek izobar çekirdeklerdir. Beta bozunumunun temeli, çekirdekteki bir 

protonun bir nötrona veya bu durumun tam tersi olan bir nötronun bir protona dönüşmesine 

dayanmaktadır. Bu temelin yanı sıra, gerçekleşen nükleer ve fiziksel olayları açıklamak tabii ki 

bu kadar kolay değildir ve birbirinden farklı şartlar, kısıtlamalar veya doğal engeller söz 

konusudur. Beta bozunumu, hafif çekirdekler için gerçekleşebileceği gibi göreceli olarak ağır 

çekirdekler için de gerçekleşebilir. Ancak, çekirdeklerin hangi beta bozunumu tipini (β+, β- ve 

elektron yakalama) tercih edecekleri, yapılarındaki proton ve nöron sayılarına bağlıdır. 

Gerçekleşen beta bozunumu tipi de bozunum sonucu ortaya çıkan kız çekirdek için 

gözlemlenen nükleer ve fiziksel özelliklerin çeşidini belirler. Bu özellikler, kız çekirdeğin 

uyarılmış seviyeleri ve seviyeler arası gerçekleşebilecek gama bozunumları olabileceği gibi, 

kız çekirdeğin proton veya nötron salınımı gibi tekrar bir bozunumu da beraberinde getirebilir. 

Eğer kız çekirdeğin uyarılmış seviyeleri ve bu seviyeler arası gama geçişleri söz konusuysa, 

Fermi (F) ve Gamow – Teller (GT) geçişleri de dikkate alınmalıdır [2]. Bu geniş çalışma alanı, 

beta bozunumunun yük değişim reaksiyonları gibi bilinen diğer bazı deneysel nükleer fizik 

çalışmalarıyla da ilişkilendirilmesine olanak sağlamaktadır. Beta bozunumuna ait yarı ömür 

değerinin doğru ve minimum hata payıyla ölçülmesi bu yüzden çok önemlidir. Bu sayede, 

çekirdeklerin uyarılmış seviyeleri arasındaki Fermi (F) ve Gamow – Teller (GT) geçiş 

şiddetlerinin, sırasıyla B(F) ve B(GT) değerlerinin, kesin olarak hesaplanabilmesi mümkündür. 

Bu durum da çekirdeklerin nükleer özelliklerini anlamada önemli bir temel oluşturmaktadır.  
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Fermi (F) ve Gamow – Teller (GT) geçişleri, özellikle ayna çekirdekler arasındaki nükleer yapı 

ilişkisinin incelenmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayna çekirdekler, aynı zamanda izobar 

çekirdekler olup, proton ve nötron sayıları birbirinin tersine eşit, diğer bir ifadeyle nükleon 

sayıları aynı fakat yer değiştirmiş çekirdeklerdir. Örnek olarak, bu tez çalışmasında da 

incelenen 𝑍𝑛30
58

28 çekirdeği ve bu çekirdeğin ayna çekirdeği olan 𝑁𝑖28
58

30 verilebilir. 

Çekirdeklerin nükleer yapılarının incelenmesinde temel yapıtaşı olarak kabul edilen 

çekirdeklere ait temel seviye ve parite değerleri, 𝐽𝜋 ayna çekirdek ikilileri için aynı sonucu 

vermektedir. Bu durum da nükleer fizik çerçevesinde bu çekirdeklerin farklı çekirdek 

olmalarına rağmen aynı nükleer yapıya sahip olduklarını göstermektedir. Nükleer tabloda hafif 

ve orta ağır çekirdek bölgelerinde sıklıkla rastlanan bu durum birbirinden bağımsız deneysel 

çalışmalarla da ispatlanmıştır[2,3,4]. 

 

Bu tez çalışmasına konu olan deneysel verinin toplanabilmesi için yaklaşık 10 gün süreli 

aralıksız bir deneysel çalışma yapılmıştır. Bu deneysel çalışma Fransa’ nın Caen şehrinde 

bulunan, aynı anda birçok bilimsel çalışmaya ve bilim insanına ev sahipliği yapan ve Dünyaca 

tanınır bir laboratuvar olan GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) Araştırma 

Merkezinde gerçekleştirilmiştir[5]. GANIL bünyesinde bulunan ileri teknoloji siklotron 

hızlandırıcılar, detektör sistemleri ve deney türüne bağlı olarak kullanımına ihtiyaç duyulan 

diğer önemli materyaller; nükleer fizik alanında, özellikle bu tez çalışması için de gerekli olan 

fragmantasyon tipi reaksiyonlar için son derece ideal bir deney ortamı sağlamaktadır. 

Laboratuvar bünyesinde bulunan LISE(Ligne d’Ions Super Epluchés) Spektrometresi, deney 

boyunca eş zamanlı magnetik alan değişikliklerine, filtreleme şartlarının değiştirilmesine ve 

dolayısıyla ürün çekirdekler için oldukça seçici bir ortamın varlığına izin vermektedir[6]. Bu 

sayede, implantasyon – beta bozunumu veya implantasyon – beta bozunumunu takiben 

gerçekleşen gama bozunumu, proton veya nötron bozunumu çalışmalarında son derece büyük 

bir avantaj sağlanmaktadır. Bunun temelinde de kullanılan detektör sistemleri ve ilgili deneysel 

yöntemler yer almaktadır. 

 

Bu deneysel çalışmada hızlandırılan hüzme olarak nükleon başına enerjisi 79 MeV olan kararlı 

64Zn29+ çekirdeği ve hedef olarak ise sabit ve kararlı 58Ni çekirdeği kullanılmıştır. Hüzmenin 

hedef üzerine bombardıman edilmesiyle elde edilen fragmantasyon tipi reaksiyon sonucunda 

gözlemlenen birçok farklı tipte ve çok sayıda egzotik çekirdek, LISE spektrometresi boyunca 
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gerekli ve tercihe bağlı kullanılmak üzere birbirinden bağımsız filtreleme materyallerinden 

geçerek detektör bölgesine ulaşmışlardır. Bu deneysel çalışmanın amacını ve motivasyonunu 

bu detektör bölgesine ulaşan ve kütle numaraları 47 – 63 aralığında değişen 16 adet pf-kabuk 

çekirdeğinin detektör bölgesinde durdurulduktan sonra yaptıkları beta bozunumlarının yarı 

ömürlerinin ölçülmesi ve bu bozunumların diğer bazı fiziksel sonuçlarının incelenmesi 

oluşturmaktadır. Bu çekirdekler 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 

𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59 , 𝐺𝑎31
60 , 𝐺𝑎31

61 , 𝐺𝑒32
62  ve 𝐺𝑒32

63  çekirdekleridir. Buna ek olarak, 58Zn çekirdeğinin beta 

bozunumu daha da ayrıntılı olarak incelenmiş ve kız çekirdek 58Cu için uyarılmış seviyelere ait 

kesin Fermi ve Gamow – Teller geçiş şiddetleri hesaplanmıştır. 

 

Deney süresince toplanan veriler, ayrıntılı ve titiz bir çalışma takvimi altında farklı veri 

paketleri oluşturularak incelenmiştir. Bu sayede deneysel verinin verimi artırılmış ve 

çalışmalara dahil edilen hata payları ise minimum seviyeye indirgenmiştir. Egzotik 

çekirdeklerin beta bozunumlarının ve bu bozunumların akabinde gerçekleşen fiziksel olayların 

tespiti için kullanılan detektörler için tüm enerji kalibrasyonları dikkatlice yapılmıştır. Bu 

sayede güvenilir ve gerçekçi sonuçlar elde edilmiş ve bu sonuçlar literatür bilgisiyle teyit 

edilmiştir. 

  

Tez kapsamında yer alan Bölüm 2’ de, Genel Kısımlar altında bu tez çalışmasının ve ilgili 

deneysel çalışmaların temelinin dayandığı teorik bilgiler ve beta bozunumunun teorisi ele 

alınmıştır. Bölüm 3’ te deneysel verilerin elde edilmesini sağlayan ve deney süresince 

kullanılan deney düzeneği, bu deney düzeneğinde bulunan detektörler ve genel özellikleri, diğer 

materyaller ve işlevleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna ek olarak, deney düzeneğinin 

veri kaydetme prensibi, kullanılan Trigger yapısı ve deneysel verinin analizi için takip edilen 

veri inceleme yöntemleri açıklanmıştır.  

 

Tez kapsamında sunulan Bölüm 4, Bulgular, kullanılan yöntemlerin örneklendirilmesiyle de 

birlikte incelenen 16 adet pf-kabuk çekirdeği için veri analizi sonuçlarını, bu çekirdekler için 

ölçülen beta bozunumu yarı ömürlerini ve bu sonuçların önemini içermektedir. Ayrıca, 58Zn 

çekirdeğinin yapmış olduğu beta bozunumundaki diğer bazı fiziksel olaylar ve ilgili sonuçlar 

ayrıntılarıyla sunulmuştur. En son olarak, deneydeki diğer bazı çekirdekler için yapılan ek 

çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları da bu bölüme dahil edilmiştir. Bölüm 5’te ise deneysel 
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veri kullanılarak yapılan analiz çalışması sonucunda elde edilen bulguların fiziksel önemi, 

literatür katkısı, mevcut literatür bilgisiyle de karşılaştırılarak Tartışma ve Sonuç başlığı altında 

anlatılmıştır. Buna ek olarak, kullanılan deneysel tekniğin ve analiz yönteminin benzer deneysel 

çalışmalara yapabileceği katkı değerlendirilmiştir. 

 

Bu tez çalışması kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, 2017 yılının Haziran 

ayında uluslararası hakemli dergilerden biri olan The European Physical Journal A’ da 

yayınlanmıştır[7]. 



6 

 

 

 

2. GENEL KISIMLAR 

2.1. ÇEKİRDEKLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Atomun çekirdeği proton ve nötronların belirli şartlar altında bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 

Çekirdeğin dışında ise atomik yörüngeler bulunur ve bu yörüngelerde ise elektronlar yer 

almaktadır. Elektronlar, yörüngeler üzerinde sürekli hareket halindedir. Protonlar pozitif yüklü, 

nötronlar ise yüksüz nükleonlardır. Dolayısıyla çekirdeğin yük miktarını yapısında bulunan 

proton sayısı belirlemektedir. Yüksüz, yani nötr halde bulunan bir atom için yörüngelerdeki 

elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. 

Şekil 2.1; atom, atomun çekirdeği, atomu meydana getiren nükleonlar (proton ve nötronlar), 

nükleonları oluşturan quarklar ve atom yörüngelerinde dolaşan elektronlar için çap ilişkilerini 

göstermektedir. 

 

Şekil 2.1: Atomu meydana getiren nükleonlar (proton ve nötronlar), nükleonları oluşturan quarklar ve 

atom yörüngelerinde dolaşan elektronların şematik gösterimleri ve yaklaşık çap değerleri [8]. 

 

Çekirdek içerisindeki protonlar ve nötronlar, birbirleriyle komşu olan nükleonlar ile sürekli 

etkileşim halindedir ve bu etkileşimler kısa erimli çekici nükleer kuvvet altında 

gerçekleşmektedir. Çekirdeğin çapı düşünüldüğünde, bu mertebelerdeki çok kısa mesafeler 

içerisinde nükleonlar bir arada kalacak şekilde bir kuvvet altında kalmış olurlar. Bu 

etkileşmelerin temelinde nükleonlar arası sürekli 𝜋 mezonu değişimi bulunmaktadır.  
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Şekil 2.2 (a), çekirdek içerisinde bulunan protonların sahip oldukları pozitif yük nedeniyle 

birbirlerini itmeleri sonucu çekirdeği dağılmaya zorlayabilecek itici Coulomb kuvvetini temsil 

etmektedir. Şekil 2.2 (b) ise çekirdek içerisindeki her bir nükleon üzerinde komşu nükleonların 

meydana getirdiği çekici kısa erimli nükleer kuvveti göstermektedir. Bu sayede çekirdek 

dağılmadan bir arada kalabilmektedir. Burada önemli olan artan proton sayısı ve kütlesine bağlı 

olarak çekirdeğin dağılma olasılığının artabileceğini anlamaktır. 

 

Şekil 2.2: (a) Pozitif yüklerinden dolayı çekirdek içerisindeki protonların birbirlerini Coulomb kuvveti 

ile itmelerinin gösterimi. (b) Nükleer kuvvet, çekirdek içerisindeki nükleonlar arasında kısa erimli 

çekici bir kuvvettir. Bu güçlü kuvvet sayesinde çekirdek dağılmadan bir arada kalabilmektedir. 

2.1.1. Çekirdeğin Kütlesi ve Büyüklüğü 

Çekirdekler protonların ve nötronların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Nükleer bir çekirdek 

için atom numarası çekirdek bünyesinde bulunan protonların sayısına (Z) eşittir. Kütle 

numarası A olarak verilen bir çekirdek için, N sayısı N = A – Z ile hesaplanır. Çekirdek 

içerisindeki protonlar ve nötronların toplam kütleleri çekirdeğin yaklaşık kütlesine eşittir. 

Fizikte kütle değerleri çoğunlukla atomik kütle cinsinden verilmektedir. Bir atomik kütle birimi 

(1akb), kütle numarası 12 olan yüksüz karbon atomunun kütlesinin on ikide biri için kabul 

edilen kütledir. Dolayısıyla 1akb = 1.660540x10-24 g ve bu kütlenin enerji cinsinden karşılığı 

931.5 MeV olacak şekilde hesaplanmıştır[9].  
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Çekirdeklerin yarıçapı 10-14 m mertebesinde olup, büyüklükleri sahip oldukları yarıçapları ile 

orantılıdır. Söz konusu mertebeler için Fermi(fm) uzunluk birimi kullanılır ve 1fm = 10-15 m 

olarak kabul edilir. Çekirdeklerin büyüklüklerini deneysel olarak ölçmek mümkündür ve bunun 

en uygulanabilir yöntemi reaksiyonlardır. Bunun için söz konusu çekirdek elektron, proton veya 

nötron ile bombardıman edilerek ilgili reaksiyon elde edilir. Bu yöntem ile ilgili çekirdeğe ve 

ürün çekirdeğe ait reaksiyon öncesi ve sonrası dalga fonksiyonları incelenerek çekirdeklerin 

yarıçapları ve nükleer yapıları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. 

2.1.2. Çekirdek İçerisinde Bulunan Nükleonların Enerjileri 

Çekirdekler protonların ve nötronların bir araya gelmesiyle ve daha sonra bu birlikteliğin bir 

sistem olarak korunmasıyla var olmaktadır. Burada asıl önemli olan, çekirdek içerisindeki 

nükleonların yani proton ve nötronların çekirdek içerisinde sürekli hareket halinde olduklarını 

ve bu hareketlerinden dolayı bir enerjiye sahip olduklarını bilmektir. Bu enerji yaklaşık olarak 

hesaplanabilir. Bunun için çekirdeklerin içerisindeki protonların sahip oldukları pozitif yükleri 

ve bu yüklerden ötürü gerçekleşecek Coulomb itme kuvvetini dikkate almak gerekir. Örneğin, 

bir çekirdeğin içerisine fazladan bir proton sokabilmek için bu Coulomb itme kuvvetinin 

yenilmesi, diğer bir ifadeyle çekirdek içerisine girecek olan protonun enerjisinin en az bu 

Coulomb itme kuvveti büyüklüğünde olması zorunludur. Bu karşı kuvvet genel ifadeyle, 

𝐸 =
𝑍𝑒2

4𝜋휀𝑜𝑅
  ,   𝐸(𝑀𝑒𝑉) = 1.44

𝑍

𝑅(𝑓𝑚)
 (2.1) 

şeklinde yazılmaktadır[9]. Verilen bu eşitlikte, Z çekirdek içerisindeki proton sayısını, e atomik 

yörüngelerde bulunan elektronun yük değerini, ε0 elektriksel geçirgenliği ve R ise protonun 

sokulmak istendiği çekirdeğin yarıçapını göstermektedir. Bu kuvvetin büyüklüğü tamamen 

çekirdeğin nükleer yapısıyla, yani bünyesinde bulundurduğu proton ve nötronların sayısıyla, 

nükleer tablodaki konumuyla dolayısıyla da kararlığıyla ilişkilidir. Örnek olarak, kütle 

numarası A=120, proton sayısı Z=50 ve nötron sayısı N=70 olan orta ağırlıktaki bir çekirdek 

için bu enerji değeri yaklaşık olarak 13.6 MeV olarak hesaplanmaktadır. Bu çekirdek 120Sn 

çekirdeğidir ve nötron zengini bir çekirdektir. Bu çekirdek için hesaplanan enerji değerinin bu 

kadar yüksek bir değer olması, sahip olduğu 50 adet proton ve nükleer tabloda kararlı olarak 

tanımlanması ile de açıklanabilir. 
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2.1.3. Çekirdeğin Bağlanma Enerjisi 

Bir çekirdeğin dağılmadan varlığını sürdürebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç vardır. Protonların 

ve nötronların bir araya gelerek oluşturdukları çekirdekte, çekirdeğin içerisinde bulunan 

nükleonlara ait bir bağlanma enerjisinin varlığı gereklidir. Bir çekirdeğin bağlanma enerjisi B 

ile temsil edilir. 𝑋𝑍
𝐴

𝑁 çekirdeğin kütlesini, Z proton sayısını ve N nötron sayısını göstermek 

üzere; çekirdekte bulunan protonların ve nötronların toplam kütle enerjileri ile çekirdeğin kütle 

enerjisi arasındaki fark bu çekirdek için bağlanma enerjisini vermektedir. 

𝐵 = {𝑍𝑚𝑝 +  𝑁𝑚𝑛 − [𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝑍𝑚𝑒]}𝑐
2                                    (2.2) 

Burada mn, mp ve me sırasıyla çekirdekteki nötron, proton ve atomik yörüngelerdeki elektron 

kütlelerini temsil etmektedir. Kütlelerin değerleri atomik kütle birimi cinsinden verilir ve  

c2 = 931.5 MeV/u olacak şekilde denklemde yerini alır. 

 

Proton ve nötronların çekirdek dışarısına çıkmasını engelleyen kuvvetler ve etkileşmeler 

mevcuttur. Buna karşılık olarak, eğer protonlar veya nötronlar çekirdeği terk edecekse, bu 

nükleonların sahip oldukları enerjinin en az bağlanma enerjisi kadar olması gerekmektedir. 

Nötron ve protonun çekirdeği terk edebilmeleri, diğer bir ifadeyle çekirdekten ayrılmaları için 

gerekli minimum enerji değerleri sırasıyla Sp ve Sn olmak üzere, 

𝑆𝑝 = 𝐵( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝐵( 𝑋𝑍−1
𝐴−1

𝑁) = [𝑚( 𝑋𝑍−1
𝐴−1

𝑁) − 𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) + 𝑚( 𝐻1 )]𝑐2         (2.3) 

𝑆𝑛 = 𝐵( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝐵( 𝑋𝑍
𝐴−1

𝑁−1) = [𝑚( 𝑋𝑍
𝐴−1

𝑁−1) − 𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) + 𝑚𝑛]𝑐
2           (2.4) 

şeklinde hesaplanmaktadır. Burada Sp proton ayrılma enerjisi, Sn ise nötron ayrılma enerjisi 

olarak adlandırılır. Çekirdek içindeki bir proton veya nötron için ortalama bağlanma enerjisi  

8 MeV civarındadır. Bu değerden daha düşük enerjili nükleonlar için çekirdeği terk etmek söz 

konusu olamaz ve çekirdek aynı çekirdek olarak yapısını korumaya devam eder. Örneğin, 

çekirdekten sadece bir nötron ayrılabildiğinde, çekirdek hala aynı atom numarasına sahip 

olacağından yeni çekirdek bir izotop haline gelmiş olur. Ancak, nötron salınımı yapmak yerine 

en azından bir proton salınımı yapan çekirdek atom numarası değişeceği için artık tamamen 

başka bir çekirdek türüne bozunmuş olmaktadır ve sadece izoton olma özelliğini taşımaktadır. 
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Şekil 2.3: Artan kütle numarasına bağlı olarak nükleon başına ortalama bağlanma enerjisinin 

değişimi[9]. 

 

Şekil 2.3’ te yatay eksen nükleer tablodaki çekirdeklerin kütle numaralarını, düşey eksen ise bu 

çekirdekler için nükleon başına ortalama bağlanma enerjilerini göstermektedir. Hafif 

çekirdekler (A<20) dikkate alınmadığında, geriye kalan çekirdekler için nükleon başına 

ortalama bağlanma enerjisi 8 MeV civarındadır. A = 60 bölgesi nükleon başına ortalama 

bağlanma enerjisinin en yüksek olduğu bölgedir ve nükleon başına ortalama bağlanma enerjisi 

yaklaşık 8.8 MeV olan 56Fe (demir çekirdeği) buradaki en yüksek seviyeyle örtüşmektedir. 56Fe 

aynı zamanda doğada var olan en kararlı çekirdeklerden biridir.  

 

Nükleer tabloda bulunan çekirdeklere bakıldığında, çok hafif ve çok ağır çekirdekler için 

nükleon başına hesaplanmış olan ortalama bağlanma enerji değerleri tabloda yer alan diğer 

çekirdekler için hesaplanan bağlanma enerjilerinden genel olarak daha düşüktür. Şekil 2.4 bu 

durumu açık bir şekilde göstermektedir. 
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Şekil 2.4: Yatay eksen çekirdeklerin nötron sayısını, düşey eksen ise çekirdeklerin proton sayısını 

göstermek üzere; artan kütle numarasına bağlı olarak nükleer tablodaki nükleon başına ortalama 

bağlanma enerjisinin değişimi[10]. Hafif ve ağır çekirdeklerdeki nükleon başına ortalama 

bağlanma enerjisindeki düşüş net bir şekilde görülmektedir. 

 

Bunun bir sonucu olarak bu çekirdekler aynı zamanda daha az kararlıdır. Bu durumun temelinde 

ise daha düşük bağlanma enerjisine sahip çekirdeklerden nükleon ayrılma ihtimalinin daha 

yüksek olması yer almaktadır. Hafif çekirdekler, belirli şartlar altında kendi aralarında nükleer 

füzyon yaparak yeni ve kendilerinden daha ağır bir çekirdek meydana getirebilirler ve bu 

çekirdeğin nükleon başına ortalama bağlanma enerjisi hafif çekirdeklerin sahip olduğu nükleon 

başına ortalama bağlanma enerjilerinden çok daha fazla olabilir. Diğer yandan, ağır çekirdekler 

ise fisyon gerçekleştirerek kendilerinden daha hafif birden fazla çekirdeği meydana getirebilir 

ve bu kız çekirdeklerin sahip oldukları nükleon başına ortalama bağlanma enerjisi fisyon öncesi 

çekirdeğe kıyasla çok daha fazla olacaktır. 

2.1.4. Çekirdeğin Spini ve Açısal Momentumu 

Nükleer çekirdekler protonların ve nötronların bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Bir 

çekirdeğin bağlanma enerjisinden bağımsız olarak, kendisini meydana getiren protonlar ve 

nötronların hareketlerinden kaynaklı kazanmış olduğu bir yörüngesel açısal momentum değeri 
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söz konusudur. Bu yörüngesel açısal momentum vektörel kabul edilir ve �⃗�  ile temsil edilir. 

Diğer yandan protonların ve nötronların fermiyon yapılarından dolayı sahip oldukları spin 

değerleri büyüklük olarak 1/2 değerine eşittir ancak pozitif veya negatif oluşu spinin yönüne 

bağlıdır. Dolayısıyla toplam spin de vektörel kabul edilmiştir ve 𝑆  şeklinde yazılmaktadır. Bu 

�⃗�  ve 𝑆  değerlerinin toplamı; yani çekirdeğin sahip olduğu yörüngesel açısal momentum ile 

spinin toplamı nükleer bir çekirdeğin toplam açısal momentumunu verir ve bu toplam 𝐽  ile 

gösterilmek üzere, 

𝐽  = 𝐿 ⃗⃗⃗  +  𝑆     (2.5)           

şeklinde yazılır. Temel fizik kuralları gereği, nükleonların sahip olabileceği spin değerleri “spin 

aşağı” ve “spin yukarı” şeklinde tanımlanarak sırasıyla -1/2 ve +1/2 değerlerine eşittir. 

 

Şekil 2.5: Çekirdeğin sahip olduğu toplam açısal momentumun, yörüngesel açısal momentumun ve 

spinin vektörel gösterimi. Yörüngesel açısal momentum L, spin açısal momentumu S, toplam açısal 

momentum J ile temsil edilmiştir.[9]. Çekirdeğin toplam açısal momentumunun +3/2 ve +1/2 olduğu 

örnekler gösterilmiştir. Bu iki farklı örnekte spin değerleri sırasıyla +1/2 ve -1/2 şeklinde seçilmiştir. 
 

Şekil 2.5, çekirdeğin sahip olduğu toplam açısal momentumun, çekirdeğin yörüngesel açısal 

momentumu ve nükleonlardan gelen spin açısal momentumu cinsinden vektörel olarak nasıl 

tespit edilebildiğini göstermektedir. Çekirdeklerin yapılarındaki nükleonlar, yani protonlar ve 

nötronlar yarım spinli parçacıklardır ve çekirdeğin toplam açısal momentumuna yapacakları 

katkılar sahip oldukları spin değerlerinin işaretiyle doğrudan ilgilidir. Bu durum, nükleer fizik 

çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan birçok deneysel çalışma tarafından da doğrulanmıştır. Eğer 

bir çekirdekteki toplam nükleon sayısı (yani kütle numarası “A”) çift sayı ise, bu çekirdeğin 
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spini tam sayıdır. Bu durumun aksine, çekirdeğin sahip olduğu proton veya nötronlardan sadece 

birinin sayısı tek ise çekirdeğin toplam spini yarım sayılı olmaktadır. 

2.1.5. Nükleer Bir Çekirdeğin Uyarılmış Seviye Enerjileri 

Nükleer tabloda bulunan kararlı çekirdekler de dahil olmak üzere gerekli enerji miktarları 

çekirdeğe aktarıldığı takdirde bütün çekirdeklerin uyarılmış halde olabilmeleri mümkündür. Bu 

gerekli enerji miktarlarını çekirdeklerin nükleer tablodaki konumları, kararlılık eğrisine olan 

uzaklıkları ve sahip oldukları proton ile nötron sayıları belirlemektedir. Sahip oldukları 

fazladan enerji miktarları, yine çekirdekler tarafından seçilen bozunum tipleriyle dışarıya 

verilmektedir. Bu bozunum tiplerinden en çok tercih edilen beta bozunumu, çekirdeğin başka 

bir çekirdeğe dönüşmesini gerektirir ancak bu bozunum sonucunda çekirdeğin kütle numarası 

değişmez. Hangi tip beta bozunumu yapacağı ise çekirdeğin kararlılık eğrisine göre konumuna 

bağlıdır. Eğer çekirdek herhangi bir beta bozunumu, alfa bozunumu veya proton ve nötron 

salınımı yapmıyorsa, yapısındaki nükleon sayısı değişmez ancak üzerindeki fazla enerjiyi gama 

(γ) ışını bozunumu yaparak dışarıya verebilir. Bunun için çekirdeğin fazla enerjisinden dolayı 

temel seviyesinden farklı olarak uyarılmış seviyelerinden birinde olması gerekmektedir. 

Çekirdeğin en kararlı hali olan taban seviyesine gelebilmesi için uyarılmış seviye veya seviyeler 

ile taban seviye arasındaki enerji farkı kadar gama bozunumu yapması beklenir. Gama 

enerjileri, nükleer çekirdekler için karakteristiktir ve ilgili çekirdeğin nükleer yapısı hakkında 

önemli bilgiler verebilmektedir. Temel seviye ile temel seviyenin bir üstü uyarılmış seviye 

arasındaki farkın büyüklüğü çekirdeğin deformasyonu hakkında ipucu sağlamaktadır. Bu 

durum da çekirdeğin küreselliği ve kararlılığı ile doğrudan ilişkilidir. Nükleer çekirdeklerin 

temel seviyeleri üzerinde bulunan uyarılmış seviyeler ile temel seviyeleri arasındaki enerji 

farkları keV – MeV mertebesinde olabilmektedir. Benzer enerji farkları, daha üst uyarılmış 

seviyeler için de geçerli olabilir ve herhangi bir orantı ilişkisi yoktur. Çekirdeğin yapısı gereği 

görülebilir uyarılmış seviyeler arasındaki enerji farklarının büyüklüğünü çekirdeğin sahip 

olduğu nükleer yapı, diğer bir ifadeyle bünyesinde bulundurduğu proton ve nötron sayıları 

belirlemektedir. 

 

Şekil 2.6, 60Co çekirdeğinin yapmış olduğu beta bozunumunu göstermektedir. 60Co oldukça 

popüler aktif bir kaynaktır ve birçok deneysel çalışmada gama bozunumları için kaynak olarak 

kullanılmaktadır. Bu bozunum sonucunda elde edilen kız çekirdek 60Ni uyarılmış haldedir ve 
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bu çekirdeğin uyarılmış seviyelerine ait 1173.2 keV ve 1332.5 keV enerjili gama bozunumları 

görülebilmektedir. 

 

Şekil 2.6: Ana çekirdek 60Co çekirdeğinin gerçekleştirdiği beta bozunumu ve bozunum sonucu 

gözlemlenen kız çekirdek 60Ni. Gerçekleşen bu beta bozunumu ile uyarılmış seviyelere 

bozunumlar ve bu seviyeler arası gama geçişlerinin gösterimi[11]. 

 

2.2. BETA BOZUNUMU 

Bugüne kadar yapılmış olan tüm deneysel çalışmalar yüzlerce çekirdeğin laboratuvar 

ortamlarında incelenebileceğini göstermiştir. Ancak, gerçekte sadece yaklaşık 285 adet 

çekirdek kararlı olarak kabul edilir ve bunları doğada doğrudan gözlemlemek mümkündür. 

Geriye kalan çekirdeklerin tamamı laboratuvar ortamlarında yapılan deneysel çalışmalar 

sonucunda elde edilmiş, fiziksel özellikleri incelenmiş ve çeşitli bozunum tipleri ile farklı ve 

kararlı diğer çekirdeklere dönüşmüşlerdir[1].  

 

Nükleer tabloda bulunan çekirdeklerin nükleer yapılarını ve karakterlerini inceleyebilmek ve 

bu çekirdeklerin doğada nasıl davrandıklarını anlayabilmek bugün tanımlanan nükleer fiziğin 

temelini oluşturmaktadır. Nükleer fizik tarihinin ilk gününden itibaren yapılan farklı tipte 

çalışmalar, bu çalışmalar sonucunda gözlemlenen fiziksel büyüklükler ve belirli kurallar 

çerçevesinde gerçekleştirilen hesaplamalar; bilim insanlarını gelecek çalışmaları için sürekli 

yönlendirmiş ve doğayı anlayabilmek adına zemin oluşturmaya devam etmiştir. Bu çalışmalar 

süresince elde edilen sonuçlar ve bilgiler zaman içerisinde daha az hatalar içerecek şekilde 
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geliştirilmiş ve teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte geliştirilen yeni deneysel tekniklerle 

geliştirilmeye de devam etmektedir. 

 

Çekirdeklerin nükleer özelliklerini ve yapısını anlamada genel olarak iki farklı yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemler reaksiyonlar ve radyoaktif bozunumlardır. Bu tez çalışmasına da 

konu olan ve nükleer çekirdeklerin nükleer tablodaki konumlarına bağlı olarak yapmış oldukları 

bozunum türlerinden biri olan beta bozunumu; doğada halihazırda bulunan çekirdeklerin veya 

nükleer reaksiyonlar sonucu elde edilen egzotik çekirdeklerin nükleer yapılarının 

incelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Temel bozunum tiplerinden biri olan beta 

bozunumunun tarihi günümüzden yaklaşık 122 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Deneysel 

fizik tarihi düşünüldüğünde, bu süre oldukça uzun bir süredir ve beta bozunumu nükleer fizik 

çerçevesinde birçok çarpıcı ve önemli sonuçların gözlendiği çalışmalar olarak tarihteki yerini 

almıştır. 

  

Fransız Fizikçi Henri Becquerel’ in 1896 yılında radyoaktiviteyi keşfetmesi ile beta 

bozunumunun tarihçesi başlamıştır[10]. Sırasıyla 1899 ve 1900 yıllarında Becquerel tarafından 

yapılan çalışmalar, beta bozunumunun elektronlar ile gerçekleştirildiğini ispatlamıştır. 1914 

yılında ise Chadwick tarafından kullanılan bir magnetik spektrometre, beta parçacıklarının 

karakterize edildiği sürekli spektrumun gözlenmesine olanak sağlamıştır[12]. Beta 

bozunumunun sürekli spektruma sahip olduğunu gösteren bu çarpıcı sonuç, nükleer fizik 

tarihinde yepyeni bir sayfa açmıştır ve günümüz nükleer fizik çalışmalarının dahi temelini 

oluşturmaktadır. Beta bozunumunda gözlenen sürekli spektrum, ileriki bölümlerde anlatılacak 

olan bozunum ürünü parçacıkların sahip olabilecekleri enerji değerlerini gösterebilmektedir. 

1934 yılında, Fransız Fizikçiler Irene ve Frederic Joliot-Curie, çığır açacak bir buluş olan 

radyoaktif bir bozunumda pozitif yüklü elektron (pozitron) yayımlanmasının ilk kez 

gözlemlendiği çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Negatif yüklü elektronların çekirdek tarafından 

yayınlanmasına karşılık olarak; 1938 yılında Amerikalı Fizikçi Luis Walter Alvarez tarafından 

bu olayın tam tersinin gözlenmesi, yani bir çekirdeğin elektron yayınlamak yerine atom 

elektronlarından birini yakalayabildiğini keşfedilmesi; o günlerde henüz tam olarak 

tanımlanmamış olsa da beta bozunumunun nükleer fizikteki önemini ortaya koymuştur. Bu üç 

bozunum olayı zaman içerisinde bir arada incelendiğinde, bu bozunumlar arasındaki ilişki ve 

nükleer tablodaki çekirdeklerin hangi tip bozunumları yapabileceği anlaşılmıştır. Takip eden 
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yıllar içerisinde bu üç farklı nükleer olayın beta bozunumu (𝛽) olarak tanımlanan radyoaktif bir 

bozunum tipi olduğu kabul edilmiştir. 

2.2.1.  Beta Bozunum Tipleri 

Günümüz teknolojisiyle kullanılan yöntemler ve araştırmalar, doğada yaklaşık olarak 285 adet 

kararlı veya kararlı kabul edilebilecek kadar uzun yarılanma ömürlerine sahip çekirdeklerin 

olduğunu göstermektedir [1]. 

 

Nükleer tabloya bakıldığında, kararlılık eğrisinin hemen civarında veya alt ve üst alanlarında 

kalan çekirdeklerin çoğunun beta bozunumu yaptıklarını görmek mümkündür. Şekil 2.7, 

nükleer tabloda bulunan çekirdeklerin tercih ettikleri bozunum tiplerinin genel dağılımını 

göstermektedir. 

 

Şekil 2.7: Nükleer tablo ve nükleer tablodaki çekirdeklerin tercih ettikleri bozunum tiplerinin genel 

dağılımı.  Siyah renk ile gösterilen çekirdekler kararlı çekirdeklerdir. “SF”  ise “Spontaneous 

Fusion”, yani Rastgele Füzyon için gösterilmiştir. N = Z = 20’ den itibaren kararlık eğrisinin 

nötron zengini çekirdeklere doğru yöneldiği görülmektedir [10]. 

Şekil 2.7 ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, nükleer tabloda bulunan çekirdeklerin çok büyük 

kısmı beta bozunumlarından herhangi birini tercih ederek bozunum gerçekleştirmekte ve 
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kararlılık bölgesine doğru yaklaşmaktadır. Bu durum, beta bozunumunun çekirdekler 

tarafından ne derece tercih edildiğini ve ne kadar önemli bir bozunum tipi olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır. Beta bozunumu, zayıf etkileşmeler tarafından yönetilen bir süreçtir. 

Dolayısıyla bu durum da bu sürecin yavaş bir süreç olarak tanımlanmasına neden olur. Beta 

bozunumlarına ait yarı ömür değerleri 10 ms mertebeleri ile 1015 yıl gibi çok uzun süreler 

arasında değişmektedir. Bu durum ilgilenilen çekirdeğin nükleer tablodaki konumuna göre 

değişmektedir. 

Şekil 2.7’ de siyah renk ile gösterilen çekirdekler kararlı çekirdekler olarak tanımlanır ve 

nükleer tabloya bir bütün olarak bakıldığında bu çekirdeklerin oluşturduğu bölgeye kararlık 

eğrisi adı verilmektedir.  Kararlı çekirdekler doğada doğrudan gözlenebilir veya nükleer 

reaksiyonlar sonucunda da üretilebilmektedir. Diğer bir durum ise; gerçekleştirilen deneysel 

çalışmalar ile üretilen egzotik çekirdeklerin yarı ömürlerine ve seçecekleri bozunum tipine bağlı 

olarak “daha kararlı” hale gelecek şekilde bozunum yapmaları ve kararlılık eğrisine yakın 

çekirdeklere dönüşmeleridir. İşte bu bozunum tiplerinden sayıca en çok tercih edilen ve 

çekirdekleri kararlılık eğrisine yaklaştıran beta bozunumu, nükleer çekirdeklerin yapılarını ve 

karakterlerini anlayabilmemizde temel bir rol oynamaktadır. 

Şekil 2.7’ ye tekrar bakıldığında, N = Z = 20 çizgisine kadar kararlılık eğrisinin doğrusal bir 

çizgi ile devam ettiği, yani bu noktaya kadar ki çekirdeklerin kararlılık anlamında neredeyse 

simetrik bir yapı gösterdiği görülmektedir. Buna karşın, nötron ve proton sayılarının birlikte 20 

olduğu N = Z = 20 noktasından itibaren, kararlı çekirdeklerin nötron sayısının proton sayısından 

daha fazla olduğu çekirdekler şeklinde devam ettiği fark edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

kararlılık eğrisi nötron zengini çekirdeklere doğru yönelime başlamaktadır. Nükleer tablodaki 

çekirdekler proton zengini ve nötron zengini çekirdekler olarak basitçe sınıflandırılırsa, nötron 

zengini çekirdeklerin sayıca daha fazla olduğu bu şekilde de doğrulanmış olmaktadır. Bunun 

temelinde ise nötronların yüksüz olması, protonların ise pozitif yüklerinden dolayı çekirdek 

içerisinde sürekli birbirlerini itmeleri durumu yer almaktadır. Basit bir ifadeyle, sürekli artan 

proton sayısı ile birlikte çekirdeği bir arada tutabilmek olası değildir. 

 

Temel nükleer fizik bilgisi gereği, nükleonların çekirdek içerisindeki bağlanma enerjileri 

dikkate alındığında; kararlılık eğrisinden uzaklaştıkça çekirdeklerin ömürlerinin genellikle 

kısalması, hatta bazı durumlarda bazı çekirdeklerin deneysel olarak gözlenemeyişleri söz 
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konusudur. Bunun temel nedeni ise proton ve nötronların bağlanma enerjileri düştükçe 

çekirdeğin aynı sayıda nükleonu bir arada tutamaz oluşudur. Anlatılan bu durum nükleer fizik 

için çok temel bir yapıtaşı olup, zaman içerisinde nükleer tablo üzerinde proton drip line ve 

neutron drip line denilen sınırlar tanımlanmıştır. Şekil 2.8, bu sınırları göstermekte, nötron 

zengini çekirdek türlerinin neden daha fazla olabileceği konusunda da ipucu vermektedir. 

 

 

Şekil 2.8: Gösterilen nükleer tablo üzerinde Bp ve Bn sırasıyla proton ve nötronun çekirdek içerisindeki 

bağlanma enerjilerini temsil etmektedir. Bu bağlanma enerjilerinin 0 (sıfır) olduğu sınır 

bölgelerde artık nükleonlar bir arada bulunamamakta, dolayısıyla çekirdek var olamamaktadır. 

Bu sınırlar nükleer fizik çerçevesinde “proton drip line” ve “neutron drip line” olarak 

tanımlanmıştır[1]. 

Beta bozunumu zayıf etkileşmeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Beta bozunumu, genel 

olarak üç farklı tipte tanımlanır ve bunlar β+, β- ve elektron yakalamadır. Beta bozunumları, 

çekirdekteki bir protonun bir nötrona dönüşmesi veya bu olayın tam tersi ile açıklanır. Çekirdek 

bünyesindeki nötronun protona dönüştüğü bozunum tipi β- bozunumu olarak tanımlanırken, 

çekirdek bünyesindeki protonun nötrona dönüştüğü bozunum tipi ise β+ bozunumu olarak 

adlandırılmaktadır. Bu iki bozunum tipinden farklı olarak, çekirdekteki bir protonun atom 

yörüngelerinde bulunan elektronlardan birini yakalayarak nötrona dönüştüğü bir bozunum tipi 

daha vardır ki, bu bozunum tipi elektron yakalama olarak kabul edilmektedir. Yakalanan bu 
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elektronun ise çekirdeğe en yakın yörüngelerde bulunan elektronlardan birisi olması beklenir. 

Nükleer tablodaki kararlılık bölgesi dikkate alındığında, proton bakımından zengin 

çekirdeklerin kararlılık eğrisine yaklaşmak için yaptıkları elektron yakalama tipi beta 

bozunumu, β+  tipi beta bozunumunun gösterdiği sonuç itibariyle benzerdir. Her üç bozunum 

tipi için de kritik nokta, bozunumu yapan ana çekirdeğin ve bozunum sonucu gözlenen kız 

çekirdeğin kütle numaralarının aynı olması; dolayısıyla sadece nötron ve proton sayılarının 

azaldığının veya arttığının tespit edilmesidir. Beta bozunumunun farklı tiplerine ( β+, β- ve 

elektron yakalama) bağlı olarak bozunum sonucu gözlemlenebilir parçacıklar elektron (veya 

pozitron) ve nötrino (veya antinötrino), beta bozunumunun karakterize edilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu üç farklı beta bozunumu tipi ilgili denklemleriyle birlikte açıklanacak olursa, 

1) β-  bozunumu, bir nötronun bir protona dönüştüğü ve bozunum sonucunda bir elektron ile bir 

elektron antinötrino emisyonunun gerçekleştiği bozunum tipidir. 

𝑛 →  𝑝 + 𝑒− +   e                                                                                                 (2.6) 

2) β+  bozunumu, bir protonun bir nötrona dönüştüğü ve bozunum sonucunda bir pozitron ile 

bir elektron nötrino emisyonunun gerçekleştiği bozunum tipidir. 

𝑝 →  𝑛 + 𝑒+ +   e                            (2.7) 

3) Elektron yakalama (EC, Electron Capture) tipi bozunum ise çekirdekte bulunan bir protonun 

atomik yörüngelerde bulunan elektronlardan birini yakalayarak nötrona dönüşmesi ile 

açıklanır. β+ bozunumundan farkı ise nötron ile birlikte sadece elektron nötrinosu emisyonunun 

gerçekleşmesidir. 

𝑝 + 𝑒− →  𝑛 +   e                            (2.8) 

Eğer ortamda çekirdek bünyesinde bulunan protonların yakalayabileceği bir atomik elektron 

bulunmuyorsa, elektron yakalama tipi bozunum gerçekleşemez. 

 



20 

 

 

 

2.2.2.  Beta Bozunumu ve Nükleer Yapı Arasındaki İlişki 

Nükleer tabloda bulunan kararlılık bölgesi civarındaki birbirinden farklı çekirdeklerin veya bu 

çekirdeklere ait izotopların nükleer yapılarını, farklı deneysel çalışmalar sonucunda 

gerçekleştirilen nükleer reaksiyonlar ve bu reaksiyonlar sonucunda elde edilen egzotik 

çekirdeklerin yapmış oldukları bozunumlar ile incelemek mümkündür. Bu reaksiyonlar 

sonucunda üretilen çekirdekler, üzerlerindeki fazla enerjileri uyarılmış seviyelerinde 

bulundurmakta ve bu uyarılmış seviyelerinden temel seviyelerine gama bozunumları yaparak 

radyoaktif karakter göstermektedir. Bu uyarılmış seviyelerin gözlemlenmesi ilgili çekirdeğin 

enerji seviyeleri arasında olabileceği gibi, başka bir çekirdeğe doğrudan beta bozunumu 

yaparak dönüşmesi ile de sağlanabilir. Buradan yola çıkarak, çekirdeklerin daha kararlı hale 

gelmek için yapmış oldukları bu beta bozunumları, kararlılık bölgesi civarındaki çekirdeklerin 

nükleer yapılarını ve davranışlarını anlayabilmek için önemli bir bozunum tipidir. Burada asıl 

kritik olan, hangi çekirdeğin kararlılık bölgesinden ne yönde ve ne kadar uzaklıkta olduğudur. 

Çünkü çekirdeğin yapısında bulunan nötron ve proton sayıları çekirdeğin yapacağı beta 

bozunumu tipinde belirleyici unsur olacaktır. 

 

Bu tez çalışmasının kapsamında da olduğu gibi, fragmantasyon sonucu üretilen egzotik ürün 

çekirdeklerin yaptıkları beta bozunumlarını tespit edebilmek ve bu bozunumların yarı 

ömürlerini başarılı bir şekilde ve en az hata payıyla ölçebilmek; nükleer tabloda bulunan 

çekirdeklerin yapılarını ve kararlı hale gelebilmek için gösterdikleri davranışları anlamada 

temel oluşturmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen beta bozunumu tipleri denklemler ile ifade edildiğinde, 

𝛽−  𝑋𝑁  →  𝑋∗
𝑍+1

𝐴
𝑁−1

+ 𝑒−
                    𝑍

𝐴 +  e                              (2.9) 

𝛽+                𝑋𝑁  →  𝑋∗
𝑍−1

𝐴
𝑁+1

+ 𝑒+
𝑍
𝐴 +  e                            (2.10) 

𝐸𝐶 𝑋𝑁 + 𝑒−  →  𝑋∗
𝑍−1

𝐴
𝑁+1

+                       𝑍
𝐴  e                                               (2.11) 

yazılır. Bu denklemlerde X, beta bozunumu öncesi çekirdeği (ana çekirdek), X* ise beta 

bozunumu sonrası gözlemlenen çekirdeği(kız çekirdek) göstermektedir.  
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Her üç beta bozunum tipinin de gerçekleşebilmesi için bozunum sonucunda dışarıya salınan 

enerji miktarının yeterli olması, dolayısıyla bu enerji miktarının reaksiyonun sahip olduğu Q 

değeriyle karşılaştırılması gerekmektedir. Eğer Q değeri pozitif ise (Q > 0), bu reaksiyon 

fiziksel olarak gerçekleşebilecektir. Q değeri, beta bozunumunu yapan ana çekirdeğin temel 

seviyedeki kütle enerjisi ile bozunum sonucu gözlenen kız çekirdeğe ait temel seviyedeki kütle 

enerjisi arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 

 

Beta bozunum tipleri için reaksiyon Q değerleri, 

𝑄𝛽− = [𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝑚( 𝑋𝑍+1
𝐴

𝑁−1)]𝑐
2 = 𝐸𝛽− + 𝐸�̅� + 𝐸𝑒𝑥              (2.12) 

𝑄𝛽+ = [𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝑚( 𝑋𝑍−1
𝐴

𝑁+1)]𝑐
2 = 𝐸𝛽+ + 𝐸𝜈 + 𝐸𝑒𝑥 + 2𝑚𝑒𝑐

2         (2.13) 

𝑄𝐸𝐶 = [𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) − 𝑚( 𝑋𝑍−1
𝐴

𝑁+1)]𝑐
2 = 𝐸𝜈 + 𝐵𝑖                (2.14) 

şeklinde yazılmaktadır. Verilen bu denklemlerde; 𝑚( 𝑋𝑍
𝐴

𝑁) ana çekirdeğin, 𝑚( 𝑋𝑍+1
𝐴

𝑁−1) ve 

𝑚( 𝑋𝑍−1
𝐴

𝑁+1) ise kız çekirdeklerin atomik kütlelerini temsil etmektedir. Eβ beta parçacıklarının 

(e- veya e+) enerjisini, E𝜈  nötrinonun (ve antinötrinonun) enerjisini, Eex kız çekirdeğin uyarılma 

enerjisini, Bi i. yörüngeden (K, L,…) yakalanan elektronun bağlanma enerjisini ve c ışık hızını 

temsil etmektedir. 

 

β+ bozunumu için hatırlanması gereken önemli ölçüt, bu bozunumun gerçekleşmesi için Q 

değerinin en az 1022 keV olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, 1022 keV enerjiden daha az kütle 

farklarında β+ bozunumu gerçekleşemez. Bu koşula rağmen, kararlılık eğrisinin alt bölgesinde 

kalan ve nötron bakımından zengin çekirdeklerin beta bozunumu tiplerinden sadece β− 

bozunumunu gerçekleştirmesi beklenir. 

 

Bozunum sonucu gözlemlenen elektron (veya pozitron) ve nötrino (veya antinötrino), ana 

çekirdeğin yapmış olduğu beta bozunumu sonucu gözlemlenen kız çekirdeğe ait uyarılmış 

seviyeler arası yapılan gama geçişlerini üç farklı sonuçla etkileyebilir: 

 

a) Elektron ve antinötrino tarafından bozunum sonucu ortaya çıkan enerji paylaşılır. Dolayısıyla 

bu parçacıklara ait son durum enerjileri için iki parçacık arasında bir dağılım söz konusudur.   
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b) Çekirdekte bulunan protonların oluşturduğu Coulomb kuvveti, bozunum sonucu yayımlanan 

beta parçacıklarını etkilemektedir ve bu etki bozunum sonrası elektrona (veya pozitrona) ait 

dalga fonksiyonuna yansımaktadır. 

 

c) Bozunum sonrası gözlenen uyarılmış seviyeler için gözlenebilen mümkün açısal momentum 

ve parite değerleri önemlidir. Elektronu ve nötrinoyu temsil eden dalga fonksiyonları (-1)L 

parite değerine sahiptir. Burada L, bozunum sonrası elektron tarafından kazanılan yörüngesel 

açısal momentum değerini göstermektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen bu üç farklı durumdan (a) ve (b) hesaplanabilir büyüklüklerdir ve bu iki 

büyüklüğün bir arada incelenmesi Fermi İntegrali’ nin temelini oluşturmaktadır. 

2.2.3.  Beta Bozunumunun Fermi Teorisi 

1934 yılında Fermi tarafından geliştirilen yeni bir teori, yüksüz ve kütlesiz olarak kabul edilen 

nötrinoyu da kapsayan ve beta bozunumu geçiş olasılıklarının hesaplanmasını içeren şekilde 

tanımlanmıştır [13]. Bu teori, tamamen elektromagnetizma üzerine temellendirilmiş, diğer bir 

ifadeyle uyarılmış seviyelerden rastgele salınabilecek fotonlar üzerine dayandırılmış ve diğer 

mevcut teorilerden bağımsız olarak ele alınmıştır. Fermi, geliştirdiği bu teoride; beta bozunumu 

kapsamında bir nötronun bir protona ya da bu durumun tam tersi olan bir protonun bir nötrona 

dönüşümü olaylarında gözlemlenen elektron (veya pozitron) ve nötrino (veya antinötrino) 

salınımları üzerine çalışmalar yaparak β geçişlerini incelemiştir. 

 

β bozunumundaki bozunum olasılıkları, birinci mertebeden pertürbasyon teorisi çerçevesinde 

yazılır ve 

𝜆 =
2𝜋

ℏ
|⟨𝑓|𝐻𝛽|𝑖⟩|

2
𝜌𝑓                        (2.15) 

ile verilir. Bu denklem aynı zamanda Fermi Altın Kuralı olarak da bilinmektedir. Burada 

⟨𝑓|𝐻𝛽|𝑖⟩ şeklinde yazılan matris elemanı, toplam sistemin ilk ve son durumları arasındaki |𝐻𝛽| 

beta etkileşmesini temsil etmektedir. Toplam sistem; çekirdeğin kendisini, elektronları (veya 

pozitron) ve nötrinoları (veya antinötrinoları) içermektedir. Söz konusu bir geçiş için geçiş 

olasılığı, son durumların ne derece olanaklı olmasıyla doğru orantılı olup; sistemin son haline 
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ait son durum yoğunluğu olarak tanımlanan 𝜌𝑓 ile doğrudan ilişkilidir. Sistemin son durumu; 

elektron ve nötrinoların sahip oldukları enerji ve momentum, sırasıyla (pe,Ee), (p𝜈,E𝜈) ve 

E𝜈=cp𝜈 ile belirlenmektedir. Bozunum sonucu gözlenen elektron ve nötrinonun varlığından 

dolayı, son duruma ait dalga fonksiyonu ilk durumdan farklı olarak sadece çekirdeği değil, 

nötrino ve elektronu da temsil etmelidir. Ef sistemin son enerjisini göstermek üzere, 

𝜌𝑓𝑑𝐸𝑓 = 𝑉2
𝑝𝑒

2𝑑𝑝𝑒𝑑Ω𝑒

(2𝜋ℏ)3

𝑝𝜈
2𝑑𝑝𝜈𝑑Ω𝜈

(2𝜋ℏ)3
 (2.16)           

ifadesi türetilir. V, momentum uzayındaki küresel hacmi temsil eder ve 

𝐸𝑓 = 𝐸𝑒 + 𝐸𝜈 = 𝐸𝑒 + 𝑝𝜈𝑐                       (2.17) 

eşitliği Denklem 2.16 da kullanıldığında 

𝜌𝑓 = 𝑉2(4𝜋)2
𝑝𝑒

2𝑑𝑝𝑒𝑝𝜈
2

(2𝜋ℏ)6

𝑑𝑝𝜈

𝑑𝐸𝑓
    (2.18)           

ifadesi türetilir. 

 

Fermi, beta bozunumu geçiş olasıkları için tanımladığı etkileşme terimi olan Hβ için kesin bir 

matematiksel ifadeyi düzenleyememiş olmasına rağmen, özel rölativite kapsamında bütün 

mümkün seçenekleri kabul ederek Hβ nin bir operatör ile yer değiştirebileceğini ileri sürmüştür 

ve bu operatörü Ox ile temsil etmiştir. Ox, oldukça genel bir operatör olarak tanımlanmıştır, 

öyleki bir skaler büyüklüğün (S), vektörün (V), aksiyal vektörün (A), tensörün (T) veya pseudo 

skaler büyüklüğün (P) formatlarına dönüşebilmektedir. Bu operatör geçişi de kullanıldığında, 

beta bozunumu için, 

⟨𝑓|𝐻𝛽|𝑖⟩ = 𝑊𝑓𝑖 = ∑ 𝑔𝑥 ∫𝑑𝑟 [𝛷𝑓
∗𝜓𝑒

∗𝜓𝜈
∗]𝑥 𝑂𝑥𝛷𝑖                 (2.19) 

eşitliği yazılabilmektedir. Burada Φf, ψe ve ψ𝜈  bozunum sonrası gözlemlenen kız çekirdek, 

elektron ve nötrino için tanımlanan son durum dalga fonksiyonlarını temsil etmektedir. 

Etkileşmenin şiddeti gx değeri ile verilir. Elektron ve nötrinonun gösterdikleri serbest parçacık 

karakterinden ötürü, bu karakter kullanılarak yazılabilecek dalga fonksiyonları da 

düzenlendiğinde, 
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𝜓𝑒(𝑟 ) =
1

√𝑉
𝑒𝑖𝑝 𝑒∙𝑟 /ℏ,        𝜓𝜈(𝑟 ) =

1

√𝑉
𝑒𝑖𝑝 𝜈∙𝑟 /ℏ                    (2.20) 

olduğu görülmektedir. Buradaki üslü ifadeler için, nükleer hacmin 𝑝𝑟 ≪ 1 olarak kabul 

edilmesi durumunda izinli yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu izinli yaklaşımlar kullanılarak, 

elektron ve nötrino için verilen dalga fonksiyonları Denklem 2.18 de yerine yazıldığında ve 

𝑔𝑀𝑓𝑖 = 𝑔 ∫𝑑𝑟 𝛷𝑓
∗𝑂𝛷𝑖  olmak üzere, bozunma olasılığı 

𝜆 =
𝑔2

2𝜋3ℏ7
∫

𝑑𝑝𝜈

𝑑𝐸𝑓
𝑝𝑒

2𝑝𝜈
2 |𝑀𝑓𝑖|

2
𝑑𝑝𝑒  (2.21)           

şeklinde düzenlenmiş olur. 

Sabit bir Ee değeri için, 
𝑑𝑝𝜈

𝑑𝐸𝑓
 =1/c olmaktadır. Bozunuma ait toplam enerji Q olmak üzere ve 

nötrinonun sahip olduğu momentum değeri için p𝜈 = (Q-Te)/c yazıldığında; bozunma olasılığı, 

𝜆 =
𝑔2

2𝜋3ℏ7𝑐3
∫𝑑𝑝|𝑀𝑓𝑖|

2
𝑝2(𝑄 − 𝑇𝑒)

2 (2.22)           
 

şeklini alır. Ancak, bu ifade bozunum sonucu gözlemlenen beta parçacıkları ile kız çekirdeğin 

bünyesindeki protonlar tarafından oluşturulan Coulomb alanı arasındaki etkileşmeleri henüz 

dikkate almamaktadır. Bu etkileşmeler de dikkate alındığında, 𝑍′atom numarasını temsil etmek 

üzere ifadeye eklenecek F(𝑍′,p) faktörü ile bozunum olasılığı  

𝜆 =
𝑔2|𝑀𝑓𝑖|

2

2𝜋3ℏ7𝑐3
∫ 𝑝2(𝑄 − 𝑇𝑒)

2𝐹(𝑍′, 𝑝)𝑑𝑝

𝑝𝑚𝑎𝑥

0

 (2.23)           

ifadesine eşit olur. Bu integral sadece atom numarası 𝑍′ değerine ve elektronun sahip olduğu 

enerji için yazılan E0 değerine bağlıdır. Buradan 

𝑓(𝑍′, 𝐸0) =
1

𝑚𝑒
5𝑐7

∫ 𝑝2(𝑄 − 𝑇𝑒)
2𝐹(𝑍′, 𝑝)𝑑𝑝

𝑝𝑚𝑎𝑥

0

   (2.24)           

şeklinde düzenlenir. Bu düzenlenmiş olan fonksiyon Fermi İntegrali olarak adlandırılmaktadır 

ve bu fonksiyon farklı 𝑍′ ve E0 değerlerine bağlı olarak farklı değerler alabilmektedir.  

λ = ln(2) / t1/2  ifadesi kullanılarak, 
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𝑓𝑡1/2 =
2ln (2)𝜋3ℏ7

𝑔2𝑚𝑒
5𝑐4|𝑀𝑓𝑖|

2 (2.25)           

denklemi türetilebilmektedir. Bu denklem, kısmi yarı ömür veya ft değerlerinin 

hesaplanabilmesine olanak sağlamaktadır. 

2.2.4.  Fermi ve Gamow – Teller Geçişleri 

Fermi’ nin geliştirdiği teori, bozunum sonucu çekirdeğin uyarılmış seviyelerine geçişlerin 

incelenmesi konusunda izinli yaklaşım kavramını ön plana çıkarmaktadır. Buna göre, nükleer 

açısal momentumdaki değişiklik sadece bozunum sonucu salınan parçacıklara bağlıdır ve bu 

durum,   

Ii = If + L + S                             (2.26) 

ifadesinde gösterilmektedir. Burada Ii bozunum yapan ana çekirdeğin spinini, If ise bozunum 

sonucu gözlemlenen kız çekirdeğe ait popüle edilen seviyenin spinini temsil etmektedir. L, 

bozunum sonucu ortaya çıkan leptonlar (elektron ve nötrino) tarafından çekirdek dışına 

çıkarılan açısal momentumdur. S ise elektron ve nötrinonun kendi spinlerinin vektörel 

toplamıdır ve S = 0,±1 olabilir. İzinli yaklaşım gereği yörüngesel açısal momentumun 0 (sıfır) 

olduğu bilindiğine göre (L = 0), toplam açısal momentum sadece elektron (se =1/2) ve 

nötrinonun (s𝜈 =1/2) spinlerinden gelecek katkıya bağlı olarak değişecektir. Özetle izinli bir 

geçişte ΔI =0,±1 olmaktadır.  

 

Elektron (veya pozitron) ve nötrinoya (veya antinötrino) ait spin değerleri antiparalel ise toplam 

spin değeri S=0 olur ve toplam nükleer spin değişmemektedir. Dolayısıyla   

ΔI = |If − Ii| = 0 olur. Bu tip geçiş, Fermi Geçişi olarak adlandırılmaktadır. Eğer elektron 

(veya pozitron) ve nötrinonun (veya antinötrino) spinleri paralel ise, bu durumda S=1’ dir. 

Sonuç olarak nükleer açısal momentumdaki değişim 0, ±1 olmaktadır. Bu tip geçiş ise  

Gamow – Teller Geçişi olarak adlandırılır. S=1 durumu için, Denklem 2.19, 0+ → 0+
geçişinin 

sadece Fermi Geçişi olabileceğini ve Gamow – Teller geçişini temsil edemeyeceğini 

göstermektedir. Fermi ve Gamow - Teller Geçişleri için operatör temsilleri de bulunmaktadır 

ve bunlar sırasıyla OF ve OGT ’ dir. 

 



26 

 

 

 

İzinsiz (yasak) geçişler, L ≠ 0 durumunda, dolayısıyla bozunum sonucunda gözlemlenen 

elektronun (veya pozitron) ve nötrinonun (antinötrino) çekirdek dışına taşıdıkları açısal 

momentumun değerinin sıfırdan farklı olduğu durumlarda söz konusudur. Bu fark, izinsiz 

geçişlerin izinli geçişlere göre daha düşük olasılıklarla gerçekleşmesine sebep olur, ancak yine 

de izinsiz geçişler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez. İzinsiz geçişlerin yasaklık derecesi, 

artan L değeri ile doğru orantılıdır. Diğer önemli bir husus ise izinli geçişlerde ilk ve son durum 

paritelerinin korunuyor olmasıdır, yani (πi = πf) eşitliği geçerlidir. Buna karşın izinsiz geçişlerde 

parite korunmayabilir, yani (πi ≠ πf) söz konusu olabilir. Özetle, açıklanan bu kurallar gereği;  

L = 1 için birinci yasak geçişler, L = 2 için ikinci yasak geçişler söz konusudur. Artan L 

değerlerine bağlı olarak söz konusu yasak geçişler bu L değerleriyle adlandırılmaktadır. 

  

Beta bozunumu sonucunda görülen geçişler için elde edilen logft değerlerinden yola çıkılarak, 

bu geçişlerin ne kadar olasılıkta olabileceğini hesaplamak mümkündür. Böylece, geçişlerin ne 

derece izinli ya da izinsiz olabileceği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Elde edilen logft 

değerindeki f  fermi faktörü beta bozunumu sonucu ortaya çıkan elektron ve nötrinoya ait dalga 

fonksiyonlarının son duruma nasıl etki ettiğini gösteren bir çarpandır. t ise ilgili geçişe ait kısmı 

yarı ömür değerinin deneysel olarak ölçülmüş değeridir. ft çarpanının logaritmik değerinin 

kullanılmasının sebebi tamamen matematikseldir ve bu sayede uyarılmış seviyelere ait kısmi 

yarı ömür değerleri arasındaki olası büyük farklar ölçek bakımından küçültülerek geçişlere ait 

olasılıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde ilgili beta bozunumları 

daha kolay bir şekilde karakterize edilebilmektedir. logft değerleri, parite değişimleri ve toplam 

açısal momentum değerlerindeki farklar göz önünde bulundurulduğunda, olası izinli ve izinsiz 

geçişlerin nasıl olabileceği Şekil 2.9 ve Şekil 2.10’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 2.9: İzinli Geçişler. X ekseni logft değerlerini ve Y ekseni ise durum sayılarını göstermektedir. 

Geçişlerin hangi olasılıkta izinli olduğunu gösteren değerler gösterilmiştir[9]. 

 

Şekil 2.10: İzinsiz Geçişler. X ekseni logft değerlerini ve Y ekseni ise durum sayılarını göstermektedir. 

Geçişlerin hangi olasılıkta izinsiz olduğunu gösteren değerler gösterilmiştir[9]. 

 

Bozunum sonucu gözlenen elektronun ve nötrinonun toplam spin değerleri ile belirlenebilecek 

olan Fermi ve Gamow – Teller Geçişlerine ait matris elemanları bu farktan dolayı ayrı ayrı 

yazılmalıdır. Fermi Geçişi için matris elemanı, 

𝑀𝑓𝑖 = 𝑀𝐹 = 𝑔𝑉 ∫𝑑𝑟 𝛷𝑓
∗𝑂𝐹𝛷𝑖                                (2.27) 

Gamow – Teller Geçişi için ise matris elemanı 

𝑀𝑓𝑖 = 𝑀𝐺𝑇 = 𝑔𝐴 ∫𝑑𝑟 𝛷𝑓
∗𝑂𝐺𝑇𝛷𝑖                               (2.28) 
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şeklinde verilir. Bu matris elemanlarının kullanılmasıyla 2.24 eşitliği yeniden yazıldığında 

𝑓𝑇1/2 =
𝐾

|𝑀𝑓|
2
+

𝑔𝐴
2

𝑔𝑉
2 |𝑀𝑓|

2
= 

𝐾

𝐵(𝐹) +
𝑔𝐴

2

𝑔𝑉
2 𝐵(𝐺𝑇)

, 𝐾 =  
2ln (2)𝜋3ℏ7

𝑔𝑣
2𝑚𝑒

5𝑐4
 

 (2.29)           

elde edilir. Burada MF ve MGT sırasıyla gerçek Fermi ve Gamow – Teller nükleer matris 

elemanları olarak kabul edilir. gF ve gGT değerleri ise geçişlere ait şiddet sabitleri olarak 

denklemdeki yerini alır. 

2.3. İZOSPİN SİMETRİSİ 

Nükleer fizik çerçevesinde kararlı veya kararsız olmalarından bağımsız olarak çekirdeklerin 

nükleer yapılarını araştırmada ve bu nükleer yapılara bağlı olarak çekirdeklerin yapı ve 

karakterlerini anlamak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri ilgili çekirdekler arasındaki 

izospin simetrisinin detaylı bir şekilde incelenmesidir[15,16]. Nükleer tablodaki kararlılık 

eğrisinden uzaklaştıkça çekirdeklerin bozulan kararlı yapıları ve bozunum yapmaya yönelen 

karakterleri izospin simetrisinin incelediği önemli parametrelerdir. Buradan yola çıkılarak 

izospin simetrisi üzerine yapılan teorik ve deneysel çalışmalar, nükleer çekirdeklere ait izospin 

değerlerinin çekirdeklerin yapısı hakkında karakteristik özellik taşıdığını göstermiştir. 

Dolayısıyla çekirdeklere ait izospin değerlerinin bir quantum numarası olarak kabul 

edilebileceği sonucuna varılmıştır [14,15]. 

 

Bir çekirdeğin sahip olduğu izospin değeri hesaplandıktan sonra, yapısında bulunan proton ve 

nötron sayılarından yola çıkılarak ilgili çekirdeğin hangi farklı çekirdek ile nükleer yapısının 

birlikte incelenebileceği ve karşılaştırılabileceği tespit edilebilmektedir. Bu araştırma, yine bu 

iki çekirdeğin sahip oldukları proton ve nötron sayılarından yararlanılarak oluşturulan izobarik 

(kütle numaları aynı çekirdekler) sistem üzerinde sürdürülmektedir. 

 

Özetle izospin değerleri, izobarik sistem altında incelenen çekirdeklerin benzer nükleer 

yapılarını araştırabilmek ve bu çekirdeklerin yine bu sistem altında yapmış oldukları 

bozunumları anlayabilmek için oldukça kritiktir. Bu durum da izospin simetrisinin nükleer fizik 

çerçevesinde önemini net bir şekilde vurgulamaktadır. 
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2.3.1.  Nükleer Çekirdeğin İzospini 

Nükleer fizik çerçevesinde yük simetrisinin varlığı ve nükleer etkileşmelerin yükten bağımsız 

olması, proton ve nötronun aynı kabul edilebilecek derecede benzer kütle değerlerine sahip 

olmaları; proton ile nötronun farklı iki durumda bulunan aynı parçacık gibi karaktere sahip 

olduklarını göstermektedir. Tz izospin quantum numarası, T = 1/2 izospin değerinin üçüncü 

bileşeni (z) olmak üzere, proton “spin aşağı” olarak kabul edilir ve proton için Tz = - 1/2 olarak 

verilir. Nötron ise “spin yukarı” olarak tanımlanır ve nötron için Tz = +1/2 şeklindedir. Birden 

fazla nükleonla verilen bir sistem ve nükleer çekirdekler için, açısal momentum vektörlerindeki 

eşleşme kurallarına benzer olarak izospin de aynı şekilde hesaplanır. Diğer bir ifadeyle, 

sistemde bulunan her bir nükleondan gelen izospin katkısının toplanması ile sisteme ait toplam 

izospin değeri elde edilir. Buradan yola çıkılarak, N sistemdeki toplam nötron sayısını, Z ise 

sistemdeki toplam proton sayısını temsil etmek üzere, bir sistemin veya bir çekirdeğin toplam 

izospin değeri Tz = (N-Z) / 2 ile hesaplanır[14,15]. 

2.3.2.  Ayna Çekirdekler ve Ayna Çekirdekler Arasındaki İzospin İlişkisi 

Nükleer çekirdeklerin karakterlerini sahip oldukları proton ve nötron sayılarından yararlanarak 

ve nükleer çekirdeklerin nükleer tabloda bulundukları konumlarını da dikkate alarak anlamak 

mümkündür. Bunun yanı sıra, çekirdeklerin sahip oldukları proton ve nötron sayıları 

kullanılarak bu çekirdeklerin spin ve parite değerleri (Jπ) belirlenmektedir.  

 

Bir çekirdeğin sahip olduğu proton sayısı Z, nötron sayısı N ve kütle numarası A olmak üzere, 

bu çekirdek 𝑋𝑁𝑍
𝐴  ile ifade edilebilir. “Ayna çekirdekler”, aynı kütle numarasına sahip, ancak 

nötron ve proton sayıları birbirleri ile yer değiştirmiş olan çekirdek ikilileri için yapılan 

tanımlamadır. Proton ve nötron sayıları birbirinden farklı iki çekirdeğin izotop veya izoton 

olmadığını biliyoruz, ancak bu durum izobar olmalarını engellemez. Dolayısıyla, diğer bir 

ifadeyle ayna çekirdekler, proton ve nötron sayıları yer değiştirmiş izobarik sistemleri 

doğrulayan çekirdek ikililerinden oluşur. Örnek olarak 𝐴𝑙1413
27  ve 𝑆𝑖1314

27   ikilisini verebiliriz. 

Burada 𝐴𝑙1413
27  çekirdeği, 14 nötrona ve 13 protona sahipken kütle numarası 27’ dir. 𝑆𝑖1314

27  

çekirdeği ise 13 nötrona ve 14 protona sahiptir ve kütle numarası yine 27’dir. Bu izobarik sistem 

A=27 sistemi olarak tanımlanır. Burada, 𝐴𝑙1413
27  için izospin quantum numarası Tz = + 1/2, 

𝑆𝑖1314
27  çekirdeği için ise Tz = - 1/2 olarak hesaplanmaktadır[2]. 𝐴𝑙1413

27  ve 𝑆𝑖1314
27   çekirdekleri 

farklı proton sayılarına sahip olduklarından dolayı farklı çekirdeklerdir ve buna bağlı olarak da 
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nükleer yapılarının da birbirlerinden tamamen farklı olması beklenir. Ancak, bu iki çekirdeğe 

ait spin ve parite değerleri hesaplandığında (tek sayı olan proton ve nötron değerleri 

kullanılarak) bu değerlerin aynı olduğu, Jπ = (5/2)+ ile verildiği ve nükleer olarak aynı özellikleri 

gösterdikleri görülmüştür[2]. Bu da bize ayna çekirdeklerin sahip oldukları nükleer yapıların 

aynı olduğunu ve bu durumun çekirdeklerin birbirlerinden farklı çekirdekler olmasından 

bağımsız olduğunu göstermiştir. Kütle numarası 27 olan çekirdeklerin oluşturduğu A = 27 

sistemi için verilen bu örnekte, Tz = ±1/2 olmak üzere bu sistem izospin cinsinden T = 1/2 

sistemi olarak adlandırılır. Diğer bir örnek ise bu tez çalışması kapsamında araştırılmış ve 

deneysel veri ile desteklenmiş olan T = 1 izospin simetrisidir ve bu sistem için 𝑍𝑛2830
58  ve 𝑁𝑖3028

58  

çekirdekleri incelenmiştir. Her iki çekirdek için de temel seviye spin ve parite değerleri Jπ = 0+ 

olarak hesaplanmaktadır. 

2.4. T=1 İZOSPİN SİMETRİSİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

İzospin değeri Tz = +1 olan çekirdeklerden izospin değeri Tz = 0 olan çekirdeklere ait geçişler 

(p,n) veya (3He,t) tipi yük değişim (CE, Charge Exchange) reaksiyonlarıyla 

incelenirken[16,17]; izospin değeri TZ = −1 olan çekirdeklerden izospin değeri TZ = 0 olan 

çekirdeklere ait geçişler[7,18] deneysel beta beta bozunumu çalışmaları ile incelenebilmektedir. 

Bu tip çalışmalar, bugüne kadar ağırlıklı olarak hafif çekirdekler için; örneğin A = 26 sistemi 

(26Mg, 26Al ve 26Si) içerisindeki çekirdekler için yapılmıştır [19]. Sonraki yıllarda A = 50 ve  

A = 54 sistemleri için de yapılan çalışmalar ve literatür bilgisi bulunmaktadır [3]. Dolayısıyla 

A = 58 sistemi için de izospin simetrisinin incelenmesini kapsayan bu tez çalışmasının önemi 

daha da artmaktadır.  Şekil 2.11, Tz = 0, ±1 ve ±2 değerlerine sahip ayna çekirdekler için izospin 

simetri geçişlerinin sistematiğini göstermektedir. 
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Şekil 2.11: İzospin değerleri Tz = 0, Tz = ±1 ve Tz = ±2 olan ayna çekirdekler için izospin simetri 

geçişlerinin temsili ve şematik gösterimi. 

Beta bozunumu, bilinen karakteri gereği reaksiyon enerjisi Q’ nun her zaman dikkate alınmasını 

gerektirir. Özellikle hafif çekirdekler için geçerli beta bozunumlarına ait düşük Q değerleri, 

bozunum sonucunda görülebilecek uyarılmış seviyeleri doğrudan etkiler. Diğer bir ifadeyle, 

ilgili beta bozunumuna ait Q değerinden daha yüksek enerjili uyarılmış seviyeler görülemez. 

Dolayısıyla, sadece reaksiyon enerjisi Q’ dan küçük enerji değerlerine sahip uyarılmış 

seviyelerin görülmesi mümkündür. Bu durum hafif çekirdekler için yapılan beta bozunumu 

çalışmalarını kısıtlamaktadır. İncelenen çekirdeklerin kütlesi arttıkça reaksiyon Q değerlerinin 

de artması beklenir ve bu durum da daha geniş enerjili spektrumlar üzerinde çalışmalar 

yapılabilmesi için olanak sağlamaktadır.  

 

Nükleer tablodaki kararlılık eğrisine yakın orta ağırlıktaki çekirdeklerin yapmış oldukları beta 

bozunumları ve bu bozunumları takip eden izospinin üçüncü bileşenine ait Tz = −1 → 0 geçişleri 

incelendiğinde, bu izospin sistemlerinde bulunan pf-kabuk çekirdeklerinin izospin simetrisi 

çalışmalarına olumlu ve simetrik bir şekilde cevap verdiği gözlenmiştir [3,4]. Bu çekirdekler 

için hesaplanan Coulomb enerjilerinin hafif çekirdeklere göre daha yüksek olması nedeniyle, 

ana çekirdeğin yapmış olduğu beta bozunumu sonucunda gözlemlenen kız çekirdeğe ait yüksek 

enerjili uyarılmış seviyelerden temel seviyesine yapılan Gamow – Teller geçişlerine ait geçiş 

şiddetlerinin, yani B(GT) değerlerinin hesaplanabilmesi mümkündür. 
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2.4.1.  Yük Değişim (Charge Exchange) Reaksiyonları ( Tz = +1 → Tz = 0 ) 

Beta bozunumunun karakteri gereği sahip olduğu Q reaksiyon enerjisi, bozunum sonucu elde 

edilen olası yüksek enerjili uyarılmış seviyelerin spektrumlarda gözlenmesini engellemektedir. 

Ancak, diğer yandan nükleon başına çok yüksek enerji ihtiyacı duyulmadan gerçekleştirilebilen 

ve beta bozunumunda olduğu gibi herhangi bir Q reaksiyon enerjisi limiti olmayan (3He,t) ve 

(p,n) gibi yük değişim reaksiyonları ( diğer adıyla “Charge Exchange Reactions”) yüksek 

çözünürlükte gerçekleştirilebilmektedir. Beta bozunumundan farklı olarak gerçekleştirilen bu 

reaksiyon tipleri, ürün çekirdeğe ait yüksek enerjili uyarılmış seviyelerin gözlenebilmesine ve 

dolayısıyla da bu seviyelerden yapılan geçişlere ait B(GT) değerlerinin herhangi bir reaksiyon 

enerjisine bağlı olmadan hesaplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Beta bozunumunun 

karakteristiğinden ve reaksiyon enerjisi Q’ ya olan bağlılığından dolayı, orta ağırlıktaki 

çekirdekler için gerçekleştirilen yük değişim reaksiyonlarına ait çalışmalar, özellikle son 

yıllarda oldukça ilerletilmiş ve literatüre ciddi katkılar sağlamıştır[3,4,16]. Yapılan çalışmalar 

(p,n) reaksiyonları sonucu elde edilen düşük enerji çözünürlüğünün, (3He,t) reaksiyonlarının 

kullanılması ile geliştirilebileceğini ispatlamıştır. 

 

Deney düzeneğinde bulunan spektrometre hüzme doğrultusuna göre 0o civarında olacak 

şekilde, orta enerji değerlerinde hızlandırılan hüzme (Ehüzme > 100 MeV / nükleon) ile 

gerçekleştirilen yük değişim reaksiyonlarının gözlenen Gamow Teller geçişlerinin 

incelenmesinde ve bu geçişlere ait Gamow – Teller geçiş büyüklüklerinin hesaplanmasında 

doğru bir yöntem olduğu ispatlanmıştır [7,16,19]. 0o civarındaki reaksiyon tesir kesiti ve 

hesaplanan B(GT) değerleri arasındaki yaklaşık orandan yararlanılarak  

𝑑

𝑑Ω
𝜎𝐶𝐸(0

𝑜) ∝ 𝐾𝐶𝐸𝑁𝜎𝜏
𝐶𝐸| 𝐽𝜎𝜏(𝑞 = 0)|2𝐵(𝐺𝑇) = �̂�𝐺𝑇(0

𝑜)𝐵(𝐺𝑇)          (2.30) 

yazılabilir [20]. Burada  𝐽𝜎𝜏(0), momentum transferinin q=0 olduğu anda etkileşme terimi  𝑉𝜎𝜏’ 

ye ait hacim integralini vermektedir. K, kinematik faktörü temsil etmektedir. �̂�𝐺𝑇(0
𝑜), 0o deki 

bir Gamow – Teller geçişine ait birim tesir kesitini ve 𝑁𝜎𝜏 ise burkulma faktörünü vermektedir. 

2.4.2.  Beta (𝜷) Bozunumu ( Tz = − 1 → Tz = 0 ) 

B(GT) değerleri, bozunum sonucu gözlenen uyarılmış seviyeler için Gamow – Teller geçiş 

şiddetini ifade etmektedir ve gerçekleşen beta bozunumundan doğrudan elde edilebilen  
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ft değerleri kullanılarak hesaplanabilmektedir. Bozunumlara ait bu ft değerleri Coulomb 

enerjileri, ilgilenilen uyarılmış seviyelere ait ölçülen yarı ömür değerleri ve bozunumun 

yapıldığı seviyelere ait dallanma oranlarından yararlanılarak elde edilmektedir. 

 

Beta bozunumunda, 𝑡1/2 ile ifade edilen kısmi yarı ömür değeri, f faktörü ile çarpılmaktadır. 

Bu f faktörü, denklem 2.29’ da gösterildiği gibi bozunuma ait B(GT) ve Fermi geçişi büyüklüğü 

B(F)’ ye bağlıdır ve bu değer Coulomb faktörü olarak tanımlanan bir değerle düzeltilmelidir. 

Buna göre, 

𝑓𝑡1/2 = 𝐾
1

𝐵(𝐹)(1 − 𝛿𝑐) + 𝜆2𝐵(𝐺𝑇)
 (2.31)           

elde edilir. Burada K = 6143.6±1.6 [21], λ = gA/gV = − 1.270±0.003 [22] ve δc  ise Coulomb 

düzeltme faktörüdür[23]. Fermi geçiş büyüklüğü B(F), 𝐵(𝐹) =  |𝑁 − 𝑍| formülü ile teorik 

olarak kolayca hesaplanabilmektedir [1]. Buna karşılık, Gamow – Teller geçiş şiddetini ifaden 

eden B(GT) değerleri ise deneysel çalışmalar ile elde edilen bozunumlar sonucunda 

belirlenebilmektedir. 

Deneysel sonuçlarla elde edilen bozunumlar sonucunda hesaplanan B(GT) değerlerindeki hata 

payları( diğer bir ifadeyle “uncertainties”), gerçekleşen bozunumun Q değeri, bozunumun 

toplam yarı ömür değeri T1/2 ve bozunumun yapıldığı seviyelerin dallanma (diğer adıyla 

“branching”) oranlarındaki hata paylarından kaynaklanmaktadır. Gerçekleşen beta bozunumu 

için f faktörü değerleri küçüldükçe daha yüksek enerjili uyarılmış seviyelere ulaşma olasılığı 

düşeceğinden, bu yüksek enerjili seviyelere ait besleme (diğer bir ifadeyle “feeding”) 

oranlarının doğru şekilde hesaplanabilmesi de zorlaşmaktadır.  

 

Beta bozunumunun aksine (3He,t) reaksiyonlarında, beta bozunumuna kıyasla aynı yüksek 

enerjili seviyelere ulaşılması ve bu seviyelere ait GT geçiş şiddetlerinin göreceli olarak 

hesaplanması daha olasıdır. Bu B(GT) değerlerinden ve beta bozunumuna ait Q değerinden 

yararlanarak elde edilen f faktörleri ile beta bozunumuna ait besleme hesaplanabilmektedir. 

Beta bozunumunda ölçülen toplam yarı ömür değerinin normalizasyon için kullanılması ile bu 

besleme oranlarının kesin B(GT) değerleri olarak hesaplanması mümkündür. Bu tamamlayıcı 

ve kesinleştirilen sonuç, beta bozunumu ve yük değişim reaksiyonları arasındaki direkt ilişkiyi 
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açıkça doğrulamakta ve bu iki “ayna” yaklaşımın birbirleriyle olan ilişkisini ortaya 

koymaktadır. 

Beta bozunumu sonucu ölçülen toplam yarı ömür değerinin rasyonel ifade ile tersi; İzobarik 

Analog Seviye (IAS) geçişi için tanımlanan Fermi geçişinin kısmı yarı ömür değeri olan tF’ nin 

rasyonel tersinin, i. Gamow – Teller seviyesine ait Gamow – Teller geçişlerinin kısmi yarı ömür 

değerleri olan ti’ lerin rasyonel terslerinin toplamlarına eşittir,  

1

𝑇1/2
=

1

𝑡𝐹
+ ∑

1

𝑡𝑖
𝑖=𝐺𝑇

 
   

(2.32)           

Eşitlik 2.32’ nin de kullanılmasıyla, tF ve ti değerleri yerine konularak 

1

𝑇1/2
=

1

𝐾
(𝐵(𝐹)(1 − 𝛿𝑐)𝑓𝐹 + ∑ 𝜆2𝐵(𝐺𝑇)𝑖𝑓𝑖𝑖=𝐺𝑇 )                                                        (2.33) 

elde edilir[20]. Burada fF ve fi, İzobarik Analog Seviye (IAS)’ ye ve i. GT seviyesine ait beta 

bozunumlarına karşılık gelen f faktörü değerlerini temsil eder. B(GT)i, i. GT seviyesine geçiş 

şiddetini gösteren B(GT) değeri olmakla birlikte 𝐵(𝐹) =  |𝑁 − 𝑍| ile hesaplanır. 

 

Yük değişim (CE, Charge Exchange) reaksiyonlarında, Gamow – Teller ve Fermi geçişlerine 

ait geçiş büyüklüklerinin birbirleri ile ilişkilendirilebilmesi için, 0o ’ de GT ve Fermi geçişlerine 

ait birim tesir kesitleri cinsinden bir değer tanımlanır ve bu değer R2 ile temsil edilir 

𝑅2 =
�̂�𝐺𝑇

�̂�𝐹
=

𝜎𝑖
𝐺𝑇

𝐵(𝐺𝑇)𝑖

𝐵(𝐹)(1 − 𝛿𝑐)

𝜎𝐹
                                                                                   (2.34) 

Ayna çekirdekler arasındaki izospin simetrisi gereği, bütün 𝑇𝑍 = ∓1 → 0 geçişleri için R2 

değerinin aynı olması beklenmelidir. Bu ifadede B(GT)i yerine R2 değeri kullanılırsa 

1

𝑇1/2
=

𝐵(𝐹)(1 − 𝛿𝑐)

𝐾𝜎𝐹
(𝜎𝐹𝑓𝐹 +

𝜆2

𝑅2
∑ 𝜎𝑖

𝐺𝑇𝑓𝑖
𝑖=𝐺𝑇

)                                                              (2.35) 

elde edilir[20]. B(F) ve 𝛿𝑐 hangi çekirdek üzerine çalışıldığıyla ilişkili olup teorik olarak 

hesaplanabilmektedir. 𝜎𝐹 ve 𝜎𝐺𝑇 değerleri yük değişim reaksiyonları ile elde edilebilmektedir. 

𝑓𝑖 ve 𝑓𝐹 değerleri de hesaplanabilir büyüklükler olup, toplam yarı ömür değeri için verilen T1/2 

gerçekleşen beta bozunumu sonucunda ölçülmektedir.  
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Sonuç olarak, yaklaşık (diğer bir ifadeyle göreceli) B(GT)i değerleri yük değişim reaksiyonları 

(CE) ile belirlenebilmektedir. Diğer taraftan, gerçekleştirilen deneysel beta bozunumu 

çalışmalarında az hata payıyla en doğru şekilde ölçülen bir T1/2 yarı ömür değeri; ayna 

çekirdekler üzerine kurulu izospin simetrisinden yararlanılarak CE ve beta bozunumunun 

birlikte incelenmesine olanak sağlamaktadır. Böylece, yüksek enerjili seviyelerin rahatlıkla 

gözlemlenebilmesini mümkün kılan CE reaksiyonlarının sonucunda gözlenen bütün uyarılmış 

seviyelere ait kesin B(GT)i değerleri, beta bozunumundan gelen katkıyla kesin değerler olarak 

hesaplanabilmektedir. 

2.5. İZOMERİK SEVİYELER 

Fragmantasyon sonucu elde edilen egzotik ürün çekirdeklerin veya egzotik çekirdeklerin 

yapmış oldukları bozunumlar sonucunda gözlenen kız çekirdeklerin uyarılmış seviyelerine ait 

yarı ömürleri genel olarak femtosaniye (10-15 sn) – nanosaniye (10-9 sn) mertebesinde 

değişmektedir. Ancak bu kısa yarı ömürlerinden farklı olarak, atom fiziğinde de olduğu gibi, 

daha uzun yarı ömür değerlerine sahip orta kararlı seviyelerin olduğu bilinmektedir. 

Çekirdeklerin sahip olduğu bu seviyeler, izomerik seviyeler olarak tanımlanır ve literatürde bu 

şekilde adlandırılır[9]. Çekirdeklere ait izomerik seviyelerin yarı ömürleri sadece bir kaç 

nanosaniye mertebesinde olabileceği gibi, bazı durumlarda saniye hatta yıl mertebesinde de 

gözlemlenebilmektedir.  

 

Bir çekirdeğe ait uyarılmış bir seviyeden farklı bir seviyeye bozunum olasılığı; bu seviyeler 

arasındaki enerji farkı, büyük enerji farklarının sebep olabileceği düşük dallanma oranları, 

çekirdeğin kararlılığı ve sahip olduğu deformasyon veya çekirdeğin spin değerinde 

oluşabilecek büyük değişiklik gibi birçok farklı parametreyle doğrudan ilişkilidir. Bu gibi 

parametreler, uyarılmış seviyelere ait ve gerçekleşmesi olası gama bozunumlarının durumunu 

da etkilemektedir. İzomerik seviyeler reaksiyon sonucunda üretilen ürün çekirdekler için direkt 

elde edilebileceği gibi, ürün çekirdeklerin sahip olduğu daha yüksek enerjili uyarılmış 

seviyelerinden yapılan gama bozunumları aracılığı ile de gözlemlenebilmektedir. 

2.6. UYARILMIŞ SEVİYELERE AİT DALLANMA ORANLARI 

Nükleer çekirdeklerin yapmış oldukları bozunumlar sonucunda gözlenen uyarılmış seviyelere 

ait bozunum dallanma oranları, her bir bozunum için hesaplanan kısmi bozunum olasılığının 
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toplam bozunum olasılığına oranı ile hesaplanır [1]. Buradan yola çıkarak uyarılmış seviyeler 

için kısmı bozunum sabitleri, yani λi değerleri, toplam bozunum sabitinin ilgili bozunumun 

dallanma oranı ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. Nükleer çekirdek tarafından yapılan 

bozunum sonucunda gözlemlenen bütün uyarılmış seviyelere ait kısmi bozunum sabitleri 

toplandığında, söz konusu bozunuma ait toplam bozunum sabiti hesaplanabilir. Dolayısıyla,  

λ = ∑ λi olarak verilebilmektedir. Uyarılmış bir seviyeye ait farklı iki bozunumun yarı ömür 

değerlerinin birbirlerine yakın olması halinde, bu bozunumların kısmi dallanma oranları 

kullanılarak bu seviyelerin nükleer fizik açısından karakterize edilebilmesi mümkün 

olmaktadır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. GANIL VE LISE SPEKTROMETRESİ 

3.1.1. GANIL Hakkında Genel Bilgi 

Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen verilerin analizine ve bu analizin sonuçlandırılmasına 

dayalı olan bu tez çalışması için gerekli deney çalışması Fransa’ da bulunan GANIL (Grand 

Accélérateur National d'Ions Lourds) araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir. GANIL, 1983 

yılında Fransa’ nın Caen şehrinde kurulmuş ve özellikle deneysel fizik alanında gerçekleştirilen 

ulusal çalışmaların öncü merkezlerinden biri haline gelmiştir[5]. Küçük bir araştırma merkezi 

iken, birkaç yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde oluşturulan uluslararası bilimsel araştırma 

fonlarının desteğinin ve uluslararası çalışma gruplarının gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların 

ardından, yıllar içerisinde deney tesislerinin sürekli geliştirilmesi ve bünyesinde bulunan bilim 

insanlarının sayılarının artması sağlanmıştır. 

 

Şekil 3.1: GANIL’ de bulunan hızlandırıcılara ve deney alanlarına genel bakış. Siklotron tipi 

hızlandırıcılar olan CSS1 ve CSS2, hüzme çekirdekleri istenilen hızlara çıkartmak için 

kullanılmaktadır. 
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Günümüzde ise özellikle hızlandırıcı teknolojileri ve deneysel nükleer fizik ile parçacık fiziği 

alanlarında bünyesinde bulundurduğu tesisler ve bu tesislerin sağladığı özgün çalışma 

teknikleri ile GANIL Dünya çapında önemli bir konuma ve unvana sahiptir. 

 

Bu araştırma merkezinde halihazırda bulunan CSS1 ve CSS2 isimli siklotron tipi hızlandırıcılar 

(bakınız Şekil 3.1), deneysel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için kararlı hüzmelerin 

(“beam”) gerekli ve yeterli enerjilerde hızlandırılmasını sağlayarak, nükleon başına ortalama 

20 MeV den 95 MeV civarına kadar enerjilerin elde edilmesine imkan vermektedir[24]. 

Siklotron tipi bu hızlandırıcılar, her biri yaklaşık 400 ton ağırlığında olan 4 adet magnetten 

oluşmakta ve bu magnetler 4 Tesla’ ya kadar magnetik alan üretebilmektedir[5]. Nükleon 

başına elde edilebilen bu geniş enerji aralığı ve sabit siklotron frekansı, nükleer tabloda bulunan 

tüm kararlı çekirdeklerin GANIL bünyesinde hüzme çekirdek olarak değerlendirilebilmesine 

ve bu hüzme çekirdeklerin gerekli deneysel şartların sağlanması durumunda planlanan nükleer 

reaksiyonların gerçekleştirilmesi için kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

CSS1 ve CSS2 hızlandırıcılarının teknik tasarımlarından ve sahip oldukları yüksek limitlerden 

dolayı elde edilebilen hüzme şiddeti, gerekli saf hüzme şartları sağlandığında saniye başına 30 

milyar parçacık gibi çok yüksek değerlere erişebilmektedir.  

 

Sahip olduğu çok yüksek frekanslı DAQ (Data Acquisition) sistemi ve verimi yüksek 

spektrometreleri ile iyon filtreleme ve seçme işlemlerinin en üst seviyelerde olduğu çalışmalara 

ev sahipliği yapan GANIL, ağırlıklı olarak sabit hedef çekirdek üzerine bombardıman 

yöntemiyle fragmantasyon reaksiyonlarının gerçekleştirildiği bir laboratuvardır. Bu özgün 

teknik özellikleri ve donanımları ile GANIL, egzotik pf-kabuk çekirdeklerine ait beta 

bozunumlarının ve bu bozunumları takiben gözlenen uyarılmış seviyelerin ayrıntılı ve başarılı 

bir şekilde incelenmesi için gerekli ve yeterli zemini hazırlamaktadır. 

3.1.2. LISE Spektrometresi ve LISE Spektrometresinin Genel Yapısı 

Yüksek enerjilere sahip kararlı hüzme çekirdekler (diğer bir ifadeyle iyonlar), egzotik 

çekirdeklerin üretilebilmesi için gerekli olan fragmantasyon tipi reaksiyonlar için 

kullanılmaktadır. İlgili reaksiyonların gerçekleşebilmesi için gerekli olan nükleon başına 

enerjilerin önceden teorik olarak hesaplanması gerekmektedir. GANIL bünyesindeki 
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hızlandırıcıların limitlerine bağlı olarak hesaplanmış olan nükleon başına enerji değerlerine 

kadar hızlandırılan hüzme çekirdekler, sabit ve kararlı hedef çekirdeğin üzerine bombardıman 

edilecek şekilde yönlendirilmektedir. 

 

Hedef çekirdek üzerine gerçekleştirilen bu bombardıman işleminin sürekli ve sabit bir şekilde 

devam edebilmesi, reaksiyon tesir kesitlerini ve dolayısıyla ürün çekirdeklerin sayısını 

doğrudan etkilemektedir. Fragmantasyon tipi reaksiyon sonucu üretilen çok sayıda ve farklı 

türde egzotik veya kararlı ürün çekirdeklerin gözlemlenebilmesi ve bu çekirdeklere ait 

incelenmesi istenen fiziksel büyüklerin tespiti; ancak gerekli, doğru ve verimli seperasyon 

(ayrıştırma) işlemlerinin yapılmasıyla sağlanmaktadır. Bu süreç, çok yüksek seviyede 

hassasiyeti, teknolojiyi ve teknik donanımı gerektiren yöntemleri zorunlu kılmaktadır. 

  

GANIL’ de bulunan LISE[6] Spektrometresi (bakınız Şekil 3.2), sahip olduğu fiziksel 

özellikleri ile bir prizma görevi görecek şekilde tasarlanmıştır ve bu fiziksel tasarım ile birlikte 

kullanılan hassas ve verimli elektronik düzenekler reaksiyonlar sonucu üretilen ürün 

çekirdeklerin ayrıştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Reaksiyon 

sonucu üretilen egzotik veya kararlı ürün çekirdeklerin seçim işlemleri ve detektör odalarındaki 

yönlendirilmeleri, bu çekirdeklerin sahip oldukları kütleleri (A), yükleri (proton ve elektron 

sayıları) ve hızlarına (𝑣) bağlı olarak yapılmaktadır. 

 

Şekil 3.2: GANIL’ de bulunan siklotron tipi hızlandırıcılar ve LISE Spektrometresinin pozisyonuna 

genel bakış. CSS1 ve CSS2 hızlandırıcıları ile elde edilen yüksek enerjili kararlı hüzme (diğer 

adıyla “beam”) ile kararlı hedef üzerinde reaksiyon gerçekleştirilmekte ve fragmantasyon sonucu 

üretilen ürün çekirdekler, LISE Spektrometresi boyunca yol alarak D6 odasına ulaşmaktadır. 
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GANIL bünyesinde gerçekleştirilen bu fragmantasyon tipi deneysel çalışmalarda sabit, kararlı 

ve µm mertebesinde kalınlığa sahip hedef üzerine kararlı iyon olarak üretilen hüzme 

gönderilmektedir ve bu şekilde istenilen reaksiyonlar elde edilmektedir. Her ne kadar kullanılan 

hedef ve hızlandırılan hüzme kararlı çekirdekler olsa da, yüksek enerjiler elde edilerek 

gerçekleştirilen bu reaksiyonlar nükleer tabloda kararlılık eğrisinden uzak bölgelerde bulunan 

egzotik çekirdeklerin üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.3: GANIL’ de bulunan LISE Spektrometresinin genel bölümleri. D3, D4 ve D5 isimli odalar 

egzotik ürün çekirdeklerin gerekli ayrıştırma işlemleriyle filtrelendiği bölümlerdir. Ayrıştırma ve 

magnetik saptırma işlemlerinin ardından yollarına devam eden ürün çekirdekler D6 isimli odada 

bulunan detektör bölgesine ulaşmakta ve burada durdurulmaktadır[5]. 

Şekil 3.3, LISE Spektrometresinin farklı odalarını göstermektedir. Bu odalarda kullanılan 

materyaller ve malzemeler, bu bölümün ileriki kısımlarında ayrıntılı olarak anlatılacaktır. LISE 

Spektrometresi, reaksiyon sonucunda üretilen iyonların geliş doğrultusuna göre 00 açı ile 

yerleştirilir[25]. Bu sayede ürün çekirdeklerin tesir kesitlerinin detektör bölgesine ulaşıncaya 

kadar en yüksek değerlerde kalması sağlanır ve istenilen oranlarda implantasyon olayları 

gözlemlenebilir. 

 

Fragmantasyon sonucunda asıl önemli olan üretilen egzotik çekirdeklerin, diğer bir ifadeyle 

iyonların spektrometre boyunca alacakları yoldur. Bu yol boyunca sahip oldukları yük 

değerleri, dolayısıyla maruz kalacakları kuvvetler bu çekirdeklerin spektrometre boyunca 
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fiziksel durumlarını, hızlarını ve hareket doğrultularını doğrudan etkilemektedir. Reaksiyon 

sonucunda üretilen iyonlar, sahip oldukları yük miktarlarına bağlı olarak spektrometre 

bünyesinde bulunan dipol magnetlerin uyguladığı magnetik alanın büyüklüğüyle ve yönüyle 

doğrudan ilişkili olarak sapmaya uğramaktadır. Dolayısıyla dipol magnetlerin uyguladığı 

magnetik alanın büyüklüğü ve doğrultusu son derece önemli parametrelerdir. Doğru magnetik 

alan optimizasyonunun sağlanamaması durumunda üretilen ürün çekirdeklerin detektör 

bölgesine ulaşıncaya kadar reaksiyon tesir kesitlerinde ciddi düşüşler görülebilir. 

 

Üretilen çekirdeklerin spektrometre boyunca yönlendirilebilmesi için tek seçenek olan 

magnetik alanın bu çekirdeklere etki edebilmesi için bu çekirdeklerin aynı zamanda birer iyon 

olması gerekir. Dolayısıyla, eğer hüzme çekirdekler kendiliğinden birer iyon değilse, proton 

sayısı ile elektron sayısı arasında gerekli bir fark oluşmalıdır ve bunun için de elektron 

kaybedilmesi gerekmektedir. Bu işlem için deneysel düzenek bünyesinde elektron koparmaya 

yarayan “stripper” olarak adlandırılan ve C (karbon) yapılmış bir plaka kullanılmaktadır. Bu 

plaka için karbon kullanılmasının sebebi kimyasal özelliğinden dolayı kolay elektron 

koparılmasına olanak sağlamasıdır. Özetle, iyonların yük değerlerinin çok iyi tespit edilmesi ile 

magnetik alanın ilgili iyonlar için optimizasyonunun en doğru ve verimli şekilde yapılabilmesi 

sağlanabilir. 

 

Son olarak, yüklü parçacıkların uygulanan elektrik alan ve maruz kaldıkları elektrik alan 

kuvvetinin etkisi altında hareketleri değerlendirildiğinde, çekirdeklerin yük miktarları son 

derece önemlidir ve sahip oldukları yük miktarı her bir çekirdeğin hangi oranlarda 

hızlandırılabileceği hakkında bilgi verir. Bu durumdan kontrollü olarak yararlanabilmek adına, 

C stripper iki siklotron arasında bir noktaya yerleştirilir. Bu sayede CSS1 çıkışında her bir iyon 

stripper malzemeden geçerken elektron kaybedebilir ve daha yüklü hale gelerek CSS2 de 

uygulanacak elektrik alan ile daha da çok hızlandırılabilir. Kademeli ve kontrollü olarak 

gerçekleştirilen bu işlemler, sabit ve kararlı hedefe bombardıman edilmeden önce hüzme 

çekirdek için nükleon başına istenilen enerjilerin elde edilmesine olanak sağlar. Böylece, CSS2 

hüzme çekirdeği en yüksek enerjilere ulaştırabilen siklotron olarak deney düzeneğinde yerini 

almaktadır. 
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3.2. DENEY DÜZENEĞİ 

3.2.1. Deney Düzeneğine Genel Bakış  

GANIL’ de gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada, kararlı hüzmeyi nükleon başına istenilen 

enerjide hızlandırmak için laboratuvar bünyesinde bulunan ve hüzmeyi düşük enerjilerde 

hızlandırabilen bir ön hızlandırıcı ile CSS1 ve CSS2 isimli siklotron tipi hızlandırıcılar 

kullanılmıştır. Gerekli hızlandırma işlemlerinin ardından istenilen nükleon başına enerjiye 

ulaşan hüzmenin kararlı hedef üzerine bombardıman edilmesi ile elde edilen fragmantasyon tipi 

reaksiyon sonucu üretilen egzotik ürün çekirdekler, LISE Spektrometresi boyunca farklı 

odalarda ilerleyerek D6 odasında bulunan detektör bölgesine ulaşmışlardır. Spektrometre 

boyunca yol alan bu ürün çekirdekler; uygulanan elektrik ve magnetik alan etkisinde kalarak 

hareketlerine devam etmiş ve bu şekilde en uygun ve gerekli deneysel şartlar sağlanmaya 

çalışılmıştır. Spektrometre düzeneğinde bulunan diğer materyallerden Wien Filtresi ile iyon 

yönlendirme ve seçim işlemleri daha da ayrıntılı ve seçici olacak şekilde tamamlanmış ve 

sonrasında ilgilenilen iyonlar detektör bölgesine ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.4: Gerçekleştirilen deneysel çalışma için kullanılan deney düzeneğinin genel görünümü. 
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Şekil 3.4, deney düzeneğinin genel görünümünü ve kullanılan materyalleri genel hatlarıyla 

göstermektedir. CSS1 ve CSS2 siklotronları ile hızlandırılmış hüzme 64Zn+29 (1011 

parçacık/saniye), kararlı ve sabit doğal Nikel (58Ni) hedef üzerine bombardıman edilmiş ve 

fragmantasyon tipi reaksiyon sağlanmıştır. Bu fragmantasyon ile üretilen ve kinetik enerjileri 

yeterli tüm egzotik ürün çekirdekler ve diğer bütün parçacıklar özetle önce Dipol 1 (Brho1), 

daha sonra da Be Wedge (Diğer adıyla “degrader”, fiziksel olarak bir plaka görünümünde) ile 

Dipol 2 (Brho2)’ den geçerek Wien Filtresine ulaşmışlardır. Wien Filtresinden sonra gelen ve 

D6 odasında bulunan detektörler, fiziksel niceliklerinin gözlemlenmek istendiği iyonların 

ulaştığı son aşamadır. Dipol 1 ve Dipol 2’ nin hemen çıkışlarında bulunan, kurşun malzemeden 

yapılmış olan ve “slit” olarak adlandırılan bloklar, odak dışında kalan ve detektör bölgesine 

ulaşması istenmeyen iyonları durdurmak amacıyla kullanılan materyallerdir. Deney süresince 

slitlerin pozisyonları değiştirilerek filtreleme koşullarına da müdahale edilebilmiştir. 

Bu tez çalışmasında yapılan deneysel çalışmaya ait hüzme ve hedef özellikleri ile diğer bazı 

deneysel parametreler Tablo 3.1’ de özetlenmiştir. 

Tablo 3.1: Genel deneysel şartlar. 

Hüzme 64Zn+29 

Hüzme enerjisi 79 MeV / nükleon 

Hedef 58Ni (doğal) 

Hedef kalınlığı 265 µm 

 58Ni’nin zenginliği %100 

Hüzme akımı 500 enA 

Gama Enerji Çözünürlüğü (1 MeV enerji 

değerinde ) 
2 keV 

LISE Spektrometresi hüzme geliş açısı 0° 

 

Gerçekleştirilen deney süresince hüzme olarak kullanılan kararlı 64Zn+29, ilk önce küçük bir ön 

hızlandırıcı ile 1 MeV mertebesine kadar hızlandırılıp, daha sonra sırasıyla CSS1 ve CSS2 

hızlandırıcılarına aktarılarak istenilen enerjilere ulaştırılmıştır[5,20]. 
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3.2.2. Deneyde Kullanılan Hüzme ve Özellikleri 

GANIL bünyesinde daha önce yapılmış olan benzer deneysel çalışmalarda, ilgili çekirdek 

bölgesi için orta ağırlıktaki kararlı çekirdeklerden seçilen hüzmeler kullanılmaktadır[6]. Bu 

deneysel çalışmada da sahip olduğu nükleer özellikler, nükleer tablodaki konumu ve üretilecek 

ürün çekirdekler için sağladığı yüksek reaksiyon tesir kesitlerinden dolayı hüzme olarak 64Zn+29 

çekirdeği kullanılmıştır (bakınız Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5: Hüzme ve hedef olarak kullanılan 64Zn (kırmızı işaretli) ve 58Ni (turuncu işaretli) 

çekirdeklerinin tablodaki konumları. Gri renkle ifade edilen çekirdekler sahip oldukları uzun yarı 

ömür değerleri nedeniyle kararlı çekirdekler olarak kabul edilmektedir. Düşey eksen proton 

numaralarını, yatay eksen ise soldan sağa doğru artan nötron numaralarını temsil etmektedir. 

64Zn çekirdeği, yapısında bulundurduğu 30 protonu ve 34 nötronu ile nötron zengini bir 

çekirdektir. Çekirdeklerin nükleer özellikleri, nükleer etkileşmeler ve protonların pozitif yüklü 

yapıları dikkate alındığında, artan çekirdek ağırlıklarıyla birlikte nötron zengini çekirdeklerin 

proton zengini çekirdeklere kıyasla daha kararlı yapılarını anlamak mümkündür. Dolayısıyla,  

LISE Spektrometresinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda nötron zengini kararlı 

çekirdeklerin hüzme olarak kullanılmasının sebebi bu durum ile açıklanabilir. 

3.2.3. Hedef 

Reaksiyon sonucunda üretilmek istenen ürün çekirdeklerin çeşitliliğini ve bu ürün çekirdeklere 

ait reaksiyon tesit kesitlerini doğrudan etkileyen bir diğer önemli parametre de doğru hedef 
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çekirdek seçimidir. Hedef çekirdeğin türü, hüzmenin geliş doğrultusuna göre duruş açısı ve 

sahip olduğu nükleon sayısı reaksiyon sonucunu doğrudan etkilemektedir. 

 

GANIL bünyesinde bulunan deney düzenekleri ve bu deney düzeneklerinin sağladığı teknik 

olanaklar çerçevesinde hedef çekirdek kararlı çekirdeklerden seçilmiştir. Kararlı çekirdeklerden 

seçilmeyen bir hedef, deney süresince farklı fragmantasyon ürünü çekirdeklerin 

gözlemlenmesine ve deneyde incelenmek istenen fiziksel niceliklerin az sayıda istatistiklerle 

analiz edilmesine sebep olmaktadır. 

 

Bu deneysel çalışmada, üzerine çalışılması hedeflenen çekirdek bölgesi için en yakın kararlı 

çekirdek olan 58Ni (Şekil 3.5’ te turuncu renk ile işaretlenmiştir) tercih edilmiştir. 58Ni çekirdeği 

ile 58Zn çekirdeği nükleer yapıları bakımından ayna çekirdeklerdir, dolayısıyla nükleer yapıları 

çok benzerdir. Ayrıca doğal bolluğunun %68 gibi yüksek bir oranda olması ve nükleer tablodaki 

konumu nedeniyle 58Ni çekirdeği çok uygun bir hedef çekirdektir [26]. 58Ni çekirdeğinin proton 

zengini bir çekirdek olması, fragmantasyon sonucu elde edilecek ürün çekirdeklerin de proton 

zengini çekirdekler olabilmesi için büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

3.2.4. Deneyde Kullanılan Hızlandırıcılar 

Yüklü parçacıklar, uygulanan elektrik ve magnetik alan altında elektrik alan kuvveti ve 

magnetik alan kuvveti etkisinde kalır. Elektrik alan altında yüklü parçacıkların sahip oldukları 

yük miktarlarıyla orantılı olarak hızlandırılabildikleri bilinmektedir. Dolayısıyla, farklı tip 

hızlandırıcıların içerisinde farklı yük miktarlarına sahip iken uygulanan elektrik alan, yüklü 

parçacıkların kademeli ve sürekli olarak hızlandırılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

GANIL bünyesinde bulunan hızlandırıcıların teknolojisi ve bu deneysel çalışmada kullanılan 

hızlandırma tekniği birbirleri ile bağlantılı hızlandırıcıların kullanıldığı aşama aşama 

hızlandırmaların yapılmasına dayanmaktadır.  

 

Atomların iyon haline gelebilmeleri için gaz tanecikleri ile çarpışıp elektron kaybetmeleri 

sağlanır ve bunun için doğru bir iyon kaynağı kullanılmalıdır. Bir başka teknik ise atomların 

bulunduğu ortamın sıcaklığını yaklaşık 1500 0C ye kadar çıkartarak atom yörüngelerinde 

bulunan elektronların kinetik enerjilerinin artması koşuluyla atomu terk etmelerini sağlamaktır. 
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Bu şekilde atomlar pozitif yüklü iyonlar haline dönüşecek, uygulanan elektrik alana tepki 

verebilecek ve bu iyonlar da hızlandırıcılara alınabileceklerdir.  

 

GANIL bünyesinde bulunan teknoloji ve bu deneysel çalışmada kullanılan yöntem, atomların 

gaz tanecikleri ile çarpıştırılması sonucunda iyon kaynağında pozitif yüklü 64Zn çekirdeklerinin 

elde edilmesi üzerine kuruludur. Bu iyonlar, ön hızlandırıcı olarak adlandırılan, küçük ve 

hüzmeyi nükleon başına 1 MeV den daha az enerji seviyelerine kadar hızlandırabilen bir 

hızlandırıcıya aktarılmıştır. Nükleon başına yaklaşık 1 MeV enerji edildiğinde, hüzme CSS1 

siklotron hızlandırıcısına transfer edilmiştir.  

 

Daha önce de bahsedildiği gibi CSS1 ve CSS2 hızlandırıcıları siklotron tipi hızlandırıcılar 

olduğundan, sahip oldukları dörder büyük magnet (yaklaşık 400 ton/magnet)  ile uygulanan 

elektrik ve magnetik alan, iyonların siklotronların içerisinde dairesel yörüngelerde 

hızlandırılmasına olanak sağlamıştır. İyonlar hızlandırıldıkça, hızlandırıcı içerisinde çizdikleri 

dairesel yörüngelerin yarıçapları da siklotron çalışma prensibi gereği 3 m civarına kadar 

büyümüştür. İyonların hızlandırılma işlemi, iyonların hızlandırıcı içerisinde attıkları her tam tur 

sırasında hızlandırma kavitesinden her geçişinde magnetler tarafından uygulanan elektrik alan 

ile sağlanır. 

 

Hüzme olarak kullanılan 64Zn+13, CSS1 hızlandırıcısını terk ederken enerjisi 5 MeV/nükleon 

değerine ulaşmıştır. CSS1 den sonra elektron koparılmasını sağlayan karbon stripper 

malzemeden geçerek CSS2’ ye alınan hüzme, aynı şartlar altında fakat 64Zn+29 olarak 

hızlandırılmış ve 79 MeV/nükleon enerji değerine ulaşılmıştır [27]. Şekil 3.6, bu CSS1 ve CSS2 

hızlandırıcılarında bulunan magnetleri göstermektedir. 
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Şekil 3.6: GANIL’ de bulunan CSS1 ve CSS2 siklotron hızlandırıcılarının genel görünümü. İyon 

kaynağından siklotron içerisine alınan yüklü çekirdeklerin magnetler tarafından uygulanan elektrik alan 

ile hızlandırılması sağlanmaktadır. İyonlar, hızlandırıcının kavite merkezinden dışına doğru dairesel 

yörüngede hızlandırılmaktadır[5]. 

3.2.5. Dipol Magnetler 

Bu deneysel çalışmada olduğu gibi, Dünya üzerinde benzer deneysel çalışmaların yapıldığı 

birçok büyük laboratuvarda (GANIL, GSI, CERN, MSU, vb.) dipol magnetler önemli ve temel 

bir göreve sahiptir. Sahip oldukları kurulum kolaylıkları, magnetik özellikleri, fiziksel ve 

elektriksel tasarımları ile fragmantasyon tipi reaksiyonlar ile gerçekleştirilen ve spektrometre 

boyunca yol almaya dayalı deneysel çalışmalarda vazgeçilmez materyallerdir. Dipol magnetler, 

yüksek enerjili yüklü parçacıkların uygulanan magnetik alan şiddetine ve yönüne bağlı olarak 

spektrometre boyunca saptırılmasını (diğer adıyla “bending”) sağlar ve fragmantasyon sonucu 

üretilen farklı türlerdeki iyonların yönlendirilmesinde ve diğer bazı materyallerin de yardımıyla 

iyonların ayrıştırılmasında büyük rol taşır. Şekil 3.4’ te gösterildiği gibi, yüksek enerjili 

hüzmenin kararlı hedef üzerine bombardıman edilmesi sonucunda üretilen egzotik iyonlar, 

spektrometre boyunca aldıkları yol üzerinde ilk olarak Dipol 1 (Brho1)  ile karşılaşır. Farklı 
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hızlarda dipol magnete giren bu iyonlar, magnet tarafından uygulanan değiştirilebilir magnetik 

alan etkisi altında kalarak gerekli ve doğru yönlendirmelerle saptırılır ve bu şekilde iyonların 

hareket doğrultularının kontrolü sağlanır. İyonlar için magnetik alan altında saptırılma söz 

konusu olduğundan, dipol magnet boyunca hareket eden iyonların hareketleri yörüngesel 

dairesel hareket olarak tanımlanabilir. Bu dairesel hareket aynı zamanda merkezkaç kuvvetini 

de beraberinde getirir ve yüklü iyonlara etki eden magnetik alan kuvveti ile arasında bir ilişki 

olmalıdır. Merkezkaç kuvveti ve iyonlara etki eden magnetik alan kuvveti büyüklük olarak 

birbirine eşit olduğunda, söz konusu iyon için dipol magnet boyunca hareketine bağlı yörünge 

yarıçapından bahsedilebilir. Dipol magnetin uygulanan magnetik alana bağlı olarak iyon 

üzerinde oluşturduğu magnetik alan kuvveti, 

𝐹𝐵 = 𝑞𝑣𝐵  (3.1)           

ve iyonun yörüngesel dairesel hareketinden dolayı oluşan kuvvet, 

𝐹𝑀 =
𝑚𝑣2

𝑟
 (3.2)           

şeklinde ifade edilir. Açıklandığı üzere, her iki kuvvetin birbirine eşit olması halinde, 

𝑞𝑣𝐵 =
𝑚𝑣2

𝑟
 (3.3)           

eşitliği yazılabilir. Bu ifade, ilgili iyonun dipol magnet boyunca saptırılabilirliğinin bir 

ölçütüdür. Burada 𝒗 iyonun hızını, B iyona etki eden magnetik alan büyüklüğünü, q yükünü, m 

iyonun kütlesini ve r de iyona ait yörüngesel dairesel hareketin yarıçapını temsil eder. Bu 

eşitlikte birkaç düzenleme yapıldığında, 

𝐵𝑟 = (
𝑚

𝑞
) 𝑣  (3.4)           

ifadesi elde edilir. Br ifadesi, tarihsel sebeplerden dolayı Bρ (Brho) olarak tanımlanmaktadır. m 

yerine A, q yerine proton numarası Z yazılırsa; ifade, 
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𝐵𝜌1 = (
𝐴

𝑍
) 𝑣  (3.5)           

haline gelir. İfadede yer alan A/Z, proton sayısı için Z yerine Q yazılarak, A/Q olarak da 

verilebilmektedir.  Burada ρ dipole ait eğim derecesi olmak üzere, Bρ ifadesi iyonların 

saptırılmaya karşı gösterdikleri direnç olarak kabul edilir ve deney süresince sık sık kontrol 

edilen ve gerektiğinde magnetik alan değiştirilerek ayarlanabilen bir parametre olarak 

değerlendirilir. Eşitliğin sağ tarafına dikkat edildiğinde, her bir iyon için Bρ değeri söz konusu 

iyonun sahip olduğu kütle numarası (A), proton sayısı (Z) ve sahip olduğu hız (𝑣) ile doğrudan 

ilişkilidir. Fragmantasyon sonucu üretilen çekirdeklerin karşılaştıkları ilk dipol magnet olan 

Dipol 1 için Bρ1 değeri kontrol edilerek, yani gerekli odaklama işlemleri yapılarak iyonların 

dipol magnetin tam ortasından geçmesi sağlanır ve bu da ancak homojen bir magnetik alan 

altında mümkündür[6]. 

 

Deney süresince kullanılan ve teknik özellikleri aynı olan Dipol 1 ve Dipol 2 magnetleri; 

iyonların istenilen doğrultuda saptırılmaları, sahip oldukları enerji ve momentumlara göre 

ayrıştırılmaları göreviyle kullanılmaktadır. Dipol magnetler optik özellikleri, yani hem prizma 

hem de lens karakterleri ile iyonların spektrometre boyunca hareketlerinin kontrol edilmesine 

olanak sağlamaktadır. Dipol magnetin prizma özelliği farklı enerjiler ile magnete giren 

iyonların dalga boyuna göre ayrımı için, lens özelliği ise farklı yönlerde hareket eden iyonların 

belirli bir doğrultuda odaklanarak hareketlerini sürdürmeleri için kullanılmaktadır. Egzotik 

iyonların hızları arttıkça iyonların saptırılmaya karşı dirençleri artacak ve aynı mesafe ile 

kıyaslandığında saptırılma miktarları bu hız değerlerine bağlı olarak düşecektir. İşte bu noktada 

Dipol 1 sonrası konumlandırılan Be Wedge (plaka, diğer ifadeyle “Degrader”)’ nin kalınlığı, 

açısı ve düşey doğrultudaki pozisyonu çok önemlidir. 

 

Dipol 1 için Bρ1, Dipol 2 için ise Bρ2 ifadeleri tanımlanır ve bu iki değer arasındaki oran  

R= Bρ2 / Bρ1 ile verilir. Bu oranın deney süresince sabit kalabilmesi her bir iyonun hareketi için 

çok önemlidir. Bu oranın değişmesi, hareket halindeki iyonların üzerindeki sapmaya karşı 

direncin spektrometre boyunca değişmesi anlamına gelmektedir ve iyon enerjilerine bağlı 

seçim şartlarını değiştirmektedir. Bu durum da detektör bölgesine ulaşabilecek iyon türlerini 

etkilemektedir. 



50 

 

 

 

Dipol magnetlerin iyonları saptırma özelliklerinin temelinde bu Bρ1 ve Bρ2 değerlerinin 

birbiriyle olan ilişkisi yer almaktadır. İyonların spektrometre boyunca dipol magnetlerde 

saptırılmaya ve bir yandan diğer materyaller tarafından ayırılma ve seçilme işlemlerine maruz 

kalmaları sonucunda, D6 odasında bulunan detektör bölgesine varabilmeleri ancak Bρ1 ve Bρ2 

değerlerinin aynı olduğu aralıklarda mümkün olmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu değerlerin ortak 

kesiştikleri durumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yani, Dipol 2’ ye varmadan önce Dipol 1’ de Bρ1 

değerine maruz kalan iyonlar, Dipol 2’de de yine aynı aralıktaki dirençle karşılaşırlarsa 

yollarına devam edebilirler. Özetle seçilen “Bρ penceresi”, iyonların detektörlere ulaşabilme 

olasılıkları için belirleyici unsulardan biridir. Bu kritik süreci en pratik şekilde çözebilmek ve 

deneyin devamlılığını koruyabilmek için yapılabilecek en iyi uygulama Bρ2 değerinin sabit 

tutulmasıdır. Bu şekilde Bρ2 için herhangi bir değişkenlik sorunu kalmadığı gibi, Bρ1 değerinin 

değişkenliğinin kontrol edilmesiyle iyonların takip ettikleri yolun optimizasyonu 

yapılabilmektedir. Burada amaçlanan her iki Bρ değeri arasındaki R oranının korunmasıyla 

gereken değişiklikleri iyonlar Wedge materyaline gelmeden yapmaktır. Dolayısıyla, Bρ2’ ye ait 

parametreler için optimizasyon yapılır ve bu değerler korunarak Dipol 2’den önceki 

materyallerin parametreleri için optimizasyon işlemi yapılır. 

 

Şekil 3.7: Bρ1 ve Bρ2 için seçim şartlarının temsili gösterimi.  Bρ1 ve Bρ2 için kullanılan aralıkların 

örtüşmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede iyonlar yollarına devam edebilmektedir. 

Şekil 3.7, Bρ değerlerinin seçimini ve kesişim aralıklarını göstermektedir. Bρ2 değerinin deney 

süresince sabit tutulması, dipol magnetlerde uygulanan magnetik alanın gerekli optimizasyon 

süreçleri için sadece Dipol 1’ e ait magnetik alanın değiştirilmesini gerektirmektedir ve bu 

durum da magnetik alana dayalı teknik işlemlerin daha az aşamada yapılmasını sağlamaktadır. 
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Bρ2 değerinin deney boyunca sabit tutulabilmesi; iyonlara ait uçuş sürelerinin korunmalarına, 

diğer bir ifadeyle iki boyutlu iyon belirleme spektrumlarında yatay ekseni oluşturan uçuş süresi 

parametresinin aynı kalmasına ve dolayısıyla iyon türlerinin belirlenmesinin kolaylaşmasına 

olanak sağlamaktadır. Bunun temelinde birbirinden farklı iyon tipleri için farklı uçuş sürelerinin 

bulunması yer almaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında, deneysel çalışmanın başlamasını takiben 

en yüksek tesir kesitlerinin elde edilmesiyle birlikte Bρ2 değerinin optimize edilerek sabit 

tutulmasının önemi açık bir şekilde görülmektedir. 

3.2.6. Be Wedge (Degrader) 

Berilyum (Be) malzemeden yapılmış Wedge (diğer adıyla Degrader, yani ayrıştırıcı plaka), 

deney düzeneğinde Dipol 1 ve Dipol 2 arasında yer almaktadır. Şekil 3.8’ de görüldüğü üzere, 

Dipol 1 ve ardından iyonları filtrelemek için kullanılan kurşun slitleri geçtikten sonra yollarına 

devam eden iyonlar Be Wedge ile etkileşime girmiştir. Her ne kadar bir etkileşim söz konusu 

olsa da, Wedge’ in Be malzemeden yapılmış olmasının sebebi iyonlarla çok az miktarda 

etkileşmesi ve ikincil bir fragmantasyona, dolayısıyla iyonların başka egzotik çekirdeklere 

dönüşmesine izin vermiyor oluşudur. Bu iyonlar Dipol 1 tarafından uygulanmış olan magnetik 

alan nedeni ile hızlarına (dolayısıyla enerji ve momentumlarına) bağlı olarak saptırılmış ve 

birbirlerinden farklı hızlarla Wedge’ e ulaşmışlardır. 

 

Şekil 3.8: Be Wedge materyaline farklı hızlarla ulaşan iyonların gösterimi. Bu iyonlar akromatik mod 

ile çalışan Wedge materyaline farklı hızlarla gelir ve bu materyalin içindeki focal plane nedeniyle aynı 

hızlara sahip olarak Wedge materyalini terk eder. 

 

Sahip olduğu teknik özelliklerinden ötürü Be Wedge, Dipol 1 den gelen iyonların aynı hızda 

dışarı çıkmalarını sağlamaktadır ve bu sayede Dipol 2’ ye gelen iyonların hareket doğrultuları 

sahip oldukları hızlarından bağımsızdır. İyonların Be Wedge çıkışında aynı hıza sahip 
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olmalarına rağmen farklı iyon tipleri (dolayısıyla farklı kütleli iyonlar) olmaları nedeni ile 

spektrometre boyunca hareketleri ile ilgili olan uçuş süreleri (TOF) değişmektedir. Elde edilen 

bu avantajlı durum, Dipol 2’ den geçecek olan iyonların saptırılmaları ve daha sonraki 

aşamalarda ayrıştırılmaları için kontrol edilmelerini daha da kolaylaştırır. Wedge materyalinin 

diğer bir görevi ise yapısında bulunan odaklama düzlemi (focal plane) ile materyalden geçen 

iyonların odaklanmalarını sağlamaktır. 

 

Wedge materyalinin kalınlığı iyon seçimini oldukça etkiler. Daha kalın bir materyal çok seçici 

ve daha fazla etkileşimin gerek duyulduğu durumlarda kullanılır. Wedge’ ten geçen iyonların 

farklı kütleleri, farklı kinetik enerjileri beraberinde getirir ve bu durum da bir enerji seçimini 

gerektirir. Özetle, Wedge içerisinde hassasiyetle uygulanan magnetik alan ile iyonlar için 

momentum seçimi, uygulanan elektrik alan ile de enerji seçimi yapılabilmektedir. Wedge 

materyalinden çıktıklarında hızları eşit olan iyonların Dipol 2’ ye vardıklarındaki hareketleri 

hızlarından bağımsızdır. Dipol 2’ ye varan iyonlar için, 

𝐵𝜌2 ∝
𝐴3

𝑍2
  (3.6)           

ifadesi yazılabilir. Bu ifadede görüleceği üzere, Wedge materyalini aynı hız ile terk eden iyonlar 

için 𝐵𝜌2 değeri sadece iyonların kütleleriyle ve sahip oldukları proton sayılarıyla ilişkilidir. 

3.2.7.  Wien Filtresi 

Wien Filtresi, aynı zamanda hız filtresi olarak da tanımlanmaktadır ve iyonların D6 odasında 

bulunan detektör bölgesine ulaşmadan önce geçtikleri son materyaldir[5]. Wien Filtresi’ nin 

çalışma prensibi elektrik alan ve magnetik alanın birlikte uygulanmasına dayalıdır ve bu sayede 

iyonların yüklerine bağlı olarak saptırılmasına ve sahip olduğu fiziksel tasarımı ile istenmeyen 

iyonların kendi içerisinde durdurulmasına olanak sağlar. Şekil 3.9, Wien Filtresi’ nin deney 

düzeneğindeki konumunu ve yapısını temsilen göstermektedir. 

 



53 

 

 

 

 

Şekil 3.9: Wien Filtresinin deney düzeneğindeki konumu ve temsili gösterimi. Wien Filtresine giren 

iyonlar arasından istenilen iyonlar, elektrik ve magnetik alan uygulanarak yapılan filtreleme 

işlemlerinin ardından D6 detektör odasına doğru yol alır. 

Wien Filtresi içerisinde hareket eden iyonlara ayarlanabilir Elektrik alan (E) ve magnetik alan 

(B) uygulandığı için, filtre içerisindeki hareketleri boyunca iyonlara elektrik alan ve magnetik 

alan kuvvetleri etki etmektedir. Temel fizik prensiplerine dayanarak, bu iki kuvvetin birbirine 

eşit olduğu durumlarda, her bir iyona ait hızın ifadesi E ve B cinsinden yazılabilir. Uygulanan 

elektrik alan ve magnetik alan sonucunda iyonlara etki eden elektrik alan kuvveti ve magnetik 

alan kuvveti büyüklükleri sırasıyla 

𝐹𝐸 = 𝑞𝐸   (3.7)           

 𝐹𝐵 = 𝑞𝑣𝐵                                 (3.8) 
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ile verilir. Bu ifade düzenlendiğinde 

𝑣 =
𝐸

𝐵
   (3.9)           

ifadesi türetilir. Bu eşitlik seçilen her bir iyon için 𝑣 hızının, E ve B ile olan ilişkisini 

göstermektedir. Filtre boyunca uygulanabilecek değişken elektrik ve magnetik alan ile iyonlara 

ait hız değişimi ve seçimi mümkün olmaktadır. 

D6 odasında bulunan detektör bölgesine ulaşmadan önce fiziksel nicelikleri gözlemlenmek 

istenen iyonların son kez filtrelenip seçilmesinin sağlandığı Wien Filtresi, aynı zamanda 

detektör bölgesine ulaşması tercih edilmeyen iyonların da gerekli saptırma işlemleri 

uygulanarak filtre içinde kalmalarının sağlandığı materyaldir. Daha önce dipol magnetler için 

açıklanmış sabit Bρ2 değeri ile ayarlanabilir değişken Bρ1 değerinin önemi Wien Filtresi ile 

birlikte daha da netlik kazanmaktadır. Buna karşın yanlış veya verimsiz Bρ1 ve Bρ2 değerleri 

iyonlar Wien Filtresine ulaşmadan önce çok ciddi oranlarda iyon sayısı kaybına sebep olabilir. 

Şekil 3.9’ da filtreye gelen iyonlar kırmızı renkte, filtreyi terk eden seçilmiş iyonlar ise yeşil 

renkte gösterilmektedir. Bu farklı renkli ve boyutlardaki gösterimler, filtrelenme işleminin bir 

temsilidir. Şekil 3.10, deney süresince aktif olarak kullanılan Wien Filtresi’ ni göstermektedir. 

 

Şekil 3.10: LISE Spektrometresinde halihazırda bulunan ve aktif olarak kullanılan Wien Filtresi[5]. Bu 

deneysel çalışmada kullanılan hız filtresi ile iyonlara ait hız seçimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu filtre tarafından uygulanan E ve B için yapılanan değişiklikler, iyonların uçuş sürelerini de 

etkilemiştir. 

 



55 

 

 

 

3.2.8. Deney Düzeneğinde Bulunan Detektörler 

3.2.8.1. E1D4 Silisyum Detektör 

Bu detektör Silisyum malzemeden yapılmış olup,  300 µm kalınlıkta kullanılmıştır. Deney 

süresince herhangi bir veri kaydetmemiştir veya veri analizi için kullanılmamıştır. LISE 

Spektrometresinin D4 kodlu odasında bulunan bu detektör, iyonlara erken aşamalarda gerekli 

enerji kaybını (ΔE ≈ Z²/E) yaşatarak, diğer bir ifadeyle iyonların hızlarında azalmaya yol açarak 

iyonların dipol magnetlerde (sırasıyla Dipol 1 ve Dipol 2) saptırılmasını kolaylaştırmak 

amacıyla kullanılmıştır. 

3.2.8.2. XYD4 Silisyum Detektör 

Bu detektör Silisyum malzemeden yapılmış olup, 300 µm kalınlıkta ve 5 cm x 5 cm 

ölçülerindedir. Bu detektör sadece deney öncesi optimizasyon sürecinde aktif olarak 

çalıştırılmıştır ve kare yapısından ötürü dört farklı köşesinden gelen birbirinden farklı 

sinyallerle deney süresince kullanılan hüzmenin merkezde odaklanabilmesinin kontrolü için 

kullanılmıştır. Bu sayede deney süresince üretilen ürün çekirdeklerin spektrometre boyunca 

hareketleri sırasında odak merkezinde kalma şartları kontrol edilebilmiştir. 

 

Şekil 3.11: XYD4 detektörünün temsili yapısal görünümü. Detektör merkezine eşit uzaklıkta dört farklı 

köşeden alınan veriler ile hüzmenin pozisyonu ve odak noktasına olan uzaklığı kontrol 

edilmektedir. 
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3.2.8.3. Gallotte Detektörleri 

Gallotte adlı detektörler, Silisyum yarı iletken malzemeden yapılmış detektörlerdir ve deney 

düzeneğinde D4 isimli odada bulunmaktadır. Bu detektörlerin özelliği hüzmenin geliş 

doğrultusuna göre 45 derece ile pozisyonlandırılmasıdır. Sahip olduğu MCP (Micro Channel 

Plate) yapısı ile Gallotte detektörler hüzmenin iyonlaştırılması sonucu üretilen elektronları 

detekte ederek ilgili verilerin takibini sağlamaktadır. 

 

Her bir Gallotte detektörü tek başına sadece %80 gibi bir verimle elektronları sayabilmektedir, 

dolayısıyla elektron sayma verimini artırabilmek amacıyla deney düzeneğinde ikinci bir 

Gallotte detektör yer almıştır. Bu katkısının yanı sıra, Gallotte detektörler ile toplanan verilerin 

analiz edilmesi ile iyonlara ait uçuş süreleri hakkında da ön bilgi edinilebilmektedir. Bu sayede, 

Gallotte detektörleri D6 odasındaki detektör bölgesine varabilecek iyonların tiplerinin 

belirlenebilmesi için de bir ön analiz çalışmasını mümkün kılmaktadır. 

3.2.9. D6 Odası Detektör Düzeneği 

Hızlandırılmış hüzmenin durağan hedef üzerine bombardıman edilmesiyle birlikte üretilen 

fragmantasyon ürünü egzotik çekirdekler, LISE spektrometresi boyunca farklı odaları, çeşitli 

detektörleri ve diğer materyalleri geçerek D6 odasındaki detektör bölgesine ulaşmışlardır. Bu 

detektörlerden E1D4, XYD4 ve Gallotte Detektörleri yukarıda ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. Bu detektörlerden alınan veriler, deney süresince üretilen iyonların Dipol 1 ve 

Dipol 2 magnetlerine ulaşmadan önceki hızları, odaklanma süreçleri ve tipleri hakkında ön bilgi 

vermekte, ancak detaylı veri analizi işlemleri boyunca kullanılmamaktadır. Detaylı veri analizi 

için kullanılan verilerin toplandığı detektörler D6 odasında bulunmaktadır. Şekil 3.12, D6 

detektör odasının spektrometredeki konumunu göstermektedir. 
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Şekil 3.12: LISE Spektrometresine genel bakış ve D6 detektör odasının konumu. Wien Filtresinden 

geçerek gelen seçilmiş iyonların implantasyonlarını, ardından yapmış oldukları bozunumları 

incelemek için kullanılan verileri kaydeden detektörler D6’ da bulunmaktadır[5]. 

D6 odasında bulunan detektörler Şekil 3.13’ te temsilen gösterilmiştir. Bu deneysel düzeneğe 

göre, detektörler E1D6 (∆E1), E3D6 (∆E3), DSSSD (E4D6) ve SiLi (E5D6) sırasıyla 

pozisyonlandırılmıştır. Bu detektörlerin etrafı ise aktif olarak kullanılan EXOGAM 

(GANIL)[5] deney düzeneğinden bu deney için alınmış olan 4 adet yüksek saflıkta Ge Detektör 

(HpGe) ile farklı açıları karşılayacak şekilde çevrilmiştir. 

 

Spektrometre boyunca yapılan tüm seçim ve yönlendirme işlemlerinin ardından D6 odasındaki 

bu detektör bölgesine gelen iyonlar için maksimum değerde “saniye başına parçacık sayısı” 

hedeflenmiş olduğundan, detektörler çok fazla sayıda ve türde iyonlarla etkileşmek durumunda 

kalmıştır. Dolayısıyla D6 odasında bulunan bu detektörler için çok önemli bir parametre söz 

konusudur, o da bu detektörler arasında bırakılan mesafelerdir. Eğer bu mesafeler çok kısa 

tutulursa, detektörler için ölü zaman değeri artmakta ve kaydedilebilecek kullanılabilir veri 

miktarı düşmektedir. Öte yandan, mesafelerin uzun tutulması durumunda ise iyonların 

detektörlere doğru geliş doğrultularındaki ufak açılı sapmalar iyonların detektörlerden 

kaçmasına sebep olabilir. 
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Şekil 3.13: D6 Odasında bulunan ve iyonların geliş doğrultularına göre sıralanmış detektörler. 

3.2.9.1. E1D6 (∆E1) Silisyum Detektörü 

Spektrometre boyunca farklı seçim aşamalarından geçerek ilerleyen ve D6 odasına ulaşan 

iyonların ilk karşılaştıkları detektör E1D6 detektörüdür. Bu detektör 300 µm kalınlıkta Si 

malzemeden yapılmış bir detektördür ve kalınlığına bağlı olarak farklı tiplerdeki iyonların farklı 

enerji kayıplarına sebep olmaktadır. ∆E1 olarak da isimlendirilen bu detektörün en kritik rolü 

iyonların uçuş zamanları (bakınız Şekil 3.14) hakkında bilgi vermesidir. Bu uçuş bilgileri ve 

iyonların bu detektörde kaybettikleri enerji değerleri birlikte kullanılarak, daha sonraki 

aşamalarda bu detektöre ulaşan iyonların hangi iyon tiplerine ait olduklarına dair analizler 

yapılmaktadır. 

 

Dipol magnetler ve Wien Filtresi tarafından uygulanan elektrik ve magnetik alan değerleri sabit 

tutulduğu takdirde, bu detektöre ulaşan her bir farklı iyon tipi için uçuş süreleri aynı aralıklarda 

kalmakta ve bu durum da deney boyunca iyon belirleme spektrumlarındaki iyon 

pozisyonlarının korunması için temel oluşturmaktadır. 
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Şekil 3.14: E1D6 Detektörü kullanılarak belirlenen uçuş zamanı (TOF). 

Fragmantasyon sonucu üretilen ve LISE Spektrometresi boyunca yol alan egzotik iyonlar için 

D4 ve D6 odasında bulunan Gallotte ve E1D6 detektörleri ile uçuş zamanı (TOF) bilgisini tespit 

etmek mümkündür. Bunlardan biri Şekil 3.14’ te gösterildiği üzere E1D6 detektörü ile 

fragmantasyon noktası arasında alınan mesafe kullanılarak tespit edilir. Diğer TOF değeri ise 

D4 odasında bulunan Gallotte (MCP) detektör ile D6 odasında bulunan E1D6 detektörü 

arasındaki mesafe kullanılarak belirlenir. TOF ve E1D6 üzerindeki enerji kaybı değerlerinin 

birlikte kullanılmasıyla oluşturulan iyon belirleme spektrumlarında üretilen egzotik çekirdek 

çeşitliliği de kontrol edilebilmektedir. 

3.2.9.2. E3D6 (∆E3) Silisyum Detektörü 

Bu detektör yine 300 µm kalınlığında Si malzemeden yapılmış bir detektördür. E1D6 

detektörünü geçerek yoluna devam eden iyonlar, bu detektör üzerinde de enerji kaybına 

uğramakta ve yollarına devam ederek DSSSD detektörüne ulaşmaktadır. Bu detektörün temel 

görevi DSSSD detektöründe implante olan egzotik çekirdeklerin yapmış oldukları beta 

bozunumları sonucunda ortaya çıkan beta parçacıklarını (e- ve e+) detekte etmek ile birlikte, 

deney süresince beta parçacıklarına ait verimin hesaplanabilmesi için gerekli verileri 



60 

 

 

 

kaydetmektir. Bu detektörün kalınlığının deney öncesi çalışmalarla hesaplanması ve deney 

süresince doğru kullanılması çok önemlidir. Çünkü bozunumlar sonucu ortaya çıkan beta 

parçacıklarının HpGe detektörlere minimum sayıda ulaşabilmesi için bu beta parçacıklarının 

E3D6 tarafından absorbe edilmesi gerekmektedir. 

3.2.9.3. DSSSD (Double Sided Silicon Strip Detector) 

D6 Odasında bulunan detektörler arasında en kritik göreve ve öneme sahip olan DSSSD 

detektörü, aynı zamanda E4D6 olarak da adlandırılmaktadır. DSSSD, fragmantasyon sonucu 

üretilen egzotik çekirdeklerin çeşitli filtreleme işlemlerinden ve farklı detektörlerde enerji 

kayıplarına uğradıktan sonra ulaştıkları, implantasyona uğradıkları ve ardından bozunum 

yaptıkları detektördür. Bu bozunumlar beta bozunumu olup, bazı çekirdekler için beta 

bozunumunu takiben proton bozunumunu da içerebilir. Beta bozunumları sonucunda oluşan kız 

çekirdeklerin uyarılmış seviyelerine ait gama bozunumları da bu detektör üzerinde 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle, DSSSD bu deneysel çalışmanın temel odak noktası ve kritik 

deneysel olayların meydana geldiği ana deney elemanıdır. D6 odası içerisinde bulunan E1D6 

ve E3D6 detektörlerinde enerji kaybı yaşayarak DSSSD’ ye gelen iyonlar, implantasyon öncesi 

son enerjilerini de bu detektör içerisinde yol alarak harcamakta ve sonrasında bulundukları 

piksel içerisinde implantasyona uğramaktadır. Bu süreç dikkate alındığında, DSSSD 

detektörünün kalınlığı da son derece önemlidir; fazla kalın olması enerji spektrumlarında 

gözlemlenebilecek gürültü seviyesini artırdığı gibi, ince olması iyonların implante olmadan 

detektörü terk etmesine sebep olabilmektedir. 

 

Aynı miktarda enerjilere sahip bir proton ve bir beta parçacığı karşılaştırıldığında, kütle farkları 

nedeniyle beta parçacığı protona kıyasla aynı malzeme içerisinde çok daha uzun mesafe yol 

alabilir. DSSSD detektörünün kalınlığı ve fiziksel tasarımı proton bozunumlarına öncelik 

verecek şekilde belirlenmiş olduğundan, çekirdekler tarafından salınan protonların 

durdurulması temel önceliktir. Beta parçacıkları ise DSSSD içerisinde durdurulmak yerine, 

DSSSD’ nin ön ve arka tarafında pozisyonlandırılmış E3D6 ve SiLi (E5D6) detektörleri 

tarafından durdurulmaktadır. 

 

DSSSD detektörü strip adı verilen şeritlerle tasarlanmıştır ve yapısında 16 adet X ve 16 adet Y 

strip olmak üzere toplam 32 adet şerit bulunmaktadır. Şekil 3.15, DSSSD detektörünün yapısı 

ile X ve Y yüzlerini göstermektedir. Bu iki farklı yüzden alınan ve toplamda 32 farklı kanal 
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(veri setinde 32 farklı parametre olarak bulmak mümkündür) olarak kaydedilen verilerin analiz 

edilmesiyle DSSSD’ ye ulaşan iyonların implantasyonları ve bu implantasyonları takiben 

gerçekleşen beta bozunumları incelenebilmektedir. 

 

Şekil 3.15: DSSSD detektörünün yapısındaki X ve Y yüzleri. Her iki yüz de 16 farklı parametre ile veri 

kaydedilmesini sağlamaktadır [28]. 

 

Şekil 3.16: Proton bozunumunun temsili gösterimi. DSSSD’ ye gelen egzotik iyonlar tarafından 

gerçekleştirilen proton bozunumu bu detektör tarafından algılanmaktadır[29]. 
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Şekil 3.16, E1D6 ve E3D6 detektörlerini geçerek DSSSD’ ye ulaşan egzotik çekirdeğin 

hareketini ve bu detektörde gerçekleştirdiği proton bozunumunu temsilen göstermektedir. 

3.2.9.4. SiLi (E5D6) Detektörü 

E5D6 olarak da adlandırılan SiLi detektörünün yapısı E1D6 ve E3D6 detektörlerinden farklıdır 

çünkü yapısında Lityum bulunmaktadır, diğer bir ifadeyle bir çeşit Lityum enjekte edilmiş 

detektördür. İyonların geliş doğrultusu üzerinde DSSSD detektöründen sonra bulunan bu 

detektör yaklaşık 4 mm kalınlığındadır.  

 

SiLi detektörü, DSSSD’ de durdurulamayan iyonları ve DSSSD’ de implantasyona uğrayan 

egzotik çekirdeklerin yapmış oldukları beta bozunumları sonucunda DSSSD’ den dışarı kaçan 

beta parçacıklarını durdurmak için kullanılmaktadır. Bu işlevinden ötürü, beta parçacıklarının 

deteksiyon verimi hesabı için bu detektörden gelen katkı da dikkate alınır. 

3.2.9.5. HpGe Detektörleri 

Kristal yapısı, yüksek malzeme yoğunluğu ve çok yüksek enerji çözünürlüğü sayesinde, gama 

bozunumlarını detekte etmeye yarayan yüksek saflıkta Germanyum detektörleri, HpGe Clover 

olarak da tanımlanmaktadır. Gama bozunumları yüksek enerjili radyasyonlar olduğundan ve bu 

detektörler tarafından absorbe edilebildiğinden; bu ve benzeri deneysel çalışmalarda HpGe 

detektörler deney düzeneklerinin vazgeçilmez materyalleridir. Bu detektörlerle ilgili fiziksel ve 

elektriksel tasarım dikkate alındığında; yapılarındaki yarı iletken malzemeden dolayı bu 

detektörler deney süresince soğuk ortamlarda (yaklaşık olarak 77 Kelvin sıcaklığında) 

tutulmalıdır. Kullanılan detektörlerin hacmine bağlı olarak her bir detektör için 6 ile 8 saatlik 

zaman aralığında sıvı azot ile soğutma işlemi uygulanmalıdır. 

 

Şekil 3.17’ de temsili olarak gösterildiği gibi, bu deneysel çalışmada GANIL’ de halihazırda 

aktif olarak bulunan EXOGAM deney düzeneğinden alınan 4 adet HpGe Clover Detektörü 

kullanılmıştır. Şekil 3.18 ise detektörlerin deney öncesinde çekilmiş görüntülerini ve hüzmenin 

geliş yönüne doğru duruş açılarını göstermektedir. Bu detektörler deney süresince sürekli veri 

kaydetmiş, DSSSD’ de implante olan egzotik çekirdeklerin yapmış oldukları beta 

bozunumlarını takiben gerçekleşen gama bozunumlarını veya implante olduktan sonra egzotik 

çekirdekler tarafından yapılan doğrudan gama bozunumlarını incelemek için kullanılmışlardır. 

Nükleer fizik bakış açısıyla uyarılmış seviyelere ait gama enerjileri ve bozunumları çekirdekler 
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için karakteristik olduğundan, deney süresince bu detektörler ile kaydedilen verilerin büyük 

önemi vardır ve bu durum veri analizi sürecinde çok değerli katkılar sağlamaktadır. Gama 

enerjilerinin nükleer çekirdekler için karakteristik özellik taşıyor olması, gama bozunumlarının 

tespiti ile DSSSD’ de implante olan çekirdek tiplerinin belirlenmesinde de kullanılabilmektedir.  

 

Şekil 3.17: Deneyde kullanılan 4 adet HpGe detektörün temsili gösterimi ve D6 odasında bulunan diğer 

detektörlere göre konumları. 

Hüzmenin geliş yönüne göre bir tanesi 180°, diğer üç tanesi ise 90° açılarda konumlandırılan 

bu detektörlerin DSSSD detektörüne olan uzaklıkları, hem katı açı limitleri hem de HpGe 

detektörlerin ölü zamanlarının ayarlanabilmesi açısından önemlidir. Bu 4 detektör, D6 odasında 

bulunan ve en kritik rolü üstlenen DSSSD’ yi çevreleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde 

DSSSD’ de gerçekleşen gama bozunumlarının HpGe detektörler tarafından absorbe edilerek 

istenilen oranlarda deneysel istatistiklerin kaydedilmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 3.18: Deney süresince sürekli kullanılan HpGe detektörlerin hüzmenin geliş yönüne göre 

konumları ve duruş açıları. 

3.3. DENEYSEL VERİ ANALİZİ 

Bu deneysel çalışmada kullanılan detektörler, materyaller ve hızlandırıcılar; daha önceki 

bölümlerde de anlatıldığı üzere birçok teknik ayrıntıyı, yüksek seviye elektronik ve fiziksel 

tasarımı beraberinde gerektirmektedir. Bu hazırlığı ve süreci takiben, çalışmanın en önemli 

aşamalarından biri şeklinde tanımlanabilecek olan deneysel verilerin deney süresince doğru 

parametreler şeklinde kaydedilmesi; bu çalışmanın başarılı olabilmesinin ön koşuludur.  

Verilerin doğru parametreler şeklinde ve analiz süreçleri için yeterli istatistiklerle 

kaydedilmesi; veri analizi sürecini, elde edilen sonuçların başarısını ve bu deneysel çalışmanın 

uluslararası saygınlığını ve geçerliliğini doğrudan ve olumlu olarak etkilemektedir. 

 

GANIL’ de gerçekleştirilen bu deneysel çalışma süresince, birçok farklı fiziksel nicelikler veya 

bu fiziksel niceliklerin hesaplanması için öncülük yapan diğer fiziksel büyüklükler; deneyin ilk 

anlarından itibaren sabit ve sürekli bir şekilde birbirlerinden farklı parametreler halinde 

kaydedilmiştir. Başarılı bir veri sınıflandırma ve kaydetme aşamasını takiben, başarılı bir veri 

analizi süreci gerekmektedir. Bu veri analizi süreci; deney süresince kaydedilen verilerin doğru 

ve birbirleriyle ilişkili veri paketleri halinde değerlendirilmesiyle başlamaktadır. Bu veri 

paketlerinin analizi detektörden detektöre farklı değerlendirilmekle birlikte, bazı durumlarda 

ise hesaplanmak istenen fiziksel niceliğin türüne bağlı olarak farklı detektörlerden alınan veri 

paketlerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Özetle, veri analizi süreci 
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genel olarak birbirinden bağımsız veya birbiri ile ilişkili bir dizi veri analizi basamaklarının 

birbirini takip etmesi ve sonuçlandırılması ile tamamlanmaktadır. 

 

Bu deneysel çalışma süresince kaydedilen verilerin analiz edilmesi, gerekli fiziksel niceliklerin 

hesaplanabilmesi ve tespit edilmesi, farklı fiziksel niceliklerin birbirleri ile olan ilişkilerinin 

incelenebilmesi ve gerekli spektrumların çizilebilmesi için Linux işletim sistemi altında çalışan 

C++ programa dili ile tasarlanmış ROOT kullanılmıştır. ROOT, günümüzde Dünya üzerindeki 

küçükten büyüğe birçok laboratuvarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ile edilen verilerin 

analizinde ve bu analizler ile gözlemlenmesi istenilen fiziksel niceliklerin hesaplanmasında 

kullanılan üst seviye bilimsel ve popüler bir veri analizi grafik paketidir[30]. Bu çalışmada da 

olduğu gibi, benzer deneysel çalışmalar için gerçekleştirilen ROOT temelli veri analiz süreçleri 

başta CEN (Bordeaux, Fransa)[29] olmak üzere; IFIC (Valencia, İspanya)[31], GANIL[5], 

CERN[32] ve MSU[33] gibi Dünya çapında bilinen bilimsel araştırma merkezlerinde devam 

etmektedir.  

 

Linux işlemi sistemi üzerinde çalışmak için gerekli olan C++ kodları, “.cpp” uzantılı 

dosyalardır. Her bir “.cpp” kodunun çalıştırılabilmesi Linux ana konsolunda “root 

dosya_adi.cpp” komutunun girilmesi ile mümkündür. Kullanılan kodun içeriğine bağlı olarak 

doğrudan histogramlar çizilebileceği gibi, kodların uygun şekilde güncellenmesi ile fiziksel 

niceliklerin hesaplanması ve ilgili sonuçların tablolar halinde sunulması veya bir sonraki aşama 

için kaydedilmesi sağlanabilmektedir. Dosyaların ROOT ile doğrudan çalıştırılabilir veya 

erişilebilir olması için “.root” formatında kaydedilmesi gerekmektedir. 

 

Gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada elde edilen verilerin kaydedilmesi ve deney sonrası 

analiz süreçlerinin yürütülmesi için temel olarak kullanılan program, GANIL bünyesinde 

benzer deneysel çalışmaları birçok sefer gerçekleştirmiş ve alanında uzman Fransız bilim 

adamları tarafından tasarlanmıştır. Deney süresince görülen online sonuçlar deneyin başarılı bir 

şekilde sürdürüldüğünü ispatlamıştır. Ancak, asıl önemli olan deney sonrasında da bu 

gözlemlerin doğru ve yeterli veri paketleri halinde kaydedildiğinden ve desteklendiğinden emin 

olmaktır. Dolayısıyla, verilerin sınıflandırılmaları ve kayıt edilme formatları çok kritiktir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, veri paketlerinin Scientific Linux işletim sistemi ile 

açılabilecek ve çalıştırılabilecek halde olması için C++ kodlarına uygun şekilde tasarlanması 
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gerekmektedir. Bu sayede birbirinden farklı ve çok sayıda ROOT komutları kullanılarak bu 

C++ kodlarının aracılığı ile veri analizleri yapılabilmektedir. 

 

Analiz süreçlerinin yürütülebilmesi için temel olarak kullanılan programın Linux işletim 

sisteminde kurulabilir ve çalışır hale gelmesi, birkaç farklı işlem sonucunda mümkün 

olmaktadır. İlk önce “.tgz” uzantılı sıkıştırılmış “analysis5_4.tgz”, “Root2_8.tgz” ve 

“Otemplates2_7.tgz” isimli dosyaların açılması ve içlerindeki kurulum dosyalarının yardımıyla 

analiz aşamalarında kullanılacak olan birbirlerinden farklı kütüphaneler yüklenmektedir. Daha 

sonra temel analiz programının bu kütüphaneleri bulabileceği şekilde doğru dosya yolları 

yazılarak, analiz programının derlenmesi tamamlanmaktadır. Program derlenmesinin 

sonucunda GUI (Graphical User Interface) formatında oluşturulan ve direkt çalıştırılabilir 

dosya formatında olan “GanilRun” kullanılarak veri analizi süreci başlamaktadır. GanilRun ile 

deney süresince “.dat” formatında kaydedilen verilerin “.root” dosya formatına dönüştürülmesi 

sağlanmaktadır. Bu sayede veriler analiz için hazır hale getirilir. 

 

Doğru derleme işlemlerinin sonucunda elde edilen GUI ara yüzü ile “ROOT Tree” dosyaları 

oluşturulmaktadır. ROOT Tree dosyalarının doğru formatta ve ilgili veri paketleri ile 

oluşturulması çok kritiktir. ROOT Tree dosyalarının en kullanışlı özelliği; deneysel verinin 

istenilen farklı parametreleri bünyesinde bulunduracak şekilde analiz edilmesine olanak 

sağlamasıdır. Diğer bir ifadeyle, ROOT Tree dosyaları istenilen sayıda parametreyi, yani 

deneysel verilerin kaydedildiği elektronik bilgiyi birbirleriyle ilişkilendirme (diğer bir ifadeyle 

“korelasyon”) çalışmasının yapılabildiği dosyalardır ve bu sayede bir fiziksel niceliğin başka 

bir fiziksel nicelik ile olan veya olmayan ilişkisi incelenebilmektedir. Bu yöntem sayesinde, 

birbirleriyle ilişkilendirilmek istenen fiziksel niceliklere ait analizler kendi içlerinde ayrıca 

değerlendirilebilmekte ve bu sonuçlar arzu edilirse doğrudan histogramlara 

dönüştürülebilmektedir. Yine analizler süresince kullanılan “.cpp” kodları içerisinde koşul 

(diğer bir ifadeyle “gate”) uygulamaları ile bu histogramlar daha da özel durumlar için 

incelenebilmektedir. Bu yaklaşım ve uygulamalar veri analizi basamaklarının ileriki 

safhalarında çok önemli bir yere sahip olan implantasyon – bozunum ilişkisinin incelenmesinde 

temel oluşturmaktadır. Öte yandan, ROOT Tree dosyalarının oluşturulmasında doğru 

parametrelerin seçildiğinden emin olunması çok önemlidir. Aksi takdirde birbirleriyle 

doğrudan ilişkisi bulunmayan paramatreler için analiz yapılmakta ve doğal olarak herhangi bir 



67 

 

 

 

fiziksel nicelik içeren sonuçlar elde edilememektedir. Bu durum da aslında başarılı geçen bir 

deneysel çalışmadan çıkartılabilecek başarılı sonuçların görülememesine sebep olabilir. Böyle 

ciddi bir sorunu engellemek için; ROOT Tree dosyalarının içerikleri detaylı bir şekilde kontrol 

edilmeli ve her bir Tree dosyası için ayrıntılı veri analizi başlamadan önce uygun testler 

yapılmalıdır. 

3.4. DENEY DÜZENEĞİNİN TRIGGER YAPISI 

Bu deneysel çalışmada kullanılan hızlandırıcılar, hızlandırılan hüzme, bombardıman edilen 

hedef, farklı bölümleriyle incelenen LISE Spektrometresi boyunca yer alan materyaller, 

reaksiyon ürünü çekirdekler ve bu çekirdeklere ait fiziksel nicelikleri incelemek için kullanılan 

detektörler daha önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ancak, bu süreçleri 

deneyin başlangıcından itibaren en hassas şekilde takip edebilmek, gerekli görülen koşullarla 

uygun elektronik müdahalelere olanak sağlamak ve ilgili tüm verileri en yüksek verimde 

kaydedebilmek için uygun bir Trigger yapısı gereklidir. Bu Trigger yapısı da bir dizi ayrıntılı 

elektronik sistemi ve bu sistem için gerekli elektronik malzemeleri içermektedir. Özellikle D6 

odasında bulunan E1D6, DSSSD ve HpGe detektörleri bu deneysel çalışmanın temel amacına 

öncülük ettiği için, bu detektörler için kullanılan Trigger şartları ve elektronik malzemeler çok 

büyük önem taşımaktadır. 

 

GANIL bünyesinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada, Trigger yapısı genel hatlarıyla 

egzotik iyonların yapmış oldukları implantasyon ve bu implantasyonlarla ilişkili olan 

bozunumlar üzerine kuruludur. Bu Trigger yapısına göre, detektörler tarafından kaydedilen tüm 

veriler ya implantasyon olayı (diğer bir ifadeyle “event”)  ya da bozunum olayı olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Burada önemli olan, hangi detektörün hangi olay için Trigger oluşunu 

tanımlamaktır. 

 

D6 odasındaki detektörler göz önüne alındığında, fragmantasyon ürünü egzotik çekirdekler ilk 

olarak E1D6, diğer adıyla ∆E1 detektörü ile karşılaşmakta ve bu detektör D6 odasına ulaşan 

iyon tipleri ve iyon miktarı hakkında ilk bilgiyi vermektedir. E1D6 ve E3D6 detektörlerinden 

geçen iyonlar DSSSD’ de implantasyona uğramaktadır. Dolayısıyla E1D6 detektörü 

implantasyon olayı için Trigger olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, E1D6 detektöründen 
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geçen her iyon için DSSSD’ de implante olacağına dair Trigger ateşlenmektedir ve bu olayların 

tamamı implantasyon sinyali olarak kaydedilmektedir. 

 

DSSSD’ de implantasyona uğrayan egzotik çekirdekler; nükleer yapılarına bağlı olarak 

özellikle beta bozunumu tiplerinden birini, proton bozunumunu ya da gama bozunumunu 

gerçekleştirmektedir. İmplantasyon olaylarını takiben bozunumların gerçekleştiği DSSSD, bu 

detektörün sırasıyla ön ve arkasında bulunan E3D6 ve E5D6 (SiLi) detektörleri hep birlikte 

bozunum Trigger yapısını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, DSSSD’ de gerçekleşen 

herhangi bir bozunum için bu üç detektör birlikte ateşlenmekte ve verilerini bu Trigger yapısına 

göre kaydetmektedir. DSSSD detektörünün etrafını saracak şekilde konumlandırılan HpGe 

detektörleri ise Trigger yapısı içerisinde deney süresince sürekli ateşlenmekte ve gama 

bozunum olaylarını aralıksız olarak analiz edilebilir veriye dönüştürmektedir. 

 

D6 odasında bulunan E1D6, E3D6, DSSSD ve E5D6 (SiLi) detektörlerinin her biri için 

elektronik düzenekte farklı ADC (Analog to Digital Converter) kanalları ayrılmıştır ve bu 

detektörler tarafından toplanan veriler birbirinden bağımsız parametreler olarak 

kaydedilmektedir. Kullanılan ADC modülleri, lineer(doğrusal) yapıda olmalıdır ve bu şekilde 

kaydedilen kanal bilgilerinden enerji değerlerine geçişlerde detektörün tepkisinin aynı olması 

sağlanmaktadır. ADC modüllerinin düşük ve yüksek enerji bölgelerindeki lineerlik derecesi 

deney öncesi yapılabilen testlerle kontrol edilmelidir. 

 

Yine D6 odasında bulunan ve bu deneysel çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturan 4 adet 

HpGe detektör, her biri 4 farklı kristale sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, sahip 

oldukları kristaller birbirlerinden bağımsız deney elemanları olarak Trigger yapısında yer 

almaktadır. Gama bozunumlarının enerjilerini ve zaman bilgilerini kaydetmek üzere; sırasıyla 

hem ADC hem de TDC (Time to Digital Converter) kullanılmaktadır. Kullanılan her iki modül 

de ORTEC XDC3214 modülüdür[34]. 16 adet HpGe kristali, kullanılan ADC modüller 

üzerinde toplamda 16 adet enerji ve 16 adet zaman kanalını gerektirmektedir. 

 

Deney düzeneğinde bulunan ve tüm deney süresince hiçbir şekilde müdahale edilmeden 

aralıksız çalıştırılan saat, tüm olaylarla ilişkilendirilebilecek şekilde kayıt almak üzere Trigger 

yapısındaki yerini almaktadır. 
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4. BULGULAR 

Bu tez çalışmasına konu olan ve GANIL’ de gerçekleştirilen bu deneysel çalışma süresince 

kaydedilen veriler bir dizi analiz basamakları ile ayrıntılı ve özverili bir şekilde incelenmiştir. 

Veri analizi süreci her bir detektör için ayrı ayrı değerlendirildiği gibi; birbiriyle ilişkili fiziksel 

olayların tespiti için de farklı detektörlerden eş zamanlı toplanan veriler de gerekli analiz 

işlemlerine tabi tutulmuştur. Veri analizi işlemlerinde farklı detektörler için farklı “gate” şartları 

uygulanmıştır ve gözlemlenmesi istenen fiziksel büyüklüklerin tespiti için gerekli spektrumlar 

detaylı ve kapsamlı bir şekilde oluşturulmuştur. 

 

Bu tez çalışmasında elde edilen bulgular deney düzeneğinde kullanılan ve D6 odasında bulunan 

HpGe Clover ve DSSSD detektörlerinin enerji ve verim kalibrasyonlarını, fragmantasyon tipi 

reaksiyon sonucunda üretilen egzotik çekirdeklerin tiplerinin belirlenmesini, çekirdeklerin 

DSSSD detektöründe gerçekleştirdikleri beta bozunumlarını ve bu beta bozunumlarının yarı 

ömür ölçümlerini, beta bozunumları sonucu gözlenen uyarılmış seviyelere ait gama 

bozunumlarını ve 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu sonucu gözlenen gama bozunumlarına ait 

Fermi ve Gamow-Teller geçiş güçlerinin kesin olarak hesaplanmasını kapsamaktadır.  

 

Bu bulgulara ek olarak, 58Zn çekirdeğinin DSSSD detektöründe implante olduktan sonra 

gerçekleştirdiği beta bozunumu sonrasında gözlenen 58Cu çekirdeği için proton bozunumu 

araştırılmıştır.  

4.1. HPGe CLOVER DETEKTÖRLERİ İÇİN ENERJİ KALİBRASYONU 

Deney süresince kullanılan 4 adet HpGe detektörlerinin her biri 4 farklı yapraktan (veya kristal) 

oluşmaktadır, dolayısıyla gama bozunumlarının kaydedilmesinde ve incelenmesinde toplam 16 

adet farklı kristal kullanılmıştır. Bu detektörlerin D6 odasındaki konumu ve pozisyonlarını 

gösteren deney öncesi çekilmiş fotoğrafları Şekil 4.1’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.1: D6 odasında bulunan HpGe Clover detektörler. Her bir detektör renkleri mavi, yeşil, kırmızı 

ve beyaz renkte olan yaprak adı verilen kristallerden oluşmaktadır. 

 

Gerçekleştirilen bu deneysel çalışma süresince alınan tüm veriler ADC (Analog Digital 

Converter) aracılığı ile kaydedildiği için, verilerin toplanma ve kaydedilmesi elektronik 

kanallar üzerindendir. Gama enerjilerinin tespit edilebilmesi ve doğru değerlendirilebilmesi 

için bu kanal değerlerine karşılık gelen enerji değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Kanal 

değerleri kullanılarak istenilen enerji değerlerine geçiş yapma süreci birinci dereceden lineer 

kalibrasyon olarak adlandırılır. Bu çalışmada yapılan gama kalibrasyonları iki tiptir; bunlar 

enerji kalibrasyonu ve verim kalibrasyonu işlemleridir.  

 

Deney süresince kullanılan HpGe detektörleri için deney öncesinde ve deney sonrasında alınan 

kalibrasyon verileri kullanılarak öncelikle bu detektörlerin kalibrasyon süreçleri 

tamamlanmıştır. Bu kalibrasyon işlemleri için enerji değerleri oldukça iyi bilinen ve yaygın 

olarak kullanılan 152Eu ve 133Ba kaynakları kullanılmıştır. Enerji ve verim kalibrasyonu 

işlemlerinin deney öncesinde ve deney sonrasında yapılmasının sebebi; kullanılan HpGe 

detektörlerin sıcaklık değişikliklerine karşı son derece hassas tepki vermesi ve ölçümlerin 

doğrudan etkileniyor olmasıdır. Bu sayede deney öncesi ve deney sonrası detektörlerin 

performanslarını karşılaştırmak mümkündür. 
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Kullanılan her bir detektör ve ilgili yapraklar için, 152Eu ve 133Ba kaynakları ile kalibrasyon 

işlemi yapılan periyotlarda belirlenen gama pikleri kanal cinsinden tespit edilmiştir. Daha sonra 

bu kanal değerleri, literatürde bilinen ve ilgili gama enerji değerleriyle ilişkilendirilerek birinci 

dereceden gama enerji kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. 𝑌 = 𝑝1𝑋 + 𝑝0 olmak üzere; 𝑝1 

denklemin eğimini, 𝑝0 denklem sabitini, 𝑋 toplanan ham verideki kanal numarasını ve 𝑌 ise bu 

kanal numarasına karşılık gelen enerjiyi temsil etmektedir. Elde edilen enerji değerleri keV 

veya MeV cinsinden hesaplanmıştır. 

 

152Eu ve 133Ba kaynakları kullanılarak elde edilen toplam enerji spektrumlarında yaklaşık  

1 MeV enerjili gamalar için FWHM (Full Width at Half Maximum) değeri 2 keV civarındadır. 

Öte yandan, bu kaynaklar kullanılarak yapılan enerji kalibrasyonunda 100 – 300 keV enerji 

aralığı için bir kayma (diğer adıyla “shift”), diğer bir ifadeyle kanal-enerji kalibrasyonunun 

doğrusal yapısının bozulduğu görülmüştür. Bu durum, düşük enerji bölgelerinde HpGe 

detektörler için kullanılan ADC’ nin kanal – enerji geçişlerinde lineer yapısının korunamadığını 

göstermekte olup, gerçek deney süresince yeni bir kalibrasyon fonksiyonu kullanılarak bu 

faktör düzeltilmiştir. Sonuç olarak 152Eu ve 133Ba kaynakları kullanılarak kaydedilen veriler için 

yapılan kanal – enerji kalibrasyonu işlemi sonucunda hesaplanmış olan kalibrasyon 

parametreleri (p0 ve p1) ve gama enerjilerindeki kayma faktörünün düzeltilmiş hali kullanılarak 

deney süresince kaydedilen tüm ham gama enerji verileri kalibre edilmiştir. 

4.1.1. 152Eu kaynağı ile enerji kalibrasyonu ve elde edilen enerji spektrumu 

HpGe Clover detektörlerin enerji kalibrasyonu için kullanılan 152Eu kaynağına ait gama 

bozunumlarının enerji değerleri 122 keV ile 1408 keV arasındaki geniş bir aralıktadır. Bu 

aralıktaki farklı enerjilerde 11 adet gama geçişi kullanılmıştır. 152Eu kaynağına ait ve bu çalışma 

kapsamında kullanılan gama enerjileri ve bu geçişlere ait şiddet değerleri  

Tablo 4.1’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.1: 152Eu kaynağına ait bazı gama enerjileri ve bu gamalara ait şiddet değerleri[11]. 

Gama Enerjisi (keV) Şiddet (%) 

121.7817 (3) 28.37 (13) 

244.6975 (8) 7.53 (4) 

344.2785 (13) 26.57 (11) 

 411.1165 (13) 2.238 (4) 

444.0 (6) 3.125 (14) 

778.9045 (24) 12.97 (6) 

867.378 (4) 4.214 (25) 

964.1 (7) 14.63 (6) 

1085.836 (9) 10.13 (5) 

1112.074 (4) 13.54 (6) 

1408.011 (4) 20.85 (9) 

Kalibrasyon verileri incelenerek elde edilen kanal değerleri, Tablo 4.1’ de verilen ilgili her bir 

gama enerjisi ile ilişkilendirilmiş, lineer kalibrasyon hesaplamaları yapılmış ve 152Eu kaynağı 

için enerji spektrumu 16 kristal için de başarıyla oluşturulmuştur. Şekil 4.2 ve Şekil 4.3 152Eu 

kaynağı için tüm veriler kullanılarak elde edilen gama enerji spektrumunu göstermektedir. 
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Şekil 4.2: 152Eu kaynağı kullanılarak elde edilen gama enerji spektrumundaki 0 – 1000 keV enerji 

aralığı. 

 

 

Şekil 4.3: 152Eu kaynağı kullanılarak elde edilen gama enerji spektrumundaki 1000 – 2000 keV enerji 

aralığı. 

4.1.2. 133Ba kaynağı ile enerji kalibrasyonu ve elde edilen enerji spektrumu 

HpGe Clover detektörlerin enerji kalibrasyonu için oldukça popüler diğer bir kaynak daha 

kullanılmıştır ve o da 133Ba kaynağıdır. Bu kaynak için bilinen gama bozunumlarının enerji 
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değerleri 81 keV ile 384 keV aralığındadır. Bu aralıktaki farklı enerjilerde 5 adet gama geçişi 

kullanılmıştır. 133Ba kaynağına ait ve bu çalışma kapsamında kullanılan gama enerjileri ve bu 

geçişlere ait şiddet değerleri Tablo 4.2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 4.2: 133Ba kaynağına ait bazı gama enerjileri ve bu gamalara ait şiddet değerleri[11]. 

Gama Enerjisi (keV) Şiddet (%) 

80.9971 (12) 34.11 (28) 

276.3997 (13) 7.147 (30) 

302.8510 (6) 18.30 (6) 

 356.0134 (6) 61.94 (14) 

383.8480 (12) 8.905 (29) 

Kalibrasyon verileri incelenerek elde edilen kanal değerleri, Tablo 3’ te verilen ilgili her bir 

gama enerjisi ile ilişkilendirilmiş, lineer kalibrasyon hesaplamaları yapılmış ve 133Ba kaynağı 

için enerji spektrumu 16 kristal için de başarıyla oluşturulmuştur. Şekil 4.4, 133Ba kaynağı için 

tüm veriler kullanılarak elde edilen gama enerji spektrumunu göstermektedir. 

 

Şekil 4.4: 133Ba kaynağı kullanılarak elde edilen gama enerji spektrumundaki 0 – 1000 keV enerji 

aralığı. 
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4.2. HPGe CLOVER DETEKTÖRLERİ İÇİN VERİM KALİBRASYONU 

HpGe detektörler için verim kalibrasyonu yine 152Eu ve 133Ba kaynakları kullanılarak 

yapılmıştır. Bunun için, deney öncesinde bu kaynaklar kullanılarak elde edilen gama 

bozunumları ve ilgili istatistikler analiz edilmiş ve Denklem 4.1 kullanılarak gama enerji 

verimleri hesaplanmıştır[9].  

휀𝛾(𝐸𝛾) =
𝑁𝛾det(𝐸𝛾, 𝑡𝑀)

𝐴(𝑡0)𝑡𝑀𝐼𝛾
  (4.1)           

Bu denklemde Nγdet(Eγ,tM), HpGe Clover detektörler tarafından detekte edilen gama 

bozunumlarının sayısını temsil etmektedir. A(t0), kaynak için verim ölçümü başladığı anda 

kaynağın sahip olduğu aktivite değerinin hesaplanmış halidir. tM verim hesabı için geçerli olan 

ölçüm süresini ve Iγ ise kullanılan kaynağa ait gama bozunumları için şiddet değerini 

göstermektedir. D6 odasında bulunan HpGe detektörlerin konumlarından, kaynağa olan 

mesafelerinden ve kullanılan elektronik düzenekten kaynaklı detektör ölü zaman değerleri de 

gerekli normalizasyon işlemleri yapılarak verim hesabında dikkate alınmıştır. 

Deney sonrasında veriler için yapılan ayrıntılı kontrollerde, 133Ba kaynağı için verim 

kalibrasyonu sürecinin geçersiz sayılması gerektiği ve bunun sebebinin ise detektör 

pozisyonlarıyla alakalı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla deney boyunca toplanan gama 

bozunumu verilerinin verim hesabı için 152Eu kaynağıyla yapılan verim kalibrasyonu 

kullanılmıştır. 152Eu kaynağı ile elde edilen gama bozunumu verileri kullanılarak elde edilen 

Enerji – Verim spektrumu Şekil 4.5’ te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5: 152Eu kaynağı kullanılarak HpGe Clover detektörler için elde edilen verim değerleri. 
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Bu kaynaktan yararlanarak hesaplanan verim ve bu verim değerlerine karşılık gelen gama 

enerjileri Tablo 4.3’ te gösterilmiştir. 

Tablo 4.3: 152Eu kaynağına ait gama enerjileri ve bu enerji değerlerine denk gelen hesaplanmış verim 

değerleri. 

Gama Enerjisi (keV) Verim 

93.2 0.067527 

275.1 0.109402 

301.0 0.100688 

 356.1 0.092015 

384.2 0.089364 

 

HpGe Clover detektörleri için verim kalibrasyonu ve bu verim hesaplamalarının doğruluğu çok 

kritiktir. Çünkü bu verim değerleri, 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu sonucu gözlenen kız 

çekirdek 58Cu için uyarılmış seviyeler arası gama geçişleri ve bu geçişlere ait kesin B(F) ve 

B(GT) değerlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 

4.3. DSSSD DETEKTÖRÜ İÇİN ENERJİ KALİBRASYONU 

Fragmantasyon sonucu elde edilen egzotik ürün çekirdekler, malzeme ve yöntem bölümünde 

ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi farklı filtreleme süreçlerinden geçerek DSSSD detektöründe 

implantasyona uğramaktadır. Dolayısıyla, deney süresince DSSSD detektörünün 16 adet X ve 

16 adet Y stripleri üzerinden kaydedilmiş olan ilgili parametreler uygun kalibrasyon şartları 

uygulanarak etkileşim sonucunda detektör üzerinde bırakılan enerji değerlerine 

dönüştürülmüştür. Bu şekilde implantasyona uğramış olan egzotik çekirdeklerin yapmış 

oldukları beta bozunumları ve bozunumlara bağlı enerji değerlerinin hesaplanması 

hedeflenmiştir. Buradan yola çıkarak enerji kalibrasyon sürecinin çok önemli olduğu DSSSD 

detektörü için de deney öncesi periyotta 207Bi ve 3α kaynağı (239Pu, 241Am ve 244Cm) 

kullanılmıştır. Bu kaynakların sahip oldukları düşük ve yüksek enerjili pik değerleri, ham kanal 

verisinden yararlanılmasıyla sayım – enerji spektrumu haline dönüştürülmüştür. Kaynakların 

bilinen ve kullanılan pik enerji değerleri sırasıyla 975.6 keV, 5155.4 keV, 5485.7 keV ve  

5806 keV’ dir[11]. 
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DSSSD detektörü için iki farklı tip kalibrasyon gerçekleştirilmelidir. Bunlar egzotik 

çekirdeklerin yapmış oldukları implantasyon olaylarını tespit edebilmek ve implantasyon 

sonrası gerçekleşecek bozunumları ayırabilmek için ayrıca uygulanan kalibrasyon işlemleridir. 

Buna bağlı olarak, deney süresince bu detektör için kaydedilmiş olan ham veriler iyonların 

implante olmalarından dolayı detektör üzerinde kaybettikleri enerjiler ve aynı şekilde bu 

iyonların yapmış oldukları bozunumların farklı parametreler olarak kaydedilmesi ile elde 

edilmiştir. DSSSD detektörünün yapısı gereği enerji kalibrasyonu X ve Y yüzeyleri için ayrıca 

yapılmış olup, bu kalibrasyonlar için enerji spektrumları Şekil 4.6, Şekil 4.7, Şekil 4.8 ve  

Şekil 4.9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.6: DSSSD detektörünün X yüzü için 207Bi kaynağına ait pik değeri. X yüzünde bulunan 16 adet 

stripten alınan istatistikler,  her bir strip için farklı renklerle gösterilmiş olup, ilgili birinci 

dereceden lineer doğrusal kalibrasyon şartları uygulanarak kanal – enerji kalibrasyonu 

tamamlanmıştır. 
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Şekil 4.7: DSSSD detektörünün X yüzü için 3α kaynağı (239Pu, 241Am ve 244Cm)  kaynağına ait pik 

değerleri. X yüzünde bulunan 16 adet stripten alınan istatistikler,  her bir strip için farklı renklerle 

gösterilmiş olup, ilgili birinci dereceden lineer doğrusal kalibrasyon şartları uygulanarak kanal – 

enerji kalibrasyonu tamamlanmıştır. 

 

Şekil 4.8: DSSSD detektörünün Y yüzü için 207Bi kaynağına ait pik değeri. Y yüzünde bulunan 16 adet 

stripten alınan istatistikler,  her bir strip için farklı renklerle gösterilmiş olup, ilgili birinci 

dereceden lineer doğrusal kalibrasyon şartları uygulanarak kanal – enerji kalibrasyonu 

tamamlanmıştır. 
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Şekil 4.9: DSSSD detektörünün Y yüzü için 3α kaynağı (239Pu, 241Am ve 244Cm)  kaynağına ait pik 

değerleri. Y yüzünde bulunan 16 adet stripten alınan istatistikler,  her bir strip için farklı renklerle 

gösterilmiş olup, ilgili birinci dereceden lineer doğrusal kalibrasyon şartları uygulanarak kanal – 

enerji kalibrasyonu tamamlanmıştır. 

DSSSD detektörü ile ilişkili veriler, yapısında bulunan toplam 32 strip için farklı 32 kanal 

üzerinden parametreler şeklinde kaydedilmektedir. Her elektronik sistemde olabileceği gibi, 

kanallar üzerinden kaydedilen bu veri içerisinde gürültü verisi de bulunmaktadır. Gerçek 

verinin elektronik gürültülerden ayırt edilerek analiz edilmesi gerekmektedir ve ancak bu 

şekilde fiziksel büyüklüklerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkündür. Dolayısıyla, her bir 

strip için farklı eşik (threshold) değeri tanımlanmaktadır ve tanımlanan bu eşik değerinden 

küçük değerler ayrıntılı analiz çalışmaları süresince filtrelenmiş olarak spektrumlarda 

gösterilmemektedir. Eşik değerinden büyük değerler spektrumlarda gösterilecek şekilde 

dikkate alınmıştır ve bir sonraki aşama olan gerçek fiziksel büyüklüklerin incelenebilmesi için 

temel oluşturmuştur. DSSSD üzerinde gerçekleşen implantasyon ve bozunum olaylarının 

ilişkilendirilmelerinin temelinde bu seçim bulunmaktadır. İncelenen veriler doğrultusunda bu 

eşik değerleri X stripleri için 300 keV, Y stripleri için ise 450 keV olarak uygulanmıştır.  

Şekil 4.10 ve Şekil 4.11, X ve Y stripleri için uygulanan eşik değerlerini ve gürültü sinyallerini 

göstermektedir. 
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Şekil 4.10: DSSSD detektöründeki X stripleri için uygulanan ortak eşik değeri. 

 

 

Şekil 4.11: DSSSD detektöründeki Y stripleri için uygulanan ortak eşik değeri. 

DSSSD detektöründe bulunan bütün stripler için elektronik gürültünün belirlenmesi, X ve Y 

stripleri için kendi aralarında ortak bir eşik değerinin tespit edilmesine imkan sağlamıştır. Buna 

ek olarak ve DSSSD detektörünün X ve Y yüzlerinde kaydedilen verilerin toplanmasıyla bu 

yüzlerin tek bir X ve tek bir Y detektörü gibi davranacak şekilde ayrı ayrı spektrumları elde 

edilmiştir. Bu durum, analiz çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olan implantasyon – 
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bozunum ilişkilendirmeleri sürecinde DSSSD detektörü tarafından toplanan bütün verilerin bir 

arada çalışılmasına olanak sağlamıştır. 

 

Deney süresince X stripleri tarafından toplanan veriler, Y stripleri tarafından toplanan verilerin 

yaklaşık olarak iki katıdır. Dolayısıyla, X yüzeyi için elde edilen spektrumun çözünürlüğü Y 

yüzeyi için elde edilen spektrumun çözünürlüğünden daha yüksektir. Bunun temelinde ise 

DSSSD detektörünün hüzmenin geliş açısına göre duruşu bulunmaktadır. DSSSD’ ye ulaşan 

egzotik çekirdekler ilk önce X yüzeyi ile karşılaşmış ve çoğu bu X stripleri içerisinde 

implantasyona uğramıştır. Enerjisine bağlı olarak X yüzeyini geçebilen çekirdekler Y yüzeyine 

ulaşabilmiş ve implantasyon olaylarını gerçekleştirmişlerdir. 

4.4. EGZOTİK ÜRÜN ÇEKİRDEK TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bu doktora çalışması için kullanılan deney düzeneği ve bu deney düzeneğinde bulunan 

materyallerin işlevleri Malzeme ve Yöntem bölümü kapsamında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Hızlandırıcılarda hızlandırılan hüzme 64Zn, sabit ve kararlı hedef çekirdek 58Ni ile reaksiyona 

girmiş ve fragmantasyon ürünü birçok sayıda ve farklı tipte egzotik ürün çekirdek (iyon) 

oluşmuştur. Bu aşamadan sonra önemli olan bu iyonların tiplerinin ve sayılarının 

belirlenmesidir. Aksi takdirde D6 detektör odasında incelenen bozunumların hangi çekirdeklere 

veya uyarılmış seviyelere ait olduğunu tespit etmek çok zorlaşır ve bu durum da deneysel 

sonuçların başarısını olumsuz yönde etkiler. Buradan yola çıkarak, ürün çekirdeklerin tiplerinin 

ve miktarlarının belirlenebilmesi için takip edilen bir takım aşamalar vardır. Bu aşamaların en 

temelinde iyon belirleme spektrumlarının oluşturulması bulunmaktadır. Bu iki boyutlu 

spektrumların oluşturulabilmesi için gerekli iki parametre söz konusudur ve bu parametrelerin 

temsil ettiği veriler deney süresince sürekli olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, E1D6 detektörüne 

ulaşan ürün çekirdeklerin bu detektörden geçerken etkileşimleri sonucunda kaybettikleri enerji 

miktarı ve iyonların Siklotron RF –  E1D6 detektörü arasındaki mesafeyi alma süreleri olan 

TOF (uçuş süresi) bilgisidir. Şekil 4.12, örnek bir iyon belirleme spektrumunu göstermektedir. 
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Şekil 4.12: İyonlara ait uçuş süresi bilgisi ve E1D6 detektörlerinde kaybettikleri enerji miktarları 

kullanılarak oluşturulan örnek iyon belirleme spektrumu. Bu spektrum üzerindeki noktasal 

yoğunlukların her biri farklı bir iyonu temsil etmekte ve şekillerinden dolayı uluslararası literatür 

de dahil olmak üzere “potato (patates)” olarak adlandırılmaktadır. 

Elde edilen bu spektrum tüm iyonlar için geçerlidir, dolayısıyla iyonların tipini belirleyebilmek 

ancak ve ancak referans çekirdek bilgileri kullanılarak mümkündür. Diğer bir ifadeyle, daha 

önce gerçekleştirilen benzer çalışmalarda aynı tip detektörde benzer miktarda enerji kaybını ve 

benzer uçuş süresi verisini gösteren çekirdekler kullanılarak iyon belirleme spektrumunda bir 

referans çekirdek işaretlenebilir. Bunun için de referans iyonun uygun magnetik alan şartları 

uygulanmak koşuluyla dipol magnetlerden ve Wien Filtresinden sorunsuz bir şekilde geçerek 

E1D6 detektörüne ulaştığından emin olunmalıdır. Bu deneysel çalışmada kullanılan referans 

iyon, proton ve nötron sayıları birer sihirli sayı olarak tanımlanan 𝐶𝑎20
40  çekirdeğidir. 

Dolayısıyla deney süresince gözlemlenmek istenen kütle numarası 47–63 aralığındaki 

çekirdeklerin tespitinden önce 𝐶𝑎20
40  çekirdeğinin iyon belirleme spektrumundaki yeri tespit 

edilmiş ve gerekli optimizasyon işlemleri tamamlanmıştır. Şekil 4.13, 𝐶𝑎20
40  çekirdeğinin iyon 

belirleme spektrumundaki yerini göstermektedir. 
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Şekil 4.13: 40Ca iyonunun iyon belirleme spektrumunda tespit edilmesi. 40Ca üzerinden geçen yatay 

çizgi tamamen elektronik bir pulser olup, herhangi bir fiziksel anlam içermemektedir. 

Detektör bölgesine vardığından emin olunduğunda, 40Ca iyonu için dipol magnetleri temsil 

eden Bρ değerleri kaydedilmiştir. 40Ca ve civarındaki çekirdeklerin pozisyonları, nükleer 

tablodaki pozisyonları ile doğrudan ilişkilidir ve bu durum kütle numarası 47-63 aralığındaki 

çekirdeklerin tespiti için temel uygulama olmuştur. Ayrıca, proton fazlalığı nedeniyle oluşan 

Coulomb itme kuvvetinden ötürü bir arada kalamayıp dağılan, diğer bir ifadeyle deneysel 

olarak gözlemlenemeyen çekirdekler bu spektrumlardaki yerlerini boş şekilde temsil 

etmektedir. Bu durum da iyon belirleme spektrumlarında seçilecek çekirdek bölgelerinin 

tespitinde büyük bir avantaj sağlamaktadır.  

 

Fragmantasyon sonucu üretilen iyonların aldıkları yol boyunca yerleştirilmiş olan dipol 

magnetler tarafından uygulanan manyetik alan büyüklükleri değiştirildikçe dipol magnetlerin 

bükücü özelliklerinden dolayı iyonların hareket doğrultuları dolayısıyla da aldıkları mesafeler 

değişmiş, bu durum da doğrudan uçuş sürelerini etkilemiştir. Diğer yandan iyonların E1D6 

detektöründe kaybedecekleri enerji miktarı, hızlandırılan hüzmenin enerjisi ve sabit hedefin 

açısı değiştirilmedikçe sabit kalmıştır. Reaksiyon sonucunda detektör bölgesine ulaşması 

istenen iyon çekirdekler için gerekli manyetik alan şartları ve hedef açısı (reaksiyon ürünü 
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çekirdeklerin geliş açılarını ve reaksiyon tesir kesitlerini doğrudan etkilemektedir) 

sağlandığında, bu fiziksel parametreler deney süresince sabit tutulmuştur.  

 

Bu tez çalışması kapsamında iyon belirleme spektrumlarında tespit edilmek üzere ilgilenilen 

çekirdekler aynı zamanda izospin değerlerine göre de sınıflandırılmıştır. Bunun en önemli 

sebebi ise iyon belirleme spektrumlarında gözlemlenen çekirdeklerin düşey doğrultuda aynı 

izospin değerlerine sahip olduklarının fark edilmesidir. Kütle numarası 47 – 63 aralığındaki 

toplam 16 çekirdek için bu sınıflandırma 7 adet Tz = -1 izospinli çekirdek ve 9 adet Tz = -1/2 

izospinli çekirdek şeklindedir. 

4.4.1. Kütle Numarası 50 – 62 Aralığındaki İzospin Değeri 𝑻𝒛 = −𝟏 Olan Çekirdeklerin 

Belirlenmesi 

40Ca çekirdeğinin referans çekirdek olarak kullanılmasının ardından elde edilen optimizasyon 

değerleri, dipol magnetler tarafından uygulanan magnetik alan ve hedef açısının da 

değiştirilmesiyle gözlemlenmek istenen çekirdek bölgesi için ayarlanmıştır. Deney süresince 

bu değerler sabit tutulmaya çalışılmış, bu sayede verilerin düzenli ve sürekli bir şekilde alınması 

sağlanmıştır. Şekil 4.14, gerçekleştirilen deneysel çalışma süresince toplanan verilerin sadece 

yaklaşık 3%’lük miktarını göstermektedir. Bu spektrum üzerinde izospin değeri Tz = −1 olan 

Fe26
50 , Co27

52 , Ni28
54 , Cu29

56 , Zn30
58 , Ga31

60  ve Ge32
62  çekirdeklerinin tespiti gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.14: İzospin Değeri Tz = −1 olan 50Fe, 52Co, 54Ni, 56Cu, 58Zn, 60Ga ve 62Ge çekirdeklerinin iyon 

belirleme spektrumundaki konumları. 
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Deney süresince aynı uçuş zamanları ve aynı kaybedilen enerji miktarları için bu konumların 

da aynı kalmaları beklenmiştir. Uçuş zamanının değişmesi yatay eksende kaymalara, enerji 

kaybındaki değişiklik ise düşey eksende kaymalara sebep olmuştur. Bu sorun, iyon belirleme 

spektrumlarının her biri toplam deneysel verinin 3-4% miktarını oluşturacak şekilde paketler 

halinde incelenmesiyle giderilmiştir. Bu sayede her bir iyon için konulan tespit şartlarındaki 

hatalar en aza indirgenmiştir ve yanlış iyon seçimi riski ortadan kaldırılmıştır. 

4.4.2. Kütle Numarası 47 – 63 Aralığındaki İzospin Değeri 𝑻𝒛 = −𝟏/𝟐 Olan 

Çekirdeklerin Belirlenmesi 

Şekil 4.15, gerçekleştirilen deneysel çalışma süresince toplanan verilerin sadece yaklaşık 

3%’lük miktarını göstermektedir. Bu spektrum üzerinde izospin değeri Tz = −1/2 olan Cr24
47 , 

Mn25
49 , Fe26

51 , Co27
53 , Ni28

55 , Cu29
57 , Zn30

59 , Ga31
61  ve Ge32

63   çekirdeklerinin tespiti gösterilmiştir. Yine 

Tz = −1 çekirdekleri için olduğu gibi, yatay ve düşey eksenlerdeki kaymalar ve bu kaymaların 

getirdiği yanlış iyon seçimi riski; bütün deneysel verilerin 3-4%’lük küçük paketler halinde 

incelenmesiyle giderilmiştir. 

 

Şekil 4.15: İzospin Değeri Tz = −1/2 olan 47Cr, 49Mn, 51Fe, 53Co, 55Ni, 57Cu, 59Zn, 61Ga ve 63Ge 

çekirdeklerinin iyon belirleme spektrumundaki konumları. 
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4.5. KÜTLE NUMARASI 47-63 ARALIĞINDAKİ ÇEKİRDEKLERİN BETA 

BOZUNUMLARI YARI ÖMÜR ÖLÇÜMLERİ 

Bu doktora çalışmasının temel amacını ve ilgili deneyin odak noktasını oluşturan beta 

bozunumlarına ait yarı ömür ölçümleri için birbirini takip eden birkaç farklı analiz aşaması söz 

konusudur. Bunun için, öncelikle bir önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere, 

bütün deneysel veri farklı veri paketleri oluşturularak analiz edilmiş ve  𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 

𝐹𝑒26
51 , 𝐶𝑜27

52 , 𝐶𝑜27
53 , 𝑁𝑖28

54 , 𝑁𝑖28
55 , 𝐶𝑢29

56 , 𝐶𝑢29
57 , 𝑍𝑛30

58 , 𝑍𝑛30
59 , 𝐺𝑎31

60 , 𝐺𝑎31
61 , 𝐺𝑒32

62  ve 𝐺𝑒32
63  

çekirdeklerinin iyon belirleme spektrumlarındaki konumları hassas ve titiz bir çalışma ile 

işaretlenmiştir. Bu aşamayı takiben, proton zengini bu 16 adet pf-kabuk çekirdeği için iyon 

belirleme spektrumlarındaki konumları üzerinde “gate (kapı)” uygulanmıştır. Bu uygulama 

sayesinde her bir çekirdeğin DSSSD üzerindeki implantasyon olayları ve bu implantasyonları 

takip eden beta bozunum olayları diğer çekirdeklerden bağımsız bir şekilde incelenebilmiştir. 

 

Bu implantasyon ve bozunum olayları çok dikkatli ve titiz bir çalışma ile ayırt edilmelidir. 

Bunun için de çok iyi tanımlanmış bir Trigger yapısı gereklidir. 3.4 başlığı altında deney 

düzeneğinin Trigger yapısı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Hatırlanacak olursa, Trigger yapısı 

genel olarak implantasyon olayları ve bu implantasyonlarla ilişkili olan bozunum olayları 

üzerine kuruludur. İyon belirleme spektrumlarının incelenebilmesi için kullanılan veri E1D6 

detektörü tarafından kaydedildiği için E1D6 detektöründen geçen her bir iyon için DSSSD’ de 

implante olabileceği ihtimali dikkate alınarak Trigger ateşlenmiştir ve bu olayların tamamı 

implantasyon olayı olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, deney süresince aralıksız ve 

sıfırlanmadan çalıştırılan deney saati, DSSSD’ nin yapısında bulunan toplam 256 adet piksel 

içerisinde gerçekleşen tüm implantasyon olayları için zaman verisini kaydetmiştir. 

 

Trigger yapısının diğer parçası olan ve egzotik çekirdeklerin DSSSD’ de implantasyonları 

sonrasında gerçekleşen beta bozunum olayları için zaman verisi, yine deney saati tarafından 

aralıksız bir şekilde kaydedilmiş ve bu sayede deney süresince gerçekleşmiş olan tüm 

bozunumlar için bozunum anının tanımlanabileceği zaman verisinin bulunması sağlanmıştır. 

 

Her bir iyon için iyon belirleme spektrumunda uygulanan “gate” koşulu ile sadece ilgili iyonun 

DSSSD de gerçekleştirdiği implantasyon olayları ve bu olaylara ait zaman verileri; DSSSD’ de 

gerçekleştirilen bütün bozunum olayları ve bu bozunum olayları içi kaydedilen zaman verileri 
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ile ilişkilendirilebilmiştir. Burada önemli olan,  seçilen iyonun beta bozunumunu 

gerçekleştirdiği DSSSD pikselinin, seçilen iyon için aynı zamanda implantasyon olayının da 

gerçekleştiği piksel olduğunu beklemek olmuştur[3]. Diğer bir ifadeyle, her bir iyon implante 

olduğu DSSSD pikselinde beta bozunumu yaparak ilgili kız çekirdeğe dönüşmüştür. 

Dolayısıyla seçilen bir iyon için doğru ilişkilendirmeler, bu iyonun implantasyon olayının ve 

söz konusu implantasyona ait bozunum olayının aynı piksel üzerinde gerçekleştiği kabul 

edilerek yapılan çalışmalardır. Şekil 4.16, DSSSD’ de gerçekleşen implantasyon ve bozunum 

olayları arasındaki ilişkinin piksel tanımını temsili olarak göstermektedir. 

 

Şekil 4.16: DSSSD’ nin piksel yapısından kaynaklı implantasyon ve bozunum olaylarının piksel 

cinsinden analiz edilmesinin temsili gösterimi. DSSSD’ nin herhangi bir (x,y) koordinat ikilisiyle 

temsil edilen bir pikselinde implantasyona uğrayan bir iyonun, yine bu pikselde bozunum 

yapması gerekmektedir. 

Bu süreçte en kritik aşamalardan biri, seçilen iyon tipi için hangi implantasyon olayının hangi 

beta bozunumuna ait olduğunu analiz edebilmektir. Sonuçta, DSSSD üzerinde gerçekleşen her 

bir beta bozunumu öncesi bu bozunumun gerçekleşmesini sağlayan bir implantasyon olayı 

mevcuttur. İşte bunun tespiti için gerekli olan zaman verisi, bu bölümde daha önce de 

bahsedildiği üzere sürekli kaydedilmiştir ve implantasyon – beta bozunumu olayları arasındaki 

ilişkilendirmelerde kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle, DSSSD üzerinde gerçekleşen bütün beta 

bozunumu olayları, seçilen bir zaman aralığında (ölçülmesi beklenen yarı ömür değerine 

kıyasla oldukça uzun olmak üzere seçilen bir zaman aralığı) deney saati verisi de kullanılarak 

bozunum öncesindeki ve sonrasındaki implantasyon olaylarıyla ilişkilendirilmiştir.   
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DSSSD’ nin belirli bir (x,y) koordinat ikilisinde implantasyon yapan iyon için, bu implantasyon 

olayının komşu olmayan hatta komşu olan bir pikseldeki bozunum olayıyla ilişkilendirilmesi 

yanlış sonuçları beraberinde getirebilir. Çünkü dikkate alınan bozunum olayı seçilen iyon tipine 

ait olmayabilir. Bu durum, yarı ömür ölçümlerinin yapıldığı spektrumlarda net bir şekilde 

görülmüştür ve bu yanlış ilişkilendirmeler oluşturulan spektrumda “background” katkısı olarak 

gözükmüştür. Özetle, seçili tek bir iyon için, 256 piksel içerisinde implantasyon olayının 

gerçekleştiği tek bir (x,y) pikseli mevcuttur ve bu piksel dışında tüm piksellerden gelen bu 

rastgele bozunum ilişkilendirme katkısı spektrumlarda görülen “background” sayımını ciddi 

şekilde yükseltmiştir. Şekil 4.17, gerçekleştirilen doğru ilişkilendirmeleri, rastgele (yanlış) 

ilişkilendirmeleri ve doğru ilişkilendirmelerin fit edilmesiyle ölçülebilen yarı ömür değerini 

temsili olarak göstermektedir. İmplantasyon – beta bozunumu olayları için ilişkilendirme 

zaman penceresi [10ms, 10T1/2] olarak seçilmiştir. Diğer bir ifadeyle, seçili bir iyon için 

gerçekleşen bir implantasyon olayından 10 ms sonra başlatılan ilişkilendirme analizi, ilgili 

iyonun mevcut literatür yarı ömür değerinin 10 katına kadarki zaman periyodu için 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4.17: DSSSD’ de gerçekleşen implantasyon ve beta bozunum olayları arasındaki doğru ve yanlış 

ilişkilendirmelerin temsili gösterimi. Yeşil renkli taralı alan doğru ilişkilendirmeleri, kırmızı renk 

ile temsil edilen doğrusal “background” yanlış ilişkilendirmeleri göstermektedir. Mavi eğri ile 

gösterilen fit, ilgili çekirdek için doğru ilişkilendirmeler kullanılarak yarı ömür değerinin 

ölçülmesini temsil etmektedir. 
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Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan analiz aşamalarının özenle takip edilmesi ve tüm deneysel 

verinin titizlikle incelenmesi sonucunda, kütle numarası 47 – 63 aralığındaki 16 adet proton 

zengini pf-kabuk çekirdeğinin DSSSD’ de gerçekleştirdikleri beta bozunumları başarıyla 

ölçülmüştür. 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59 , 𝐺𝑎31
60 , 

𝐺𝑎31
61 , 𝐺𝑒32

62  ve 𝐺𝑒32
63  çekirdekleri için yarı ömür ölçüm sonuçları çekirdeklerin sahip oldukları 

izospin değerlerine bağlı olarak iki farklı kısım altında özetlenmiştir. 

4.5.1. İzospin Değeri 𝑻𝒛 = −𝟏 Olan 50Fe, 52Co, 54Ni, 56Cu, 58Zn, 60Ga ve 62Ge 

Çekirdeklerinin Beta Bozunumu Yarı Ömür Ölçümleri 

Şekil 4.18, izospin değeri Tz = -1 olan ve bu deneysel çalışmada beta bozunumları yarı ömürleri 

ölçülen 7 adet pf-kabuk çekirdeğinin nükleer tablodaki yerlerini, N=Z çizgisine göre 

konumlarını ve kararlılık bölgesinden uzaklıklarını göstermektedir. 

 

Şekil 4.18: 50Fe, 52Co, 54Ni, 56Cu, 58Zn, 60Ga ve 62Ge çekirdeklerinin nükleer tablodaki konumları. Bu 

deneysel çalışmada hüzme olarak hızlandırılan 64Zn ve hedef olarak kullanılan 58Ni çekirdeklerinin 

ilgilenilen ürün çekirdeklere göre konumları da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.19, Şekil 4.20, Şekil 4.21, Şekil 4.22, Şekil 4.23, Şekil 4.24 ve Şekil 4.25’te yatay 

eksenler ilişkilendirme sürelerini ve düşey eksenler tespit edilen bozunum sayılarını vermek 
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üzere; sırasıyla Fe26
50 , Co27

52 , Ni28
54 , Cu29

56 , Zn30
58 , Ga31

60  ve Ge32
62  çekirdeklerinin beta bozunumlarına 

ait yarı ömür ölçümleri için kullanılan fitler gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.19: 50Fe çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Yeşil çizgi ana çekirdeğin aktivitesini 

ve mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini temsil etmektedir. Kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin 

toplam aktivitesini vermektedir. 

 

 

Şekil 4.20: 52Co çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.21: 54Ni çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Yeşil çizgi ana çekirdeğin aktivitesini 

ve mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini temsil etmektedir. Kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin 

toplam aktivitesini vermektedir. 

 

 

Şekil 4.22: 56Cu çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.23: 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Yeşil çizgi ana çekirdeğin aktivitesini 

ve mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini temsil etmektedir. Kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin 

toplam aktivitesini vermektedir. 

 

 

Şekil 4.24: 60Ga çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.25: 62Ge çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Yeşil çizgi ana çekirdeğin aktivitesini 

ve mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini temsil etmektedir. Kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin 

toplam aktivitesini vermektedir. 
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4.5.2. İzospin Değeri 𝑻𝒛 = −𝟏/𝟐 Olan 47Cr, 49Mn, 51Fe, 53Co, 55Ni, 57Cu, 59Zn, 61Ga ve 

63Ge Çekirdeklerinin Beta Bozunumu Yarı Ömür Ölçümleri 

Şekil 4.26, izospin değeri Tz = -1/2 olan ve bu deneysel çalışmada beta bozunumları yarı 

ömürleri ölçülen 9 adet pf-kabuk çekirdeğinin nükleer tablodaki yerlerini, N=Z çizgisine göre 

konumlarını ve kararlılık bölgesinden uzaklıklarını göstermektedir. 

 

Şekil 4.26: 47Cr, 49Mn, 51Fe, 53Co, 55Ni, 57Cu, 59Zn, 61Ga ve 63Ge çekirdeklerinin nükleer tablodaki 

konumları. Bu deneysel çalışmada hüzme olarak hızlandırılan 64Zn ve hedef olarak kullanılan 58Ni 

çekirdeklerinin ilgilenilen ürün çekirdeklere göre konumları da gösterilmiştir. 

Şekil 4.27, Şekil 4.28, Şekil 4.29, Şekil 4.30, Şekil 4.31, Şekil 4.32, Şekil 4.33, Şekil 4.34 ve 

Şekil 4.35’te yatay eksenler ilişkilendirme sürelerini ve düşey eksenler tespit edilen bozunum 

sayılarını vermek üzere; sırasıyla Cr24
47 , Mn25

49 , Fe26
51 , Co27

53 , Ni28
55 , Cu29

57 , Zn30
59 , Ga31

61   ve Ge32
63   

çekirdeklerinin beta bozunumlarına ait yarı ömür ölçümleri için kullanılan fitler gösterilmiştir. 
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Şekil 4.27: 47Cr çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 4.28: 49Mn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.29: 51Fe çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 4.30: 53Co çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.31: 55Ni çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 4.32: 57Cu çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.33: 59Zn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 4.34: 61Ga çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 
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Şekil 4.35: 63Ge çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür ölçümü. Mavi çizgi kız çekirdeğin aktivitesini 

ve kırmızı çizgi ise her iki çekirdeğin toplam aktivitesini temsil etmektedir. 

Deneysel verilere dayalı bu tez çalışması kapsamında analizleri tamamlanan ve beta 

bozunumları yarı ömürleri başarıyla ölçülen 16 adet pf-kabuk çekirdeği için sonuçlar izospin 

değerlerine göre sınıflandırılarak Tablo 4.4 ve Tablo 4.5’ te özetlenmiştir. Bu sonuçlar aynı 

zamanda mevcut güncel literatür verileriyle de karşılaştırılmış ve kullanılan deneysel tekniğin 

ve analiz aşamalarının doğruluğu bu sonuçlar ile ispatlanmıştır. Bu çekirdeklerden birçoğunun 

beta bozunumları yarı ömür ölçümleri için mevcut literatür bilgisi daha az hata payları içerecek 

şekilde geliştirilmiştir. Bu sonuçlar, Tartışma ve Sonuç Bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde 

ele alınacak ve örneklendirilecektir. 

 

Tablo 4.4 ve Tablo 4.5 aynı zamanda 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 

𝐶𝑢29
57 , 𝑍𝑛30

58 , 𝑍𝑛30
59 , 𝐺𝑎31

60 , 𝐺𝑎31
61 , 𝐺𝑒32

62  ve 𝐺𝑒32
63  çekirdekleri için DSSSD’ de implante olan iyon 

sayısını göstermektedir. Bu çekirdeklerden 𝑁𝑖28
55 , yaklaşık olarak 2.7 milyon implantasyon 

sayısıyla en fazla implantasyon yapmış olan iyon tipi olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 4.4: Bu tez çalışmasında Tz = −1 izospinli çekirdekler için deneysel veri ile ölçülen beta 

bozunumu yarı ömür değerleri ve bu değerlerin mevcut güncel literatür verileriyle 

karşılaştırılması. Parantez içlerindeki her bir değer, ilgili ölçüm için belirlenen hata payıdır. 

Beta bozunumu 

yapan ana çekirdek 

İmplante olan iyon 

sayısı 

T1/2[ms] 

Mevcut güncel 

literatür 

T1/2[ms] 

Bu tez çalışması 

62Ge 6.08 103 129 (35) [35] 76 (6) 

60Ga 4.96 104 
70 (15) [36] 

70 (13) [35] 
76 (3) 

58Zn 1.77 105 
86 (18) [18] 

83 (10) [35] 
86 (2) 

56Cu 1.77 105 

78 (15) [37] 

93 (3) [38] 

82 (9) [35] 

80 (2) 

54Ni 2.41 105 

106 (12) [39] 

103 (9) [35] 

114.2 (3) [4] 

110 (2) 

52Co 8.24 104 

115 (23)[40]a 

112 (3)[41]a 

102 (6)[41]b 

111 (4)c 

50Fe 1.35 104 
155 (11) [42] 

152.1 (6) [4] 
145(13) 

a 6+ temel seviyesi için T1/2 değeri 
b 2+ izomerik seviye için T1/2 değeri 
c Bu T1/2 değeri, 6+ temel seviyesi ve 2+ izomerik seviyesi için bozunumun karışımını temsil ediyor 

olabilir. 
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Tablo 4.5: Bu tez çalışmasında Tz = −1/2 izospinli çekirdekler için deneysel veri ile ölçülen beta 

bozunumu yarı ömür değerleri ve bu değerlerin mevcut güncel literatür verileriyle 

karşılaştırılması. Parantez içlerindeki her bir değer, ilgili ölçüm için belirlenen hata payıdır. 

Beta bozunumu 

yapan ana çekirdek 

İmplante olan iyon 

sayısı 

T1/2[ms] 

Mevcut güncel 

literatür 

T1/2[ms] 

Bu tez çalışması 

63Ge 2.40 104 
95(23)(20) [43,44] 

150 (9) [35] 
156 (11) 

61Ga 1.35 105 

150 (30) [43,44] 

168 (3) [45] 

148 (19) [35] 

163 (5) 

59Zn 1.19 106 
182.0 (18) [46] 

173 (14) [35] 
174 (2) 

57Cu 5.49 105 

223 (16) [47] 

199.4 (32) [48] 

196.3 (7) [49] 

183 (17) [35] 

195 (4) 

55Ni 2.70 106 

189 (5) [50] 

208 (5) [51] 

212.1 (38) [52] 

204 (3) [39] 

196 (5) [35] 

203 (2) 

53Co 1.71 106 

262 (25)a[53] 

267 (25)a[52] 

240 (20)a [54] 

240 (9)a [35] 

247 (12)b [55] 

245 (3)c 

51Fe 7.85 105 

245 (7) [50] 

310 (5) [51] 

305.0 (43) [52] 

288 (6) 

49Mn 9.25 104 
384 (17) [56] 

381.7 (74) [52] 
380 (30) 

47Cr 1.52 104 

460.0 (15) [57] 

452 (18) [50] 

508 (10) [58] 

472.0 (63) [52] 

460 (80) 

a 7/2- temel seviyesi için T1/2 değeri 
b 19/2- izomerik seviye için T1/2 değeri 
c Bu T1/2 değeri, 7/2- temel seviyesi ve 19/2-  izomerik seviyesi için bozunumun karışımını temsil ediyor 

olabilir. 
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4.6. 58Zn ÇEKİRDEĞİNİN BETA BOZUNUMU VE BOZUNUM SONUCU 

GÖZLEMLENEN UYARILMIŞ SEVİYELER 

Bu tez çalışmasında daha ayrıntılı ve kapsamlı incelenmesi planlanan diğer bir konu 58Zn 

çekirdeğinin yapmış olduğu beta bozunumudur. 58Zn çekirdeğinin 58Cu çekirdeğine bozunumu 

DSSSD’ de implantasyon – beta bozunumu ilişkilendirme yöntemiyle başarılı bir şekilde 

ölçülmüştür ve 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömrü 86 (2) ms olarak tespit edilmiştir. 

Bu beta bozunumuna ek olarak, bozunum sonucunda gözlemlenen kız çekirdek 58Cu için 

uyarılmış seviyelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede, tüm deneysel veri kullanılarak 

elde edilen gama spektrumunda bu uyarılmış seviyelerin gözlemlenmesi sonucunda, gerekli 

“gate” uygulamalarıyla 58Zn çekirdeğinin implantasyonunu takip eden beta bozunumu 

gecikmeli gama bozunumu ilişkilendirme analizlerini yapmak mümkündür. Bu yöntem ile yine 

58Zn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömrü ölçülebilmiş, ancak bu kez gama bozunumlarından 

yararlanılmıştır. Bunun en önemli sebebi gama bozunumlarının çekirdekler için karakteristik 

olması nedeniyle çekirdeklerin karakterleri hakkında doğrudan bilgi verebiliyor olmasıdır. 

Diğer bir ifadeyle, eğer 58Cu çekirdeğinin uyarılmış seviyeleri gama spektrumunda 

gözlemlenebiliyorsa; tersinir düşünülerek sorulan bu uyarılmış seviyelerin gözlemlenmesine 

sebep olan beta bozunumu hangisidir ve bu uyarılmış seviyeler için gama geçişlerinin zamanları 

hangi implantasyon – beta bozunumuyla ilişkilidir sorularının cevabı aranmıştır. 

Malzeme ve Yöntem bölümünde ayrıntılarıyla anlatılan ve deney düzeneğinde yer alan HpGe 

Clover detektörleri, ilgili gama bozunumlarının tespiti için kullanılmıştır. Bunun için Bulgular 

bölümünde detaylı bir şekilde anlatılan 152Eu ve 133Ba kaynaklarıyla yapılan enerji 

kalibrasyonlarına ek olarak, deney verisinde gözlemlenen 54Fe izomerinin uyarılmış seviye 

enerjileri[11] de kullanılarak deney süresince toplanan bütün gama bozunumu verileri için 

kalibrasyonu tamamlanmış gama enerji spektrumu elde edilmiştir. Bu çalışma yine tüm verinin 

paketler halinde incelenmesiyle gerçekleştirilmiş, kullanılan bu hassas analiz yöntemi 

sayesinde kaynaklar ile yapılan enerji kalibrasyonları için hata payları minimum seviyeye 

düşürülmüştür. 

58Cu çekirdeğinin uyarılmış seviyelerine ait ilgili gama geçişlerinin incelenebilmesi için gerekli 

ilk aşama, 58Zn çekirdeğinin DSSSD detektöründe implantasyon şartı için gerekli “gate” 

koşulunun uygulanmasıdır. Bunun için tüm deneysel veri ile oluşturulan iyon belirleme 

spektrumlarında sadece 58Zn çekirdeği seçilecek şekilde implantasyon “gate” şartı konulmuştur 
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ve sadece 58Zn çekirdeğine ait beta bozunumlarının incelenebilmesi için olanak sağlanmıştır. 

Şekil 4.36, iyon belirleme spektrumunda 58Zn çekirdeğinin konumunu ve bu çekirdek için 

uygulanan seçim şartını temsili olarak göstermektedir. 

 

Şekil 4.36: İyon belirleme spektrumunda 58Zn çekirdeğinin konumu ve bu çekirdek için uygulanan 

implantasyon “gate” koşulunun temsili gösterimi. Yapılan bu seçim sayesinde, DSSSD 

detektöründe gerçekleşen tüm bozunum olayları 58Zn çekirdeğinin implantasyonu ile 

ilişkilendirilmiştir. 

 

Diğer yandan, tüm deneysel gama enerji verisi kullanılarak oluşturulan gama enerji 

spektrumunda, temel seviye spin parite değeri 1+ olan 58Cu çekirdeğinin uyarılmış seviyelerine 

ait 203 keV ve 848 keV enerjili gama geçişleri başarıyla gözlemlenmiştir. Şekil 4.37, 

gözlemlenen bu gama geçişlerini göstermektedir. 
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Şekil 4.37: 58Cu çekirdeğinin uyarılmış seviyelerine ait 203 keV ve 848 keV enerjili gama bozunumları. 

Spektrumda gözlemlenen 511 keV, beta bozunumları sonucunda meydana gelen elektron ve 

pozitron parçacıklarının birleşmesini gösteren gama enerjisidir. 

Bir sonraki aşama, gözlemlenen bu 203 keV ve 848 keV enerjili gama geçişlerinin DSSSD 

detektöründe gerçekleşen beta bozunumlarıyla ilişkilendirilmesidir. Bu ilişkilendirmeler, her 

iki gama geçişi için de farklı “gate” koşulu uygulanarak yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle gama 

spektrumu üzerinde sadece 203 keV ve 848 keV enerjili gama geçişleri seçilmesiyle ve bu 

geçişlerin implante olan 58Zn çekirdeklerinin yaptığı beta bozunumlarıyla karşılaştırılmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşama her iki gama geçişi için de birbirinden bağımsız olarak 

tekrarlanmıştır. Gama bozunumlarının sürekli Trigger yapısında bulunması ve deney saatinin 

sürekli veri kaydediyor olması, her bir gama geçişi için zaman verisinin incelenebileceğini 

göstermiştir. Bu sayede, gerçekleşen tüm 58Zn implantasyon olayları ve ilgili zaman verileri, 

seçilen bu gama enerjileri ve kayıt anlarıyla ilişkilendirilebilmiştir.  

 

58Zn çekirdeğinin yapmış olduğu beta bozunumunu takiben gözlemlenen 58Cu çekirdeğinin 

uyarılmış seviyelerine ait gama geçişlerinden yararlanılarak ölçülen 58Zn beta bozunumu yarı 

ömür değeri 203 keV gama enerjisi kullanıldığında 83(2) ms, 848 keV gama enerjisi 

kullanıldığında ise 98(19) ms olarak tespit edilmiştir. Bu değerler DSSSD üzerinde 58Zn 

çekirdeğinin yapmış olduğu implantasyon – beta bozunumu sonucu ölçülen yarı ömür değeri 

olan 86(2) ms ile tamamen örtüşmektedir. Böylece 58Zn egzotik çekirdeğinin yarı ömür 
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ölçümleri iki farklı yöntem kullanılarak doğrulanmış ve literatür katkısı hata payları daha da 

düşürülerek geliştirilmiştir[7]. Bu beta bozunumunun incelenmesi, ilgili gama geçişleri için 

Fermi ve Gamow – Teller geçiş şiddetlerinin hesaplanmasıyla tamamlanmıştır. Bu gama 

bozunumları için hesaplanan şiddet değerleri, hesaplanmış olan Fermi ve Gamow –Teller geçiş 

şiddetleri Tablo 4.6’ da özetlenmiştir.  

Tablo 4.6: 58Zn çekirdeğinin 58Cu çekirdeğine beta bozunumu sonucu gözlemlenen uyarılmış seviyelere 

ait gama bozunumları ve bu gama bozunumları kullanılarak hesaplanmış olan gama şiddetleri, 

dallanma oranları, Fermi ve Gamow-Teller geçiş şiddetlerinin değerleri. 

Eᵞ (keV) Şiddet Iᵞ (%) T1/2 (ᵞ) Ex (keV) Iβ (%) B(F) B(GT)  

848(1) 6(1) 98(19) 1051(1) 6(1)  0.17(3)  

203(1) 80(9) 83(2) 203(1)a 74(9) 2.0   

   temel seviye 20(9)  0.30(13)  

a: İzobarik analog seviye 

 

Bu sonuçlar, ilgili bozunuma ait bozunum şeması çizilerek Şekil 4.38’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.38: 58Zn çekirdeğine ait beta bozunumu yarı ömür değerlerinin iki farklı yöntem olan 

implantasyon – beta bozunumu ve implantasyon – beta bozunumunu gecikmeli gama 

bozunumları ile ölçülmesiyle elde edilen sonuçlar. IAS, İzobarik analog seviyeyi ve QEC  

reaksiyon enerjisini göstermektedir. 
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4.7. 58Zn ÇEKİRDEĞİNİN BETA BOZUNUMU SONUCU İNCELENEN DSSSD 

SPEKTRUMU 

DSSSD detektöründe implantasyona uğrayan 58Zn çekirdeklerinin beta bozunumları yarı ömür 

ölçümleri ve beta bozunumlarının takiben gözlemlenen kız çekirdek 58Cu için uyarılmış 

seviyelere ait ölçümler ve ilgili hesaplamalar başarıyla tamamlandıktan sonra, bu çekirdeğin 

bozunumuna ait bir fiziksel olay daha incelenmek istemiştir. Bu olay, kız çekirdek 58Cu 

tarafından herhangi bir proton bozunumu yapılıp yapılmadığıdır. Proton bozunumu tercihi 

önemli bir fiziksel olaydır ve kararlılık bölgesinden uzak çekirdeklerin yapısı hakkında önemli 

bilgiler sunmaktadır. Şekil 4.39, bu olayı ve ilgili çekirdeklerin nükleer tablodaki konumlarını 

göstermektedir. 

 

Şekil 4.39: 58Zn çekirdeğine ait beta bozunumu sonucu gözlemlenen kız çekirdek 58Cu için proton 

bozunumu. Bu bozunum sonucunda 58Cu çekirdeğinin doğrudan 57Ni çekirdeğine bozunum 

yapması ve buna bağlı olarak ilgili proton için bozunum enerjisinin DSSSD yüklü parçacık enerji 

spektrumunda gözlemlenmesi beklenmiştir. 

Bunun için, yine 58Zn çekirdeğinin implantasyon olayı için uygulanan “gate” koşuluyla sadece 

58Zn çekirdeğinin beta bozunumuyla ilgili olayları inceleyebilmek üzere DSSSD yüklü parçacık 

enerji spektrumu oluşturulmuştur. 58Cu çekirdeğinin proton ayrılma enerjisinin 2872.9 (7) keV 

[59] ve DSSSD yüklü parçacık enerji spektrumunun 6 MeV gibi çok daha yüksek enerji 
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değerlerine kadar kalibre edilebilmiş olmasına rağmen, bu proton bozunumuna dair herhangi 

bir fiziksel olaya rastlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle, 58Cu çekirdeğinin proton bozunumu 

yapmadığı ve yapısındaki 29 protonu dağılmadan bir arada tuttuğu sonucuna varılmıştır. 

Dolayısıyla, 58Cu çekirdeğinin kararlı hale gelebilmek için tercih ettiği tek yol beta bozunumu 

yaparak 58Ni çekirdeğine dönüşmesi olarak yorumlanmıştır. Şekil 4.40, elde edilen DSSSD 

yüklü parçacık enerji spektrumunu göstermektedir. 

 

Şekil 4.40: Yüklü parçacık bozunumları için oluşturulan DSSSD enerji spektrumu.58Zn implantasyon 

olaylarıyla ilişkilendirilen bu yüklü parçacık bozunumları sonucunda herhangi bir proton 

bozunumuna rastlanmamıştır. Düşük enerji bölgesindeki belirgin tepe bölgesi, beta 

parçacıklarının (elektron ve pozitron) deteksiyonunu temsil etmektedir. 

4.8. 57Zn, 48Cr, 45V ÇEKİRDEKLERİNE AİT BETA BOZUNUMLARININ 

İNCELENMESİ 

Bu tez çalışması süresince gerçekleştirilen analiz çalışmalarında, beta bozunumları incelenen 

16 adet egzotik pf-kabuk çekirdeğine ek olarak, analiz çalışmalarının kapsamını 

genişletebilmek ve deney süresince toplanan veriden en fazla şekilde yararlanabilmek amacıyla 

3 farklı çekirdek için daha çalışmalar yapılmıştır. Beta bozunumları yarı ömürleri ölçülmek 

istenen bu çekirdekler 57Zn, 48Cr ve 45V çekirdekleridir. Diğer 16 adet çekirdek için kullanılan 

yöntemde olduğu gibi, bu çekirdeklerin de önce iyon belirleme spektrumlarındaki konumları 

tespit edilmeye çalışılmış ve DSSSD detektöründe yaptıkları implantasyonları takiben 
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gerçekleşen beta bozunumları incelenmiştir. Şekil 4.41, bu üç çekirdeğin iyon belirleme 

spektrumundaki konumlarını göstermektedir. 

 

Şekil 4.41: 57Zn, 48Cr ve 45V çekirdeklerinin iyon belirleme spektrumundaki konumları. Her üç 

çekirdeğinden de iyon belirleme spektrumunun odak bölgesinin merkezinden oldukça uzakta 

olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak bu iyonlar için yapılan seçimlerin kontaminasyona 

maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen deneysel çalışma boyunca elde edilen fragmantasyon ürünü çekirdek bölgesi 

oldukça geniş bir bölge olarak gözlemlenmiş ve bu üç çekirdeğin iyon belirleme 

spektrumlarındaki konumları için analiz çalışmaları başlatılmıştır. Ancak, deney süresince 

kullanılan dipol magnetlerin ve diğer materyaller aracılığıyla uygulanan filtreleme işlemlerinin, 

bu üç çekirdeğin iyon belirleme spektrumunun odak noktasından uzaklaşmasına ve 

beklenenden daha az oranlarda implante olmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Buna ek 

olarak, odak noktasından uzak sınır bölgelerde magnetik alanın düzgünlüğünü kaybetmesi ve 

bu bölgelere denk gelen çekirdeklerin hareket doğrultularının birbiriyle karışarak üst üste 

gelmesi nedeniyle; bu üç çekirdek için diğer komşu çekirdeklerin sebep olduğu kontaminasyon 

etkisi gözlemlenmiştir. Bu durum da iyon belirleme spektrumlarında uygulanan “gate” 

koşullarına aynı zamanda farklı tip iyonların da ciddi miktarlarda dahil olmasıyla 

sonuçlanmıştır. Dolayısıyla DSSSD detektöründe gerçekleşen implantasyon – beta bozunumu 

için yapılan ilişkilendirmeler, belirgin bir kontaminasyon altında gerçekleştirilmiş ve elde 
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edilen sonuçlar birçok tereddütü de beraberinde getirmiştir. D6 odasında bulunan detektörler 

arasında yer alan diğer bir detektör E3D6 kullanılarak fazladan bir “gate” koşulu daha 

uygulanmış; ancak bu uygulama da yeterli olamamış ve bu üç çekirdek için gerçekleştirilen 

implantasyon – beta bozunumu ilişkilendirmeleri sonucunda ölçülen beta bozunumu yarı 

ömürleri güvenirliğini kaybetmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu tez çalışmasında gerçekleştirilen veri analizi için kullanılan verilerin tamamı, Fransa’da 

bulunan GANIL bünyesinde gerçekleştirilen deneysel çalışma boyunca toplanmıştır. Temeli 

fragmantasyon tipi reaksiyon elde etmek üzerine kurulu olan bu çalışma için, hüzme çekirdek 

64Zn ve hedef çekirdek 58Ni olarak seçilmiştir ve her iki çekirdek de kararlıdır. Araştırma 

merkezinde yer alan iki adet siklotron tipi hızlandırıcı ile hızlandırılan hüzme, sabit hedef 

üzerine bombardıman edilerek reaksiyon elde edilmiştir. Reaksiyon sonucunda elde edilen 

sayıca çok ve farklı tipte egzotik çekirdek LISE Spektrometresi boyunca yol almış, farklı 

filtreleme uygulamalarına maruz kalmış ve fiziksel özellikleri gözlemlenmek istenen egzotik 

çekirdek tiplerinin detektör odasına ulaşması sağlanmıştır. Oldukça kapsamlı bir deney 

düzeneği ve elektronik donanım gerektiren böyle bir çalışma, birçok farklı detektör ve materyal 

kullanılarak kaydedilen birbirinden farklı 150 civarında deneysel parametrenin deney süresince 

kaydedilmesini gerektirmiştir. Veri analizinin ilk aşaması bu deneysel parametrelerin fiziksel 

anlamlarının tanımlanabilmesiyle ve ilgili fiziksel büyüklüklere dönüştürülmesiyle başlamış ve 

elde edilen fiziksel sonuçlar bu tanımlamalar üzerine temellendirilmiştir. 

 

Elde edilen reaksiyon sonucunda farklı seçim aşamalarından geçerek iyon belirleme 

spektrumlarında tespit edilen, detektör odasına ulaşan ve implantasyona uğrayarak durdurulan 

bu egzotik çekirdekler, nükleer tablodaki konumlarından ve nükleer özelliklerinden dolayı daha 

kararlı hale gelebilmek için beta bozunumu yaparak kız çekirdeklerine dönüşmüşlerdir. Bu 

bozunumlar aynı zamanda kız çekirdeklere ait uyarılmış seviyelerin de gözlemlenebilmesi 

anlamına gelmiştir. Bu tez çalışmasının temel amaçlarından biri, kütle numarası 47 – 63 

aralığında değişen 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝐶𝑜27

53 , 𝑁𝑖28
54 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59 , 

𝐺𝑎31
60 , 𝐺𝑎31

61 , 𝐺𝑒32
62  ve 𝐺𝑒32

63  egzotik pf-kabuk çekirdeklerinin yaptıkları beta bozunumlarının yarı 

ömürlerini mümkün en az hata payıyla ölçmektir. Şekil 5.1, bu çekirdeklerin nükleer tablodaki 

yerini göstermektedir. 
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Şekil 5.1: Beta bozunumları incelenen 16 adet pf-kabuk çekirdeğinin nükleer tablodaki konumları. Her 

iki grup çekirdek, Tz izospin numaralarına göre sınıflandırılarak gösterilmiştir. 

Kullanılan deneysel teknik ve hassas veri analizi yaklaşımı ile deney süresince toplanan veriden 

en yüksek seviyede ve en verimli şekilde yararlanılmıştır. Buna bağlı olarak analiz 

çalışmalarında kullanılan çekirdek ve dolayısıyla bozunum olaylarının sayısının çok yüksek 

olması sağlanmıştır.  
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Şekil 5.2: Beta bozunumları incelenen 16 adet çekirdeğin iyon belirleme spektrumundaki konumları ve 

DSSSD detektöründe implante olan çekirdek sayıları ile olan ilişkisi. 

Seçilen hüzme ve hedef çekirdeğin gireceği bir reaksiyonun, bu çekirdek bölgesinde bahsedilen 

ürün çekirdekler için yüksek tesir kesitlerini getirmesi beklenmiştir. Ayrıca, deney süresince 

uygulanan magnetik alan, filtre ve seçim işlemleri ürün çekirdeklerin hareket doğrultuları 

boyunca merkezde yoğunlaşmalarına sebep olmuştur ve bu durum da üretilen çekirdekler 

arasında bu merkez bölgeye yakın olan çekirdeklerin detektör bölgesine varma olasılıklarını 

daha yüksek hale getirmiştir. 55Ni, en fazla implantasyon olayının gözlemlendiği çekirdektir. 

Merkez bölgesi odak noktası olan iyon belirleme spektrumlarında, merkezden düşey veya yatay 

uzaklaşma durumlarında üretilen veya detektör bölgesine ulaşan çekirdek sayısı, dolayısıyla da 

gerçekleşen implantasyon olayı sayısı dramatik bir şekilde düşmektedir. 

 

16 adet çekirdek için elde edilen bu yüksek istatistik değerleri ve kullanılan implantasyon – 

beta bozunumu ilişkilendirme analiz yöntemi ile bu çekirdeklerin yapmış oldukları beta 

bozunumlarına ait yarı ömür değerleri birçoğu için çok düşük hata payları içerecek şekilde 

başarıyla ölçülebilmiştir. Bunların arasından 12 adet çekirdek için mevcut literatür değerleri 

sadece doğrulanmakla veya referans aralığında bulunmakla kalmamış, aynı zamanda ölçülen 

yarı ömür değerlerine ait hata payları çok daha fazla düşürülerek geliştirilmiştir. Bu sayede, 
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kullanılan analiz yöntemlerinin ve yaklaşımlarının doğruluğu sadece tek bir çekirdek için değil, 

sistematik olarak doğrulanmıştır.  

 

Elde edilen sonuçlar biraz daha ayrıntılı incelendiğinde, dikkat çekici bazı bulgulara ve 

bulguların getirdiği önemli fiziksel sonuçlara ağırlık verilmesi gerektiği açıkça anlaşılmıştır. 

Bu çekirdeklerden 𝐶𝑜27
53 , 𝑁𝑖28

55 , 𝐶𝑢29
56 , 𝐶𝑢29

57 , 𝑍𝑛30
58 , 𝑍𝑛30

59  ve 𝐺𝑎31
60  için bugüne kadar ölçülen ve 

literatürde bulunan tüm yarı ömür değerleriyle örtüşen sonuçlar elde edilmiş ve aynı zamanda 

her bir çekirdeğin yarı ömrü için bugüne kadar ki ölçülen en düşük hata paylarına ulaşılmıştır. 

Bu durum, nükleer tablodaki yarı ömür değerlerinin üst üste gelip belirsizliğin arttığı bir 

bölgede yer alan bu çekirdekler için oldukça kritiktir ve bu sonuçlar ile bu çekirdekler 

arasındaki belirsizlikler en aza indirgenerek çalışmanın özgünlüğü arttırılmıştır. 𝐶𝑟24
47 , 𝑀𝑛25

49 , 

𝐹𝑒26
50 , 𝐹𝑒26

51 , 𝐶𝑜27
52 , 𝑁𝑖28

54 , 𝐺𝑎31
61  ve 𝐺𝑒32

63  çekirdeklerinin tamamı için birbirinden farklı mevcut 

literatür yarı ömür değerleriyle örtüşen ve birçok durumda hata paylarının düşürüldüğü daha 

kesin ölçüm sonuçları elde edilmiştir. 62Ge çekirdeği için ise durum çok daha dikkat çekicidir. 

Bu çekirdek için bugüne kadar sadece bir çalışma yapılmış ve benzer deneysel tekniğin 

kullanıldığı bu çalışmada 62Ge çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömür değeri 129(35) ms olarak 

ölçülmüştür. Ancak kullanılan istatiksel verinin zayıf oluşu ve bu durumun yarı ömür fit 

işlemini doğrudan etkileyişi bu sonucun güvenirliğini zayıflatmış ve ölçümün hata payını 

yükseltmiştir. Bu tez çalışmasında ise diğer 15 çekirdek için kullanılan tekniğin aynısı 

kullanılarak bu çekirdek için beta bozunumu yarı ömür değeri 76(6) ms olarak ölçülmüştür. Bu 

sonuç, yayınlanan makale çalışmasında da bu şekilde kabul görmüş ve dikkat çekmiştir. Tablo 

5.1 ve Tablo 5.2, elde edilen sonuçları ve yukarıda tartışılan sonuçları özet halinde sunmaktadır. 
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Tablo 5.1: Bu tez çalışmasında Tz = −1 izospinli çekirdekler için deneysel veri ile ölçülen beta 

bozunumu yarı ömür değerlerinin mevcut güncel literatür verileriyle karşılaştırılması ve tez 

çalışması ile elde edilen sonuçların literatür katkısı. Parantez içlerindeki her bir değer, ilgili ölçüm 

için belirlenen hata payıdır. 

Beta bozunumu 

yapan çekirdek 

𝐓𝐳 = −𝟏 

T1/2[ms] 

Mevcut güncel 

literatür 

T1/2[ms] 

Bu tez 

çalışması 

Literatür 

Değerlendirmesi ve 

Sonuç 

62Ge 129 (35) [35] 76 (6) 

Hata payı düşürüldü. 

Referans değerden 

uzak ve bu değer ile 

örtüşmeyen bir değer 

ölçüldü. 

60Ga 
70 (15) [36] 

70 (13) [35] 
76 (3) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

58Zn 
86 (18) [18] 

83 (10) [35] 
86 (2) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

56Cu 

78 (15) [37] 

93 (3) [38] 

82 (9) [35] 

80 (2) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

54Ni 

106 (12) [39] 

103 (9) [35] 

114.2 (3) [4] 

110 (2) 

Doğrulandı veya kısmi 

olarak geliştirildi, hata 

payı düşürüldü. 

52Co 

115 (23)[40]a 

112 (3)[41]a 

102 (6)[41]b 

111 (4)c 

Doğrulandı veya kısmi 

olarak geliştirildi, hata 

payı düşürüldü. 

50Fe 
155 (11) [42] 

152.1 (6) [4] 
145(13) 

Doğrulandı. 

a 6+ temel seviyesi için T1/2 değeri 
b 2+ izomerik seviye için T1/2 değeri 
c Bu T1/2 değeri, 6+ temel seviyesi ve 2+ izomerik seviyesi için bozunumun karışımını temsil ediyor 

olabilir. 
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Tablo 5.2: Bu tez çalışmasında Tz = −1/2 izospinli çekirdekler için deneysel veri ile ölçülen beta 

bozunumu yarı ömür değerlerinin mevcut güncel literatür verileriyle karşılaştırılması ve tez 

çalışması ile elde edilen sonuçların literatür katkısı. Parantez içlerindeki her bir değer, ilgili ölçüm 

için belirlenen hata payıdır. 

Beta bozunumu 

yapan çekirdek 

𝐓𝐳 = −𝟏/𝟐 

T1/2[ms] 

Mevcut güncel 

literatür 

T1/2[ms] 

Bu tez çalışması 

Literatür 

Değerlendirmesi 

ve Sonuç 
63Ge 95(23)(20) [43,44] 

150 (9) [35] 
156 (11) Doğrulandı. 

61Ga 
150 (30) [43,44] 

168 (3) [45] 

148 (19) [35] 

163 (5) 

Doğrulandı veya 

kısmi olarak 

geliştirildi, hata 

payı düşürüldü. 

59Zn 
182.0 (18) [46] 

173 (14) [35] 
174 (2) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

57Cu 

223 (16) [47] 

199.4 (32) [48] 

196.3 (7) [49] 

183 (17) [35] 

195 (4) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

55Ni 

189 (5) [50] 

208 (5) [51] 

212.1 (38) [52] 

204 (3) [39] 

196 (5) [35] 

203 (2) 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

53Co 

262 (25)a[53] 

267 (25)a[52] 

240 (20)a [54] 

240 (9)a [35] 

247 (12)b [55] 

245 (3)c 

Geliştirildi ve hata 

payı düşürüldü. 

51Fe 
245 (7) [50] 

310 (5) [51] 

305.0 (43) [52] 

288 (6) 

Doğrulandı veya 

kısmi olarak 

geliştirildi, hata 

payı düşürüldü. 

49Mn 384 (17) [56] 

381.7 (74) [52] 
380 (30) 

Doğrulandı veya 

kısmi olarak 

geliştirildi, hata 

payı düşürüldü. 

47Cr 

460.0 (15) [57] 

452 (18) [50] 

508 (10) [58] 

472.0 (63) [52] 

460 (80) 

Referans aralığında 

ölçüldü. Odak 

çekirdeklerden 

uzak olması hata 

payını yükseltti. 
a 7/2- temel seviyesi için T1/2 değeri 
b 19/2- izomerik seviye için T1/2 değeri 
c Bu T1/2 değeri, 7/2- temel seviyesi ve 19/2-  izomerik seviyesi için bozunumun karışımını temsil ediyor 

olabilir. 
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Bu tez çalışması kapsamında ilgili çekirdeklerin tamamı için ölçülmüş yarı ömür değerleri aynı 

zamanda izospin değerlerine göre de sınıflandırılarak Şekil 5.3’ te grafik halinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.3: Beta bozunumları incelenen 16 adet çekirdek için ölçülen yarı ömür değerlerinin ve hata 

paylarının kütle numaralarına göre değişimi. Bu değerlere ek olarak 46Cr ve 48Mn çekirdekleri için 

yarı ömür değerleri literatür bilgisi kullanılarak eklenmiştir [4,60]. 

Bu çekirdekler dışında, toplanan deneysel veride varlığı tespit edilen üç çekirdek için daha 

implantasyon – beta bozunumu ilişkilendirmeleri kullanılarak beta bozunumu yarı ömür 

değerlerinin ölçülmesi planlanmıştır. Bunlar 57Zn, 48Cr ve 45V çekirdekleridir. İyon belirleme 

spektrumlarında yerleri oldukça zor tespit edilebilen bu çekirdekler için ne yazık ki beklenen 

sonuçlara ulaşılamamıştır. Bunun temel sebebi, bu üç çekirdeğin iyon belirleme spektrumunun 

odak noktasından çok uzakta yer alması nedeniyle reaksiyon tesir kesitlerinin çok düşük 

olmasıdır. Diğer önemli gözlem ise spektrometre boyunca kullanılan dipol magnetler tarafından 

uygulanan magnetik alanın uç noktalarda düzgünlüğünü kaybetmesidir. Bu nedenle bu 

çekirdekler için iyon belirleme spektrumlarında uygulanan “gate” şartları diğer komşu farklı 

çekirdekler kaynaklı kontaminasyonu beraberinde getirmiştir. Diğer bir ifadeyle bu çekirdekler 

için yapılan seçim işlemleri saflığını kaybetmiş ve ölçümlere komşu çekirdeklerin 

implantasyon olayları da dahil olmuştur. Sonuç olarak, bu üç çekirdek için yapılan çalışmalar 

tespit aşamasında kalmış; ancak deney düzeneğinin limitlerinin ve kontaminasyon etkisinin 

sonuçları ne kadar belirgin bir şekilde etkileyebileceği anlaşılmıştır. Bu durum, aynı zamanda 
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incelenen 16 çekirdek için seçim şartlarının ve analiz yöntemlerinin ne derece titizlikle 

yapıldığının ve doğruluğunun diğer bir ispatıdır. 

 

Beta bozunumu yarı ömürlerinin 16 farklı çekirdek için implantasyon – beta bozunumu 

ilişkilendirmeleri ile ölçülmesine ek olarak, bu tez çalışmasında bu çekirdeklerden 58Zn 

çekirdeğinin beta bozunumu daha da ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışma, 

implantasyon – beta bozunumu olayını takiben gözlemlenen gama bozunumlarının incelenmesi 

üzerine dayanmaktadır. Bunun için iyon belirleme spektrumlarında 58Zn çekirdeği için konulan 

“gate” şartıyla incelenen beta bozunumları, 58Cu çekirdeğinin bilinen uyarılmış seviye gama 

geçişleri olan 203 keV ve 848 keV ile ilişkilendirilmiştir.  Bu gama geçişleri, gama enerjisi 

spektrumunda başarıyla gözlemlenmiştir. Gama bozunumlarının çekirdekler için karakteristik 

olma özelliği dikkate alınarak; eğer bu gama geçişleri söz konusuysa bu geçişler hangi anda 

gerçekleşen beta bozunumuyla ilişkilidir sorularının cevabı aranmıştır. Dolayısıyla deney 

saatinin kullanılması, bu gama geçişleri için uygulanan “gate” koşulu ve bahsedilen bu tersinir 

yaklaşım ile her iki gama enerjisi birbirinden bağımsız şekilde kullanılarak 58Zn çekirdeğinin 

beta bozunumu yarı ömür değeri beta gecikmeli gama bozunumları ile ölçülmüştür. 58Zn 

çekirdeğinin iki farklı yöntem ile ölçülen ve birbirleriyle tamamen örtüşen yarı ömür değerleri 

Tablo 5.3’ te özetlenmiştir. 

Tablo 5.3: 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu yarı ömrünün iki farklı analiz yöntemi kullanılarak 

ölçülmesi. Parantez içlerindeki her bir değer, ilgili ölçüm için belirlenen hata payıdır. 

İncelenen Çekirdek Yöntem T1/2 [ms] 
58Zn implantasyon – beta bozunumu 

ilişkilendirmeleri 

86(2) 

58Cu implantasyon – beta bozunumu gecikmeli 

203 keV gama bozunumu ilişkilendirmeleri 

83(2) 

58Cu implantasyon – beta bozunumu gecikmeli 

848 keV gama bozunumu ilişkilendirmeleri 

98(19) 

 

Bu üç değerin birbiriyle örtüşmesi; özellikle de gama bozunumları kullanılarak elde edilen yarı 

ömür değerlerinin implantasyon – beta bozunumu ilişkilendirmeleri sonucunda ölçülen değeri 

doğrulaması, bu çalışmanın ne kadar kapsamlı ve aynı zamanda tüm sonuçların birbirinin 

tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir. 
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𝑍𝑛2830
58  çekirdeğinin beta bozunumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin diğer bir sebebi ise 

bu çekirdeğin yapmış olduğu beta bozunumunun, ayna çekirdek 𝑁𝑖3028
58  kullanılarak 

gerçekleştirilen yük değişim reaksiyonuyla karşılaştırılmasına olanak sağlamasıdır. 𝑍𝑛2830
58  

çekirdeğinin izospin değeri –1, 𝑁𝑖3028
58  çekirdeğinin izospin değeri ise +1’ dir. Bu iki çekirdek 

ayna çekirdekler olduğu için temel seviye spin ve parite değerleri de aynı olur ve aynı nükleer 

yapıya sahiplerdir. Buradan yola çıkılarak, bu iki çekirdek arasındaki nükleer yapı ilişkisi de 

incelenmiştir. 58Ni(3He,t)58Cu yük değişim reaksiyonunda elde edilen uyarılmış seviyelere 

bakıldığında, reaksiyon sonucunda elde edilen 58Cu çekirdeğine ait uyarılmış seviyeler arasında 

203 keV ve 1151 keV olduğu görülmektedir [16]. Şekil 5.4, yük değişim reaksiyonunda elde 

edilen 203 keV ve 1151 keV enerjili uyarılmış seviyeleri, Şekil 5.5 ise bu tez çalışmasında 

gözlemlenen 203 keV ve 848 keV enerjili gama geçişlerini göstermektedir. 

 

Şekil 5.4: 58Ni(3He,t)58Cu yük değişim reaksiyonu sonucunda 58Cu çekirdeğine ait 203 keV ve 1051 keV 

enerjili uyarılmış seviyeler [16]. 

 

Şekil 5.5: 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu sonucu elde edilen kız çekirdek 58Cu için uyarılmış 0+ ve 1+ 

seviyelerine ait gama bozunumları, sırasıyla 203 keV ve 848 keV[7]. 
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İki farklı deneysel yöntemle elde edilen bu sonuçlar, izospin değeri T = 1 için ayna çekirdekler 

arasındaki izospin simetrisiyle açıklanmaktadır. 58Zn tarafından yapılan beta bozunumu sonucu 

gözlenen fiziksel olaylar ve yük değişimi reaksiyonu ile elde edilen 58Cu çekirdeğinin uyarılmış 

durumundaki fiziksel olaylar birbirleriyle tamamen örtüşmektedir. 58Zn çekirdeğinin beta 

bozunumu yarı ömrünün çok düşük bir hata payıyla ölçülmüş olması oldukça önemlidir.  

203 keV ve 848 keV enerjili uyarılmış seviyelere ait dallanma oranları ve kısmi yarı ömürlerin 

de hesaplanmasından sonra 58Cu çekirdeğinin uyarılmış seviyeleri için kesin B(F) ve B(GT) 

değerleri hesaplanmış ve bu ayna çekirdek ikilisi için izospin simetrisi çalışması 

tamamlanmıştır. Elde edilen bu kesin B(GT) değerleriyle, 58Cu çekirdeğinin daha yüksek 

enerjili uyarılmış seviyelerinin hesaplanabilmesine olanak sağlanmıştır. Şekil 5.6, elde edilen 

bu sonuçları ve ilgili beta bozunumuna ait bozunum şemasını göstermektedir. 

 

Şekil 5.6: 58Zn çekirdeğinin beta bozunumu, ölçülen ve hesaplanan sonuçlarla birlikte güncellenen 

bozunum şeması. 

Son olarak, incelenen DSSSD yüklü parçacık enerji spektrumunda, bu beta bozunumunu 

takiben gerçekleşen herhangi bir proton bozunumuna rastlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle, 58Cu 

çekirdeğinin herhangi bir proton bozunumu yapmadığı, kararlı hale gelebilmek için sadece beta 

bozunumu yaparak 58Ni çekirdeğine dönüştüğü tespit edilmiştir. Böylece kullanılan bu deneysel 

veri ile kararlılık bölgesi civarındaki bir diğer çekirdek olan 58Cu için proton bozunumu 

ihtimalinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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