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     CERN:   Bilim ve Teknolojinin Hızlandırıcısı
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ORTAK BiR YÖNÜMÜZ

• Merak - Sizleri ve bizleri bir araya getiren…

• Konuklar:

• CERN’de ne oluyor?

• Orada olanlar bizi etkiler mi?

• CERN’dekiler + Konuklar:

• Evren nasıl çalışır?

• Evrenin yapıtaşları nelerdir?

• Bu seminer:

• Yanıtlar ancak gerçekten tatminkarsa…

• Bir değil bir çoğumuz burada.

• Yoksa bilmediklerimizi açıklıkla söyleyerek.
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BİRAZ COĞRAFYA
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BİRAZ COĞRAFYA
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SINIRDA BİR YERLEŞKE

• İsviçre-Fransa sınırında 10000 nüfuslu bir yerleşke

• Uluslararası toprak - vergisiz, çalışanlar işleri ile ilgili konularda 
diplomatik dokunulmazlık sahibi

• Adresi:   CH-1211   F-01631

• İki ayrı postane = iki ayrı posta kodu
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Sıradan güneşli bir 
gün. Manzara: Alpler 
ve bir süpermıknatıs...

5



“Modern” sanat eserleri ve 
yerleşkenin su fıskiyesi…
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NOBEL ÖDÜLLERİ
• Doğrudan CERN’deki çalışmalardan çıkan Nobel’ler:

• 1984, W ve Z bozonlarının keşfi: Carlo Rubia ve Simon Van der Meer

• 1992, parçacık algıçlarının (multi-wire proportional chamber) geliştirilmesi: 
Georges Charpak

• CERN - Nobel alanların tercihi:

• CERN’ün ilk yöneticisi: Felix Bloch – 1952 Fizik Nobeli

• CERN’deki büyük deneylerinden L3’ün başı: Sam Ting – 1976 Fizik Nobeli

• CERN’deki büyük deneylerinden ALEPH’in başı, 1960lardan beri CERN 
fizikçisi: Jack Steinberger – 1988 Fizik Nobeli
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SAYILARLA CERN
• 2256 daimi çalışan

• ~ 700 sözleşmeli personel

• ~ 9500 kullanıcı

• Bütçe (2009) 1100 MCHF
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CERN: (Conseil) Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire 

Kuruluş : 1954

20 üye ülke
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CERN KURULU

• CERN Kurulu, 20 üye ülkenin herbirinden görevlendirilen 
2’şer resmi temsilciden oluşuyor.

• Üye ülke temsilcilerinin biri, ülkesinin bakanlar kurulunu, 
ikincisi ise ulusal bilim politikasını temsil ediyor.

• CERN’e üyelik sürecimiz tamamlandığında, CERN kurulunda 
bulunacak temsilcilerimiz aracılığıyla Türkiye de CERN için 
alınan kararlarda söz sahibi olacak...
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64 tanesi Türkiye üniversitelerinden 89 kullanıcı
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Two new examples of production by neutrinos and subsequent decay of charged charmed hadrons are reported. To- 
gether with two similar events reported previously they show that the lifetime of charged charmed particles is in the neigh- 
bourhood of 5 X 10 -13 s, as expected from current theoretical models. One of the new events is identified as a baryon 

÷ ÷ -~ pTr+K - with a proper decay time (7.3 -+ 0.1) A c of mass 2.295 +- 0.015 GeV/c 2 which undergoes the decay process A c 
X 10 -13 s. 

As yet ,  nearly three years after charmed particles 
were identified in e+e - collisions at SPEAR [1 ], no 
conclusive measurement of  their lifetime has been 
made, and rather conflicting results have been reported,  
in fact, from experiments based on different tech- 
niques [ 2 - 4 ] .  Also the experimental  evidence for the 

i Now at Laboratori Nazionali INFN, Frascati, Italy. 
2 Now at Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di 

Milano, Italy. 
3 Chercheur qualifi6 FNRS, Belgium. 
4 Chercheur IISN, Belgium. 

existence of  charmed baryons remains meagre [5]. 
According to current theoretical ideas [6], charmed 

particles are all expected to have lifetimes, r c, of the 
same order of  magnitude. These can be evaluated on 
the basis of  the elementary quark/~ decay c ~ s + e ÷ 
+ v e by substituting the mass m c of  the c-quark into 
the formula for muon decay. One obtains for the in- 
clusive electronic decay rate F e = (rnc/rn,)5 ( 1 / r , ) ,  
where m ,  and r ,  are the mass and lifetime of  the 
muon. Allowing for first-order gluon effects and the 
finite mass of  the s-quark, Cabibbo et al. have recent- 
ly obtained [7] 
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TÜRKİYE  VE CERN

 Türkiye 1961’den beri CERN 
Konseyi’nde Gözlemci

 2008: İşbirliği anlaşması
 2009: Üyelik başvurusu

 Türkiye’de deneysel yüksek enerji fiziği 1966’da 
ODTÜ’de başlıyor.

 90‘larda Boğaziçi ve Çukurova üniversitelerinin de 
Chorus ve Charm gibi deneylere katılmasıyla genişliyor.

 Şu anda aktif olduğumuz araştırmalara örnekler:
 LHC deneyleri: ATLAS ve CMS
 CERN Axion Solar Telescope
 CLIC hızlandırıcı ArGe

Türk bilim insanlarının CERN’deki faaliyetleri

Volume 80B, number 4,5 PHYSICS LETTERS 15 January 1979 

OBSERVATION OF A SECOND CHARMED PARTICLE PRODUCED BY A HIGH ENERGY 
NEUTRINO AND DECAYING AFTER A FEW TIMES 10 -13 s 
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The production and decay of a charmed particle has been observed in a v induced reaction in nuclear emulsion From a 
kinematical analysis of the decay, the flight time of the particle has been determined to be a few times I0 -13 s. 

The hfetimes of charmed particles have recently 
been predicted by Cabibbo and Maiam [1] to be about 
7 X 10 -13 s. From the failure to resolve two vertices 
in dxmuon events produced by high energy neutrino 
interactions, two bubble chamber groups have set an 
upperhmlt  for such hfetlmes at about 10 -12 s [2,3].  
On the other hand, some recent emulsion data on the 
hadro- and photoproduct lon of  new particles have 
seemed to indicate lifetimes around 10 -14 s or even 
less [4,5].  Such lifetimes are scarcely reconcilable 
with the theoretical expectations for charmed particles. 

a Middle East Techmcal Umverslty, Ankara 
b Inter-University Institute for High Energies, ULB-VUB, 

Brussels 
c CERN, Geneva 
d Umversity College, Dublin 
e University College London, London 
f Open University, Milton Keynes 
g Istituto di Flsica dell'Umversit~ dl Plsa, lshtuto Nazxonale 

di Flslca Nucleare-sezlone dl Plsa 
h lstltuto dl Flslca dell'Universit~ di Roma, lstituto Nazlonale 

di Flstca Nucleare-sezione dx Roma 
I lstltuto dI Flslca dell'Umversit~ dl Tormo, Istituto Nazmnale 

dI Flsica Nucleare-sezlone di Tormo 
I Now at Laboratorl Nazionah Frascati, Italia 
2 Now at INFN - Mllano, Italia 
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Moreover, an event has been observed In a neutrino 
interaction occurring in emulsion which was interpret- 
ed as the production and subsequent decay of a charm- 
ed particle with lifetime a few times 10 -13 s [6,7]. 
This letter reports the finding of  a second such event 
in an emulsion stack exposed m front of  BEBC to the 
wide-band neutrino beam at the CERN SPS. 

The experimental set-up is illustrated schematically 
in fig. 1. The stacks E made up of  pellicles of  Ilford 
K5 and G5 emulsion of  thickness 600/am were located 
m front of  the beam window of  BEBC. The chamber 
was filled with hquld hydrogen and operated m a 3.5T 
magnetm field Tracks of  secondary particles from 
neutrino interactions occurmg in the emulsion were 
observed and measured in BEBC to predict the posi- 
tions of the interaction vertices. The distance between 
the upstream edge of the stacks and the chamber liquid 
was about 40 cm. A large multiwlre proport ional  cham- 
ber (D) covering the BEBC entrance window and made 
up of  three planes with 2 mm wire spacing ensured the 
correlation of the BEBC and emulsion reference sys- 
tems. This correlation has been made by locating m 
chamber D as well as m BEBC 2000 high energy muons 
crossing the whole apparatus. By this method,  the posi- 
tion of  chamber D, and consequently the emulsion 
stacks E, m the BEBC reference frame could be located 
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TÜRKİYE  VE CERN

CMS:
Çukurova
ODTÜ
Boğaziçi

16 doktoralı bilim 
insanı
34 aktif katılımcı 

ATLAS:
Boğaziçi
Ankara

ATLAS ve CMS deneyleri çatısında LHC 
çalışmalarına katılım
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TÜRKİYE  VE CERN

Türkiye sathına yayılmış çalışmalar…
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TÜRKİYE  VE CERN

CMS ALTIN ÖDÜLÜ
Hadron kalorimetresine üstün katkılarından 
dolayı, EAE Makina Sanayi A.Ş. (İstanbul) ve 
Makine Freze Kalıp (Bursa) 2003‘de CMS Altın 
Ödülü’ne layık görüldüler.

Dedektör İnşaasına Katkılar
Hadron kalorimetresi

Dayanaklar
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CERNʼün Amaçları

 Bilginin sınırlarını zorlamak
" Evrenin başlangıcı… Madde ve enerji evrenin 

başlangıcında nasıldı, nasıl etkileşiyordu?

 Hızlandırıcı ve dedektör 
teknolojilerinin geliştirilmesi

" Bilişim teknolojileri - www ve GRID
" Tıp - tanı ve tedavi

 Yarının bilim insanları ve 
mühendislerini yetiştirmek

 Farklı kültür ve ülkelerden insanları 
bir araya getirmek
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Büyük 
Patlama

Evrenin Evrimi
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Büyük 
Patlama

Evrenin Evrimi

Bugün
13.7 Milyar Yıl

1028 cm



Küçük Büyük

Kozmoloji

Astronomi
Geofizik

Mekanik

Kimya-biyoloji
Katıhal fiziği

Nükleer fizik
Parçacık fiziği

Astrofizik
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Büyükten Küçüge

1 m

1m
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Büyükten Küçüge

1m
1 m

10- 1m = 10 cm
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Büyükten Küçüge

1m
10-1 m

10-2 m = 1 cm
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Büyükten Küçüge

1m
10-2 m

10-3 m = 1 mm
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Büyükten Küçüge

1m
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Büyükten Küçüge

1m
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Büyükten Küçüge

1m
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1m
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Büyükten Küçüge
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Büyükten Küçüge

1m
10-10 m

10-11 m = 10 pm
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Büyükten Küçüge
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Büyükten Küçüge

1m
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Büyükten Küçüge

1m
10-13 m

10-14 m = 10 fm
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Büyükten Küçüge

1m
10-14 m

10-15 m = 1 fm
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Büyükten Küçüge

1m
10-15 m

10-16 m = 0.1 fm
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LARGE HADRON COLLIDER

• Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 1980‘lerden beri tasarlanan 
ve şu an itibariyle dünyanın en yüksek enerjili parçacık 
hızlandırıcısı…

• Bazı tasarım parametreleri:

• 26.7 km uzunluk

• Yerin 100 m. altında

• 9600 süpermıknatıs

• 1232 büyük dipol

• Dipol akımı ~12kA

• Manyetik alan 8,33T

• 30ktons of kütle1.9K’de

• 120 ton sıvı He

• ışınlık 1034cm-2s-1

21
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Large Hadron Collider
26,7 km uzunluğunda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton çarpışmaları

saniyede 600 milyon çarpışma 

proton enerjisi 7 TeV 
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Dünyanın en 
büyük makinesi

LHC

SPS

Bolu Dağı Tüneli

İşler durumdaki Ankara 
metrosundan (Ankaray 

dahil) 3.3 km daha uzun!
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yaklaşık
3,5 Eiffel 

kulesi
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−59 °C saf antifriz donar

−89 °C
Kutuplarda ölcülmüş 
en düşük sıcaklık

−183 °C Oksijen sıvıya döner

−270,5 °C Dış uzayın sıcaklığı

−271,3 °C 1,9 K

dünyanın 
en büyük 
buzdolabı
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Güneş 
sistemindeki en 

boş yer
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Dünyanın manyetik 
alanının 150 bin katı

Toplam manyetik enerji: 10Gjul
(taaruz hızındaki dolu bir uçak 

gemisinin kinetik enerjisi)
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Concorde
(15 Km)

1 yıllık LHC 
verisi (20 km)

Ağrı dağı
(5.1 Km)

1 yılda çıkan 
veriyi CD’lere 

yazsak, 20km’lik 
bir dağ olurdu…



Large Hadron Collider
26,7 km uzunluğunda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton çarpışmaları

saniyede 600 milyon çarpışma 

proton enerjisi 7 TeV 
22

Çarpışmaların 
sıcaklığı: 
Güneşin 

merkezinden 
100 bin kat 

fazla…

Protonların hızı: 
ışık hızının 

%99.999991’i.
(Bolu Dağı tünelini 
0.00001 saniyede 

geçebilirler.)
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LHC

LHC ile evrenin tarihindeki hangi 
sayfaya bakabileceğiz?

23



Kuram

Hızlandırıcı
Tasarımı

Dedektör
Tasarımı

Elektronik 
Sistem 

Tasarımı

Prototip, 
İnşaa

Veri 
Toplama, 

Kalibrasyon
Simulasyon 

ve  Analiz

Kuramla 
Karşılaştırma
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CERN’ÜN ANA İŞLEVİ

Bilgi
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ni
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CERN’ÜN BⅰLⅰM DIŞI GETⅰRⅰSⅰ
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(BEKLENMEDİK) YAN 
GETİRİLERE BİR ÖRNEK
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www’nin mucidi Tim-
Berners Lee ve 

CERN’deki dünyanın ilk 
web sunucusu

1 yıllık LHC verisi
(~ 20 Km)

BⅰLGⅰ ⅰŞLEM TEKNOLOJⅰSⅰ
• Binlerce insanın ortak çalışması

• Yeni iletişim metodları : 
• WWW
• EVO - Sanal Organizasyonlar

• Yüksek miktarda veri
• Veri transferi ve analizi için yeni metodlar :  

• GRID

• Yüksek performanslı hesap aletleri 

• Kullanılan ekipmanın büyük ve karmaşık olması
• Simulasyon ve analiz için yeni yazılımlar

• GEANT & ROOT
• FLUKA

• Bu yazılım havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda yolcu ve
mürettabatın kozmik ışınlar sebebiyle maruz kaldığı
radyasyonun hesabında kullanılmakta… LHC 

Computing 
GRID (LCG)
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ELEKTRONⅰK
• Deney yapılan şartların zorlukları

• Devre ve alıcıların radyasyona dayanıklı olması
• Materyal mühendisliğine katkı
• Uzay ve savunma alanlarında radyasyona dayanıklı ürünler

• Silikon alıcı Ar-Gesi 
• Piksel dedektörler => Dijital kameralar

• Hızlı cevap vermesi gereken devreler
• Mikroelektronik ve özel uygulama devreleri
• Hızlı frekans kitlemesi yapabilen devreler
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TIP VE İLAÇ SANAYⅰ

• Çabuk ölçme / yanıt verme özelliği olan algıçlar
• Tıptaki bazı uygulamaları: 

• NMR
• PET

• Hassas ölçümler için düşük enerjili hızlandırıcılar
• Hadron terapisi
• Radyoizotop üretilmesi

• Simulasyon yazılımları
• Radyasyon / radyoterapinin insan dokularının 

üzerindeki etkilerinin hesaplanması
• GEANT

~600 detektör
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PROJE YÖNETⅰMⅰ
• Büyük gruplar halinde çalışabilmek için araçlar

• Indico : toplantı ve seminer düzenlemesi
• EDH : Electronic Document Handling
• EDMS: Electronic Document Management
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ARŞⅰMET YAZMALARININ OKUNMASI

•Ortaçağ’da silinip üzerine yazıldığı için kaybolduğu 
düşünülen Arşimet yazmalarının SLAC’de okunur hale 
getirilmesi… 



LHC ÇALIŞIYOR!
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Temel Bilimlerde Yeni Bir Başlangıç
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), dünya tarihinin en büyük uluslararası bilimsel 

projelerinden birisi ve parçacık fiziği için bir dönüm noktası.
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DÜNYANIN EN YÜKSEK ENERJⅰLⅰ ÇARPIŞMALARI

35

CMS ve ATLAS 
gözüyle…



YENİDEN KEŞİF

• LHC’nin başlangıcı ile birkaç hafta içinde 70‘lerin başına 
kadar olan 20. yüzyıl fiziğini adeta yeniden keşfediyoruz…

• Dedektörlerimizin önceden bilinen parçacıklara 
verdiği cevaplar, kalibrasyonlar için kullanılıyor.

• Şimdiden yeni makaleler de çıkıyor!

36

CMS 2009 preliminary

AT
LA

S Prelim
inary



MAKALELER

• Binlerce insanin ortak bir amaç için çalışmasının hikayesi…

37

• ALICE deneyinin ilk ölçümleri - makalenin ilk üç sayfası yazarların 
isimleri…



YARIN NELER GETⅰREBⅰLⅰR?

• Standard Model: 70‘lerde kurduğumuz insanlık tarihinin en 
hassas testlerinden geçen parçacık fiziği kuramı.

• Maddeye kütle veren Higgs alanının parçacığı.

• Süpersimetri: Bildiğimiz tüm parçacıklara ağır bir eş.

• Evrenin dörtte birini teşkil eden karanlık maddeyi üretip 
inceleyebilme şansı…

• İçinde yaşadığımız üç uzay boyutunun ötesinde yeni boyutlar.

Bizi izlemeye devam edin!
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ISOTDAQ’10

• Tetikleme ve veri alımı konusunda 
9 günlük bir kış okulu.

• Türünün sadece Türkiye’de değil, 
büyük ihtimalle dünyadaki tek 
örneği.

• CERN,  Avrupa Birliği,  TAEK, 
Boğaziçi ve Çukurova 
üniversitelerinin katkılarıyla.

• 10 farklı ülkeden 40 öğrenci için 
25‘den fazla eğitmen…

39

http://isotdaq.web.cern.ch/
isotdaq/isotdaq/Home.html

http://isotdaq.web.cern.ch/isotdaq/isotdaq/Home.html
http://isotdaq.web.cern.ch/isotdaq/isotdaq/Home.html
http://isotdaq.web.cern.ch/isotdaq/isotdaq/Home.html
http://isotdaq.web.cern.ch/isotdaq/isotdaq/Home.html


TEŞEKKÜR

• Bu seminerleri düzenlememizde katkıları için: Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi’ne,  Anadolu Üniversitesi’ne ve ODTÜ 
Mezunlar Derneği’ne;

• ODTÜ Mezunlar Derneği’nde düzenlenmesinin fikir babasi 
olan ve tüm altyapıya el ayak olan Dr. Ali Alaçakır’a;

• Ve buraya gelip heyecanımızı paylaşan ve yarınlara bilimin 
ışığıyla bakan tüm dinleyicilere,

TEŞEKKÜRLER…
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Yedekler



A WORD ABOUT SAFETY

• 1.4×1010 eV pp collisions ≃ 1017 eV 
fixed-target

• Total flux/sec of cosmic rays
(E>1017eV) = 2.5×104

• 100 thousand full LHC 
experimental programs done only 
on Earth in 4.5×109 years…

42

Relativistic micro blackholes: Need Hawking radiation to be 
wrong, CPT to be violated, somehow be produced electrically 
neutral and stay so. Even then, rejected by presence of white 
dwarfs & neutron stars!

D
etails in J. Ellis et al, arX

iv:0806.3414



+ cryogenics! 43
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Beam is 
circulating 
and stable

•  magnets
•  power supplies
•  vacuum
•   RF
•  cryogenics
•  all infrastructure
•   optics
•   injection

No RF, debunching in 
~10 turns = 25ms

Exactly wrong injection 
phase

Capture with corrected 
phasing
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BEAM SPLASH
CMS
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ONLINE BEAMSPOT FROM RUN 142193

The track impact parameter variation as a 
function of the azimuthal angle, phi, for tracks 
with pT > 500 MeV. From a sinusoidal fit, we 

extract the center of the interaction region as 
X = 241 ± 3μm and Y = 844 ± 3μm.

The distribution of primary vertices in the 
transverse plane reconstructed by the 
online beam spot algorithm for run 

142193. Vertices are fitted from 2 or more 
tracks with a pT > 500 MeV.

ATLAS Preliminary ATLAS Preliminary
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HIGGS ALANI

http://www.hep.ucl.ac.uk/~djm/higgsa.html
50

http://www.hep.ucl.ac.uk/~djm/higgsa.html
http://www.hep.ucl.ac.uk/~djm/higgsa.html
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EĞⅰTⅰM PROGRAMLARI
• Öğrenciler için:

• Staj ve yaz öğrenciliği
• 8-13 hafta boyunca derslere ek olarak aktif 

olarak araştırmalarda görev alma

• Öğretmenlar için (K12 + üniversite):
• Eğitim metodlarını ve yeni bilgileri 

paylaşmak için çalıştaylar, yaz programları


