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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

      KARIŞIMLARINDA ÇEŞNİ DEĞİŞTİREN YÜKSÜZ AKIM 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Halime SAZAK 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fizik Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Orhan ÇAKIR 

 

Bu tez çalışmasında tılsım (charm) kuark içeren yüksüz D mezonlarının çeşni 

özdurumları ile kütle özdurumları arasında bir bağıntı tanımlanarak, bunların zaman 

içindeki gelişimleri ve karışımları incelenmiştir. Parçacık fiziğinin standart modeli 

çerçevesinde bu karışım parametreleri               ve                

oldukça küçüktür (      ).        mezonların karışımında gerekli kutu 

diyagramlarının      operatörlerinin hesabı yapılmış ve    kütle farkına kuarkların 

katkıları hesaplanmıştır. Karışım parametrelerinin hesabı ile birlikte bunların deneysel 

ölçümleri de dikkate alınarak yeni fizik ve çeşni değiştiren yüksüz akım etkileri üzerine 

kütle-bağlanma parametreleri sınırlamaları elde edilmiştir. Tezde çalışılan bu konular 

aynı zamanda Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin parçacık fabrikası fizik 

araştırmalarını tamamlayıcı niteliktedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, enerji 

öncüsü çarpıştırıcılardaki yeni fizik araştırmalarında elde edilen sınırlamalarla 

karşılaştırılmış ve ışınlık öncüsü parçacık fabrikalarının ilgili alanda önemli sonuçlar 

sağlayacağı gösterilmiştir. 

Nisan 2013, 83 sayfa 

Anahtar Kelimeler: D-Mezon, karışım, çeşni, FCNC 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

SEARCHING FOR FLAVOR CHANGING NEUTRAL CURRENT EFFECTS IN 

      MIXING 

 

Halime SAZAK 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Physics 

 

Supervisor: Prof. Dr. Orhan ÇAKIR 

 

In this thesis, the time evolution and mixings of the states, defining a relation between 

the flavor and mass eigenstates of neutral D mesons containing a charm quark and a 

light anti-quark, have been studied. The mixing parameters               and  

              are rather small (     ) in the framework of the Standard model of 

particle physics. In         mixing, the calculation of  required        operators of 

box diagrams has been performed, and the contributions of quarks the mass difference 

   have been presented. Taking into account the experimental measurements of the 

mixing parameters together with the theoretical calculation of these parameters, the 

mass-coupling parameter bounds on the new physics and flavor changing neutral 

current effects have been obtained. These studies are complementary to the physics 

search at the particle factory of Turkish Accelerator Center Project. The results obtained 

in this study are compared to the bounds obtained from new physics searches at the 

energy frontier colliders, and it has been shown that the particle factories at the 

luminosity frontier can provide important results in the related field.  

April 2013, 83 pages 

Key  Words: D-meson, mixing, flavor, FCNC 
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1. GİRİŞ 

Gözlenebilir evrenin tamamıNA maddeden (proton, nötron ve elektron) oluşan ve hiç 

karşıt madde (karşıt-proton, karşıt-nötron, pozitron) içermeyen yaklaşık on milyar 

galaksiye sahiptir.  Madde ve karşıt madde arasındaki bu fark nereden gelmektedir? Bu 

fark evrenin ilk başında var mıydı, yoksa sonradan mı oluştu? O zaman doğanın yasaları 

madde ve karşıt madde için aynı mıdır? Sorularına cevap vermek oldukça önemlidir. 

Büyük patlamadan çok kısa bir süre sonra, bazı kuvvetler bir simetrinin ihlaline sebep 

olmuş olmalıdır ki, madde ve karşıt madde parçacıklarının sayısındaki eşitliği 

değiştirerek geriye madde bırakmıştır. Doğa, madde ve karşıt maddeye aynı şekilde 

davransaydı, fizik dilinde doğa simetrik olacaktı, değilse de bu simetri ihlal edilmiş 

olmalıdır. Zayıf kuvvetler tek başına, bu simetri ihlalinin sadece çok az bir kısmını 

açıklayabilirler. Parçacık fiziğinin standart modeli madde ve karşıt madde arasındaki bu 

farkı tam olarak açıklamakta yeterli değildir. 

Karşıt madde, bildiğimiz madde parçacıkları ile eşdeğer fakat zıt özelliklere sahip 

parçacıklardan oluşmuştur. Parçacıklar için, elektrik yükü gibi özellikler karşıt-

parçacıkları ile zıttır, biri pozitif diğeri negatiftir. Bunu dikkate alarak örneğin, bir çukur 

kazıp ve kazılan çukur ile bir tepe yapıldığında, tepe ve çukur eşit miktarda olup zıt 

karakteristiğe sahip olacaktır. Burada karşıt-madde, tıpkı tepenin boşluğu doldurup, 

geride hiçbir şey bırakmayacağı gibi madde karşıtını bir enerji patlaması ile yok eder. 

Büyük patlama sırasında eşit olarak madde ve karşıt-madde yaratılmış olması 

beklenmesine rağmen, gözlenen evrenin, önemsiz bir miktarda karşıt-madde içerdiği 

görünmektedir. İçinde yaşadığımız evren maddeden oluşmaktadır ve evrende maddenin 

karşıt madde üzerinde ciddi bir baskınlığı söz konusudur. Sonuçta tüm karşıt madde 

nereye gitmiştir? 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Fermilab, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı 

Merkezi (SLAC), Japonya’da KEK deneyleri parçacık hızlandırıcılarında karşıt madde 

üreterek evrenin ilk zamanlarından bu farkı araştırmaya çalışıyorlar. Karşıt madde 
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günlük hayatta da tıp uygulamalarında kullanılmaktadır. Örneğin, Pozitron Emisyon 

Tomografisi (PET). 

Karşıt maddenin varlığı, fizikte temel olarak bilinen iki kavramın,  görelilik teorisi ve 

kuantum mekaniğinin birleştirilmesinin bir sonucudur.  Soyut ilkelere ve deneysel 

keşiflere dayalı tahmin,  teorik fiziğin büyük başarılarından birini gösterir. Karşıt madde 

keşfedildiği zaman, maddenin tam bir ayna görüntüsü olarak düşünülmüştü; doğada 

gözlenmiş tüm olaylar, parite eşleniği (P), yük (C) ve aynı zamanda zaman tersinmesi 

(T) altında değişmezdir, ve evrenin ilk zamanları hakkında çok fazla bilgi yoktur. 

Bundan dolayı, yakın evrenin büyük madde karşıt madde asimetrisi (kozmik ışınlar 

dışında karşıt maddenin yok oluşu) bir gizeme sahiptir. Böylece, evrenin bu şekilde 

oluştuğu varsayılarak açıklanabilir. Teorik tahmin (Friedman 1922, Lemaitre 1927), 

kozmik genişlemenin gözlemsel keşfi (Hubble 1929) ve kozmik mikrodalga arka planı 

(CMB) (Penzias ve Wilson 1965, Dicke vd. 1965) ile birlikte büyük patlama teorisinin 

yükselişi ile evrenin ilk zamanlarında çok sıcak olduğu ve karşıt maddenin ise,  çift 

üretim ve yok olma süreçleri termal dengede iken var olduğu açıklanmıştır (Gamow 

1964, Alpher 1948).  Soğuyan plazmadaki parçacık enerjileri çift üretimi için çok kücük 

olduğunda, sadece kalan küçük bir miktarda madde ile, neredeyse tüm parçacıklar ve 

karşıt parçacıklar yok olmuşlardır. Evrenin Baryon asimetrisi (BAU), karşıt protonların 

ilkel plazmadan kaybolmadan hemen önce, baryonların    ve karşıt baryonların 

    sayıları arasındaki farkları onların toplamlarına (veya entropisi) bölünerek  

tanımlanabilir.  Yok olma süreçlerinin son ürünleri çoğunlukla fotonlar  ve bugünkü 

evrende karşıt baryon olmadığından, BAU baryon sayısının foton sayısına oranı    ile 

tahmin edilebilir                                      . Burada 

gözlenebilir evren ile birlikte uzayda BAU’ nun heryerde aynı olduğunu varsayıyoruz. 

Baryonların artık yoğunluğu    , kritik yoğunluk biriminde                    

alınır, burada    Hubble hızını parameterize eder                       Bu iki 

farklı yolla bağımsız olarak tanımlanabilir, galaksiler arası ortam hafif elementler 

bolluğundan, Kozmik Mikrodalga Arkaplanı (CMB)’deki sıcaklık dalgalanmalarının 

güç spektrumundan tanımlanır. Her ikisi de uyumlu bir şekilde        değerlerini 

verirler;  Böylece, bugünün büyük madde-karşıt madde asimetrisi, geçmişte aslında 

oldukça küçük sayıdaydı. P ve CP değişmezinin küçük bozunumlarının keşfi, bu 
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asimetrinin dinamik olarak madde – karşıt madde simetrik ilk durumundan baryojenesis 

ile yaratılmış olabileceğini gösterir. Başarılı baryojenesisler için, Sakharov tarafından 

ilk kez formüle edilmiş üç gerekli şart vardır: (i) baryon sayısı ihlali, (ii) C ve CP ihlali 

ve (iii) termal dengeden  sapma.  Sezgisel olarak, bu şartlar kolayca anlaşılabilir. 

Baryon sayısı ihlali olmadan, hiçbir sistem için B=0 baryon sayılı bir durumdan, bir 

B 0 durumuna genişletmek mümkün değildir. Eğer bir  madde – karşıt madde üreten 

her bir süreç için, C (veya CP) simetrisi alınırsa, o zaman zıt işaretli ve aynı olasıkla var 

olan  bir asimetri üreten  C veya eşleniği süreci olacaktı. Son olarak, termal denge bir 

zaman öteleme değişmesi durumudur. Burada bütün gözlenirlerin beklenir değerleri 

sabittir. Böylece B=0 dan B 0’ a gelişme için dengeden bir sapmanın  olmasını 

gerektirir. Formal olarak Sakharov koşulları kuantum mekanik ve istatistik fizik 

aracılığı ile ispatlanabilir. 

Karşıt madde araştırmaları için, çeşitli deneyler yapılmaktadır (Canetti 2012). Parçacık 

fabrikalarında        ,         ve        karışımları ile ilgili ölçümler 

yapılmaktadır.    mezonu,    mezonu ve    mezonu gibi yüksüz parçacıklar çeşni iç 

kuantum sayısı taşırlar. Bu ise parçacık ve karşıt parçacığın farklı olduğunu söyler. 

Acayiplik (S), tılsım (C), ve alt (B) gibi çeşni kuantum sayıları kuvvetli etkileşmelerde 

korunur, fakat zayıf etkileşmelerde korunmazlar. Kuvvetli etkileşmeler açısından farklı 

parçacıklar olan    ve    ,     ve     veya    ve     çiftleri, zayıf etkileşmeler aracılığı 

ile birbirlerine dönüşebilirler. Dolayısıyla bunların karışımları da fiziksel parçacıklar 

olarak düşünülebilir. Burada üç tür karışımdan bahsedilir:        karışımı S=2 

(acayiplik kuantum sayısı),        karışımı B=2 (alt quantum sayısı),        

karışımı C=2 (tılsım kuantum sayısı). Mezon ve karşıt mezon sistemindeki karışımlar 

genellikle yeni fizik ipuçları vermişlerdir. Tarihte ilk gözlenen karışım        

karışımıdır. 1958 yılında gözlenmiş ve kuantum karışımının anlaşılması ve c kuark 

tahmini için önemli ipuçları vermiştir. B mezonlarında da K mezonlarında olduğu gibi 

parçacık karşıt parçacık karışımı söz konusudur. 1987 yılında gözlenen        sistemi 

karışım olayının maksimum olarak gözlendiği mezon sistemleridir. Üst kuark tahmini  

bu mezon sisteminde gerçekleşmiştir.  K ve B mezon sitemleri ile karşılaştırıldığında 

       karışımı, karışımın minimum olarak gözlendiği mezon sistemidir.        

karışımı 2007 yılında BaBar ve Belle deneyleri tarafından gözlenmiştir.  
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Bu tez çalışmasında,  2. bölümde madde – karşıt madde asimetrisi ve CP simetrisinin 

ihlali üzerine temel kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın 3. bölümünde   , 

   ve    mezonların karışımının yapısı ve ilgili tanımlar verilmiştir. 4. bölümde ise 

mezon karışımlarında kullanılan kutu diyagramı hesabı yapılmış ve sonuçları 

verilmiştir. 5. bölümde D mezonların bozunumda ve karışımda CP ihlali ile ilgili 

araştırmalar hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise    mezonların karışımına çeşni 

değiştiren yüksüz akım etkileri hesaplanmış ve farklı Z’ modelleri için kütle-bağlanma 

parametresi uzayında sınırlamalar elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

diğer süreçlerden alınan sınırlamalarla karşılaştırılmış ve yüksek ışınlıklı parçacık 

fabrikalarında yüksek istatistikle dikkate değer sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir.      
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2. MADDE VE KARŞIT MADDE ASİMETRİSİ 

Büyük Patlama’nın madde ve karşıt maddeyi tam olarak eşit miktarda yarattığı 

varsayılabilir. Eğer öyleyse,  nasıl olur da çevremizde pozitron, karşıt proton veya karşıt 

nötron olmadan, elektron, proton ve nötronla çevrilmişizdir? Elbette, bir pozitron ortaya 

çıksa bile, bu ortaya çıkış uzun sürmez: bir elektron ile karşılaşır karşılaşmaz yok 

olurlar. Ama bu artık elektronların üstünlüğünü açıklamaz. Belki bu bir yerel olaydır, 

evrendeki madde-hakim köşe dışarda bir yerde bir karşıt madde bölgesi ile dengelenir. 

Ancak, bunun için hiçbir kanıt yoktur; tam aksine, astrofizik gözlemler, en azından, 

bilinen evrenin tamamen madde olduğunu belirtmektedir (bir karşıt madde bölgesi 

olsaydı, sınır son derece bozucu bir yer olurdu ve kozmik mikro dalga arka planının 

bozulma işareti göstermeyeceğini hayal etmek zor olurdu). Buna alternatif olarak, bazı 

süreçler kozmik evrim sırasında, karşıt madde üzerine, madde üstünlüğü sağlamış 

olmalıdır. Peki ne tür bir mekanizma bu işi yapabilir?  

1967’de Sakharov, gerekli içeriği tespit etmiştir. Açık olarak, baryon ve lepton sayısı 

korunumunu ihlal eden bir etkileşim olmalıdır (büyük birleşimin sağladığı birşey). 

Evrenin önemli derecede ısısal denge dışında kaldığı bir period olmalıdır, diğer değişle 

bir     reaksiyonu     kadar sıklıkla olacak ve baryon sayısında net bir değişme 

olmamalıdır. En önemlisi de, CP ihlali olmalıdır, bazı reaksiyonların (     ) hızları 

(oranları) bunların CP eşleniğinden (        ) farklıdır (diğer türlü, baryon sayısında net 

bir değişiklik olmayacaktı). Uygun olarak, CP ihlali son zamanlarda,        sisteminde  

Cronin ve Fitch tarafından keşfedilmiştir. 

Bugüne kadar, CP ihlalinin temel doğası çok iyi anlaşılmamıştır. Parite ihlalini zayıf 

etkileşmeler teorisi altında birleştirmek çok kolay olmuştur: basitçe vektör bağlaşımları 

  , vektör/axiel vektör          ile yer değiştirilmiştir. Fakat CP ihlalinin tek bilinen 

kaynağı CKM matrisindeki artık faz    dır, ve bunun neden CP değişmezliğini kırdığı 

çok açık değildir. Burada     sürecini düşünelim, bunun CP-terslenmiş süreci       

olur (örneğin, i sol-elli elektron ise     sağ-elli pozitron olur ); böylece CP ihlali       

için oranın      için aynı olmaması anlamındadır. 
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Örnek olarak          süreci           sürecinden %13 daha yaygındır. 

Şimdi genlik M bir kompleks sayıdır, ve genelde     için olduğu gibi       için de 

aynıdır (herhangi bir CKM elemanı eşleniği dışında). Böylece 

                                 (2.1) 

olur. Burada  eşlenik faz ve  sıradan bir fazdır. Diğer yandan, reaksiyon oranları 

     ile orantılıdır, böylece her birinin genliğinin farklı olmasına rağmen, CP ihlali 

yoktur. Fakat varsayalım ki süreç (   ) iki farklı yolla gerçekleşsin (örneğin,    

       a birkaç farklı yolla gidebilsin). Bu durumda          yazılırsa 

         
                      

         (2.2) 

ve            tanımı yapılarak 

          
                        

         (2.3) 

elde edilir. Buradan 

                                            (2.4) 

elde edilir. 

Bu durumda oranlar aynı değildir ve CP ihlal edilir. Dikkat edilmelidir ki, bir eşlenik 

olmayan faz olduğu  kadar, bir eşlenik faz olmalıdır  (CKM matrisinden) ve bunlar katkı 

sağlayan iki yol için farklı olmak zorundadır. 

Deneylerden biliyoruz ki, CP ihlali kuarkların zayıf etkileşmelerinde olur, ve CKM 

matris içindeki faz faktörü ile ilişkilendirilir. Maalesef  bu  evrenin madde üstünlüğünü 

anlamak için yeterli bir yerde değildir. Böylece CP ihlali için diğer mekanizmaları 

hakkında tahmin yapılabilir.  CKM matrisinin leptonik benzeri kütleli nötrinolar ile aynı 

olgu onun açığa çıktığı, örneğin       ve         için eşit olmayan olasılıkları içinde 

lepton sektörü için de olmalıdır. Bu henüz gözlenmemiştir, fakat gözlenmiş madde-
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karşıt madde asimetrisi için bir mekanizma (bazen leptogenesis olarak bilinir) 

olabilmesi akla uygundur. Diğer bir olasılık ta güçlü etkileşmelerde CP ihlalidir (bu 

durumda yeni bir kanıt nötron için sıfırdan farklı elektrik dipol moment olabilir). CP 

ihlali güçlü etkileşmelerde hiç gözlenmemiştir, fakat herhangi bir temel teorik 

yasaklama olduğu görünmüyor. Bu noktada, evrenin madde-karşıt madde asimetrisi 

tamamlanmamış bir bulmaca olarak kalır: önemli eksik parça da CP ihlalinin doğası 

olmasıdır. Bu öykünün kendini nasıl çözeceğini ise açıklamak oldukça zordur. 
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3. YÜKSÜZ MEZONLARIN KARIŞIMI 

Dünyadaki parçacık fabrikalarında deneysel olarak ve parçacık fiziği araştırma 

merkezlerinde teorik olarak burada bahsedilen konular çalışılmaktadır. Geliştirilen 

farklı modeller ve yapılan hassas ölçümler hem SM içindeki çeşni problemi hem de SM 

ötesinde yeni fizik ipuçları verecektir. Bu çalışmada mezon – karşıt mezon sistemi 

        karışımını araştırmada kullanılan yöntemlerden bahsedilmiş ve ilgili olanları 

kullanılmıştır. Hesaplarda Feynman kuralları ve integral hesaplama yöntemleri 

kullanılmıştır. Analitik hesaplarda Mathematica’nın yüksek enerji fiziği paketleri 

kullanılmıştır. Sonuçların analizleri için grafik analiz programları kullanılmış ve elde 

edilen sonuçların bilimsel etkinliklerde sunulması düşünülmüştür. 

Parçacık fiziğinde bir kuark ve bir karşıt kuark içeren bağlı durum sistemlerine mezon 

denir. Genellikle düşük enerjilerde çalışan parçacık fabrikaları K mezonlarını, D 

mezonlarını ve B mezonlarını çok sayıda üretirler. Bu mezonlar yüklü ve yüksüz olmak 

üzere iki gruba ayrılır, yüksüz mezonların karışımına geçmeden önce bu mezonların 

özelliklerini inceleyelim. 

Parçacık fiziğinde K mezonu olarak da bilinen kaon, bir acayiplik kuantum sayısı 

taşımasıyla fark göstererek, diğer mezonlardan ayrılan bir tanesidir.  Kuark modelinde, 

bu mezon bir acayip kuark (veya karşıt acayip kuark), bir üst karşıt kuark veya alt karşıt 

kuark(veya kuark) çiftini içerir. Kaonlar 1947’de keşfedilmiştir. Kaon sistemi farklı 

ömürlere sahip iki özdurumdan oluşur (   ve   ).  O zamandan beri, temel etkileşmelerin 

doğası hakkında pek çok bilgi sağlanmıştır. Parçacık fiziğinin Standart Modeli’nin 

oluşumu için; hadronların kuark modeli ve kuark karışımı teorisi gibi temelleri 

oluşturmuşlardır. Kaonlar korunum yasalarının temelini anlamak açısından ayırt edici 

bir rol oynar: CP ihlalinin keşfi kaon sisteminde gerçekleşmiştir. 1980 yılında Nobel 

kazandırmıştır. 
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Çizelge 3.1 K mezonlarının özellikleri 

 

Parçacık  

adı 

Parçacık 

sem-bolü 

Karşıt-

Parça-cık 

sem-bolü 

Kuark 

içeriği 

Kütle 

      

I    S C B Ortalama 

ömür(s) 

Kaon       u          
       

1/2    1 0 0       
       
      

Kaon        d          
       

1/2    1 0 0  

     
          

  
 

       
       

1/2     0 0      
      
       

     
          

  
 

       
       

1/2     0 0      
      
      

 

Bir B mezonu bir b-karşıt kuark(b-bar olarak ta bilinir) ve bir u- ya da d-kuark (en hafif 

iki kuark) içerir ve sözde skaler bir durumdur. B karşıt mezonu ya da “B-bar” olarak 

bilinen karşıt parçacığı, bir b-kuark ve bir u- karşıt kuarkı yada d-karşıt kuark (u-bar 

veya d-bar) oluşur. Üst kuarkın kısa ömründen dolayı, bir alt kuarkın ve bir üst kuarkın 

mezon şeklinde kombinasyonu düşünülemez. Her mezon sırası ile; bir alt kuark ve bir 

yukarı (  ), alt (   ), tuhaf (   
 ), ya da tılsım karşıt kuarkı (  

 ) içerir. Genellikle, B ve 

B-bar mezonlar bir araya toplanır ve “B mezonları” olarak adlandırılır. Yine de 

birbirlerinden ayrı özellikleri vardır. B mezonu nispeten ağır bir parçacıktır, 5.28 

GeV/    kütleye sahiptir, bu protonun kütlesinden beş kez daha ağır anlamındadır. Bu 

nedenle, b-kuark hemen hemen bu büyüklüğe sahiptir. 



10 
 

  Çizelge 3.2 B mezonların özellikleri 

Parçacık  

adı 

Parçacık 

sem-bolü 

Karşıt-

parçacık 

sembolü 

Kuark 

içeriği 

Kütle 

      

İzo-

spin 

(I) 

Spin 

ve 

parite 

(  ) 

 

S 

 

C 

 

B 

Ortalama 

ömür (s) 

B mezon  

   

 

   

 

u   

        

      

 

½ 

    

0 

 

0 

+1      

      

       

B mezon  

   

 

    

 

d   

        

      

1/2    0 0 +1      

      

       

Acayip B 

mezon 

 

  
  

 

   
  

 

s   

       

     

 

0 

 

   

 

-

1 

 

0 

 

+1 

           
      

       

Tılsım B 

mezon 

 

  
  

 

  
  

 

c   

 

     

   

 

0 

 

   

 

0 

 

+1 

 

+1 

         

       

 

D mezonları 1976 yılında Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi’nde keşfedilmiştir.  

D mezonları en hafif mezonlardır, bir tılsım kuark (veya karşıt kuark) içerirler. 

Bozunum için, tılsım (karşıt) kuarkı, bir kuarka (karşıt) ya da diğer bir türe çevirmek 

zorundadırlar.  Bu tür iletimler iç tılsım kuantum sayısını ihlal eder, ve yalnızca zayıf 

etkileşmede yer alırlar. D mezonlarında, tılsım kuark acayip kuarka bir W parçacığının 

değişimi aracılığıyla dönüşür, bu yüzden D mezonu K mezonlarına ve  mezonlarına 

bozunur. 

Kasım 2011 de, CERN’de LHCb deneyindeki araştırmacılar, D mezon bozunumunda 

3.5 sigma öneme sahip bir doğrudan CP ihlali gözlemişlerdir ve rapor etmişlerdir 

(Anonymous 2011). 
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 Çizelge 3.3 D mezonların özellikleri 

 

Parçacık fiziğinde yüksüz parçacık salınımı, sıfırdan farklı iç kuantum sayısı taşıyan bir 

yüksüz parçacığın onun karşıt parçacığına dönüşümüdür. Bu salınımlar ve buna eşlik 

eden parçacık karışımı, Poincare grubunun kesikli kısmının (parite, yük eşleniği ve 

zaman terslenme değişmezliği) simetrilerine uygun geldiği görülmektedir. K mezonu, B 

mezonu ve D mezonu gibi yüksüz parçacıklar çeşni iç kuantum sayısı taşırlar. Bu ise 

parçacık ve karşıt parçacığın farklı olduğunu söyler. Yüksüz mezonlar için, kütle 

özdurumları, yani fiziksel parçacıklar, genellikle etkileşimleri sağlayan çeşni 

özdurumları ile uyuşmazlar. Yüksüz mezonların kütle özdurumları         , kütleleri       

ve genişliklere       sahiptir. Bu durumlar                 sağlayan kompleks katsayılar 

ile birlikte                              olarak verilen         ve             çeşni özdurumlarının 

Parçacık 

adı 

Parçacık 

sembolü 

Karşıt-

parça-

cık 

sem-

bolü 

Kuark 

içeriği       

Kütle  

(  ) 

 

(   ) 

 

S 

 

C 

 

B 

Ortalama 

ömür(s) 

 

D mezon    

 

   

  

c   

        

      

 

1/2 

    

0 

 

+1 

 

0 

     

      

       

 

D mezon    

 

    

 c           

      

1/2    0 +1  

0 

     

      

       

 

Acayip 

D mezon 

  
  

 

  
  

  

c   

        

      

 

0    

  

+1 

 

+1 

 

0 

     

       

 

D mezon     

 

 

    

 

 

 

c           

      

  

1/2    

  

0 

 

+1 

 

0 

       

       

  

D mezon 

 

    

 

     

  

c   

        

      

 

1/2    

  

0 

 

+1 

 

0 

    

       



12 
 

lineer bir kombinasyonudur. Bu ise               ve                

ortalamalarının tanımına olanak sağlar.  CP ihlali yokluğu limitinde, p ve q nun fazı  

                     olacak şekilde seçilmiştir. 

Eğer bir mezonun iki kütle özdurumunun  kütleleri ve genişlikleri farkı sıfırdan farklı 

ise  karışım, yani mezonların  karşıt mezonlara ve tam tersi olan periyodik dönüşümler 

oluşur. Bu            ve          farkları içinde nicelleştirilmiştir.  Bununla 

birlikte, karışım parametreleri        ve           olarak tanımlanır. 

Bunlar karışıma uğrayan, kaonlar (  ), tılsım mezonlar (  ), alt mezonlar (  
 ,   

 ) 

olmak üzere dört yüksüz mezon sisteminin karakteristik davranışlarını tanımlayan x ve 

y karışım parametreleridir. Farklı karışım davranışını anlamak için mezon ve anti-

mezon durumlarının zaman içindeki gelişimlerini düşünmek faydalıdır. 

Bir ilk    durumu gözleminden, bir t süre sonra, bir    veya     yüksüz mezon 

durumunu gözlemleme olasılığı  

            
 

 
 

 

 
 

 

                           (3.1) 

ile verilir. Burada salınım davranışı karışım parametresi x tarafından kontrol edilir. 

Tılsım mezonları için karışım parametreleri, kaonlar veya B mezonlarıyla 

karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. Dört yüksüz mezon sistemlerinin kütle ve genişlik 

farkları şekil 3.1’de gösterilmektedir. Bu şekil çizilirken normal dağılım kullanılmıştır. 

Yatay eksen kütle farklarını ve genişlikleri gösterir. Kütle farkları çizelge 3.4’den 

alınmıştır ve bunların yarı değerleri dağılımın ortalama değerleri olarak alınmıştır. Yarı 

genişlikler ise dağılımın standart sapması olarak alınmıştır. Bunun için örnek bir hesap 

Ek 3’te verilmiştir. 

Çok farklı ömürlü iki kütle özdurumları olan kaon sistemi, sadece      değere 

sahiptir, bu yüzden isimleri K-kısa (  
 ) ve K-uzun (  

 ). Bununla birlikte, ayrıca eşitlik 

3.1’de gösterildiği gibi,     için ölçülebilir bir sinüzoidal osilasyon frekansı verir. İki 
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B-mezon sistemi oldukça küçük genişlik farkına sahiptir, fakat ölçülebilir x değerlerine 

sahiptir. Özellikle   
  sisteminin çözülmesi için yüksek deneysel kesinlik gerektiren 

hızlı salınımlara neden olur. Tılsım mezon sistemi, x ve y nin her ikisinin de önemli 

derecede 1 den küçük olduğu tek sistemdir, bu yüzden şekil 3.1’de eğriler yaklaşık 

olarak üst üste çakışmaktadır. 

Bu bölümde tartışılan dört farklı çeşni sözde-skaler mezon çifti için kütle farkları, 

genişlikler ve ömürleri çizelge 3.4’de verilmiştir. Burada   
     

  salınımı Tevatron 

çarpıştırıcısında CDF deneyi tarafından keşfedilmiştir. Bu gözlem oldukça yüksek 

salınım frekansı, yaklaşık olarak 1 ps’de 3 kez, ve büyük kütle farkı nedeniyle önemli 

olmuştur.   -    salınımı ise BaBar ve Belle kolobrasyonları tarafından gözlenmiştir. 

Gerçekte B fabrikaları B mezonların tılsım mezonlara bozunması neticesinde aynı 

zamanda güçlü tılsım mezon kaynaklarıdır. Çizelge 3.4 de verilen kütle farkları (Asner 

2008) tarafından verilen bir genel sonucundan alınmıştır. Bu durumda ömür periyottan 

çok daha kısa olmaktadır. 
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Çizelge 3.4 Sözdeskaler yüksüz farklı çeşnide mezonların kütle farkları, genişlikleri ve ömürleri 

Mezon                                              

        

     

     

    

     

   

      

   

      

        

          

        

          

        

      

    

     

0.011    

      

        

          

        
          

        

       

123 2.4 1.61               
                      

        

        

       

123 2.4 1.61               
                      

        

        

       

459 0.65 0.43      

       

      

        

        

       

459 0.65 0.43      

       

      

        

         

       

439 0.86 0.57                     

         

       

439 0.86 0.57                     

 

 

Deneysel olarak, farklı karışım parametreleri farklı mezon sistemlerindeki ölçümler için 

oldukça farklı uğraşıya neden olur. Kaon sistemindeki  büyük yaşam süreleri farkı  iki 

kütle özdurumunun birinden oluşan saf örnek çalışılmasına imkan sağlar. Bu işlem ya 

  
  bozunumunun baskın olduğu üretim hedeflerine yakın bozunumların ölçülmesiyle ya 

da algılama bölgesine girmeden önce bozunan   
 ‘ların olduğu daha uzak bozunumların 

ölçülmesi ile yapılabilir. 



15 
 

 

Şekil 3.1 Yüksüz mezonlarda fiziksel durumların genişlik ve kütle farkları dağılımı 

Çeşnili yüksüz mezonların fiziksel durumlarının kütle ve genişlik farkları. Kütle farkı 

salınım farkını belirlerken, genişlik ters yaşam ömrü ile ilgilidir. 

B sisteminde salınım frekansı, özellikle daha önce bahsedilmiş olan    
   bozunum-

zaman çözünürlüğü ile ilişkilidir. y nin küçük oluşu, bu kadar küçük bir miktarın 

ölçümü için gerekli istatistiksel hassasiyeti elde etmek için büyük bir veri gerektirir. 

İkincisi, x ve y nin her ikisininde küçük olduğu charm sistemi için özelikle doğrudur. 

Charm karışımı için ilk kanıt 2007 yılında gözlenmiştir. 

Şekil 3.2 de karışmayan ve karışan durumların yoğunlukları, boyutsuz değişken    nin 

bir fonksiyonu olarak verilmiştir.     mezon sisteminde hem |x| hem de |y| yaklaşık 1 

mertebesindedir.    sisteminde |x| ve |y| her ikisi de %1 mertebesindedir.    ve   
  

sistemlerinde ise |x|>>|y| şeklinde verilir. 
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Şekil 3.2 Yüksüz mezonların başlangıçtaki saf durumları için karışmayan (mavi) ve  

                karışan (kırmızı) durumların olasılıkları. Burada  |q/p|=1 alınmıştır                           

CP dönüşümü altında simetri ihlal edilmesinin bir ölçüsü olarak tanımlanan    miktarı 

   
     

   
      

 

 
  

   

  
      (3.2) 

olarak tanımlanır. Bunun değerinin birden sapması CP ihlalini gösterir. Burada sağdaki 

ifade      özdeğerli bir CP özdurumu için geçerlidir ve   ise q/p ile         arasındaki 

CP ihlal eden fazdır. Bunun yanında karışım parametreleri yukarıda belirtilen bu ifade 

için bir f son duruma bozunumlar için    ve     bozunum genliklerini içerir. 

CP ihlali farklı kaynaklara sahip olabilir:         durumu karışımda CP ihlali,  

         bozunumda CP ihlali olarak ifade edilir, q/p ve        arasındaki sıfırdan 

farklı bir    fazı karışım ve bozunum arasında girişimde CP ihlaline sebep olur.  

Karışım tüm bozunum modları için ortaktır ve bu yüzden dolaylı CP denilen bu süreç 

içinden kaynaklanan CP ihlali evrenseldir. Bozunuma özel CP ihlali doğrudan CP 
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ihlalidir. Farklı türde CP ihlali üzerine mükemmel bir tartışma (Sozzi 2008)’da 

bulunabilir. Tuhaf (strange) ve güzellik (beauty)  sisteminin aksine, tılsım (charm) 

karışımında CP ihlali henüz keşfedilmemiştir. LHCb kolabrasyonu son zamanlarda iki-

cisim    bozunumlarında CP ihlali için ilk kanıtı bulmuştur. Bu ise 2011’de LHC’den 

alınan oldukça ilginç bir sonuçtur. 
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4.    -     KARIŞIMI 

Kuantum Mekaniği’ne göre özdeş kuantum sayılı durumlar karışabilir. Bunun sonucu 

olarak parçacık durumları anti-parçacık durumlarına kütle farkına bağlı bir frekans ile 

salınır.        karışımı için, çeşni özdurumları    (c  ) ve           birbirine karışırlar. 

Standard Model tahmini bu karışım için çok küçüktür. Bu durum, süreci yeni fizik 

araştırmaları için oldukça hassas kılar.      
 

 sisteminin zamana bağlı denklemi 

Schrödinger eşitliği ile ifade edilir 

   
 

  
 
     

         
     

 

 
   

     

         
    4.1) 

burada M ve ,  2x2’lik Hermitsel matrislerdir. CPT değişmezliğine göre,      

       ve               olmasını gerektirir. Matrisin köşegen olmayan 

elemanları karışıma uzun mesafe ve kısa mesafe katkı sağlar. Sistemin kütle 

özdurumları    ve      kütleleri       ve genişlikleri      ile birlikte 

      
                   (4.2) 

şeklinde verilir, burada  

 
 

 
 

 

 
   

  
 

 
   

 

    
 

 
   

  (4.3) 

Normalizasyon şartı               olur.   

       sisteminin ilgili kütle özdeğerleri, 

          
 

 
        

 

 
   

 

 
     

 

 
      (4.4) 

Burada       ve      ,       özdurumlarının kütle ve bozunma genişliğini gösterir. 

       sistemini tanımlayan x ve y karışım parametreleri 
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       (4.5) 

ve   

  
       

  
       (4.6) 

şeklinde tanımlanır. Burada              olarak tanımlanır. Burada   genişliği 

gösterir. 

İlmek diagramlarında ise  karışım oranı daha büyüktür. Yaklaşık 10
-1 

mertebesindedir. 

Bu diagramlar uzun mesafe (perturbatif olmayan) katkı sağlayan diagramlardır.  

2007 yılında yüksüz tılsım (charm) mezonlarında mezon karşıt-mezon karışımları için 

ilk kanıtın ölçülmesiyle birlikte tılsım mezonları çalışmaları hız kazanmıştır.    

mezonları karışımı, aşağı-tip kuarkların kutu diagramlarına katkıda bulunduğu tek 

karışım sürecidir. Üst-kuark katkısının baskın olduğu B mezon karışımından farklı 

olarak  (B mezon karışımlarının aksine), 3. aile aşağı kuarkı diğer aşağı-tip kuarklar ile 

çok farklı kütlede değildir.  Bu ise GIM yok etmesi ve CKM bastırılmasına neden olur. 

Böylece kuvvetli bastırılmış bir karışım süreci ortaya çıkar. Tılsım karışımının teorik 

hesaplamaları için iki yaklaşıklık vardır. "Kapsamlı" yaklaşım      ve bir işlemci 

çarpım açılımına (OPE) dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen kısaltmalar nedeniyle, 

karışım parametrelerine en büyük katkıyı veren yüksek mertebeli işlemcilerdir. Buna ek 

olarak, açılım serilerinin gerçekten yakınsayıp yakınsamadığı henüz açıkça belli 

değildir. Tılsım mezon ömürlerinin hesapları OPE yaklaşımının    ve    ömürleri 

arasındaki büyük farkı tekrar üretip üretemediğini test etmektedir.   
  sisteminde, OPE 

yaklaşımı başarılı bir şekilde   
  kütle özdurumlarının genişlik ayrışmasını tahmin 

etmiştir ve bu son zamanlarda yapılan LHCb ölçümlerinde de onaylanmıştır.  

Süreç hesaplarında “harici” yaklaşım, modellerden veya deneysel verilerden girdi alarak 

ara hadronik durumları üzerinden toplam alır. Yine bu yaklaşımda, aynı SU(3) 

çoklularının farklı modları, yok etmelere neden olur, bu nedenle ayrı ayrı katkılarının 

yüksek hassasiyette bilinmesi gereklidir.    mezonun büyük kütlesi nedeniyle, aynı 
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zamanda birçok farklı modun dikkate alınması gerekir. Bunların, yalnızca o andaki faz 

uzayı farkları değerlendirilir.  Tahminler, SU(3)-kırılma etkileri dikkate alındığında, 

karışımın deneysel olarak gözlenme bölgesinde olduğunu belirtir. Fakat, ne kapsamlı ne 

de harici yaklaşım, tılsım karışımının hassas bir  teorik hesabına sahiptir. 

4.1 Karışım Hesapları 

 

Şekil 4.1        geçişi için Feynman kutu diyagramları 

Zayıf etkileşmeler aracılığı ile        geçişi (Şekil 4.1.) kutu diyagramları ile 

gösterilir.     ilk durumundan aracı parçacıklar W bozon (     ) ve q, q’ = d, s, b, b’ 

kuark- karşıt kuark ara durumları vasıtası ile     son durumu elde edilir. 

Kutu diagramında tek ilmek seviyesinde standart model için tüm Feynman kurallarını 

uygulayarak yukarıda şekilde belirtilen süreç için genlik ifadesi yazılır. 

     
    

   
 

 

        
    

     

             

 
   

     
  

                
    

     
                

                
     

      
                

 
      

      
        

  
 (4.7) 
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 (4.8) 

Böylece integralleri içeren genlik ifadesi kapalı formda aşağıdaki gibi yazılabilir. 

   
  

 

  
       

    
       

      
                          

          
          (4.9) 

Burada, 

                                            

   
                                          (4.10) 

Diğer kısaltmalar aşağıdaki gibi yazılır 

                  
         

                         

                
         

                         (4.11) 

İfadeleri kapalı formdaki genlik ifadesinde yazarak aşağıdaki genlik ifadesi elde edilir 

   
  

 

  
       

    
       

          
                 

      (4.12) 

Burada 
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   (4.13) 

    integralinin paydasında k’nın tek kuvveti olmadığı  için bu integral ifadesi katkı 

getirmez. Burada ilk olarak    integral ifadesi aşağıdaki gibi Feynman parametrizasyonu 

kullanılarak hesaplanır 

 

       
        

            
   

 

 
   

                  

                     

   

 
  (4.14) 

Burada    =1 ,     =1,   =2 olarak alınır. İntegral ifadesinde yerine yazılır 

 

     
    

            
   

 

 
   

   

 

 

       
     

     
          

  (4.15) 

 

         
 

 
   

   

 

 

       
     

     
          

  (4.16) 

Burada 

        
  

       
  
  

       
   (4.17) 

 

olur. Paydadaki ifade hesaplanır ve 
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     (4.18) 

               
    

     
          

         
   

         
     

     
                                               (4.19) 

sonucu elde edilir. Bu durumda integral ifadesi 

       
 

 
   

   

 
   

   

     

 

       
     

     
          

          (4.20) 

olur.  

    integralinde paydadaki terim, 

       
         

        
          

    
       

     
         

    

      
         

       
     (4.21) 

Bu eşitlikten P ve    belirlenir. Bu ifade içinde k’nın tek kuvveti olmadığından genel 

formülde kullanırken ilgili terim dikkatle kullanılmalıdır.  

Burada yeni bir tanım 

     
             

     
     (4.22) 

        
 

 
   

   

 
   

   

     

 

        
   (4.23) 

 
   

              
 

        (4.24) 

burada                 .  

   
 

       
 

 
   

   

 

 

  
   (4.25) 
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olur.  

Kütlelerin aynı olduğu durum için; dd, ss, bb,      kuarkları için 

       
                    

    
           

   (4.26) 

şeklinde ifade edilir. Burada          ile tanımlanmıştır. 

Kütlelerin farklı olduğu durum için ; ds, db, sb, d  , s  , b   kuarkları için, 

            
 

    
    

               

       
 
        

  
                   

       
 
        

 
  

  
              

       
 
        

    (4.27) 

kullanılır. 

Yukarıda verilen hesap     integrali için de yapılırsa 

        
 

 
    

   

 
 

   

     

    

        
   (4.28) 

 
   

     

    

        
  

 

     
       (4.29) 

elde edilir, burada                  ve                  dir. 

     
   

       
 

 
   

 

  

   

 
   (4.30) 

sonucu elde edilir. Burada     integrali kütlelerin eşit olduğu dd, ss, bb,      kuarkları 

için, 

            
     

            

    
          

            (4.31) 
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   (4.32) 

Herbir kütle değeri için bu oran hesaplanarak karşılaştırma yapılabilir. 

Kütlelerin farklı olduğu durum için ; ds, db, sb, d  , s  , b   kuarkları için, 

            
      

     
                             

   (4.33) 

       
     

              
  
        

                         

       
             

 
  

  
                                    

         

 (4.34) 

kullanılır. Burada ayrıca             tanımı yapılarak çizelge 4.1- 4.2’deki değerler 

hesaplanmıştır. Kuarkların kütle değerleri           ,             ,    

        ,               ve W bozon kütlesi               alınmıştır 

(Nakamura 2010). 

Çizelge 4.1 Kütlelerin eşit olduğu durumlar için    ve       değerleri verilmiştir 

 dd ss bb      
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Çizelge 4.2 Kütlelerin eşit olmadığı durumlar için    ve      değerleri verilmiştir 

 ds db sb     s   b   

        

      

     

       

     

       

3.632 

       

     

       

     

       

            

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

 

Geçiş genliğinin spinörlere ve gama matrislerine bağlı kısmında     ifadesi        

         olduğundan dolayı katkı getirmez.      ifadesinin getirdiği katkı ise ilk 

terim için  

              
           

          (4.35)  

ve ikinci terim için  

   
                     

           (4.36) 

şeklinde olur.  

Burada  matrislerinin üçlü çarpımını tek ’lar cinsinden aşağıdaki gibi yazabiliriz 

                                      (4.37) 

         
            

         
        (4.38) 
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Yukarıdaki özdeşliği kullanarak,     integralinden     terimi geldiğinden dolayı 

hesaplayacağımız ifade        olacaktır. 

                 
                                        

                                                  (4.39) 

Burada her bir terimi birbirleri ile çarpılarak 16 tane terim elde edilir  
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                 (4.40) 

Burada  

                      

          

                
    (4.41) 

eşitlikleri kullanılırsa, yukarıdaki bazı terimler birbirini götürür ve elde kalan ifade 

                
                                      

          
                                      

         
                                      

          
                                      

          
                                      

         
                               

                 (4.42) 

şeklinde verilir ve buradan 

                                        
                           (4.43) 
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Burada charm çeşnisinin 2 birim değiştiği operatör  

                                       
                      (4.44) 

ile gösterilmiştir. Burada u ve   spinörleri ilgili kuark alanları ile yer değiştirmiştir. 

Etkin Hamiltoniyen,   ve    kuarkların kutu diyagramlarındaki katkıları için aşağıdaki 

gibi ifade edilebilir.   

         
       

  
 

  
      

   
    

                   

           
   

       
   
    

                          (4.45) 

Bu ifade literatürdeki sonuç ile       
        tanımlaması yapılarak 

karşılaştırılabilir . 

Kütle farkı                                          

ile verilir. Burada      operatörü        geçişine karşı gelir.  

   ve     durumları arasında         işlemcisinin matris elemanlarını vakum 

yaklaşıklığı ile hesaplarız. Fierz’in yeni düzenlemesini uygulayarak         işlemcisi 

                                                              (4.46) 

olarak yazılır. Burada a ve b kuark renklerini gösterir. Elde edilen bilineer çarpımları 

arasına            vakum yerleştirme işlemini uygularız . 

                                   
      (4.47) 

Bu ifadenin  ilk durumdan son duruma geçiş genliği elemanı hesabı yapılırsa  
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        (4.48) 

 burada                 ve     
 

           olur. Tek parçacık durumu yazıldığında  

        
 

                                           

                    (4.49) 

ifadesine eşittir. Bundan dolayı ikinci tarafta bir dörtlü momentum ve onun indisi 

olacaktır. D mezon için tek parçacık durum normalizasyon faktörü       kullanılarak 

sonuç aşağıdaki gibi verilir.  

                   
 

 
 

  
   

 

   
   (4.50) 

Burada B=1 vakum yerleştirmeye karşılık gelir.  Birçok modelde ve örgü ayar 

hesaplarında B için hesaplar bir diğerinden farklı olabilir. Yaklaşımdaki 2/3 faktörü 

renk indislerinin yer değiştirmesinden kaynaklanır.  

4.2 Kütle Farkı Hesabı 

Kütle farkının hesabı için 

                                       (4.51) 

CP korunumu varsayarsak,  kütle farkı ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir 

                
   

          
    

                          (4.52) 

Kütle farkına gelen katkıları ilmekteki kuarklara göre ayrı ayrı hesaplayabiliriz. Bu 

durumda      değerleri çizelge 4.1 - 4.2’den alınabilir. CKM matrisi elemanlarının 

ortalama değerleri aşağıda verilmiştir (Nakamura  2010). 
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Çizelge 4.3 Kütlelerin eşit olduğu durumlar için kütle farkına gelen katkı 

dd ss bb bb Toplam 

   (MeV)      

      

      

      

      

       

      

       

           

 

Çizelge 4.4 Kütlelerin eşit olmadığı durumlar için kütle farkına gelen katkı 

ds db sb db sb bb Toplam 

   (MeV)        

      

       

       

       

       

      

       

      

       

       

       

     

      

 

Kütle farkının hesaplanan değerlerinden ve ortalama bozunma genişliği tanımından 

karışım parametresi          için hesaplanan değerler           

mertebesindedir. 
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4.3 Karışım Parametreleri ve Deneysel Durum 

Karışım parametrelerinin ölçülen değerinin Standart Model ötesi fizik için bir ipucu  

olarak yorumlanıp yorumlanmayacağı tartışılmıştır. Burada karşılaşılan en büyük 

problem, hassas standart model hesaplamalarının  olmayışıdır. Standart model ötesi 

fizik etkileri bir çok sayıda CP ihlali ölçümlerinde araştırılmıştır ve nadir bozunumlar 

için araştırmalar çalışmanın geri kalan her iki kısmında verilmiştir.    mezonlarının 

karışımı birkaç farklı modda ölçülebilir. Bunların çoğu üretimde ve bozunum 

zamanında   ’ın çeşnisini tanımlamayı gerektirir.  

Üretimde çeşni etiketleme, genellikle güçlü bozunmadan          (ve yük eşleniği) 

faydalanır. Burada pionun yükü   ’ın çeşnisini belirler. Bu bozunumda serbest kalan 

enerjinin küçük bir miktarı, arka plan olarak bir eşik fonksiyonun üzerinde keskin bir 

pik yapısı gösterir,     ve    ’ın yeniden oluşturulmuş değişmez kütlesinin farkına  

             neden olur. Bu bozunum modunu kullanmaya bir alternatif, bir B 

mezonu çeşni-özel bozunumunu yeniden oluşturarak    çeşnisini etiketlemektir. 

Bu yöntem henüz bir ölçüm içerisinde kullanılmamıştır, çünkü etiketli    mezonlarının 

yeterli miktarları henüz sağlanamamıştır. LHCb’de bu yaklaşım düşük üretim 

oranlarının yerini tutan tetikleme verimliliklerinin farklı olması yüzünden ilginç olabilir. 

Diğer bir seçenek, özellikle       çarpıştırıcılarında çeşni özel bozunmada diğer 

taraftaki tılsım mezonunun yeniden oluşturulmasıdır.  

Teorik olarak, en basit doğrudan karışım ölçümü   -    karışımı aracılığı ile erişilen 

yasaklı             bozunumu oranıdır.  Bu yasaklı bozunumların, onların izinli 

karşıtlarına           zaman integralli oranı,               ifadesini verir.  

Bu    mezonlarının çok fazla örneklerini gerektirdiği için    karışımları için şimdiye 

kadar ulaşılmış yeterli hassasiyette bir ölçüm yoktur. Bugüne dek, yapılmış en hassas 

ölçüm, ilk belirsizliğin istatistiksel ve ikincinin sistematik olduğu              

          değeridir. 
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Yarıleptonik bozunumlarla ilgili bastırılmış bozunum         yanlış işaret  

(wrong-sign WS) bozunumu olarak bilinir. Bu bozunum için, bir çift Cabibbo-

bastırılmış (DCS) genlik,          Cabibbo-destekli (CF) bozunumu ile takip eden 

bir karışım süreci aracılığıyla  girişim yapar.  

CP korunumu limitinde, yanlış-işaret bozunumun zaman-bağımlı bozunum oranı,  

             

    
               

         (4.53) 

ile orantılıdır, burada karışım  parametreleri                   neden olan, DCS 

ve CF genlikleri arasındaki güçlü faz ile dönüştürülür.    parametresi, DCS’in CF’ye 

oranıdır. Yeterli hassasiyetteki ölçümler    karışımı için kanıtı açığa çıkarmak üzere 

BaBar ve CDF işbirliği tarafından yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.5    karışımı için bulguları ortaya çıkarmak için BaBar ve CDF kolaborasyonu                                        

tarafından  alınan yeterli hassasiyette ölçümler 

 

                      

                               9.7         

                              8.5     

 

Benzer şekilde,  CF ve DCS genlikleri aynı zamanda, aynı kuark içerikli uyarılmış 

durumlara neden olur.           bozunumu böyle birkaç rezonansın son 

durumudur.  Böylece, farklı rezonansların bozunum-zamanı bağımlılığını çalışarak bir 

karışım ölçümü elde edilebilir. BaBar işbirliği ortalama değerleri               
     

          ve              
               olan    karışımı için kanıt gösteren bir 

ölçümü elde etmiştir, burada gözlenebilirler ve karışım parametreleri sistemi arasındaki 

dönüşüm güçlü faz ile yazılabilir  
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                            (4.54) 

                            (4.55) 

Bu analizin önemli bir avantajı, bir tanesini birinci dereceden, diğerini de ikinci 

dereceden almak yerine, her ikisi de 1. dereceden ölçülen iki-cisim son durumunu 

kullanmaktır.  

Bu ölçümde güçlü fazlara ulaşılmaz, ancak eşik enerjisinde üretilen kuantum-ilişkili   -

    çiftleri kullanarak gerçekleştirilen ölçümlerden gelirler. Böyle ölçümler CLEO’dan 

elde edilir ve ileride BESIII’de geliştirilebilir.  

        mezonların CP özdurumları        bozunumlarının Cabibbo-destekli çeşni 

özdurumuna bozunması için etkin ters ömürlerinin       karşılaştırılması aşağıdaki 

gözlenebilire yol açar. 

    
     

  
          

  
 

 
       

  

 
       (4.56) 

burada    karışımda,    doğrudan CP ihlalinin bir ölçüsüdür, ve     
   

 
 

             ile tanımlanmıştır. CP korunumu limiti    , y karışım parametresine 

eşittir. CP-ihlali katkıları    ve   yalnızca ikinci derecede hesaba girer,     nin 

ölçümleri  y karışım parametresinin en güçlü sınırları arasındadır.  

CP özdurumları      ve     , Cabibbo-destek modu      ile karşılaştırılarak, 

Belle ve BaBar kolabrasyonları sırayla                         ve     

                    ölçümlerini yapmıştır. Bu ölçümler, her iki kolaborasyon 

içinde, çeşni etiketli olayların tam veri kümesine dayalı ön sonuçlarına gore 

güncelleştirilmiştir. BaBar kolabrasyonu, analiz için etiketlenmemiş olayların daha 

geniş örneklerini eklemiştir, bununla birlikte  daha düşük saflığa sahip etiketlenmemiş 

olaylar    etiketli olayları ile karşılaştırıldığında, büyük sistematik belirsizlikler 

yüzünden sınırlı hassasiyet kazanılır. BaBar ve Belle için güncellenmiş sonuçlar, sırayla 

                       ve                        . 
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BaBar sonucunun merkezi değeri, 2007’deki bir değer ile karşılaştırıldığında önemli 

ölçüde daha düşük olduğu görülür. Bunun yeniden oluşturma ve analiz içindeki 

gelişmeleri izleyen daha eski verilerdeki (dataset) kısmi örtüşmeler kadar eklenen 

veriler nedeniyle de istatistiksel bir dalgalanma ile uyumlu olduğu düşünülür. 

Yeni BaBar sonucu,    ’nin yaklaşık %1 civarındaki ölçümleri ve daha küçük 

değerlerdeki  karışım ölçümleri arasında varolan şiddetli sınırlamayı azaltır.   

Böyle bir sınırlama       neden olduğu için, CP ihlali ile açıklanması zor olabilir. 

Burada      ölçümünün diğer bir olasılığı      
      bozunum modunu kullanır. 

Belle kolaborasyonu       değişmez kütlesinin kenar bandında ölçülmesiyle birlikte 

 rezonansı civarında etkin ömürleri karşılaştırıp bir ölçüm değeri yayınlamışlardır. Bu 

bölgelerde etkin CP özdurumu içeriği iki farklı modelle belirlenmiştir. 

   mezonunun iki bozunma modu      
      ve      

      karışım 

parametreleri x ve y’nin yalnız belirlenmesi imkanı sağlar. CP ihlali yokluğu varsayımı 

altında Belle ve BaBar aşağıdaki değerleri ölçmüşlerdir. Burada son belirsizlik BaBar 

da ölçülen bir model belirsizliğidir. 

Belle sonucu yeniden oluşturma baz alınarak tüm mevcut verileri içerecek şekilde son 

dönemde güncelleştirilmiştir.  Bu                       
                  ve         

              
                 değerlerini verir. Yine burada, son belirsizlik bir model 

belirsizliğidir. İlginç bir biçimde,     için son BaBar sonucu y ile uyumsuzluğu 

azaltmıştır, şimdi     ve y için en son Belle sonucu  arasındaki uyumsuzluk neredeyse 

3 dır.  Bu durumu çözümlemek için ek ölçümler gereklidir.  

LHCb kolaborasyonu 2010 da kaydedilen  iki-cisim    bozunumları baz alarak     için 

ilk ölçümlerini yapmıştır,                       . Bu ölçümler, bu modda B-

fabrikası ölçümlerinin hassas seviyesiyesinden daha düşükken, LHCb şimdiye kadar 

aldığı toplanmış ışınlıkta 50 faktör civarında ölçüm kaydetmiştir. Ağır Çeşni Ortalama 

Grubu (Heavy Flavor Averaging Group) tüm     ölçümlerini birleştirmiştir       

              . 
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Bu çalışma sırasında 5 değerini aşan bir önem ile    mezonlarında karışımın henüz 

deney gözlemi yoktu. Bununla birlikte, HFAG  tarafından alınan birçok  sayıda 

ölçümün birleşmesi karışım-yok hipotezini 10 civarında dışarlar. Karışımda ve 

bozunumda CP ihlali olmadığı varsayımı altında, karışım parametreleri için dünya 

ortalama değerleri,           
           ve                 dür. 
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5. CP İHLALİ 

Mezon bozunumlarında üç farklı türde CP ihlali etkileri vardır. Bunlar, bozunumda CP 

ihlali (doğrudan CPV), karışımda CP ihlali (dolaylı CPV) ve doğrudan bozunum ile 

karışım içeren bozunum arasındaki girişim nedeniyle oluşan CP ihlali (dolaylı CPV) 

şeklindedir. 

5.1 Bozunumda (Doğrudan) CP İhlali 

Bozunum süreci ve CP eşleniği sürecinin genliği farklı büyüklüklere sahip olduğu 

zaman bozunumda CP ihlali gerçekleşir (          ). Doğrudan CP ihlali bozunum-

zamanı  integralli ölçümlerle araştırılır. Karışımın olmadığı yüklü D modlarında, 

bozunumda CP ihlali zaman-integralli asimetriler için sıfırdan farklı değerler ile 

tanımlanır: 

    
                 

                 
 

       
  

 
 
  

          
 
  

   (5.1) 

Bozunuma aracılık eden iki genlik olduğu durum dikkate alınırsa, 

        
         

     
         

  (5.2) 

        
         

     
         

  (5.3) 

burada      ve        sırasıyla      genliğinin güçlü ve zayıf fazlarıdır. CP altında zayıf 

faz işaret değiştirir fakat güçlü faz değiştirmez. CP asimetrisi     şu şekilde yazılabilir: 

    
                              

                                          
   (5.4) 

Böylece, doğrudan CP ihlali         yalnızca, katkıda bulunan iki genliğin CP-

korunumlu zayıf fazları arasındaki farklar ve CP-korunumlu güçlü fazları arasındaki  
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farklar sıfırdan farklı ya da   nin katları şeklinde ise meydana gelir. Yüksüz D mezon 

bozunumlarında, doğrudan CP ihlali, mod bağımlı parametre    ile tanımlanır: 

   
        

            
 

        
            

   (5.5) 

Bununla birlikte, yüksüz mezonlar için, verinin bozunum-zamanı dağılımı, dolaylı CP 

ihlalinden gelen katkıyı tahmin etmek için dikkate alınmalıdır.  Bugün, en önemli 

ölçümler     mezonların iki yüklü pionlara ve kaonlara bozunumlarında yapılır. BaBar 

ve Belle kolaborasyonlarının ilk ölçümleri sıfırdan büyük bir sapma göstermezken, 

LHCb kolaborasyonu charm (tılsım) sektöründe CP ihlali için gözlenen ilk kanıtı 

raporlamıştır  (Anonymous 2012). 

                                              (5.6) 

Bu arada CDF kolabrasyonu, LHCb sonucunu destekleyerek, sıfırdan sapmanın bir 

ipucunu gösteren                          ilk ölçümünü yayınlamıştır 

(Anonymous 2012). Belle kolabrasyonu   sıfırdan yaklaşık 2 lık bir sapma  gösteren ve 

tekrar analiz edilen bütün veri kümesine göre      nin güncelleştirilmiş bir ölçümünü 

yayınlamıştır (Anonymous 2012).  

      niceliği asimetrelerin farkı içinde sistematik belirsizliklerin birinci mertebeden 

iptalini kullanır. Yüksek mertebelerde, terimler ayrı asimetrilerin çarpımlarıdır, mesela, 

bir üretim ile CP asimetrisi çarpımı gelir ve yok olmazlar. Büyük üretim asimetrili bir 

kinematik bölgede böyle bir katkı, bölgesel üretim asimetrisi mertebesinde,     ’nin 

bağıl düzeltmelerine yol açar. Bu yüzden, gözlenen CP ihlalinin hassas ölçümü için bu 

yüksek mertebeli terimleri hesaba katmak gerekir. Gözlenebilir nicelik     , iki 

bozunum modunun doğrudan CP ihlalindeki farkı verir: 

         
         

       

 
    

        

 
  (5.7) 

Burada   ortalama    yaşam ömrüdür,       
         için             

            ve                    tanımlanır.  
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Eşitlik 5.4’de CP-bozulum fazı   nin evrensel olması varsayılmıştır. İki son durum  

arasındaki bu fazda sıfırdan farklı küçük bir fark     için,              yapısında ek bir 

terim (Kagan ve Sokoloff 2009)’ da belirtildiği gibi olur. Farklı deneyler için          ‘nin 

1 ile 2.5 arasındaki tipik bir değişimi ile     katkısı                kadar bastırılmıştır. 

Literatürde, genellikle bu kanallarda CP ihlali etkilerinin     ’ü aşmasının 

beklenilmediği belirtilirken, bu ifade son zamanlarda birçok yayında yeniden 

değerlendirilmiştir. Şimdiye kadar,  Standard model içinde bu seviyede CP ihlali olup 

olmayacağı açıkça anlaşılmamıştır. Daha iyi Standard model hesapları yapmak için 

bulunulan girişim paralelinde, Standard model ötesinde fiziğin potansiyel etkilerinin bir 

çok tahmini yapılmıştır. 

Standard model içindeki merkezi değer, yalnızca önemli derecede artan penguen 

genlikleri ile açıklanabilir. Bu artışlar, iki sözde skalere bozunan D datası için fitten 

gelen SU(3) veya U-spin kırılım etkileri tahmini yapıldığında anlaşılabilir. Bununla 

birlikte,  uzun mesafe penguen diyagramı etkilerini tahmin girişimi, artışı açıklayan 

sonuçları sağlamada başarısız olmuşlardır.  

Örgü QCD,  doğrudan penguen artışını değerlendirme potansiyeline sahiptir. Bununla 

birlikte, şu anda  bu  hesapları olanaksız yapan birkaç zorluk ortaya çıkar (Luscher 

1986). Burada       bozunumlarında ümit verici sonuçları izleyerek, , 4  , 6   ve 

diğer durumlarla verilen     ve KK durumları karışımı gibi tılsım sektöründe ek 

zorluklar doğar. Olası yöntemler öngörülmüştür ve gelecek on yıl içinde bu konularda 

ilk sonuçlar beklenebilir. 

Standard model ötesindeki modeller içinde      sonucunun yorumlanma olasılığı 

üzerine genel değerlendirmeler artış gösteren bir kromomagnetik dipol işlemcisi 

gerektiren bir sonuca yol açar. Bu işlemciler, süpersimetride sıfırdan farklı sol-sağ ve 

üst-alt skuark karışımı katkıları veya, benzer şekilde, eğri ekstra boyutlu modeller içinde 

yer alırlar (Grossman 2007). Standard model ötesindeki bu yorumların testleri, devam 

eden araştırmaların odağındadır. Umut verici kanallar grubu, CP asimetrisinin birkaç 
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yüzde artış tahmine neden olan kromomagnetik ve elektromagnetik dipol işlemcisi 

arasındaki bağlantı olan ışımasal tılsım bozunumlarıdır (Isidori ve Kamenik 2012). 

Diğer bir tamamlayıcı test        genlikleri içinde Standard model ötesi katkıları 

araştırmaktır (Feldmann 2012). Bu sınıftaki genlikler, birkaç bozunum modları dizisi 

içinde test edilebilen , mesela     ,     ,       modları, izospin ilişkisine  

neden olur. Bu ölçümlerin birkaçı, örneğin,            bozunumunun Dalitz plot 

analizi gibi, BaBar ve Belle kolabrasyonları tarafından gerçekleştirilmiştir ve gelecek 

     makineleri gibi LHCb’de  mümkün olacaktır.  

Charm fizik ötesinde, kromomagnetik dipol işlemciler nötron ve nükleer EDMs’i etkiler 

ve bugünkü deneysel sınırlamalara yakın olması beklenir (Giudice 2012). Benzer 

şekilde, eğer kinematik olarak izinliyse,  nadir FCNC üst kuark bozunumlarının artması 

beklenilir. Bundan başka, kuark kompozitliği      ölçümü ile igili olabilir ve iki-jet 

araştırmalarında test edilebilir. Bugünkü sonuçlar         içinde yer alabilecek 

yeni fizik katkılarını destekler, çünkü acayip kuark kompozitliği ölçeği daha az 

sınırlandırılmıştır (Delaunay 2012).  

CP ihlali araştırmaları için uygun kanalların bir başka grubu          
  mezonların üç 

yüklü hadronlara, yani pionlara ve kaonlara, bozunmasıdır.  Burada, CP ihlali, bu 

bozunum genliklerine katkı sağlayan iki-cisim rezonanslarında meydana gelebilir. 

Dalitz-plot yapısı içindeki asimetriler bir genlik modeli kullanarak veya model-bağımsız 

istatistiksel analizler kullanarak ölçülebilir.  Sonuncusu CP asimetrisinin keşfedilmesine 

izin verir ve model-bağımsız analiz kaynağını teşhis etmek için gereklidir. İki tür 

model-bağımsız analizler Dalitz düzleminde ya bölmeli ya da bölmesiz olmasıyla 

birbirinden ayrılır. Bölmeli yaklaşım, bir bölgedeki bölme-başına asimetri hesaplar ve 

normal bir dağılımlı Dalitz düzlemi üzerinde bölgesel asimetrilerin dağılımının uyumu 

ile CP ihlali varlığını  değerlendirir. Bu metod açık olarak bölmelerin optimal seçimine 

bağlıdır. Fazla miktarda bölme istatistiksel duyarlılığın limitine ulaşabilir, fakat çok 

seyrek bölme seçimi zıt asimetrili bölgelerin kombinasyonu ile CP ihlali etkilerini yok 

edebilir.  Bir model-esinlenerek bölmelerin seçimi açık bir şekilde kullanışlıdır ve bu fit 

edilen rezonansların yaptığı gibi bir model-bağımsızlık oluşturmaz. Bu metod kolay 
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yorumlanan bir nicel sonuç sağlamaz. Bu konu prosedürün son bir güncellenmesinde 

tartışılmıştır (Bediaga 2012). 

Bölmelemesiz asimetri araştırması parçacık ve karşıt-parçacık  verileri arasındaki 

olayların çok sayıda rastgele permütasyonları  için istatistik dağılımı karşılaştırıldığında  

bir p-değeri atamasına izin veren bir test istatistiği hesaplar. Bununla birlikte, bölmesiz 

olması bölmelemenin bir model-esinlenimli  seçimine gerek yoktur.  Bu metodun 

sorunu, hesaplama gücü gerektirmesidir. Test istatistiğinin hesabı olay sayısının karesi 

olarak ölçeklendirilir.  

Üç-cisimli son durumları dışında benzer analizleri dört hadrona, örneğin,   ’ın dört 

yüklü hadrona bozunumu şeklinde, yapılabilir.  Bu  önemli CP asimetreleri gösterebilen 

ilginç rezonans yapısına da giriş sağlar. Bununla birlikte, iki-boyutlu bir Dalitz 

düzlemine sahip olmaktan daha çok, beş boyutlu dört-cisim bozunumları için faz-

uzayıdır (Rademacker ve Wilkinson 2007). Bu  yalnızca görsellik için  bir zorluk değil 

aynı zamanda her bölmede hızlıca azalan örnek boyutları yüzünden herhangi bir bölmeli 

yaklaşım üzerinde de zorluk doğurur. Aynı zamanda, faz-uzayı alt yapısı yalnızca  

sözde iki-cisim bozunumlarının genlikleri girişimi ile daha fazla  tanımlanamaz,  çünkü  

üç-cisim bozunumları da katkıda bulunabilir. LHCb kolabrasyonu             

bozunumunda CP korunumu olmadığı bir duruma herhangi bir ipucu olmaksızın CP 

ihlali  için bir ilk model-bağımsız araştırması yayınlamıştır (Anonymous 2012). 

Ne faz-uzay integralli asimetriler için araştırmalar (Anonymous 2012), ne de Dalitz 

plottaki (Anonymous 2005) bölgesel asimetriler için araştırmalar CP bozulumu için 

herhangi bir kanıt göstermemiştir. Büyük öneme sahip sinyal        için Belle 

kolabrasyonu tarafından      
   

                    CP bozulumu ölçümü 

bildirilmiştir, bu ise      son durumuna geçen          
  mezonların bozunumundaki 

asimetrinin karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir (Anonymous 2012). 

         
  nın bir   

 ’a ile ya bir                  ya bozunumları onların     

eşlenikleri ile yakından ilgilidir.  Bu bozunumlarda zaman-integralli asimetrelerin 

ölçümleri kaon sisteminde CP ihlalinden bir katkı göstermesi beklenilir.  Son 
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zamanlarda bahsedildiği gibi, bu katkı    
  ın bozunum-zamanı kabulüne bağlıdır 

(Grossman ve Nir 2011).  Bu farklı deneyler için farklı beklenen değerlere neden 

olabilir.  Belle için, kaon sisteminde CP bozulumu nedeniyle asimetrinin beklenen 

seviyesi -3.5      dür (Anonymous 2012). 

Diğer bir taraftan LHCb için, LHCb kabulü olarak, kaon CP ihlali tarafından üretilen 

önemli bir asimetri yoktur, köşe dedektöründe yeniden oluşturulan    
  için, bir    

  

ömrünün 10%’u civarında uyumludur.      
    ve   

    
    bozunumlarında CP 

ihlali araştırmaları önemli derecede asimetriler gösterir. Bununla birlikte,  bu asimetriler  

kaon sisteminin beklenen CP ihlali içinde tam olarak yerleşmektedir.  Bu ölçümler  D 

bozunum genliklerinde  herhangi bir ipucu göstermez.  İlerde, daha hassas olarak, 

ölçümler olup olmayacağı ortaya çıkacaktır. Bunlar kaon sisteminden gelen beklenen 

katkılarla uyumlu olacaktır.  

Son ölçümlerin ışığında, devam etmek için dört yön vardır:      nin daha hassas 

ölçümleri özgün asimetriler ve etkiyi oluşturmak için gereklidir; zaman-integralli CP 

bozulumu için ileri araştırmaların CP asimetri kaynağını bulmaya izin veren   geniş bir 

aralıkta modlar içinde uygulanması gereklidir; zaman-bağlı CP asimetreler için 

araştırmalar, özellikle     nın daha hassas ölçümleri aracılığıyla; ve son olarak karışım 

parametrelerinin bir daha hassas belirlenmesi gereklidir.  

5.2 Karışımda (Dolaylı) CP İhlali 

Karışım da CP ihlali    ‘ın     ’ a karışım olasılığı    ’ın   ’a karışım olasılığından 

farklı olduğu durumda olur. Bu yalnızca ve yalnızca          durumunda gerçekleşir. 

Bu tür CP-bozulum etkisi bozunumun son durumuna bağlı değildir, yalnızca karışım 

parametrelerine bağlıdır. Örnek olarak,                bozunumunu dikkate alalım. 

SM’de    ilk olarak     ile karışmak zorundadır, bunu doğrudan bozunum     

           takip eder. SM’de   ’ın            son durumuna doğrudan bozunumu yoktur. 

Böylece, zamana-bağlı CP asimetrisi: 

      
                                         

                                         
  (5.8) 
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mod-bağımlı miktara eşittir: 

   
             

             
  (5.9) 

Bu eşitlik karışımda CP ihlalini nitelendirmek için kullanılır. 

 Dolaylı CP ihlalin, CP özdurumları için           bozunumlarının etkin ömürlerinin 

karşılaştırılması ile ölçülebilir. Bu gözlenebilir nicelik 

   
      

      
     

 

 
                     (5.10) 

hem dolaylı, hemde doğrudan CP bozulumundan katkı almaktadır. Şu anda,     nın  

hepsi de sıfır ile uyumlu üç ölçümü vardır. Belle (2007), BaBar (2008) ve LHCb (2011) 

kolaborasyonları sırasıyla                      ,                  

     ve                        ölçmüşlerdir. Şimdiye kadar kaydedilen 

verinin yalnızca küçük bir kısmına bağlı olan LHCb sonucu ile, yakın gelecekte 

duyarlılıkta önemli gelişmeler beklenebilir.     güncelleşmesi paralelinde, BaBar ve 

Belle tüm dataya göre    için ilk sonuçları yayınlamıştır. Sırasıyla             

          ve                        ölçmüştür. Bunun için HFAG dünya 

ortalaması CP ihlali yokluğu durumunda                     sağlar (Neri 

2012). 

Şu anki deneysel sınırlar kullanıldığında, teoriden    nın değerlerinin         

mertebesine kadar olması beklenir (Kagan ve Sokoloff 2009).  Örneğin, kuarkların  bir 

dördüncü ailesi olması durumunda (Bobrowski 2010) veya T-pariteli (Bigi 2011) küçük  

Higgs modelinde, artışın yaklaşık bir mertebe büyük olacağını gösterir. Bu ise   ’yı 

bugünkü deneysel sınırlara yaklaştırır.  

CP ihlali sonucunun yorumu, hem karışım hemde CP ihlali parametrelerinin hassas 

bilinmesini gerektirir. Gözlenebilir    içinde CP-ihlali parametreleri için bağıl 

duyarlılık, karışım parametrelerinin bağıl belirsizliği ile sınırlandırılır. Böylece,    nın 
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sıfırdan farklı potansiyel bir ölçümünün yapısını oluşturmak için, karışım 

parametrelerinin      duyarlılığında ölçülmesi zorunludur. 

     
      ve      

      bozunumlarının analizleri  x, y,                    

parametreleri  için ayrı bir erişim sunar ve hassas karışım ölçümlerini elde etmenin en 

iyi yöntemlerinden biridir.  Bu analizler bozunumların faz uzay yapılarının bozunum-

zaman bağlılığının belirlenmesini gerektirir. Bu iki yolla elde edilebilir: Dalitz-plot 

modellerine bağlı rezonansların zaman gelişiminin tam fitleri veya CLEO tarafından 

uygulanan Dalitz-plot üzerinde güçlü-faz farkının ölçümüne bağlı olmasıdır (Libby 

2010). Belle kolabrasyonu tarafından yapılan bir ölçüm de, Dalitz-plot modeline bağlı 

bu parametreler belirlenmiştir. Diğer ölçümler, CP korunumunu varsayarak ve böylece 

yalnızca x ve y çıkarımını alarak CLEO ve BaBar kolabrasyonları tarafından 

yapılmıştır. Mevcut verilerle ve LHCb’de kaydedilen ve gelecekte çeşni fabrikalarında 

olması beklenen verilerle, bu ölçümler charm karışımı ve CP bozulumunu anlamak 

açısında çok önemli olacaktır. Bununla birlikte, sistematik sınırlamalardan kaçınmak 

için model belirsizliklerini azaltmak ve BESIII’de bulunan model-bağımsız güçlü-faz 

farkı ölçümlerini geliştirmek önemli olacaktır. 

5.3 Girişimde (Dolaylı) CP İhlali 

Bu CP ihlali karışımın olmadığı bir bozunum        ve karışımın olduğu bozunum 

         arasındaki girişimde olur, burada f  her iki    ve     bozunumlarından 

elde edilir. Bir son CP özdurumu için yüksüz mezon bozunumlarının zaman-bağımlı 

oran asimetrisini dikkate alırsak: 

       
                        

                        
  (5.11) 

Eğer CP ihlali hem karışımda, hem de bozunumda olmazsa, öyleyse        

 ,       
     

    ve böylece,      
   dir.     

       
 olduğu zaman        sıfır 

olacaktır. Böylece eğer        
   belirten, burada       

   ise bozunum ve 

karışım arasındaki girişim deki CP ihlali vardır.  

    
      

           
    (5.12) 
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fazı q ve p arasındaki faz farkının toplamıdır, 

      
 

 
   (5.13) 

ve    ,    arasındaki (zayıf) faz farkıdır. Genellikle           in zayıf faz bileşeninin  

karışım ve bozunum arasındaki girişimde CP ihlalini tanımladığı bilinir.  

   
   ve    miktarları    ve mod-bağımlı miktarlar    ,            ve        

modları için genişletilebilir   
       ,     

     
        

            

            

 
               (5.14) 

           
            

            

 
              (5.15) 

       
     

         

     
         

 
       (5.16) 

        için    miktarı  

      
   

    (5.17) 

  
   

 
    

     
 
 

  (5.18) 

  
   

  
    

     
 
 

  (5.19) 

tanımlanır.  

Doğrudan CP ihlali yokluğunda,  

  
   

 
    

     
 
 

   (5.20) 
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 (5.21) 

Sırasıyla    ve     bozunumlarının Cabibbo çeşni genişlikleri için çift-Cabibbo-

baskının oranlarıdır. Bu oranlar                  , burada    Cabibbo açısıdır. Ek 

olarak     ,       ve         arasındaki ilgili güçlü fazdır.    ve   miktarları 

genellikle mod-bağımlıdır. Fakat, SM ağaç-seviyesi genliklerinn bozunumları 

bastırdığını varsayalım    ve    modları için   aynı olacaktır.  

D-mezon bozunumlarında CP asimetreleri için geleneksel SM tahminleri küçüktür, 

          den küçüktür. Çünkü iyi bir yaklaşım için, CKM mekanizması CP ihlali 

oluşturmak için 3 kuarklı aileye gerek duyarken, karışım ve bozunumda 2 aileli kuarklar 

içerilir. D bozunumlarındaki zaman-bağımlı CP asimetrileri için şu anki deneysel 

belirsizlikler         dir. 2010 yılında, D bozunumlarında deneysel hatalarla birlikte  

tüm ölçülen CP asimetrileri sıfırla uyumludur.  

5.4 Bozunumda, Karışımda ve Girişimde CP İhlali Bağlantısı 

Asimetriler     ve     , önemli ölçüde CP-ihlali parametrelerini paylaşır.  Evrensel 

olmayan bir CP-ihlali fazı  olması durumunda aşağıdaki bağıntılar yazılabilir, 

          
       

              (5.22) 

          
             

   
 (5.23) 

         
         

    
      

    
 (5.24) 

Burada tekrar,       
         için,                         ve    

                yazılır. 
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                             Şekil5.1      
    ve    

    için fit (HFAG 2012) 

Burada, Standard modelde,    
              

           sahip olmamız beklenir ve 

böylece         
   ’dir. Bu eşitlik kümesi,         ve         bozunum 

modlarında olası CP ihlali kaynaklarını ayırt etmek için hem zaman-bağlı      , hem de 

zaman-integralli asimetreleri (   ) ölçmenin önemli olduğunu gösterir. Bugün,     için 

deneysel hassasiyet öyleki,      veya      son durumları kullanarak ölçümlere 

doğrudan CP ihlalinden gelen katkıların farkları için hassasiyet yoktur. Bu nedenle, 

                         yaklaşımı 

       
    (5.25) 

         
         

       

 
     

       

 
 (5.26) 

elde etmek için kullanılır. 

Bu eşitlikler HFAG tarafından Şekil 5.1’de gösterildiği gibi doğrudan ve dolaylı CP 

ihlali katkılarının bir fitini hazırlamak için kullanılmıştır. Bu fit yaklaşık       güven 

seviyesinde CP ihlali olmaması hipotezi için en iyi fit değerleri     
           

                 
                     olur.  Bu ayrıca yüksek ihtimalle       
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için büyük ölçülen değerlerin kaynağının birinde veya ilgili bozunum modların birinde 

veya her ikisinde olan doğrudan CP ihlalidir. Fit yapısı gelecekte daha hassas ölçümler 

kadar özgün asimetrilerin de elde edilebileceği yukarıda tartışılan eşitlikleri kullanarak 

özelleştirilmiştir.  

Tılsım sektöründe karışım ve CP ihlali ölçümlerinin son hedefi Standard model 

tahminleri altında hassasiyetlere ulaşmaktır. Bazı durumlarda yeni parçacıklardan 

kaynaklanan etkilerden gelen yüksek mertebeli Standard model diagramların artan 

katkılarını ayırt etmek için farklı bozunum modlarında  bu  ölçümler gerekir.   

LHCb’de dolaylı CP ihlali ölçümleri, çoğunlukla gözlenebilir    tarafından 

sınırlandırılmıştır. Bu gözlenebilirdeki CP ihlali parametreleri sırasıyla karışım 

parametreleri x ve y ile çarpılmıştır.  Bu yüzden, CP ihlali parametrelerindeki bağıl 

hassasiyet, karışım parametrelerinin bağıl hassasiyeti ile sınırlandırılmıştır.  Bunun için, 

CP ihlali niceliklerinin 10% altındaki ilgili hassasiyeti hedefleyerek ve şu anki karışım 

parametrelerinin dünya ortalamaları dikkate alarak, karışım parametreleri için hedef 

hassaslığı          olacaktır. Buradan,      mertebesindeki beklenen standart 

model dolaylı CP ihlali ile,    daki iki türlü CP ihlalini ayırt etmek için,    ’ya katkı 

sağlayan doğrudan CP ihlali parametresi      mertebesinde kesin bir hassasiyetle 

ölçülmesi gerekir. 

Doğrudan CP ihlali diğer bozunum modlarındaki      ’nin  şuanki dünya ortalaması 

kadar büyük olması beklenmez. Bundan dolayı, diğer tek-Cabibbo-baskın charm 

bozunumlarının ölçümleri için, 5       hassasiyeti veya daha iyisi ayrı asimetreler 

kadar asimetri farkları için de gereklidir. Bu seviyede zaman-integralli basit 

asimetrelerin ölçümleri uyum içinde olurken, sorun ayrı bozunum modların fizik 

asimetrelerini çıkarmak için üretim ve algılama asimetrelerin kontrolünde bulunur.  

Çok-cisim son durumları için amaç, açıkça evrensel asimetrilerden ziyade girişim 

rezonansları içinde CP asimetrilerinin anlaşılmasıdır.     ‘de kullanılan İki-cisim 

modları ile yakın ilgili olan rezonanslara ilgi yüksektir, örneğin vektör-sözde skaler 

rezonanslar     ve   . Daha fazla bastırılmış rezonansların aynı zamanda ölçümü de 
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ilginçtir, çünkü bunlarda gluonik penguen diagramlardan gelen katkılar yoktur, böylece 

CP ihlali etkilerinin kaynağını sınırlandırma mümkün olabilir.  
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6. YENİ FİZİK ETKİLERİ 

Parçacık fiziğinin Standart modeli ötesinde yeni fizik etkileri düşük enerjilerde de 

kendini gösterebilir. Bu bölümde yüksüz mezonların karışımı süreçlerine katkıda 

bulunan yüksüz akım etkileşmeleri incelenecektir.  

6.1 Yüksüz Akım Etkileşmeleri  

Çeşni değiştiren yüksüz akımlar (FCNC) kısa mesafe etkileri şeklinde katkı getirir. Bu 

tür etkiler ilmek seviyesinde veya kutu diyagramları aracılığı ile kuark-seviyesinde 

gelişir. Standart Modelde ağaç seviyesinden gelen FCNC katkısı yoktur. Bu tür 

etkileşmelerde        ve        süreçleri aşağı-tip kuarklar içerirken,        

süreci yukarı-tip kuarklar içerir. FCNC etkileşmesi Standart Model Ötesi bir model için 

önemli bir süreçtir (Arhrib 2006). 

Standart Modelin genişletilmesinin zayıf ölçeklerde iyi olduğu bilinir. Birçok Standart 

Model genişletilmesi ekstra bir       ayar simetri grubunun varlığını öngörür ve buna 

geniş (kapsamlı) fenomenoloji çalışmaları için önemli olan    ayar bozonu eşlik eder. 

Ağır ve yüksüz    ayar bozonları ve bu ayar bozonu ile ilgili       ayar simetrisi SM’in 

birçok uzantısında görülebilir.    olarak tanımlanan ayar bozonu, ekstra bir yüksüz ayar 

bozonu tahmin eden                    genişletilmiş elektrozayıf ayar grubuna 

bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu bozon ile         bağlaşımları (burada    ve    yukarı 

veya aşağı tip kuarkları gösterir) aracılığı ile ağaç seviyesinde FCNC’ye neden olabilir. 

Üst kuark kütlesinin büyüklüğünden dolayı,  üst kuark fiziğinin, SM ötesi yeni fizik 

etkilerini araştırmalar için yeni bir pencere açabileceği düşünülmektedir, burada 

özellikle    yüksüz ayar bozonu aracılığı ile gerçekleşen FCNC etkileri önemlidir.  

Standart modelde        karışım oranının küçük olması beklenir. Bu durumda,  

süreçte kısa mesafe etkilerinden gelen ve önemli katkılar sağlayan kutu diyagramları 

kullanılır. Uzun mesafe katkılarının hesaplanması zordur, fakat yeni fiziğe sağladığı 

katkılarından dolayı ihmal edilmez. 
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                          elektrozayıf ayar grubuna bağlı, en basit 

genişletilmiş modelde bulunan FCNC Lagranjiyeni 

         
 

       
 
         

 
        (6.1) 

ifadesi ile verilir. Burada   elektromagnetik bağlaşım sabitidir,    
 

 elektromagnetik 

yüksüz akımı gösterir,    sabiti SM’in ayar bağlaşımı,   
 

 karşı gelen SM’in zayıf 

yüksüz akımı,    ise        ayar bağlaşımı ve   
 
 yeni zayıf yüksüz akımı temsil eder: 

  
 

         
    
 

        
 

               (6.2) 

burada  
      
 

    nin chiral bağlaşımlarını gösterir,         tüm kuarklar üzerinden 

verilir.    ayar etkileşim bazında bir fermiyonu gösterir ve      
 

 
       chiral 

izdüşüm işlemcileridir. Burada çeşni-ihlal eden     üretimi oranı ile ilgileniliyor, bu 

yüzden üst kuark sektörü için        
  matrisi dikkate alınır. 

Kütle özdurumu bazında (     ) FCNC bağlaşımları şu şekilde yazılır: 

             
   

          (6.3) 

              
   

          (6.4) 

burada      SM’in Yukawa sektöründeki kütle matrisini köşegenleştiren üniter 

matrislerdir. Zayıf yüksüz akım kütle özdurumları bazı cinsinden yazılır: 

                                       (6.5) 

burada               olarak alınır. Bu akım         matrislerinin büyüklüğü 

aracılığıyla verilen,       FCNC geçişlerini  inceleme imkanı sağlar (Aranda 2011). 

 



52 
 

 

 

6.2 FCNC Parametre Sınırlamaları 

Burada amaç,       bağlaşımının büyüklüğünü sınırlamaktır. İlgili      parametresini 

sınırlamak için, kısa mesafe etkilerini içeren ağaç seviyesi  ve kutu diyagramları dikkate 

alınır( Şekil 6.1).  

       

          

   Şekil 6.1         karışımı için: a. Ağaç diyagramı, b. kutu diyagramları 

Etkileşmeler için Lagranjiyen ifadesi 6.1 ve 6.5 eşitlikleri kullanılarak ifade edilir  

              
       

              
       

       

             –        
       

              
   

     
   

      

                      
   

     
   

        
        (6.6) 

Burada CP koruyan etkileri dikkate almak için     
   

     
   

 ve   
   

   
   

      

şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre       parametresine sınır koymak için ağaç-seviyesi 

ve kutu diyagramlarında içerilen kısa-mesafe katkıları dikkate alınır. Genlikler,    ayar 
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bozonu ve üst kuark kütleleri tarafından bastırılmıştır ve (ağır kütle limitinde) dış 

momentum ihmal edilebilir.  

Şekil 6.1’de gösterilen ağaç seviyesi diyagramları ve kutu diyagramları için genlik 

ifadeleri şu şekilde yazılır: 

       
    

 

   
                (6.7) 

burada     ,    ayar bozonunun kütlesidir. Bu genlik ifadesi için dört-kuark etkin 

etkileşme Lagranjiyeni  

    
    

  
   
 

    
                 (6.8) 

 olur. Burada 1/4 faktörü iki Wick sadeleştirmesi için tanımlanır ve eşitlikteki    

değerleri altı boyutlu etkin işlemcileri gösterir.  

     
 

 
  
   

         (6.9) 

       
 

 
  
   

        (6.10) 

      
 

  
  
   

       (6.11) 

       
 

  
  
   

       (6.12) 

        
   

       (6.13) 

      
 

 
  
   

       (6.14) 

       
 

  
  
   

        (6.15) 

        
   

       (6.16) 
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burada    , D mezonun bozunum sabitini gösterir.     “bag model” parametresini 

gösterir. 

Kutu diyagramı için tek ilmek seviyesinde t kuarkın aracı olduğu durum için genlik 

ifadesi: 

             
    

  
   

      
            

                  

      
  

 
       

   
      (6.17) 

yazılır ve burada    üst kuark kütlesini gösterir. Yukarıda belirtilen eşitlikleri 

kullanarak genlik ifadesi  

         
  

    

   
    

 

  
                                                      (6.18) 

burada          ve         , t ve t’ kuarklar için ilmek fonksiyonlarıdır. 

        
 

 

 

                
                    (6.19) 

        
 

                                         (6.20) 

Burada       
    

   ,       
     

   ifade eder.  

                      

                 Şekil 6.2 f(x) ve g(x) fonksiyonlarının birbirlerine göre durumları 
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      genliği, etkin Lagranjiyen ile verilen bir dört-kuark etkin etkileşim  ile ilişkilidir: 

    
      

   
    

 

      
                                                     

        (6.21) 

       karışımından elde edilen      kütle farkı 

    
 

  
                         (6.22) 

olarak verilir. 

                     

                   Şekil 6.3    bozon kütlesinin bir fonksiyonu olarak       nin davranışı 

Burada      Hamiltoniyeni ,    ise    mezon kütlesini belirtir.  

Toplam etkin Lagranjiyen, ağaç seviyesi ve kutu diyagramından gelen katkıları 

ekleyerek yazılır, 

    
   

     
    

     
       (6.23) 

Vakum boşlukları yaklaşımı kullanarak 
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                     (6.24) 

Burada kütle farkına asıl katkı ağaç-seviyesi genliğinden gelir ve kutu diyagramından 

gelen katkı    bozonunun kütlesi,                     iken, ağaç seviyesinden 

gelen katkının yaklaşık %20’si kadar olur.  

Bağlaşımların uzunluğunu hesaplamada kullanılan parametrelerin değerleri   =222.6 

MeV,      ve              olarak alınır.       parametresine gelen sınır 

      
                

   
 

                   
   (6.25) 

olarak bulunur. 

Şekil 6.3’de    bozon kütlesinin bir fonksiyonu olarak       bağlaşımının davranışı 

belirtilmiştir. Buna göre geniş kütle mesafesinde büyüklük derecesinin birden büyük 

olmadığı gözlenmiştir.  

Burada      bağlaşımı üzerine sınır tanımlanır,                bağıntısı için bir sınır elde 

edilir:          için                     elde edilir. Bu sınırlar               

varsayımı için, ayrı ayrı                 ve                  bulunur.    bozon 

kütlesi 2TeV ve 3TeV alındığında sınırlar sırasıyla                      ve      

     bulunur. 

Kutu diyagramında tek ilmek seviyesinde   ve    kuarklar kullanıldığı durumda genlik 

ifadesi 

            

  
   

         
    

  
            

                  

      
  

 
       

   
      

     
  

             
                   

       
  

 
       

   
       

 (6.26) 
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yazılır. Burada    ve     t ve    kuarkların kütlelerini gösterir,           ve 

           olarak alınır. Yapılan hesaplamadan sonra  

            
  

     
   
    

 

  
                                                   

    
     

 

  
                                                      (6.27) 

sonucuna ulaşılır. Kutu diyagramı genliği ile ilgili etkin Lagranjiyen ifadesi: 

    
             

   
    

 

      
                                       

          
    
     

 

      
                                           

      (6.28) 

Kütle farkı ifadesi 

    
 

  
                       (6.29) 

şeklinde tanımlanır. 

    
   

     
    

     
       (6.30) 

Toplam etkin Lagranjiyeni ve vakum boşluğunu kullanarak, kütle farkı: 

    
  
     

     
     

    
 

                        
   

 

            

       ]   (6.31) 

şeklinde yazılır. Biraz düzenleme yapıldıktan sonra 
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                   ]  (6.32) 

olur. Burada     ,             ve              

                   

            Şekil 6.4        bağlaşımının       bağlaşımının bir fonksiyonu olarak davranışı 

Şekil 6.4 de         bağlaşımının       bağlaşımının bir fonksiyonu olarak davranışı 

incelenmiştir.    bozonunun kütlesinin farklı değerleri için       ve     
   yüzeylerinde 

kontur grafikleri çizilmiştir.    bozonunun kütlesi,      sırasıyla 1TeV, 2TeV ve 3TeV 

alınmıştır. 

    
    parametre uzunluğunu elde etmek için           bağlaşımı üzerine sınırlama 

getirilmiştir ve bu durumda      
   üzerine limit koymak için,     

   için üç farklı durum 

ele alınmıştır. 
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     Şekil 6.5    kütlesine bağlı olarak        bağlaşımının farklı varsayımları için                  

Şekil 6.5’te     kütlesine bağlı olarak        bağlaşımının farklı varsayımları için       

çizilmiştir. Referans olarak ,           değerini dikkate alındı ve      
        

     
   

bağıntısını tanımlandı:        =      için, sınır                     ,       =       için 

                     ve       =        için                      elde edilmiştir. 

CKM matrisinden yola çıkarak, ,           ve       =      durumunda bağlaşımlar 

üzerine gelen sınırlamalar                 ve                elde edilmiştir. 

      =       (       =        ) varsayımı yapıldığında bağlaşımlar üzerindeki sınırlar 

sırasıyla,                (              ) ve                (          

    ) olarak bulunmuştur. 
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7. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yüksek enerji fiziğinde, CP simetrisinin ihlali ve madde – karşıt madde asimetrisi 

üzerine çalışmalar oldukça önemlidir.        karışımının zamana bağlı analizi ve bu 

mezon sisteminde CP ihlali araştırmaları çeşni fiziğinin oldukça güncel ileri konuları 

arasındadır. Yüksüz mezonların   ,    ve    karışımının yapısı incelenerek,        

karışımı için gerekli kutu diyagramı hesapları yapılmıştır ve sonuçları ilgili alt 

bölümlerde verilmiştir. Burada, yeni bir çalışma olarak,    mezonların karışımına çeşni 

değiştiren yüksüz akım etkileri hesaplanmış ve farklı   modelleri için kütle-bağlanma 

parametresi uzayında sınırlamalar elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

diğer süreçlerden alınan sınırlamalarla karşılaştırılmış ve yüksek ışınlıklı parçacık 

fabrikalarında yüksek istatistikle dikkate değer sonuçlar elde edilebileceği 

gösterilmiştir. 

       karışımı için gerekli kutu diagram hesabında Feynman parametrizasyonu 

kullanılmıştır. Karışım parametrelerinden kütle farkı ile ilişkili x’in hesabı yapılmıştır. 

Hafif kuarkların (d, s) sürece katkısı ve daha ağır b kuarkın katkısı tartışılmıştır. Standart 

Modelde c-kuarklı sektörün CP asimetrisi küçük beklenmektedir, zaman bağımlı 

asimetrilerin daha büyük gözlenmesi yeni fiziğe işaret edecektir. 

       karışımına olası bir yeni fizik katkısı olarak, ek bir       ayar grubunun 

öngördüğü    bozonun çeşni değiştiren yüksüz akım etkisi incelenmiştir. Z'tc 

bağlaşımına (    ) sınır koymak için, Z' ın 1 TeV’lik kütle değerinde bu bağlaşım 

parametresi (     ) yaklaşık olarak 3.31x     ten küçük olacaktır. Sayısal hesap için, 

               varsayımı yapıldığında,       < 5.75 x      ve      <5.75x      

sınırlamaları elde edilmiştir.    ın kütlesini 2 TeV ve 3 TeV’ de tutarsak,        

parametresi sırasıyla 6.58x     ve 9.86x    ’ten küçük olacağı hesaplanmıştır. Bu 

konuda benzer çalışmalar üst kuark katkısı için yapılmıştır. Burada elde edilen sonuçlar, 

benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmış ve uyumlu olduğu görülmüştür.  
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Standart Model ötesi bir modelde öngörülen    bozon ile birlikte ek bir fermiyon 

ailesinin olacağı düşünülürse, yeni yukarı tip ağır bir kuarkın (  ) kutu diyagramındaki 

katkısı da bu çalışmada hesaplanmıştır. Bu durumda,              ve       TeV 

varsayımı ile                   ve                   sınırlamaları elde edilmiştir. 

Parametrelerin farklı seçimleri için bu sonuçlar değişebilmektedir. Daha iyi sınırlamalar 

       bağlaşımının      ’den daha büyük alındığı durumlarda elde edilmiştir. 

Çalışmakta olan parçacık fabrikalarındaki deney sonuçları kullanılarak, farklı FCNC 

bağlaşımlarına getirilecek sınırlamalar tartışılabilir. Gelecekte kurulacak yüksek ışınlıklı 

süper parçacık fabrikalarında bu karışım özellikleri ayrıntılı olarak incelenebilir. Bu 

parçacık fabrikalarında    mezon çiftinden yılda     olay üretildiğinde hem karışım 

parametrelerinin hassas ölçümü hem de nadir bozunumların önemli ölçümleri 

gerçekleştirilebilir.  
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EK 1 BİRİMLER 

      birimlerinin kullanımı (doğal birimler) parçacık fiziği notasyonunu büyük 

ölçüde basitleştirir. Göreli ve kuantum  mekaniksel olarak parçacıklarla uğraşırken, eğer 

doğal birimler benimsenmemişse,       ’nin büyüklüklerinin eşitliklere katılması 

gerekir. 

Bunun nasıl çalıştığını görmek açısından birkaç örnek ele alalım.       alalım; 

böylece hızın boyutu, uzunluk bölü zaman şeklinde ifade edilir. 

             (Ek 1.1) 

(Burada [ ] sembolü “boyut” anlamına gelmektedir),         olur ve bundan dolayı 

             dür, böylece şunu bulabiliriz 

               ,   (Ek 1.2) 

Burada       . Çünkü                 ,       alınırsa 

                   (Ek 1.3) 

elde edilir. 

Bundan dolayı     doğal birimler kümemizin tek bağımsız boyutu olarak seçilebilir.  

Elektromanyetik etkileşmeler için MKS birimlerinde     ve     birim alınmıştır, ve    

faktörü alanlardan çıkarılmıştır. Bu Heaviside-Lorentz birim sisteminde yapılmıştır, ve 

yüksek enerji fiziğinde yaygındır. Üstelik,     doğal birimlerinde elektrodinamik 

eşitliklerinde c gözükmeyebilir. 

İnce yapı sabiti Compton dalgaboyu ile ayrılmış iki elektron arasındaki elektrostatik 

itmenin ve elektronun durgun kütlesinin bir oranıdır: 
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   (Ek 1.4) 

(
 

   
 değişen bağlanma sabitinin asimptotik değerine karşılık gelir). Böylece doğal 

birimlerde            dir. 

Doğal birimlerde pion Compton dalgaboyu 

   
 

   
 

 

  
             (Ek 1.5) 

olur. Bunu birim uzunluk sağlayan(veren)    ve c kombinasyonunu çarparak bilinen 

birimlere dönüştürebiliriz.   c=197.3 MeV.fm (               ) için doğal 

birimlerde  

    
 

     
                  (Ek 1.6) 

                                   (Ek 1.7) 

elde ederiz. 

Böylece 

    
 

  
                             (Ek 1.8) 

Tesir kesitleri için                 

boyutlarını yazarız ve doğal birimlerde (A.4) den                 dir. Fakat 

                      ve             , böylece 

                   (Ek 1.9) 

                 (Ek 1.10) 
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             (Ek 1.11) 

Örnek: Tipik(Normal) bir tesir kesiti  mertebesinde 

    
  

 

  
  

 

      
      (Ek 1.12) 

Eğer  ’nın birimi      olursa,          birimli   ve c nin bir kombinasyonunu 

çarparız. Bu sadece                        ve  

  
    

          
          .  (Ek 1.13) 

Doğal birimlerde farklı alan işlemcilerinin boyutlarını bilmek önemlidir. Uzay-zaman 

boyutta d=4 varsayarsak, 

                  (Ek 1.14) 

Ve Lagrenjiyen yoğunluğu birimlere sahiptir 

                  (Ek 1.15) 

Hamiltonien ve Hamiltonien yoğunluğu sırasıyla Lagranjiyen ve Lagranjiyen 

yoğunluğundaki gibi aynı boyutlara sahiptir ve doğal birimlerde hareket boyutsuzdur.  

Öyleyse serbest alan eşitliklerinden, değişik alanların boyutlarını ifade edebiliriz.  

           (Ek 1.16) 

Skaler alanlar için  

        (Ek 1.17) 

foton ve kütleli vektör alanları için 

         (Ek 1.18) 
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Aynı şekilde, türevli veya kovaryant türevli işlemciler için 

              (Ek 1.19) 

Bu büyüklükleri(boyutları) ve (A.6) kullanarak, Lagranjiyen yoğunluğu etkileşmeleri 

içinde görülen herhangi bir bağlaşım sabitinin  boyutunu bulabiliriz.  

Parçacık fiziğinde süreçler için genliğin kütle boyutu, o sürece giren “dış” parçacık 

sayısına bağlıdır. Örneğin, gelen ve çıkan parçacıkların sayısı  n ise, genlik M’nin kütle 

boyutu            olacaktır.  
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EK 2 İLMEK İNTEGRALLERİ 

İlmek içeren diyagramların hesaplanmasında Feynman parametrizasyonu kullanılır. Bu 

çalışmadaki hesaplar için   ’daki integral ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

       
        

            
   

 

 
   

                  

                     

   

 
 (Ek 2.1) 

Burada Gamma fonksiyonu: 

                

 
  (Re z > 0)  (Ek 2.2) 

                 (Ek 2.3) 

           
 

       
 (Ek 2.4) 

İlmek içeren süreçlerin hesaplanmasında     üzerinden integral için;  

                 tanımı yapılarak aşağıdaki ifadeler kullanılır.  

 
      

         
       (Ek 2.5) 

 
        

         
              (Ek 2.6) 

Buradaki tanımlar aşağıda verilmiştir.  

  
         

              
   (Ek 2.7) 

  
 

 
      

        

      
     (Ek 2.8) 

                (Ek 2.9) 

Durumların normalizasyonu  
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          (Ek 2.10) 

             
 
   

     
 
   

                   (Ek 2.11) 

     
 
   

     
 
   

           
                           (Ek 2.12) 

ile verilir. 
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EK 3 KÜTLE FARKI VE BOZUNMA GENİŞLİĞİ DAĞILIMLARI 

Normal dağılım fonksiyonu 

       
        

     (Ek 3.1) 

ile verilir. Burada N normalizasyon sabiti,    dağılımın ortalaması ve   ise dağılımın 

standart sapmasıdır. Fiziksel durumların kütle farklarının yarısı ortalama değerler olarak 

alınırsa ve bu durumların yarı genişlikleri de standart sapma olarak alınırsa yüksüz 

mezonların kütle farkları ve genişlik dağılımları elde edilebilir. Örneğin, K mezonları 

için iki fiziksel durumun (     ) ortalama ömürleri sırasıyla 89.53 ps ve 51.14     ps 

dir. Bu mezonların genişlikleri ise sırasıyla 0.011 p    ve 2.0      p    dir.    için 

ortalama değer                p    ve    için ortalama değer               

p    alınır. Grafik için Mathematica’da hazırlanan dosya aşağıda verilmiştir.  Diğer 

yüksüz mezonlar için dağılımlar çizelge 3.4’deki karşı gelen değerler kullanılarak 

çizilebilir. 

  

xos= -0.005292/2.0; xol= 0.005292/2.0; k=0.018; 

sigmaks=(1.0/89.53)/2.0; sigmakl=(1.0/5114.0)/2.0; 

fgl=PDF[NormalDistribution[xol, sigmakl],x]; 

fgs=PDF[NormalDistribution[xos, sigmaks],x]; 

plot1=Plot[{k*fgl,fgs}, {x,-0.02,0.02},  Frame->True,  Axes->False,  

PlotRange->{0.0,80.0}] 

Export[“plot1.eps”, plot1, “EPS”] 
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EK 4 CKM MATRİS ELEMANLARI 

SM’de kuarkların kütleleri ve karışımları ortak bir kökene sahiptir. Bunlar Higgs 

yoğuşması ile Yukawa etkileşmelerinde ortaya çıkarlar, 

       
    

         
     

    
           

        (Ek 4.1) 

Zayıf özdurum bazında,      matrisleri 3x3’lük kompleks matrislerdir,   Higgs alanı, 

i,j nesil etiketleri, ve    ise 2x2’lik antisimetrik tensörlerdir. Sırası ile   
  sol-elli kuark 

ikilileri ve   
  ve   

  sırasıyla sağ-elli alt ve üst tip kuark teklilerini gösterirler.    bir 

vakum beklenen değeri kazandığında,             , Ek 4.1 eşitliği kuarklar için 

kütle terimlerini sağlar. Fiziksel durumlar dört üniter matrisi kullanarak,     
   

, kütle 

matrisi       
 

   
 
    

  
      ,       olacak şekilde,       ‘yi köşegenleştirerek 

elde edilir.  Sonuç olarak, yüklü-akım    etkileşmeleri aşağıda bağlaşımları verilen 

fiziksel     ve     kuarkları ile bağlaşım yaparlar 

 
 

  
            

   
      

  

  

  

             (Ek 4.2) 

          
   

    
         

         

         

                       (Ek 4.3) 

Bu son eşitlik Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrisi, 3x3’lük bir matristir. Üç 

karışım açısı ve CP-bozan KM fazı ile parameterize edilebilir. Birçok olası durum 

içinde, standard bir seçim  

 

          
          

  

                
   

                  
                   

        

                 
                    

        

         (Ek 4.4) 
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olur. Burada          ,           ve   ise SM’de çeşni değiştiren süreçlerde,tüm 

CP-bozulması olayından sorumlu fazdır.     açıları ilk dörtlünün içinde olacak şekilde 

seçilebilir, böylece,            

Deneyesel olarak biliniyor ki,              , ve Wolfenstein parametrizasyonu 

nu kullanarak bu hiyerarşiyi göstermek uygundur.  Bu parametreler şu şekilde 

tanımlanır, 

      
     

              
    (Ek 4.5) 

  
   

       
   

   
         (Ek 4.6) 

            
      

    
                  

                     
          (Ek 4.7) 

Bu eşitlikler         
      

 

      
  faz-kabullenmesinden bağımsızdır ve CKM matrisi   

nın bütün mertebelerinde üniter olacak şekilde   , A,    ve     cinsinden yazılmasını 

sağlar.      tanımları literatürde tüm yaklaşık sonuçları tekrardan oluşturur. Örneğin, 

       
  

 
    ve      matrisi       e kadar    ve    cinsinden veya genel olarak, 

      

                

           

                

              (Ek 4.8) 

olarak yazılır. 
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              Şekil 1 CKM Üniterlik Üçgeni 

CKM matris elemanları SM’nin temel parametreleridir, böylece onların hassas (doğru) 

tespitleri önemlidir. CKM matrisinin üniterliği        
                

        

bağıntılarını uygular. Altı göz ardı edilen kombinasyon bir kompleks yüzeyde üçgenler 

olarak verilebilir. Tüm üçgenlerin alanı aynıdır, CP ihlalini ölçen bir faz kabullenme 

bağımsız kuralı olarak Jarlskog değişmezi (J),             
    

                 ile 

tanımlanır. Çogunlukla kullanılan üniterlik üçgeni aşağıda belirtilen ifadeden gelir 

      
        

        
           (Ek 4.9) 

Her bir tarafı Şekil 1’de gösterildiği gibi iyi bilinen terim       
  ile böleriz. Tepe 

noktaları tam olarak, (0,0), (1,0) olur. Çeşni fiziğinin en önemli hedeflerinden birisi 

CKM elemanlarını sınırlandırmaktır, ve birçok ölçüm        düzleminde uygun bir 

şekilde gösterilebilir ve karşılaştırılabilir.  

SM’de ilmek (halka) katkıları ile baskın olan süreçler yeni fizik için önemlidir ve 

hassastır. Sadece SM dikkate alındığında CKM elemanlarının çıkarımı için kullanılır.  

 

 

 



76 
 

EK 4.1 CKM Elemanlarının Büyüklükleri 

|   | 

|   | nin en hassas belirlenmesi, süperizinli       saf vektör geçişi olan, nükleer beta 

bozunumları çalışmasından gelir. En hassas dokuz tahminin ortalaması alınarak 

                           (Ek 4.10) 

elde edilir. 

|   | 

|    | nin büyüklüğü, yarı-leptonik kaon bozunumları veya leptonik kaon 

bozunumlarından çıkarılır. 

Bu nedenden dolayı, ortalama için,   
      ,   

     ,         ,    

     ,   
      alırız. Bu beş bozunum modu                            

sağlar. Sonuçlar her bir bozunum modundan elde edilir. Üç-çeşnili bastırılmamış örgü 

QCD hesabından, form faktör değeri                     ve              

       değerini verir. Diğer hesaplamalar 2%’lik fark gösterirken, genellikle kulanılan 

      klasik hesabı bu değerle uyum gösterir. 

Kaon ve pion bozunum sabitleri oranlarının hesabı,           değerinin, radyatif () 

bozunumları içeren                       ‘den elde edilmesini sağlar.    

      dallanma oranının KLOE ölçümü , örgü QCD hesabı ile uyumludur,       

           buradan                     sağlar, burada doğruluk bozunum 

sabitlerinin oranının bilinmesi ile sınırlandırılmıştır.  Bu iki belirlemenin ortalama 

değeri şu şekilde belirtilmiştir 

                           (Ek 4.11) 
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Form faktörlerin teorik bilgisi yeterli ise,        nin büyüklüğü yarı-leptonik charm 

bozunumlarından çıkartılabilir.                için üç çeşnili bastırılmamış  

lattice QCD hesapları yayınlanmıştır. Bu tahminleri ve        bozunumları için 

CLEO-c ve Belle deneylerin de yapılan son ölçümler in ortalamaları kullanılarak 

                        değeri elde edilir, burada ilk belirsizlik deneysel, ve 

ikincisi form faktörün teorik belirsizlik değerini gösterir.  

Bu belirleme henüz  nötrino ve karşıt-nötrino etkileşmelerine bağlı olan kadar  hassas 

değildir. Nötrino ve karşıt-nötrino demetleri tarafından çift müonun, tek müon üretimine  

oranının farkı, d valans kuark tılsım tesir kesitiyle orantılıdır, ve böylece        kere 

tılsım mezonların ortalama yarı-leptonik dallanma oranı,    dür. Metod ilk olarak 

CDHS ve sonra CCFR ve CHARM II tarafından kullanılmıştır. Bu sonuçların 

ortalamasını almak zordur,  sadece QCD düzeltmeleri ölçeği hakkında varsayım 

gerektirdiğinden değil, aynı zamanda   özel nötrino demet karakteristiklerine bağlı    

etkin bir niceliktir. Verilen uygun yeni deneysel bir girdi yoktur, bir önceki kısımda 

sağlanan ortalamadan bahsettik,                            .  

CHORUS deneyi                      değerini bulur.       elde etmek için, 

bu iki belirlemenin ortalamasını kullanırız,               , ve böylece 

                           (Ek 4.12) 

elde edilir.  

       

Yarı-leptonik D form faktörü veya      bozunum sabitinin  örgü QCD hesaplamalarını 

kullanarak, yarı leptonik D veya leptonik    bozunumlarından       nin doğrudan 

belirlenmesini elde etmek olasıdır. Müonik bozunumlar için, Belle ve CLEO-c 

deneylerinin ortalamaları     
                        değerini verir.  

leptonlu bozunumlar için, son CLEO-c ölçümlerinin ortalaması      
       

                 değerini verir. Bu her bir değerden,        nin belirlenmesi    in 
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kütle ve yaşam ömrü için PDG değerlerini kullanarak elde edilebilir,  leptonların 

kütleleri, ve    
                MeV’dir. Bunların üç tanımın ortalaması  

                  değerini verir, burada hata    
 in örgü QCD tanımı tarafından 

bastırılmıştır. Yarı-leptonik D bozunumlarında, bastırılmamış(sönümsüz) lattice QCD 

hesapları normalizasyon ve       ve       deki form faktörlerin şeklini(lepton 

çifti,    nin değişmez kütlesine bağlı) tahmin etmiştir. Bu teorik sonuçları ve son 

CLEO-c ortalamalarını kullanarak,       bozunumlarının Belle ve BABAR 

ölçümleri,                      değerini verir, burada ilk hata deneyseldir, ve 

baskın olan ikincisi  form faktörün teorik belirsizliğidir. Leptonik ve yarı-leptonik 

bozunumlardan gelen belirlemelerin ortalamasını alırsak, 

                       (Ek 4.13) 

değeri bulunur. 

       

Bu matris elemanı, B mezonların seçici  ve kapsayan yarı-leptonik bozunumlarından 

    elde edilebilir.  Kapsayan belirlemeler  leptonik enerji ve hadronik değişmez 

kütle spektrumu ile birlikte yarı-leptonik bozunum oranı ölçümünü kullanırlar. Hesabın 

teorik temeli işlemci çarpımı açılımıdır.  Bu ifade diferansiyel enerji momentleri ve 

değişmez-kütle spektrumunun toplam oranı    cinsinden ve ağır kuark kütlesinin tersi 

kuvvetleri cinsinden ifade edilebilir.    ve     ye bağlılık ve ileri mertebede oluşan 

parametreler farklı momentler için farklı olmaktadır. Büyük sayıda ölçülen momentler, 

bütün parametreleri aşırı sınırlamaktadır, ve belirlemenin tutarlılığını test eder.        

nin hassas çıkarımı bir “eşik” kuark kütle tanımı kullanımını gerektirir. LEP’te    

bozunumlarından B mezonları kullanarak ve      ’de çalışan      makinelerinde 

kapsayan ölçümler yapılmıştır. LEP’te    dan gelen B mezonlarının geniş boost ları,  

faz uzayı boyunca diğer şekilde mümkün olmayan momentlerin belirlenmesine izin 

verir, fakat B fabrikalarında daha hassas belirlemelere öncülük  eden büyük istatistikler 

mümkündür. Ölçümlerin ve referansların bir derlemesi  sağlanmıştır.   
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                               (Ek 4.14) 

Seçici belirlemeler yarı-leptonik B’nin D ve    a bozunumlarına bağlıdır.           

limitinde,tüm form faktörler B ve      mezonlarının        , 4’lü hızlarının 

çarpımına bağlı olan Isgur-Wise fonksiyonu ile verilir.  Ağır kuark simetrisi,      

deki oranının normalizasyonunu belirler, leptonlar maksimum momentum iletimi ve  

     ,      için bir extrapolasyondan elde edilir.  Seçici belirleme,              

          , form faktördeki teorik belirsizlikten ve       civarındaki orandaki 

deneysel belirsizlikten dolayı  kapsamlı olandan daha az hassastır. Ölçeklendirilmiş bir 

hatanın kombinasyonu şu şekilde verilmiştir 

                             (Ek 4.15) 

       

Fazla arka planı olan          süreci nedeniyle kapsamlı           bozunumundan 

      nin belirlenmesi karmaşıktır.  Tılsım arka planının kinematik olarak yasak olduğu 

faz uzayının birçok bölgesinde, hadronik fizik bilinmeyen pertürbatif olmayan biçim 

fonksiyonları denilen işlevler  aracılığı ile devreye girer (tersine,birkaç parametrede 

pertürbatif olmayan fizik        için kodlanmıştır).         mertebesinde,        da 

foton enerji spektrumundan çıkartılan yalnızca bir tane biçim fonksiyonu vardır ve 

       içindeki birkaç spektruma uygulanır. Alt biçim fonksiyonları güncel 

belirlemeler içinde modellenmişlerdir. Bozunma oranının alt biçim fonksiyonuna bağlı 

olduğu faz uzayı kesmeleri olasıdır.  Hem hadronik, hemde leptonik sistemlerin 

ölçümleri faz uzayının bir optimal seçimi için önemlidir. Farklı bir yaklaşım ölçümleri  

        bölgesine genişleterek,  onları daha kapsamlı yapmaktır, ve böylece teorik 

belirsizlikler azalır. CLEO, BABAR, Belle deneylerinden elektron enerji son nokta  

analizleri  charm son noktasının önemli derecede altında olan               ve 1.9 

GeV için         kısmi oranları belirtir.  B fabrikalarındaki fazla  ve saf     

örnekleri  olaylardaki         bozunumlarının seçimine ve diğer B’nin tamamen 

yeniden oluşturulmasına izin verir. Bu tamamen yapılandırılmış etiketleme metodu ile, 

hem leptonik, hem de hadronik sistemlerin 4’lü momentumları ölçülebilir.  Bu ayrıca 
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geliştirilen sinyal saflığından dolayı, daha geniş bir kinematik bölgeye erişime izin 

verir. kapsamlı ortalama                      
            olarak belirtilir.  

       yi bir exclusive kanaldan çıkarmak için, form faktörleri bilinmelidir. Deneysel 

olarak, iyi sinyal arkaplan oranları küçük verimleri ile kaymaktadır.        dallanma 

oranı şimdi 5% biliniyor.         form faktörünün bastırılmamış örgü QCD hesapları 

yüksek    (                 ) bölgesi için mümkündür. Deneysel kısmi oranlar 

ve örgü noktaları    e karşı bir eş zamanlı fit                        değerini 

sağlar. Işık konisi QCD toplam kuralları       GeV durumu için uygulanabilir ve 

benzer sonuçları sağlar.  

Kapsamlı ve seçici bozunumlardan       nin çıkarımı farklıdır. Belirlemelerin bir 

birleşimi 

                              (Ek 4.16) 

olarak belirtilmiştir. 

                 

                CKM elemanları üst kuarkın ağaç seviyesi bozunumlarından ölçülemez, 

böylece üst kuarklı kutu diagramın aracı olduğu B-Bbar salınımlarından veya ilmek-

aracı nadir K ve B bozunumlarından gelen tahminlere güvenilmelidir.  Hadronik 

etkilerdeki teorik belirsizlikler şu anki belirlemelerin doğruluğunu sınırlar. Bunlar, 

          belirlenimi için çeşni SU(3) limitinde eşit olan süreçlerin oranları dikkate 

alınarak indirgenebilir.  

İki yüksüz    mezonu kütle özdurumlarının kütle farkı çok iyi ölçülmüştür,     

                 .   
  sistemi için,  CDF ortalaması ve son LHCb ölçümü       

                      değerini verir. Sönümsüz örgü QCD hesaplarını kullanarak 

   
     

                
     

             ve         varsayarak,   



81 
 

                    ,                               (Ek 4.17) 

elde edilir. 

Belirsizlikler, örgü QCD ile baskındır. Birkaç belirsizlik   
        

        

              

ve böylece,         den gelen           sınırlamaları teorik olarak 

güvenilirdir.Bunlar yeni, teorik olarak temiz, ve önemli geliştirilmiş sınırlama sağlar 

                                     (Ek 4.18) 

       

 Üst kuarkın bozunumlarından       nin belirlenmesi dallanma kesri oranlarını   

       

       
 

      

      
 

 

        kullanır, burada q=b,s,d. CDF ve D ölçümleri Tevatronun 

Run II süresince toplanan verileri üzerinde gerçekleşir ve sıra ile 95% C.L ile       

      ve                  verir. Tek üst-kuark üretimi tesir kesitinden, üniterlik 

varsayımı yapmadan       nin doğrdudan belirlenmesini yapmak mümkündür.  D ve 

CDF tarafından ölçülen            
      pb ortalama tesir kesiti  

                         (Ek 4.19) 

verir. 7TeV enerjide CMS ölçümü           )pb, CKM elemanı      =          

verir. Bunların ortalaması 

                        (Ek 4.20) 

değerini belirtir. Hassas elektrozayıf verisinden       ye kısıtlayıcı girişim 

bulunmaktadır. Sonuç, daha çok          ‘ya üst-loop katkıları ile sürülür ve bu ise 

     =         
      verir. 
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