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The discovery of excited quarks and leptons, as predicted by composite models, would
supply convincing evidence for substructure of fermions. Electron-photon interactions at
very high energies provide ideal conditions to look for excited states of first generations
of fermions. In particular, in magnetic- transition coupling the electron to a gauge boson
would allow for single production of excited neutrinos (v*) through t-channel W boson
exchange. In this work, (v*) production followed by the electroweak radiative decays v*
—>vy, v —>eW, v —>vZ is presented. The production cross sections and pr distributions
of excited neutrino are studied for CLIC.
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Bu çalışmada, Dirac elektronu için A. O. Barut tarafından tanımlanan, düzeltilmiş bir
eylemden başlayarak, spinsiz parçacık limitinde ve uzaktan etki (Action-at-a-Distance)
teorisi çerçevesinde, N-parçacık sistemi için parçacıklann öz zamanına bağlı bir eylem
elde edildi. Elde edilen bu eylem önce parçacıklann normal zamanlarına, anlından da
bağıl ve kütle merkezi zamanlarına göre yeniden tanımlanarak, yeni eylem bağıl zaman
üzerinden integre edildi. Sadece kütle merkezi zamanına bağlı biçimde yani, tıpkı göreli
olmayan mekanikte olduğu gibi, tek zaman parametreli olarak yeniden tanımlandı ve
hareket denklemleri bulundu. Bulunan sonuçlan test etmek amacıyla da N-parçacık
sisteminin özel durumu olan, tek parçacık (N=l) sistemi tartışıldı. Tek parçacık sistemi
için elde edilen yörünge denklemlerinin, beklenildiği üzere, klasik mekanikte ki Kepler
yörüngelerini içerdiği görüldü. Tek cisim sisteminin yörüngeleri hem parçacık, hem de
anti parçacık durumları için, Mathcad 6.0 Plus paket programı yardımıyla, ayn ayn
çizdirilerek fiziksel ve de relativistik olup olmamaları tartışıldı.
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Bu çalışmada sıradışı bir nötron ve proton oranına sahip olan egzotik çekirdeklerin
yapısı, son derece kararsız halden çok kısa bir zamanda kararlı hale geçiş süreçleri, bu
süreçteki durumları ve yapıları incelenmektedir. Bu çalışmada güçlü bağlar yapan
egzotik halo çekirdekler , elastik saçılma altında incelenmeş ve elde edilen datalar
ışığında egzotik çekirdek yapısı incelenmiştir.Çekirdek yapısı konusundaki bilinen
yerleşik modeli tahtından indirebileceği düşünülen egzotik çekirdekler hakkında
çalışmalar henüz istenen düzeye ulaşamamıştır; bunda en büyük etken egzotik
çekirdeklerin doğada doğal olarak bulunmuyor olması gösterilebilir. Yapay yoldan elde
edilen egzotik çekirdekler, üzerinde yapılan teorik çalışmaların artması, özellikle
nükleer fizik ve nükleer astrofizik çalışmalarında egzotik çekirdeklerin yeni bir çığır
açma beklentisi bu konuda büyüyen bir talebin oluşmasına sebep olmaktadır.
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Nükleer yapı ve reaksiyonlarını açıklamak için kullanılan modellerden biri kümelenme
modelidir. Alfa kümelenmesi yüksek simetri ve bağlanma enerjisinden dolayı en çok
kullanılan kümelenme modelidir. Son 40 yılda yapılan çalışmalarda kümelenme modeli
A<40 çekirdekler için çalışılmış, fakat ağır çekirdeklere tam olarak uygulanamamıştır.
Bu çalışmada A<40 çekirdekler için başta harmonik osilatör modeli olmak üzere Ikeda
hipotezi, Nilsson-Strutinsky modeli ve iki merkezli çekirdek modelleri kullanılarak
kümelenme modelinin doğruluğu tartışılmıştır.Deforme yapılarla kümelenme modeli
arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca ağır çekirdekler için kümelenme modelinin geçerli
olup olmadığı araştırılmıştır.

284



'IV.RK FİZİK DER\EÖ1 22 FİZİK KOMGRHS! 14 17 CYLl L 2004. UUDlil 'Af VI Rk:Yi;

COMPTON SAÇILMASININ MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE
ÖRNEKLENMESİ

A. KORA Y ve A..CENGİZ*

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Fizik Bölümü 16059 Bursa,
akoray@uludag.edu.tr

* acengiz@uludag.edu.tr

Bir ortamda, Compton saçılması yapan fotonların açısal dağılımı için, ortamın bağlı
elektronlarından diferansiyel Compton (inkoherent) saçılma tesir kesiti ifadesi
kullanılmıştır. Ortamın atomik elektronlarının bağ etkisini içeren bu ifade, serbest
elektrondan diferansiyel inkoherent saçılma tesir kesiti olan Klein-Nishina tesir
kesitinin, inkoherent saçılma fonksiyonu ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen bu
açısal dağılım, Monte Carlo yöntemi ile örneklenmiştir. Ayrıca saçılan fotonun enerjisi
de, saçılan atomik elektronun momentum dağılımı hesaba katılarak örneklenmiştir.
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12C-I2C sistemi, uzun yıllardır geniş enerji aralıklarında çalışılmasına rağmen, düşük
enerjilerde gözlemlenen nükleer potansiyelin şekli, açısal dağılım ile uyarılma
fonksiyonunun eşzamanlı açıklanması ve rezonans gibi bazı problemler üzerinde
sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, I2C-12C elastik saçılma reaksiyonu
geniş bir enerji aralığında (32-74 MeV) Optik Model, Folding Model ve Çiftlenmiş
kanallar formalizmi ile incelenmiş ve kullanılan tüm modeller ile deneysel verilerle
uyum gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Optik Model ve Çiftlenmiş Kanallar Modeli ile
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, Çiftlenmiş kanallar hesaplamalarının potansiyelin
reel kısmına olan etkisinin yüksek enerjilerde gözlenmemesine karşın, düşük enerjilerde
bu etkinin çok büyük olduğu gösterilmiştir. Potansiyelde gözlemlenen bu etki,
dispersiyon ilişkisi ile incelenmiştir. Ayrıca rezonans bölgelerindeki deneysel dataların
açıklanmasında Optik Modelin yetersizliği tartışılmıştır.
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