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Radiative decays of the (0 and p mesons going to two mesons, ror and n\ have been
analysed within the framework of a phenomenological approach. We consider the
contributions of VMD, chiral loops, scalar meson intermediate state amplitudes and the
effects of p-w mixing. We conclude that p-(0 mixing contribution is dominant for co —•
n n Y decays, but for other decays it is relevant in the rest of the decays. Therefore, this
mixing should be included in the analysis of the vector meson decays.
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Bu çalışmanın amacı, bazı kuyu sularındaki radon gazı seviyesini belirlemek ve elde
edilen sonuçlan radon-sağlık ve radon-deprem ilişkileri açısından değerlendirmektir.
Yeryüzündeki doğal radyasyon kaynaklarının büyük bir kısmını radon gazı ve bozunum
ürünleri oluşturmaktadır. Uranyum ve bozunum ürünlerinin suda kolaylıkla
çözünebilmesi nedeniyle, radon suda çözünerek yeraltı sularının radyoaktivite
seviyesinin yüksek olmasına yol açar. İçme sularının içerdiği radyoaktif elementler
bakımından ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmiş limitlerin altında
bulunması istenir (USEPA 1991).
Radon gazı seviyesinde meydana gelen değişimler depremin önceden tahminine yönelik
çalışmalarda da kullanılabilmektedir (Bichard ve Libby, 1976; King, 1978; Teng, 1980).
Ayrıca fay hatlarının bulunduğu bölgelerdeki jeotermal sulardaki radon seviyesi
incelenerek sismik hareketler ile radon konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemeye
yönelik çalışmalar yapılmıştır (Zmazek ve diğerleri, 2002).
Bu çalışmada, termal sular bakımından zengin olan ve fay hattı üzerinde yer alan
Afyon'da, 10 farklı kuyudan 7 ay boyunca 10 kez numune alınarak Çekmece Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) incelenmiştir.
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Lepton-hadron çarpışmalarının parçacık fiziğinde istisnai rol oynadığı jnalumdur.
Örneğin, kuark-parton modeli bu çarpışmalardan elde edilen deneysel veriler sonucunda
geliştirilmiştir. İlk ve tek ep çarpıştırıcısı olan HERA' da hadronların yapısıyla ilgili çok
önemli bilgiler elde edilmiştir.

Elektron-proton çarpışmalarında TeV skalasına ulaşmak için birkaç proje önerilmiştir,
vjenelde bur.'ar hadron halkasının yanında elektron halkasının kurulmasını
öngörmektedir. ıJiğer yöntem ise doğrusal e e" çarpıştırıcılarının hadron halkalarına
teğet olarak kurulmasıdır.

Bu çplışmada "LEP"*LhC ve e-halka*VLHC projeleri ile elektron halkası yerine aynı
enerjiye sahip doğrusal elektron hızlandırıcısının kullanımını öngören projeler
karşılaştırılmaktadır. Doğrusal hızlandırıcı seçeneklerinin daha avantajlı olduğu
gösterilmiştir.
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