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l Metot (KRD Toplam Kuralları) 
l Nümerik Analiz ve Sonuçlar 
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   Motivasyon 

l  Çarmonyum durumlarının pertürbatif ve nonperturbatif bölge eşiğinde olması KRD’ yi  daha 
iyi anlaşılması ve hadronik dinamiklerin incelenmesi bakımından önemlidir. 

l   Yeni keşfedilen çarmonyum ve benzeri durumların ( X, Y ve Z Mezonlar) incelenmesi 
çarmonyum spektrumu hakkında bilgi verir. 

l  J/𝝍 baskılamasının evrenin oluşumunun ilk aşamalarındaki kuark-gluon plazma sinyali 
olabileceği düşünülmektedir.  

l  Form faktörlerin tespiti,  tesir kesitlerinin elde edilmesi için oldukça önemlidir.  
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Mezonların Sınıflandırılması 



Çarmonyum Spektrumu 
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Neden perturbatif olmayan metotlara ihtiyaç var? 
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Perturbatif Olmayan Metotlar 
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l  KRD Toplam Kuralları 
l  Örgü KRD Teori 
l  Nambu-Jona-Lasinio Model 
l  Ağır-Kuark Efektif Teori 
l  Göreli Kuark Modeli 
l  Sonlu Enerji Toplam Kuralları 
l  Kiral Pertürbasyon Teorisi 
l  Lineer Sigma Modeli 

 



 
 
χc2(1P) mezon 
 
 l χc2(1P) kütlesi, 3556.20±0.09 MeV  

l χc2(1P) ortalama bozunma genişliği, 
1.93±0.11 MeV  
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χc2(1P) mezonun yarıleptonik geçişinin Form Faktörünün Hesabı 
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( ) 0ax A xµ
µ =Fock-Schwinger ayarı; 

x i
pλ
λ

∂
= −

∂
Burada x, 

Üç-noktalı KRD toplam kuralları kullanılarak, iki gluon katkısı  
gözönüne alınmış ve Fock-Schwinger ayarı kullanılmıştır. 



KRD Toplam Kuralları 
l  Shifman, Vainshtein and Zakharov (1979)-  Mezonlar 
      Ioffe (1981)- Baryonlar 
         
 

 
      
                                                                            

            
 

             = 
 
     
l  Kütle, bozunma sabiti, etkileşme sabiti, form faktör…. 
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Fiziksel (veya Fenomenolojik kısım) 
  
 Hadronik serbestlik dereceleri              

KRD (veya Teorik kısım) 
 
Kuark serbestlik dereceleri  

Korelasyon fonksiyonu 

= 



𝜒𝑐2  (1𝑃) ’ den 𝐷𝑠 Mezona Yarı-leptonik 
Geçişte Form Faktörün Hesaplanması 
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Üç-noktalı  korelasyon fonksiyonu : 

1. Fiziksel Kısım 

Burada GF Fermi kuplaj sabiti, Vcs CKM matris elemanıdır. Etkin hamiltonyen ilk ve son durum arasına yerleştirilerek,  
geçiş akımının vektör ve eksenel vektör kısımları için matris elemanı form faktörlere göre aşağıdaki şekilde yazılabilir:  

Burada h, K, b’ ler form faktörler, ε polarizasyon tensörüdür. 

Burada p ve q momentum, j’ ler akım, T   ise zaman sıralamalı operatörüdür. 

(1) 

(2) 

(3) 
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(3) Korelasyon fonksiyonu ifadesine  ara  
durumların tam seti yerleştirilip, x ve y’ ye  
göre integral alındıktan sonra: 

Mezon bozunma sabiti tanımları: 

Burada f,  bozunma sabitidir. 

Burada, D çift taraflı türev,  Gell-Mann matrisi, A gluon alanıdır.    

Karşılık gelen mezon akımları: 

(4) 

(5) 

(6) 
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Fiziksel Kısma Non-perturbatif Katkı 

(7) 
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•  1960 –Wilson  
•  quark-gluon arasındaki kısa ve uzun mesafeleri etkileşmeleri 

birbirinden ayırır. 

Operatör Çarpımı açılımı (OPE) 

Pertürbatif kısım  Non-perturbatif kısım  

2. KRD Kısmı 

QCD
pert . nonpert .Π Π Π= +

C’ ler Wilson katsayılarıdır. On’ ler  operatörleri temsil eder. 



KRD Kısmına Non-perturbatif Katkı 
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(8) 

(9) 

Burada, S ile gösterilen ağır ve hafif kuark  
propagatörlerinin ifadeleri aşağıdaki şekildedir: 
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Burada, 

KRD kısmına Perturbatif katkı-I 

 ρ spektral yoğunluk, s ve s′ süreklilik eşikleridir.  



KRD kısmına Perturbatif katkı-II 
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Borel Dönüşümleri 
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Burada  M  ve M′  Borel parametreleridir. 
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Korelasyon 
fonksiyonu 

KRD Kısmı 
 

Kuark s.d. 

Fiziksel Kısım 
 
Hadron s.d. 

= 

Seçilen yapı …… 



Form Faktörler için Analitik Sonuçlar 

20 
Burada, 



c2-> Dsl Yarıleptonik Bozunumu için K Form Faktörünün  
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Borel Parametrelerine Bağlı  M2  ve M′2     Grafikleri 

Şekil1. (a) K form faktörü için M′2 =6.5 GeV2 alınarak çizilen M2  grafiği  ve  
 (b) K form faktörü için M2 = 10 GeV2 alınarak çizilen M′2 grafiği . 
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Çalışma Bölgeleri 

2 2
0( 0.3) ( 0.7)meson mesonm s m+ ≤ ≤ +



l  Hesapta Kullanılan Fit Fonksiyonları 
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2 2 2 2

mesonQ q , Q m= − = −Burada,  



Bozunma Genişliği 
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Giriş Parametreleri  
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Giriş Parametreleri Sayısal değerler 
cm

sm

FG
2

sGα
π

(1.275 0.025)GeV±

(95 5)MeV±

5 21.17 10 GeV− −×

40.012 0.004GeV±

(1 )ss GeV
3 30.8(0.24 0.01) GeV− ±

2
0 (1 )m GeV 2(0.8 0.2)GeV±

sD
f (245 15.7 4.5)MeV± ±

2c
fχ 0.0111 0.0062±
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Nümerik Sonuçlar 

Semileptonic Transition of Tensor 𝜒𝑐2(1𝑃) to 𝐷𝑠  Meson, J. Y. Süngü, H. Sundu and K. Azizi,  Published in Advances in High Energy 
Physics, 2014. 

Tablo 1: Form Faktörün Fit Fonksiyonu Parametreleri. 

Tablo 2:Farklı Lepton Kanalları için  Bozunma Genişliği Değerleri. 



Sonuç ve Yorumlar 

l  Yakın gelecekte yapılacak olan deneylerde bu tip bozunumların 
inceleneceğini  ve yapılan bu teorik çalışmanın  deney sonuçlarıyla 
karşılaştırılması ümit ediyoruz.  

l  Deneysel ve teorik çalışmaların karşılaştırılmasının 𝜒𝑐2  tensör 
mezonunun yapısı  ile ilgili  bilgiler vereceğini düşünüyoruz. 

l  İlaveten bu çalışma KRD’ nin pertürbatif ve non-pertürbatif  yapısına 
bakış açısından  faydalı bilgiler verebilir. 

l  Bu çalışmada elde edilen sonuçlar LHC’ deki 𝐵𝑐 mezonun 𝐵𝑐 → 𝜒𝑐2  
bozunumunun analizleri içinde kullanılabilir.  
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Kaynaklar 
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QCD kuplaj sabiti 

    
 
 
     As Q^2 increases, more and more quarks will contribute to the 

running, and to have a continuous coupling one usually have 
Λ_QCD(nf ). Conventionally we present measurements of α_s at 
the scale m^2 Z . 

ICCP-II,  Istanbul, Turkey 30 



 
 
Here, 
 
 
Gluon field: 
 
 
Quark-gluon-quark vertex function: 
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Fock-Schwinger gauge 



Form faktör nedir? 

 
•  The modification due to the finite size of the nucleus is known as 

the form factor,   It can be seen that this is just the Fourier 
transform of the charge distribution. 

•  We use the normalization F(0) = 1 and for a smeared charge 
distribution we expect F(Q^2 ) → 0 as Q^2 → ∞. 
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Form factor cross section relation 

 A transition rate is given by Fermi's Golden Rule: 
 
 

l  where Mfi is the scattering amplitude or matrix 
element containing the dynamics of the interaction, and Df is 

the density of final states or phase space factor. 
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Form Factor = Fourier transform of charge distribution 



Atomic form factor 

l  In physics, the atomic form factor, or atomic scattering factor, is a measure of the scattering amplitude of 
a wave by an isolated atom. The atomic form factor depends on the type of scattering, which in turn 
depends on the nature of the incident radiation, typically X-ray, electron or neutron. The common feature of 
all form factors is that they involve a Fourier transform of a spatial density distribution of the scattering 
object from real space to momentum space (also known as reciprocal space). For an object that is 
spherically symmetric, the spatial density distribution can be expressed as a function of radius, , so that the 
form factor,  is defined as : 

l  where  is the spatial density of the scatterer about its center of mass (), and  is the momentum transfer. As 
a result of the nature of the Fourier transform, the broader the distribution of the scatterer  in real space , 
the narrower the distribution of  in ; i.e., the faster the decay of the form factor. 
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J/Psi azalması 

l Elektrik yüklü parçacılardan oluşan 
plazmadaki Debye perdelemesine  
benzer olarak QGP ortamındada renk 
yükünün perdelenmesi nedeniyle J/
Psi parçacığının sayısında azalma 
olacağı düşünülüyor. 

ICCP-II,  Istanbul, Turkey 35 


