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ÖN SÖZ 

Bu çalışmada elektromagncti k dalgalar kullamlarak gerek so~uk plazmada 

gcrl~ksc sıcak plazmada elektron yoğun! uğ unun nasıl ölçü lcccği konu:;u 

incf.!k•nmiş ve denenmiştir. Soğuk plazma olarak iyonosfer, sıcak plazm,'l olarak 

da argon-mclan deşarjı ku ll anılmıştır. Bu çalışmada , (.N.A.E . .i\.l . iizik 

labaraluvan ve 1.Ü.Fen Fakültesi imkan ları kullanılmıştır. 

Bu çalışmada bana yol gösteren ve yardımlarını benden esirgemeyen değerli 

danışman hocam Prof.Dr.Taner l3ulat'a t~ckkür ederim. 
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ÖZ 

ELEKTROMACNETlK DALGALAR YÖNTEMİ İLE PLAZMA ELEKTRON 

YOGUNLUCUNUN ÔLÇÜlMESi 

nu çalı~mada sıcak ve so~uk plazmada elektron yoğunluklarının 

bulunması için dcktromagnclik dalgaJar kullanıldı. Sıcak plazma olarak da~arj 

lüpü,soğuk plazma olarak lyonosfcr alındı. Sıcak plazmada Dattncr 

n.•zonanslanndan,so~uk plazmada ise Appleton - Hartree bağınlısrnın 

sonuçlarından faydalanıldı. 

ABSTRACT 

MEASURİNC PLASMA ELECTRON DENSİTY WiTH 

ELECTROMACNETtC WAVES 

ln lhis study,in order lo mcasurc plasma electron dcnsity,the 

eJcctromagnctic waves uscd. The dischargc lube and !onosfer were taken as a hot 

plasma and as a cold plasma ,r.espectively. ln the hot plasma the electron density 

are measured by using Dattner Rezonance. İn the cold plasma ,Appleton -

Harlree relation arc used. 



1-GİRlŞ 

E~il miktarda pozitif ve negatif iyonların, ayrıca nötür parçacıkların 

bulundu~u ortama plazma adını veriyoru1 .. Plazma doğada mcvcul olabildi~i 

gibi, l.:1boratuvarda da elde etmek mümkündür. Doğada mevcut plazmaya örnek 

olarak fyonesfori , Van Ailen kuşaklarım, güneş içindeki ve dışındaki olayları, 

gt>zengen atmosferini, yıldızların bulundukları or tamla rı, 

V(~rebiliriz.Laboratuvarda elde edilen plazmaya örnek olarak da LAZER'i, Deşarj 

li.iplcrini,hı:.1.lı alom rcak::ıiyonlarını, plazma jeneratörlerini göslerebiJiriz. 

Bir plasma denc~ıindc ara~lırma yapılabilmesi için,ortamın özeJJikJcrinin çok 

ivi bilinmesi ~erckir.Plazma ortamının en mühim özellikleri şüphesiz elektron 

~·l)gunlu~u ve lcmpcratürüdür. Sıcak pJ.:ıımada elektron yo~unlugu V(' sıcaklık 

~· üksc.•klir (l.aB<.'r,dt·~arj tüpleri ~ibi, :rnoo K den yüksek). Soğuk plasmada ise 

dcklron ~· oğunluğu \'c sıcaklık daha dü~üktür.( 100 K - 1000 K) 

Plasma elektron yoğunluğunu ölçmek için çeşitli metotlar vardır.Bunların 

içinde en önemlisi Langmuir sonda metodudur(!). Gerek bu metodun 

geliştirilmesi ,gerekse diğer metotların ortaya çıkması ile plazma elektron 

yoitunlul'tunun ölçülmesi daha sıhhatli bir hale gelmektedir.Her metodun 

~akıcalı ve avantajlı yönleri vardu.J3u yönden Plazma elektron yoğunluğunun 

bir kaç yöntemle ölçülüp kontrol edilmes in de yarar vard1r.Bu çalışmanın amacı 

labaratuvarda ve doğada plazma diye tanımladıf;ım1z ~crbcst pozitif ve negatif 

yüklerlc birlikle nötür atom ve moleküllerin bulunduğu bir ortamda aynı 

yöntemin (detaydaki farklılıklara ragmen) kullanıJd1ğın1 gözlemektir. 



LI. MATERYAL VEMETOD 

2.1 Plazma: 

2.1.1 Plazmanın laboratuvarda meydana getirilişi: 

Laboratuvarda plazma en basit şekilde bir deşarj tüpü ile meydana 

getirilebilir. lki başına birer elektrot kaynal11mış , havası boşalhmış ve içine 10 

mm cı va basıncında gaz doldurulmuş bulunan bir cam tüpün elektrodlarma 

uygun y üksek gerilim farkı uyguladığımız taktirde bir deşarj olayı meydana 

gclecektir.T3u tüpün içindeki gaz bir plazma ort~mıdır.Burada akımı kontrol 

edebi 1 mck için bir y ük direncinin de devreye bağlanması gerektiği 

unutulmamalıdı r (Şekil ı). 

Şekil 1 

Gazlı lazer de ~ıcak pJazmaya örnektir (~ekil 2). 
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2.1.2.Soğuk plazma örneği iyoncsfeı; 

Yeryüzünü kaplayan atmosferin üst kı::;ımlarında bulunan özellikle N , O , 

Oı.gazlan,güneşlcn gelen X ve UV ışrnlarının uyarması ile elektronlardan 

x + h ~x+ + e-

biri serbest hale geçer ve ortamda nötür, pozitif iyon ve negatif elekton serbest 

hale geçerler (2). Örneğin Oı 102,7 nm de (Lyman B) NO ,1~4,0 nm de(Lyman 

A),N2 79,b nm de (Hc4 radrasyonu ) iyonize hale geçerler.Eleklronlar yer 

yüzünden itibaren yaklaşık 60 mcı km den itibaren artan oranda ıJ başına düşen 

serbest elektron sayısına göre değişik adlar alarak (0,E (El,E2),F(Fl,F2)) bir çeşit 

tabaka veya bölge özelliği gösterirler {Chapman Layer.(3,6)). Elektron yoğunluğu 

yaz kış , gece gündüz 108 e/ m ile ıd1 c/ rJ arasında değişir. Yaklaşık 300 km de 

maksimum gösterirler. İyonize ortamın elektromagnetik dalgaları kırma ve 

yansıtabilme özeJlikleri nedeni ile ufuk çigisi al tına E.M.D. göndermek 

gerektiğinde lyoncsfer ayna gibi kullanılabilir(6). Serbest elektronların 

kaybolmaları genelde , elektronların çarpıı;;malan nedeni ile evvela 

X + e--x- ve 

x++ x-- ~' 

şeklinde moleküler yapıya dönmeleri ile olur.Çarpışmalar ile de iyonizasyon 

mümkündür ( Örneğin sıcak plazmada olduğu gibi.). Ancak lyonesfer örneginde 

çarpıı;;ma yolu ile iyonizasyon, radyasyonla iyonizasyona nazaran ihmal 

edilebilecek düzeydedir. 

3 



lyono~ferin sıcaklığı Kelvin olarak , 100 km de 200 K (Yer yüzüne göre çok 

soğuk) yaklaşık 200 km den itibaren 800 K' eşil sıcaklıkladır .. Gece gündüz ,yaz kış 

güneş aktivitesi ite değişir. 

2. 1.3 Loı·cntz plasması 

Hakiki plazma çok karmaş1k bir olaydır.Eğer ortamda magnetik alan da varsa 

,(dcklromagnelik dalgaların yayılması için, kırıcı, absoblayıcı , dispersif, lineer 

\!(.~ homojen olmıyan bir ortamdır. 

1.orcnlz(4) işi basitleştirmek için elektronların aralarında,uzay yük kuvetleri 

iJc ctkiJcşliklcrini, pozitif iyon ve nötür moleküllerin elektron göre ağır olmaları 

sebebi ile sükünette kadıklarını, elektronların termal hareketlerinin ihmal 

edildiğini kabul etmiştir.Bu şekildeki plazma ortamına Lorentz plazması adı 

verilmiştir. 

2.2. Plazma elektron yoğunluğunun Elcktromagnetik dalgalar yardımı ile 

ölçme sisteminin temel bağıntıları 

2.2.1. Lineer Ortamlar için Temel Bağınblar: 

MKS sisteminde makroskopik ortamlar için Maxwel denklemleri şu 

şekildedir. 
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.f serbest yüklerin yük yoğunluğu 
_l, 

J akım yoğunlu~udur. 
-J _. ~ ~ 

D ,E, 11 , 8, arasındaki şu bağmtılanda yazabiliriz: 

3 

4 

5 
_.ı. - --> 
1 İ ~ 13/, - M b 

_\ ~. ___. 
Burada .P polarizasyon , M magnetizasyon vek lörüdür.t:o ve·~. mks sist(>mindeki 

boyul~al ~abillcrdir. Bu büyüklükkrin MKS birimlerini s ıraJayalım; 
... ~ 

1 ~ vol l/ m 
...ı.-ı 

D,P coloumb/m 
~ 

B wcbcr/ m 10 Gaus 
.-.,J 
J l,M· amper/m 

.P coloumb/ n~ 
....l 

·:J ampcr/ nt' 
9 

J/411lo 9.JO m/f 
-+ 

~/ 4 i\ 10 hcllf)' / m 

Lineer i~otropik ortamlarda 
-.> ~ 

P =- ~LE 

5 

7 



8 

:;;t•I indedir. 

Uurada 4-e ve'+-"" sıras1 ile elektrik ve magnetik suseptibilitedir.Bunlar ortamın 

1--arakteristik sabitlcridir.l3u lineer durum için 5 ve o eşitlikleri 
~ ~ ..... 
U ==t E :.--= Kf Ll 9 o 

10 

olur. 

Burada E ortamm permitivitesi, t'" ortamın ortamın permabilites idir. 

k ~ L+'fe 1.1 

orlamın diclcklrik s<ıbili (relntif pcrmilivitc) 

12 

,)rlamın rclatif pcmabilitcsidir. 

Bunun gibi lineer isotropik ortamlarda Ohm yasası geçerlidir. 
-~ •. ı. 
J .: O'l i 13 

Burada 0-ilclkcnlik katsay1sıdır.Böylece lim.·cr isotropik ortamın elektromagnetik 

özellikleri ~,ı::,. 10-gibi bağımsız sabitlerle ifade edilebilir. 

\<ve \(Mıortamın reaktif özelliklerini verir. <r ise rezistif özelliklerini verir. 

Kompleks diclcktrik sabit veya iletkenlik 

P.ırzcdclimki , alanlar zamana 

14 
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şeklinde bağlı olsunlar,bu taktide 3 ve 4 formüllerin Faraday ve amper 

kanunları 
_.. ...ı 

\1 ~ E=< -jwKro> H 
~ ....l 

\Jf\ H=(O-+ jwJ%)E 

halini ahr. 

15 

16 

Eğer ortam dispersiyon gösteriyor ise(]"', K ve ~frekansın fonksiyonudur. lb 

denklemini ele alarak O- ve K sabitlerini kopleks notasyon ile birleştirmek 

uygundur.Bu teknik kompleks impendansın bulunduğu devre teorilerinde 

reziztif ve reaktif kısımların düzenlemesine benzer. 

O zaman aşağıda yazacağımız şekilde kompleks dielektrik sabiti tarif edebiliriz . 
..... 

() + jwK~= jwKt:. 17 
'-' () 
K = Kr - jK; = K - j -w €.~ 18 

Burada ..._... ,büyüklüğün: kompleks olduğunu, r ve i indisleri ise reel ve 
~ 

imajiner kısımları göstermektedir.Bazı yerlerde K. =------ ya ortamın kayıp 
ı c-o w 

faktörü denir. lletim akımının deplasman akımına oranına , kayıp tanjantı adını 

verirsek 

ortamın gUç ·faktörü olan sin ~ küçük kayıplar için hemen hemen tan ~ ya 

'~şittir. 1 tablosunda bazı maddelerin Kr ve tan$ ları verilmiştir. 

7 



TABLO 1.(5) 

madde Kr tan~ 
cam 4,85 0,011 

neoprene 4 0,03 

parafin wax 2,2 < 0,001 

polietilen 2,26 < 0,001 

teflon 2,08 < 0,001 

su 34 0,16 

tahta 1,7 0,02 

iyonize gaz durumlarında kopleks ilekenliği kullanmak adet haline gelmiştir. -Ü + jw1((0---~0-+ jw €:
0 

20 
....J 

() =(f+ j<Ji=<T+ jw( K-1 )€
0
=U + jwY,4l€.a 21 

Burada 7 denkleminde verilen suseptibilitedir.18 ve 21 denklemleri birbirlerine 

alternatif denklemlerdir.ikisi aynı anda kullanılmazlar .Birbirleri arasındaki 

arasındaki bağlantıyı yazarsak; 

~ 

K = K - j K. = 1 - j _.Q: 
'( l Ul E.,., 

= +j 
(); ~ 

K=(l+-1 )-j(--) 
t..J(o weo 22 

-.J \J 

Ô =<E+ J. (). = j\\f ( K - 1 ) = ( K + J. ( K - 1 ) )w Co 
("" ı ,. 'l r 23 

B 



18 formülünden er yı elimine edersek 

soldan'\} oparatörünü skaler olarak tatbik edersek, 

..ı 'J ~ 
\J . J=--'7.D 

~t. 

J 

\{ .D = f 

24 

Buda yük yoğunluğu ile akım yoğunluğu arasındaki bağıntıyı verir. 13 , ve 14 

formüHcrini kullamrsak 24 formülü yeni bir şekil alır. 
~ ~ 
j =cJE 
ô . 
--- = JW 
~-t. 
~ 

\]trE = - jw .f 
9 ve 25 formüllerini kullandığımızda 1 formülüde şu şekli alır. 

-.ı. ~ 

O= K(.,E 
-A 

'\/. D:::; j 

9 

25 



" .... 
j? =fJ ~ =V _J~! 

~ _. \.ı..) 
.... ~.E: 

'V · Kf.E =\/j ~- veya 
(}' ~ ~ 

\/ . ( ~-j---) E=\1.~E 
"'1 

böylece yük yoğunluğu şeklen sıfır haline getirilmiş olur. 

KOMPLEKS YA YILMA SABİTİ 

26 

Dielektrik sabitin kompleks yazılış tarzı , yük ve akım yoğunlukla~ını 

yutar.bu durumda Makswel denklemleri aşağıdaki hale gelir. 
"-' 

\l.~ :::-0 

\f IÇ..,!".H= O ~ 
_. ~tl 

\l /\ E = -KJ0-.~Çt_ 

29 denklemini soldan \J ile vektöre! çarpıp , 30 denklemini kullanırsak 

veya 

1.0 

27 

28 

29 

30 

31 



to v'L. . . . 
Burada c=( ~ ) ışığın vakumdaki hızını göstermektedır.Homoıen ortamlarda 
~ 

( K yere bağlı değildir.) 27 denklemi kullanıldığında, bildiğimiz dalga denklemi 

ortaya çıkar. 

32 

~ 

Benzer argümanlar kullanılarak H için de aynı denklem bulunabilir.Bu 

dalga denklemi çeşitli koordinat sistemleri için çözülebilir .Kartezyen koordinat 
.....ı. 

sistemi için çözillürse E için üç skaler denklem bulunur. 

Bizim için enteresan olan düzlem dalgaların sonsuz üniform ortamda 

yayılmasıdır.Farzedelimki dalga x doğrultusunda 
(j wt: -~ -K) 

e 
f '-' 

faz faktörüne sahip olacak şekide yayılsın.Burada'( yayılma sabitidir . 
.._ı 

~ =o{+ jp 

şeklinde yaZllabilir. 

33 

Bunu 29 ve 30 denklemlerinde kullanırsak ve 32 denklemini de göz önüne 

alırsak 

11 
1 



35 

ve buradan da 

36 

' v) 
denklemine ulaşırız.Burada karekökün işareti, /' == ı~ (~ pozitif olacak şekilde 
seçilmiştir.Faz sabiti ,\, dalga boyuna ve vrf, faz hızına 

şeklinde bağlıdır. 

w 
Vcp 

Kırma indisip ise ışığın vakum hızına ve ortamın faz hızına 

c c 
fw =---=P--vp t.1-) 

şeklinde bağlıdır. 
\,,,) 

Kompleks kırma indisi f yü tarif edersek 

37 

38 

39 

Burada p.. hakiki kırma indisi , /( sönüm indeksidir.Kare kökün işareti p- pozitif 

olacak şekilde alınır.Böylece 

12 



40 

41 

olur.Eğer f frekansla değişiyorsa , ortam dispersiyon gösteriyor denir.Kayıpsız 

dis persiv ortamlar için dalga paketinin grup hızı 

dw 
v == ------
ıp df> 42 

şeklindedir.Şekil 3 de frekans ile dalgaboyu arasındaki dispersiyon bağlantısı w-{1 
veya Brillonin diagramı ile gösterilmiştir. 

-2 -ı o 2 3 
{Jc/wp = µw/w,, 

Şekil 3 : w-(1 diagramı , faz ve grup hızlan,şekilde gösterildiği 

gibi total ve marjinal eğimler olarak görünmektedir.(5) 

13 



Pratikte ilgilendiğimiz plazma fiziğinde çoğu kez relatif permabilite olan Km 

bir ahnır.Bu basitleştirmeyi yaptı~ımız taktirde 
....J ~l/L \/ 

p-- =;>-- j~= K = ( Kr- j K~) 'l... 

olur.Her iki tarafın karesini alıp reel ve imajiner kısımları eşitlersek, 
t L 
~ -X= Kr 

2~l_=KL 

çıkar. 46 ve 47 dcnklerinde bazı yaklaşımlar yaparsak; 

K,<< K; (omik iletkenlerde) 

\(~ l/ı. ~. 
p- -7 ( --- ) ( 1 + --- ) 

'2.. :ık'.·, 

~ ~- ~ ~ 
_, ( -~ ) ( 1 - --- ) 

2. \(j 

~ t_ 

K >> K.. , K > O ( az kayıplı dielektriklerde ) 
r ' (' 

14 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 



51 

1/ı,. "'i 
1-L~(-K) (----) 
I - 2.l<r 

52 

~ 

X 
'l.ı. \<j 

~(-K) (1+--) 
r $~~ 

53 

-J ~ -l ~ı... 

Dalga impedansı olarak 9 yı E nin H ' oranı şeklinde tarif edip, 35 ve 36 

denklemlerini kullanırsak; 

54 

~ ~ -1 

elde edilir.Dielektriklerde ( K reeldir) Eve H aynı fazdadır.İJekenlerde 
~ 

( K sanaldır ) 45 derece faz farkına sahiptir. Bitişik iki homojen ortamda sınır 

şartlan ortaya konarak yansıyan ve geçen dalgaların durumu bulunabilir. Gelen 

ve yansıyan dalgaların konbinasyonu birinci ortamda duran dalgaları verir. 

İkinci ortama geçen dalgaları yayılma derinlikleri skin derinliği (skin depth) 

olarak tarif edilir ve sönüm uzaklığı olan ~~kya eşittir.Eğer iki ortamın dalga 

impedansı aynı ise yansıma yoktur. 

15 



2.2.2.APPLETON - HARTREE BAGINTISI 

Magnetik alanın da bulunduğu soğuk elektron plazmasında kırılma indisi n 

için Appleeton - Hartree(6) bağıntısının çıkartılışı.Bu formül çıkartılırken bazı 

yaklaşımlar yapılacaktır.Bunları sıralarsak; 

l_Plazma,elektronlar,pozitif,iyonlar ve moleküllerden meydana gelmiş 

olsun. 

2_Plazmada ortalama elektrik yük nötür olsun. 

3_Pozitif iyonların kütlelerinin büyük olduğu göz önünde tutularak 

hareketleri ihmal edilsin. 

4_Plazma homojen olsun. 

___). 

5_Elektronların termal hareketleri ihmal edilsin. 

6_Elektronlar v hızı ile hareket etsinler. 

7 _Lorentz sürtünme kuvcti olarak -rn v alalım. 

Burada kullanaca~ımız notasyon ise şu olacaktır; 

ll Sabit magnetik indiksiyon 
·--" 

·~"' ~' Ut, dalganın B magnetik indiksiyonunun bileşenleri _ ... 
D, , Q, I{ ,Dalganın D elektriksel deplasmanının bileşenleri 

~ . 
~ 

EJ<, ~, Ijt ,dalganın E elektrik alanının bileşenleri 

e elektronun yükü 

m etl!J.-i:ronun kütlesi 

N elektronun sayısı 

16 



k wı c dalga sayısı -Px, ~, ~,dalganın P polarizasyon vektörünün bileşenleri 
__. 

r bir elektronun pozisyon vektörü 

U 1 - iZ ( çarpışma ihmal edildiğinde birleşme) 

x , y , z ,kartezyen koordinatlar 

x Ne7 mw 

y cl3 /(,,mw2. bu B' ye antiparaleldir.Çünkü e negatiftir. 
__. 

\, ~, \,, Y nin kartezyen bileşenleri . 
......... 

YL' Y-ı Y vektörünün yatay ve düşey bileşenleri.YcosQ ,Ysin 6 . 
Z Vfw 

e dalga normali ile y vektörü arasındaki açı. 

/,) efektif çarpışma frekansı. 

w · dalganın açısal frekansı. 

Elektronun hareket denklemini yazarsak 
-;'. --t ~ -; 

m r + m~ r = e E + m r.AB 55 

ortamın elektriksel polarizasyon vektörü ise 
~ ....l 

P = Ner 56 

zamanla eawt şeklinde değiştiğini farzedersek 
L. - 'l. ~ .-l 

(-w+i.Vw)mP=Ne E+iwePAB 57 

. ~ 

Rastgele dağılmış elektronlari ıçin P polarizasyon vektörü fiziksel olarak bir 

anlama sahip değildir.Fakat bunun zamana göre türevi , akım yoğunluğunu 

verir. 
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~ ....... _. 
"l=Ne;:::::iwP 58 

Burada P yi kullanmak denklemleri basit yazmak için kolaylık sağlarsa da, 57 

denklemi akım yoğunluğu ile , uygulanan elektrik alan arasındaki bağıntıyı bize 

ifade eder .57 denklemini m w ye bölersek , o zaman 
....... __. _. 

-UP=X~E+iPAY 

olur.Bu denklemi kartezyen koordinatlardaki bileşenleri göz önüne 

matris şeklinde yazarsak; 
f-t' 

L-l iyi -~ y~ 

fi)~ -xe., u ~ y)( P;; 
f~ 

- <'Yx lJ 

şeklini alır. 59 ve 60 denklemleri aynı ifadenin iki ayn formda yazılışıdır. 

6 O denklem.ini başka bir şekide de yazabiliriz. 
_i _:ı. 

P =tJ\1 E 

burada M 3x3 şeklinde bir matris olup ortamın süseptibiletisini verir. 
~ 

59 

alarak 

60 

61 

ôyle bir koordinat sistemi seçelimki Y vektörü ( x ,y ) düzleminde z ekseni 

ile e açısı yapacak şekilde olsun.O taktirde 

\ = Ysin91 Y~= O, Y-a= Ycos S 

olacak ve 60 denklemi de 
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\_) i Yc.Q)e ô f)( 

(:: - iYc..ıe p~ b3 
- )( E..-0 - LJ 

_; Ysifl r; f..rı.. 
\-:-2· ô .LJ 

şeklini alacakhr. 

Şimdi Maxwel denklemlerini kullanarak verilmiş düzlem dalgalar i~'4*-ılacn 

arayalım.z eksenini dalga normalinin istikametinde seçelim.Bu taktirde bütün 

alan büyüklükleri 

~ ;;: ~ = 0 Q_ = - ikn 64 
8 ?ı.... ()~ ~ 't 

olacakhr.Burada n kırıcılık indisidir.Maxwel 'in üçüncü denklemi 

- k n E.= - i w B ,- i knE = -i w B, B = O 65 
cı x I' ·c 

olur.Makswel 'in 4 üncü denklemini yaza rsak 

iknBj::: i~ 

- i k n rı:;.: i w~0D~ 

D = O 
~ 

şekline gelir. 
~ 

66 

Böylece B ve D büyüklükleri dalga normaline dik olmalıdır.65 ve 66 
__.:::. ~ ~ 

denklemlerini beraberce alırsak ve D = E.. E + P · yi kullanarak, 

Fjl}c=- f}i/ B~r qı rı= 11, ~= I 67 

yazabiliriz.Buradao/sabitine dalga polarizasyonu veya kısaca polarizasyon adı 

verilir. 

Bu çıkarttığımız sonuçlar herhangi lineer homojen ortamda düzlem dalga 

için doğrudur.Maxwel denklemleri bize/ nun sabit olduğunu söyler fakat 
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dahada fazla bir şey söylemez.Her hangi bir isotropik ortamda/ herhangi bir 

değer alabilir. 

POLARİZASYON DENKLEMİ 

---l 

z ekseni dalga normalinin istikametindedir .x ve y eksenleri Y vektörü xz 
il 

düzlminde kalacak şekilde ,z ekseni etrafında döndürülebilir.Uygun denklemler 

63 dekleminden 

-XÇf,c~ U ~ + i Yco~P~ 

-Xt=oI;t- i Ycos8P + U P~+ i YsinSP-L 

-x-;~~ -iYsin8P + U P:e 

06 denkleminin sonucundan ~ ::-C:E 

70 denkleminden 

çıkar.Bunu 69 denklemine yerleştirirsek, 

.·E . o /s,~ -X.=<> = - ı YcosvP + P ( U - ----) 
~ x ~ u-x 

68 

69 

70 

71 

72 

bulunur. 72 denkleminin sağ sol tarafım 68 denklemine bölüp 67 denklemini 

kullanırsak, 

I 
_; Yco.:.Q- + / { ll - y\,> 9ı:{-x j 

=----... - ·------------_.,,.,..._ 
U + f; Y Co.ll9 

73 
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\'cya 
2. . , ylın28 üf ı-f ı Yco~= -ı '1 cm8+ fl( U - ----------) 

I LJ-X 

74 

Bu ikinci dereceden denkleme dalga polarizasyon denklemi denir.Bu denklemin 

fo ve ?,, şeklinde iki çözümünün mümkün olduğu gösterilebilir.Bu ilk defa 

Applclon (6) , tarafından gösterilmiştir. 74 denkleminden 

ıt = l 75 

oldu~u görülmektedir. 74 denkleminin çözümü 

t 1 '/sı(\'1e . y~,I\~ e y"l-
·= ---------.! J ( 1 + ---------~) 
.2Ccu&fo-x) 4~9 (u-~ 

76 

'1. ~ 
~ YT . . y, V-ı 

= ----------±1 ( 1 + -------------;:_--) 
2'fL.Cu-)() qY~(u-x) 

şeklindedir. 

77 

~ 

Boyuna yayılma için Gf = O ,dalga normali B magnetik atanma paralel veya anti 

paralel olacaktır. O zaman 74 denkleminin çözümü 

! =±i 78 

birbirine ters iki polarizasyon olur. 
_:ı 

Enine yayılma için f7 .// 2 tr, yani dalga normali l3 manyetik alanına diktir .Bu 

laklirde 20 denklemlerinin çözümleri 

21 
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_...) 
/ = O ve f o: lXJ 79 

limitlerine gider.! ]er iki polarizasyon linerdir,biri x,z düzleminde E ile ,di~eri y,z 
~ 

düzleminde E ile. 70, 71 ,68 , denklemlerinden gösterilebilirki , 

~!}:, J Y .$'"' e xı 
-r:;- (LJ-1)(u4 j'f co~ 9 f) 80 

Ccncldc ~lcklrik alan boyuna bileşen E~ ye sahiptir.Fakat özel durum olan 

boyuna vavılma durumunda 8 "'' O vcE '°' O dır. 79 denkleminin iki durumundan . . . ~ 

birinde, yani enine yayılma durumundada bu sıflr olur. 

KLRMA 1NDİSİ VE APPLETON - HART.REE BAGINTlSI 

65 denklemlerinden ikincisini ve 66 denklemlerinde ilkini alırsak, 

D c tı., s ·ı >-. , co} n ·!~ 

buradan da 

82 

t>8 denklemini kullanarak 

83 

,. x ,_ 
il ;:::. 1 - ---------- 84 

U -4- i f cw 0 

ve 23 denklemini kullanarak 
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ı. x . 
n = 1 - -------------------------- 85 

U +- '-f x c o==> e 

denklemi elde edilir. 85 denklemi APPLETON - HARTREE bağıntısıdır. Bunu. 

şöylede yazabiliriz, 

ı. x (u-x) 
n = 1 - ------------------------------------- 4 ı/. 86 

u(u -x) - ~ y_; ~ (Y""ı.(w-x)\ t ~r) 2. 

/ 

d.=U(U-X)-Y(U-Xcos6) 87 

O = - 2 U ( U -X) + Z Y ( U - X) + X Y sin9 88 

E. = ( u -x ) (( u -x ) -y ) 89 

olmak üzere 

90 

özel bir durum olan boyuna yayılmada =0 

n = 1 - __ 2_(_____ (ordiner dalga +,extraördiner dalga-) 91a,91b 
l.l t y 

olur.Yine özel durum olan enine yayılmada =1/2 l\ 

23 



2.2.3. UZUN HOMOJEN BİR PLASMA SÜTUNUNDA TEMEL PLASMA 

FREKANSlNlN ÇIKARTILMASI (HORLEFSON YAKLAŞIMI) 

Elektron yoğunluğu n olan bir silindirikseJ plasma sütunu ele alahm(7). Bu 

silindirin dışrnda hiç bir elektron bulunmasın.Elektronların hepsi herhangi b ir 

dış tc~irlc >.. kadar yer değiştirirlerse silindir ünifom olarak polarizlenmiş ol ur 

(:;;(•kil 4). içeride bir 11, dışarıda ise Ed alam, V =::- -f- <.o~ \f 
potansiyelinden türevlenir.Yüzey yük yoğunluğu 

93 

~ ~ - ~ 
Şeklindcdir.n\ ve nA birim vektörlerdir.q ve ~ nin değerlerini 1 denklemine 

koyduğumuz taktirde 

~ ==t: ( ~ cos~ -~ cos ı n) 
\ o 1 ()...t. -r 94 

olacatır. 
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l'.lcktribcl alanın leğclscJ bileşeninin sınırda sürekli geçtiğini bildiğimize göre 

E= __ q__ ve O' """ 2 C:E., cos UJ 
i al 1 T 

olur. Aynı zamanda 

dir. Bumda 

CJ ' yük yo~unlu~u 

c =·: elektronun yükü 

<..' = sabit 

Ne"· birim hacımdaki elektron sayısıdır. 

3 ve 4 denklemlerinden 

95 

96 

97 

l3u elektrik alandan do~an kuvvet altrnda elektronun hareket denklemini 

yazarsak 

98 
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sonunda silindirik plasma sütünu için plasma frekansım veren 99 denklemine 

varırız. 

:ı. ef N \'\' = (. '! ) 
p l[.('() 

Rommcl 1951 de yaptığı deneyde bunu kamtlarmştır (8). 

99 

Sabit frekanslı bir eleklromağnetik dalga alçak basınçlı ~ilindirikseJ bir gaz deşarjı 

(Plazma) üzerine gönderilsin . Elektromat;netik dalganın yayılma doğrultusu ve 

elektrik alanı plazma sütüııuna dik olsun (Şekil 5). Bu taktirde geçen ve 

yansıyan elektromağnetik dalganın gücünde deşarj akımımn (plaıma elektron 

yoğunluğunun ) değişmesine göre bir takım maks imum ve minimumlar 

görülmektedir.Bunlara DATTN L:R rczonansları adı verilir (9). 

---' _ıı. 

Şekil 5: Elektromağnetik dalganın yayılma doğrultusu k elektrik alan vektörü E 
__. 

,mağnetik alan vektörü B ,plasma A olarak gösterilmiştir. 
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Bizim yapacağımız deneyde belirli frekansta bir mikro dalga,clcktron 

~ .. ogunluğu değiştirilen plas ma üzerine gönderilecek Dallncr rczonan ı.; l<Hı 

gözlcncccklir. Burndanda plasma elektron yo~ uııJuğu sıcak pi as ma içi ıı 

bulunacaktır. 

2.~ SOGUK PLAZMADA ( 1YONOSFER) ELEKTRON YOGUNLUGUNUN 

ÔlÇÜLMESt: 

2.3.1 İyonosfor Sondürii, ölçme yöntemi: 

Geniş bir frekans bandım tarayan iJk iyoncsJer sondörü !\mcrikada 193,1 

yılında yapılmıştır.Sistematik olarak iyonesfer araştırmalarına ikinci dünya 

savaşı yıIIarından sonra başland1ğından , ilk standart iyone:-:for sondörü nü rı 

yap1mt ,bu yıllara rastlar.Sulzcr l94o yılında yapbğ1 iyoncsfcr sondörü n de 

kullanmakta olduğumuz ~i~temi bulmuştur. Otçu band1 ·1 rv1hz den 20 rvllı/(:' 

kadar değişmektedir. 

Daha sonra Bibi (19:11)bu s is temi geliştirmiş ara frekansı 4 ~1 hz olarak 

seçmiştir (10).Yinc fübl (1958) ara frekansı 2,7 Mhz'e indirrni~ ve ::-;or.ıda l9b2 da 

alete Hf s pcklromelrelcrini ilave etmiştir (11). Uu şondör de 1 ila 20 f\.1hz'i 

taramaktadır. 

Kullandıg1mız sondör bu tip bir. sondördür.l3ibl lurafınd.ın uq;u l.ınnıı 

s isteme sadık kalınmakla beraber s is temde bazı dcği~ikliklcr yapılmı:;;lır.Bunl.ır 

kısaca şöyle özetlenebilir; 
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a) Bölgemizde , edinilen tecrübeye göre 15 Mhz(plazma frckans1) üzerinde 

iyonesferik hadiseler meydana gelmemektedi r.13u nedenle frekanl' bandının ü~l 

sımn JS Mhz seçilmiştir. Milletler arası anla~malarla , orta dalgn ya:vmı l,b M 111. 

de bittiğinden, sondörüıı all s1 111n 1,5 Mhz seçiJ mi~lir. 

b) Genellikle laranan frekans bandı 3,5 veva b va avrılmaklad ır.~ondürün _, . 

larama bandı dar olduf;undan 2 band yeterli görülmüştür.(.! bandı l.S - 4,78 Mhz, 

2 bandı 4,75 - 15 Mhz) 

c) Çıkış gücü son kademede 8 - .L2 kw mertebesindedir. 

d) Ahc1 bölümün de s is tem olarak bilinen iki ara frckan~ lı hclcrodvn ~i~knıi 

kullanılmışlır.(Birinci ara frckam;; 2,7 Mhz , ikinci arcı frckaıı~ I, 1 f\1lv .. ) 

J-Jassas iveti AVC s iz Sp-\! lur. Bant genişliği 180 J lz(+ J dB)dir. 

2.3.2. KULLANILAN IYONESFER SONDÖRÜNÜN ÇAUŞMA SİSTEMi 

,DEVRELERfNlN ANALiZi ve. ÇALTŞTlRTLMASI; 

a) Çalışma s i:-;lemi; 

Yaklaşık ol.arak ,100 p. saniyc süre ile sondörd en yukan~·a ~öııdcrilcıı 

elektromağnetik dalgalar , i~1onesfcrden yanl'ıyıp tekrar soııdörc gel irlcr . .-\1 ıcı \"l' -

verici aym frekanstadır. Her ikisinin frekan~ de~işimi , bir elektrik motoru ik~ 

döndürülebilen mil üzerine yerleştirilmiş değişken kondansatörler \'a:-:ıta::;ı ile 

~·a p1 h r. tyonesf erde~ yan~1~1 ıp dönen e.m.d .(eleklromağneli k dalgalar ) 

şiddetlcndirilir ve osiJot:kop lüpünün gridinc gönderilir.Sinyal ~öndcrmc pul~u 
~ 

ile tarama ( sweep ) s inya li başlangıçları aynı ös~hılördcn alınd1gı ıçııı d.ıinıa 

28 



senkrondur.Osilaskop ekranı üzerindeki ışık şiddeti bir kamera vas1ta8ı ile filme 

alınır.Böylece l (zaman ) parametresi sabit olmak üzere f (Plazma frckc:ıııs1 ) nin 

ve h ( görünür yükseklik ) nın bir fonksiyonu olarak iyoııogramlar elde edilir. 

b) Devrelerin Analizi ; 

1) Pu)s Jeneratörü. 

Verici ve osiloskop tarama başlang1ç pulslan , 1000 Hz jeneratöründen elde 

edilir. 1000 Hz evvela 5'c , sonra üçe bölünür. Uldc edilen oo Hz pubları 

şekiilendirilir ve güçlcndiriJirJ3u 06 Hz pulsları ,Thyrnlronun (Tl) t•ridinc 
~ 

gönderilir .. Tl çaktığı anda 2 devresinden boşalan elektrik yükü , Tran~formalör 

ile yüksek voltaja dönüştürülür. Böylece verici devreler için gerekli yü k~ck 

voltaj elde edilmiş olur. Pu Is müddeti devre elemanları dcği~lirilerck 

ayarlanabilir. 

2- Verici Devre ; 

Hartley tipi bir ösilatörün döner kondansatörleri O dereceden 180 dcrcccvc 

çevrilmesi ile frekans 1.57 + 2.7 == 4.2 Mhz den 4.75 + 2.7 =7.45 M Hz · c kndar 

değiştirilebilir.Bu duruma yukarıda bahsettiğimiz gibi birinci bölg<.~ ad1m 

verivoruz.Avm kondansölörlcrin 180 dereceden 360 dcreccvc dc!!.isimi frekansı 
.; .; .F , .. ., 

4.75+2.7=7.45 M Hz den 15+ 2.7=17.7 MHz'e yükseltir (2 inci bölge ). Her iki 

bölgedede frekans değişimleri logaritmiktir. Bundan dolayı da bu o:-;ilalörc 

logaritmik osilalörde denir. Bu değişken frekans , sabit 2.7 MHz ösilalörünün 

(osilatövcrici pulsla çahş1r)-sinyali. ile karıştırma devresinde karışltnhr. IJöylecc 

tüplere logaritmik ösülatörün sinyali daima 2.7 MHz'i ç1karhlmış olarak ~clir ( 1. 

ıncı 1.5 MHz den 4.75 MHz'e kadar,2 inci bölgede 4.75 MHz den 15 MHz ' c 
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kadar). Tank devresi ile süzülen sinyal verici lambalar iJc ı.;üçlcndirilir ve 

antene verilir. 

3)Ahcı Devre 

lyonosferde yansıyıp a~1 nı anten va~1tası ile sondöre gelen e.m.d.lar t,mk 

devresinde süzülür,şiddellcndirilir. Gelen sinval, hwaritmik osi lalördcn gelen ... ö \ 

sinval ile karıştırılır.Bu defa sinyalden daima 2.7 MHz fazla olan logaritmik . . .. 
osilatörün sinyalinden 2.7 MHz süzülür ve ara frekans yükscllicisinc gönderilir. 

4-Ara frekans Yükselticisi ve osiloskop 

2.7 MHz sinyali şiddctlendirilir. Sabit 3.8 !vIHz ile gelen 2.7 ~'11.lz 

kanştırıhr.Çıkan 1.1 H.Mz ikinci ara frekanshr.l.1 .MHz ~iddctlcndirilir 
~ ' 

doğrultulur. Buradan sinyal osilo~kop tüpünün kontrol gridinc gönderi lir. 

5- Yükseklik İşaretleri 

1000 Hz sinyaH aynı zamanda her 150 km yi işaretlemek için kullamltr. J ~vt 111. 

kuarsında elde edilen frekans ile 1000 Hz modüle edilir . . Böylece 3 ve () MHz 

(harmoniği) de her 150 km i~aretlenmiş olur. (t'3) 
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2.4. SICAK PLASMADA ELEKTRON YOÔUNLUGUNUN ÖLÇÜLMESİ 

2.4.1.Mikro dalga teknikleri; (5,11).:_\ 

Bir çok pJasma labaraluar deneylerinde , plasmanın boyutları v<.~ plns ma 

elektron yoğunluğunun boyulları nedeni ile 3 ila 90 G llz frckan~ bölgc:-;i ııdc 

c.m.d. kullanmak uygun olmnktadır.Uu frekans bölgesinde bir çok band vardır. 

Aşağıda tablo 2 de bu bandlarm,standart dalga klavuzları ve flan~lan ile birlikle 

lis tes i vcrilmi~tir. 

Frekan.cı dalgaboyu dizayn adı clalgaklavuzu flanşlar 

GHz JAN EIA 
··----·-·· · 

2.6-3.9S lOcm s RG-48 WR 284 UG Sl, S4A 
8.2- 12.4 lem X,Xs RG-.52 WR 90 UG 39, 40A 

12.4-18 20 mm Ku,P RG-91 WR 62 UG419, 541 
18-26.S l2mm K RG-S3 WR 42 U042S, S9S, 596 

26.5-40 8.6mm Ka, R, U, V RG-96 WR 28 UG381, S99, 600 
33-SO 6.8 mm Q RG-97 WR 22 UG383 
50-15 4.lmm M, V, W RG-98 WR ıs UG38S 
60-90 lmm E RG-99 WR 12 UG387 
75-l 10 lmm WR 10 
90-140 2.,2 mm F RG-138 WR 8 

110-170 2mm RG-136 WR 7 
EIA 

140-220 ı.s mm G RG-13.5 WR 5 
standard 

170-260 l.2mm RG-137 WR 4 
ftanges• 

220-32.S 1 mm RG-139 WR 3 

Tablo 2 Standart dalga klavuzu bandları (5) 
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Dalga klavuzu 

Milimetre boyutunda dalga boylan için metallerde nominal skin derinliği 

b = A 100 
{lf ,~oo 

\;'eklinde verilmiştir.Burada f frekans , J'l0 pcrmabililc , ~ ilclkcnliklir. ~bu 
-~ -S-

durumlarda 2.5 10 cm ila 5 10 cm mertebesindedir.Dalga klavuzu içinde 

,dalga,yüzeyin pürüzlü olması , okside olmast veya yine yüzeyin kim:va~al 

bozukluğa uğraması sonucunda sönümc uğrar.Bu :;;artlar , yüzey rczizlivilcsini 

tavin eder. 

l {-ıf J-'o
1 

ı.. 
~ ----- = ohm/ birim 

~s a- 101 

Kalınlığı S , iletkenliği O olan düzlem iletkenin de reziztivitesi ile R~ aynıdır. 
Yüzeyin pürüzlü ve meı=:amatlı olması Rs 'i arlhnr.Clrneğin yüzeydeki 2 b kadar 

mikroskopik pürüz Rs'i yaklaşık %50 artluır. Dalga klavuzu yap1mında ,yük::>ck 

ilclkenliğe sahip melaller kullanılır. Örneğin saf bakır veya <ro90 bakır <ı-(, 1 O 

gümüş içeren alaşım (coin silver) veya pür gümüş kaplanmtş baktr vc~'a bronz 

kulJanıhr. Daha düşük dalga boylarında , ~'üzcyi oksidasyondan korumak için 

~cüzey alhn krom veya iridyum He kaplanır. A~ağtdaki ~ckildc bazı mcl.lllcriıı 

çeşitli frekanslarda skjn derinlikleri gösterilmiştir Şekil b (al. 
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I 
f ıo-• ~~-~~~~..?o-~~~~~:::ıı...,,___:..,: 
a s 

6 
ıı 

4 

3 

2 

Şeki l 6 

Dalga klavuzlarımn sönümleri , frckan~a,dalga klavuz unun boyutlanna , 

lran~m isyon modunun tipine bağhdu.Ornc~in , dikd örtgen kes itli , gcni~liği a , 

yüksekliği b olan bir dalga klavuzunda TE1o"'t1du için duvar kay1pları 

~C> = ~!~-~~--~~t: ı + -?E ( ~- f) dB/ metre 
&Cı- c~;yı. ~ 2a 

102 

dir. Burada/\ serbest uzay dalga boyudur.Aşa~ıda şekilde T~0 modunda hcncl RC 

tipindeki dalga klavuzlanmnsönümleri göslcrilmiştir.ŞckiJ 7 (5). Uağlanlllar , 

dalga klavuzlanmn kıvrılmaları ve engcJlcr dalganın Crckans tnda ,sönümü rol 

oynar ve mod degişmesine sebep olur. Pratikle dnlga klavuzunun boyutları \ ' C 

komponenlleri , kullanılacak devreye göre seçilir.Resim 1 ve Resim 2 de çe:;-:i lli 

dalga klavuzu komponentleri görülmektedir. Yine resim 3 de bir daJga 
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klavuzuna şekil vermek için kullanılan cihaz parçaları görü 1 mc kl<.~di r(5 ). 

Yaphğlmız deneylerde de dalga klavuzları hazırlarken bu bu cihaz parçalan 

kullanılmıştır. 

İşin birde ekonomik boyutlarına göz atmakla fayda v~rdH. Dalga klavuzu 

sistemlerinin fiyatları frekans ile artar .K bandının üzerinde hemen hemen 1 i ııccr 

artar. Örneğin 4 mm intcrformetrenin fiatı aşağı yukarı 8 mm liğin 2 mi~Jidir.2 

mm likte bunun 2 misli fialladtr. Bu bakımdan diagnosliklc seçilen frekansa 

dikkat edilirken , fiziksel faktörlerin yanında ekonomik faktörlcrcde dikkal 

edilmesi gerekir. Bu çeşit deneylerde bütçenin büyük bir kısmı elektronik 

komponentlere ve dalga klavuzu ve komponentlerine gider. Halbuki dalga 

klavuzu ve bazı kompcmentlerini laboaratuvar ve atelyede yap1labilir. Resim 3 

deki alet kullanılarak dalga klavuzlan istenilen şekle sokulabilir. Yine dalba 

kJavuzlarını birbirine bağlamak için gerekli flanşlar , dalga klavuzJarına 

lehimlenebilir ve bu flanşlar ve atölyede kendimiz laraflndan hazırlanm1şl1r. 

Aynı şekilde sönüm sistemlerini de kendimiz hazırladık. 90 GHz 'e kadar olan 

dalga klavuzlannın hazırlanışında aynı teknik kullanılabilir. 

2.4.2 Sıcak plazmada deney setinin hazırlanışı ve çalıştırılması; 

Deney plasma dalga klavuzu içine konarak yapılır. Deneyin bu şekilde 

yapılmas1nın faydalarını şu şekilde özetliyebiliriz. 

1-ölçülerde kolayhk sağlar. 

2-PJazma sütununda beklenenden başka b()Zulma ve yansımalar görülmez. 
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Yapılan deneyde plazma elektron yoğunluğuna uygun olarak 7.62 mm :x 3.81 

mm boyutlarında dalga klavuzu kullamld1. Kullamlan aletlerin şemas1 şekil 8 

de gösterilmiştir. 

1 6 
2 3 4 5 

Şekil 8 

1-Klaystron güç kaynağı 

2-klaystron 

5-IJedektör 

6-0siloskop 

3-değişken zayıflaha (Attcnatör) 

4-Plazma rczanatörü 

Dalga klavuzu pirinç alaşımdan yapıldı. Yalnız klaystron ve değişken 

zayıflatıcmın bulunduğu dalga klavuzu aliminyumdur. Klaystron olarak 726 B 
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Şekil 9 Attenatör 

Şekil 10 Plazma rezonatörü 

Şekil 11 Deşarj tüpü 

38 



kullanıldı. Değişken zayıflatıcının perspektif görünüşü şekil 9 dadır. Dalga 

klavuzu içersinde yayılan elektromağnetik dalganın gücünün is tenen seviyede 

tutulması için kullanılan attenatör şu şekilde yapıldı. Dalga klavuzunun üt:>t 

tarafının tam ortasına 3.5 - 4 dalgaboyu uzunluğunda (Burada dalga boyu 

,klaystrondan çıkan dalgamn dalga klavuzu içcrsindeki dalgaboyudur ) ve 2-3 

mm genişliğinde bir delik açıldı. Pertinakstan yaptlmtş aynı boyutlara haiz bir 

parça dalga klavuzuna sokulup çıkartılarak, içerde yayılan clcklromağnclik 

dalganın gücü istenen seviyede tutuldu. 

Plazma rezonalörü kısmı plazma ve dalga klavuzundan ibarcllir.(Şekil 1.()) 

Plazma elde etmek için kuJlanılan deşarj tüpü şekil 11 de gösterild iği gibi iç çapı 

10 mm , uzunluğu ise 220 mm dir. Plazma olarak %90 Argon % 10 Metan 

gazından ibaret gaz karışımının deşarjı kullanıldı. Anot 1.5 mm çapında 

tungsten tel , katot ise y ine 1.5 mm çapında iki tungsten tel ile lullurulmuş ve 

üzerine baryumkarbonat sürülmüş tungsten flamandan ibarettir. Deşarj tüpü 

deney esnasında devamlı olarak vakum ponpasına bağlı kaldı. Şekil 12 deki J ve 

2 vanaları ustalıkla ku.llanılarak deney esnasında gaz bat:>mcının i~lcnen :;;eviyede 

kalması temin edildi. Deşarj tüpünü beslemek için şekil 13 de şcmast görülen 

güç kaynağı yapıldı. 
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Şekil 12 Deşarj tüpü , gaz ve vakum popasının bağlant1~1 

J: 
:r: O•!iOOV 

Şekil 13 de~arj tüpünü besleme~ i için yapılan güç kayna~1 

Flamanı besleyen güç kaynağı 15 voltta tutulmuştur.Şekil 14 de dc~arj 

tüpü devresi ve datalann alındığı devre görülmetedir.Bu devrede l anahtarı 

vasıtası ile devreye sokulan direnç değiştirilerek deşarj akımının dolayisiyle 

plazma elektron yoğunluğunun değişmesi snğ1amr. Kullamlan kris tal dcdcklör 

1N23C tipindedir. 
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Resim 5 Deneyde kullanılan vakum ponpası 
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Resim 6 Deneyde kullanılan osiloskop 
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Plazma rezonatörü üzerine elektromagnetik dalga gönderilir. Şekil 14 deki 

daşarj tüpü devresindeki akım çok küçük bir anda 1 anahtarı vasıtası ile 

değiştirilerek daşarj tüpündeki akım artması ile razonatörü geçen 

elektromağnetik güç arasındaki eğri osilokoptan gözlenir. Resimlerde kullanılan 

vakum ponpası , daşarj tüpü ,deneyde kullanılan dalga klavuzları ve olayın 

gözlendiği osiloskop görülmektedir (resim 4,5,6,7). 

UT- BULGULAR; 

3.1.Sıcak Plazma 

Deney 4 ayrı basınçta yapıldı.Neticeler şekil 15,1<1,17,18 de görülmektedir. 

Apsiz ekseni deşar~ tüpünden geçen akımı ordinat ekseni ise plazmadan geçc.n 

elektromağnetik dalga gücünü göstermektedir. Şekil 15,16,17 de esas rezonansın 

yanında ikinci bir rezonans görülmekte şekil 18 de ise birinci rezonans 

kaybolmaktadır. Aynı deney cıva deşarjından meydana getirilmiş plazmada 

yapıldığında görülen rezonanslann sayısı artmaktadır. Dikkati çeken ikinci bir 

nokta basınç arttırıldığında esas rezonansın haricindeki rezonansın 

kaybolmasıdır. Neticeler tablo 3 de görülmektedir.Gönderilen eleklromagnetik 

dalganın frekansı"'3 GHz olduğuna göre,99 denkleminden plazma elektron 
l'.:1- ~ 

yoğunluğü'4 10 elektron/ m dür. 
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Tablo 3 Deney sonucu alınan <latalar 

3.2 SOGUK PLAZMA (İYONOSFER) 

Soğuk plazmaya örnek olarak İyonosferi almıştık.Elde ettiğimiz frekans -

yükseklik grafiklerinden ( lyonogram ) aşağıda belirttiğimiz sonuçlar elde 

edilir(Şekil 19 a,b).Şekil 19 a da elde edilmiş iyonogram görülmektedir. Yatay 

eksen,elektron yoğunluğunu (e/ nf ),düşey eksen yerden yüksekliği 

göstermektedir. Şekil 19 b de ise aynı iyonogramın düzeltilerek grafik çizimi 

gösterilmiştir. 

Appleton-Hartlcc bağmtısına göre ( 91a- 9l ~,n kırılma indisi ,ortamda yer 

magnetik alanının bulunması nedeni ile,iki elektron yoğunluğunda sıfır 

olmaktadır.Bunlardan (0) ordiner dalgaya (9Ja) (X) ekstraordincr dalgaya (9fb) 

tekabül etmektedir. 9~bağıntısı kullanılarak elektron yoğunluğu sayısal olarak 
2... 

~=0.0124 f 

bağıntısı ile e / r6 olarak hesaplanır. 
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Ölçtüğümüz iyonogramda E bölgesinin 100 -120 km ler arasında olduğu ve 
10 3 

elektron yoğunluğunun 8. 10 e / m ( plasma frekansı olarak 2.7 Mhz) olduğu 

görülmektedir. 

F2 tabakası ise 150 km ile 400 km ler arasında olduğu ,tabakanın 150 km de 
,o 3 

yaklaşık 1.10 e / m olan elektron yoğunluğunun yükseklikle artmakta ve 400 km ,. ~ 

de yine yaklaşık 4,5.10 e / Ifi 'e kadar yükseldiği görülmektedir. 
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osı..ı.oSJWPMlll. c~.lmiş çeşitli basınçlardaki rezonatıs eörileri görülmektedir. 

(f'?.~ 

Şekil: I ~ 0 172 Torr 
J= lCHt 
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IV. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Bu çalışmada amacımız sıcak plazma ve soğuk plazma örneği için elektron 

yoğunluklarını ölçmekti . .rvtatematiksel olarak aynı 9]Rvc 91bbağınlıları iJc 

çözülebilen fizik olayın,r.\1 ölçme safhasında birbirinden çok ayrı düzenekler 

gerektirdiği görülmektedir. 

Soğuk plasma örneğinde , ölçü sisteminde daha düşük frekans, dalın güçlü 

verici gerekmektedir. Ayrıca ortamda yer magnetik alanının da bulunmaı::ı,ölçü 

sonucunda çift kırılmayı dikkate almayı da gerektirmektedir. 

Sıcak plazma örneğinde frekans çok yüksektir (GHz). Her iki ölçü sistemi 

karşılaştın ld1ğında; soğuk plazma modelinde e.m.d.nın ya nsıması 

ölçülmektedir. Fizik olarak bu olay kırılma indisinin l'dcn küçük olmasına 

( yansımada n==O ) tekabül etmektedir. Soğuk plazmada her nekadar yans-ımada 

ölçülebilirse de burada plazma rezonans frekansında geçen güç (absorblanan güç 

ölçülmüştür). 

Ölçü tekniği olarak kullanılan donanımlar ve elektronik gereçlerin farkhhğı 

II ci bölümde görülmektedir. Aym fiziksel büyüklüğü ölçmemize rağmen 

yöntemin ve geresinimlerin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 
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V-ÖZET 

PLAZMA ELEKTRON YOGUNLUGUNUN ELETROMACNETİK 

DALGALAR YÖNTEMİ İLE lNCELENMESİ 

Bu çalışmada gerek sıcak plazmada gerekse soğuk p 1 azma da 

clcktromagnetik dalgalar kullanılarak plazma elcklron yoğunluğunun ııas1I 

ölçülebileceği konusu incelendi. S1cak plazma olarak Jabaraluvarda havas1 

boşaJlılmış ve içersine %90 argon,% 10 metan konulmuş iki tarafına clcklrol 

kaynalılmı~ deşarj lüpü,soğuk plazma olarakla !yonosfer ahndl.Stcak pla'.l'.nıada"""l 

GHz lik eleklromagnetik dalga dalga klavuzu ile yönlendirilerek plazma üzerine 

gönderildi. Buradan Dattner rezonansları gözlenerek hangi ba~ınçla nekada r 
ı+ ,;... 

akım geçerken plazma elektron yoğunluğunun 4 10 el rn oldugu gözlcnd i. 

Soğuk plazma olarak alınan lyonesferde ise Appleton-Hartree Bağınhs1 teorik 

olarak incelenip,k1r1lrna indisinin gönderilen elektromagnelik dalga frckans·ı ile 

değişmesinden faydalanıldı. !yonosfer sondörü ile lyonoı-:(er üzerine 

elektromağnetik dalga gönderildi. Yan~ıyan dalgalann iyonogramları ndan belli 

yükseklikteki tabakalardaki elektron yoğunlukları tesbil edildi Ne. ~0.0214 { e/ m
3 

bağınbsından 8.ıo'0eı af ile 1.10~/ rri'arasıda değiştiği teshil edildi. 
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V. SUMMARY 

MEASURİNG PLASMA ELECTRON DENSİTY WİTH 
ELECTROMAGNETİC WAVES 

tn this study,it has been investigated how to measure the elektron deıısily 

bolh in hol and cold plasma using the electromagnetic waves. 

Thc hot plasma was made up the ionizasyon tupe includcd %90 argon and 

%10 metan gas while the 1onosfer is taken asa cold plasma. 

İn the hol plasma'Y3 GHz wave was sent to the plasma oriented b,- wavc 
1 :t 'l 

guidc. The presure and thc current of plasma wcrc mcasurcd at 4.10 c/ m plasma 

elektron density by observing Dattner resoııancc. By using Appleton - Hartrce 

formula ,which is a relation between reflaction index and eledromagnclic \.vavc 

frequency ,the electron density of lonosfer were measured in the differenl 

heights of lonosfer. The electromagnetic waves were sent by lonos fcr soundcr 

and ,by observing frequency rcflccting waves, lhe ionogram wcre obtaincd.Thc 

relation betwcen frequcncy th~ electron density is N~= 0.0124 c'2" e/ ~ . So thc 
~~ !1 l'L 3 

electron density versus heights were found,betwccn a.ıo c/ m and 1.10 c/ m . 

51 



VI KAYNAKLAR 

1- I. Langmuir a.H.Mott.Smith (1924):G.E.Rew 27. 

2- H.Risbeth (1982 ): lonosphere III Autumn Course on Geomagnelizm,lhe 

lonosfer and magnelosphere.lntenational Centre for Therotical Physics 34100 

Trieste. 

3-lonospheric radio propagalion (1965):NBS Monograph 80. 

4-Lorentz.H.A. (1952): The Teorv of electrons. 2 inci baskı Dower, Ncwvork. 
•' . 

5-M.A.Heald,C.B.Whcrton (1965):Plasma Diagnostics with microwavcs.Jhon 

Wilcy and Sonf' lnc,Ncwyork. 

b- K.G.Budden . (1984):fhe Propagation of Radiowaves.Cambridc U nive~ily 

press. 

7-N.Herlofson (1.951):Plazma Resonancc in İonespheric lrrcgularitics. Arkiv 

f. Fhsik 3. 

8- D. Romell (1951):Radio Reflexions from a Column of İonized gas.Nature 

167 p.243. 

9- A. Dattner (1957): Ericsson Tech.13:2,p 309-350. 

10- K.Bibl (1951):Annales de Geophysiques T.7,p.2b5 

11- K.Bibl (1958): Zeitsehrift für Geophysick .B.23 .p. 1. 

12· Saat,T. (1964): Thc Microwave Enginccr's handbook.1 lorizon 

Hause,Newyork. 

52 



13-Prof.Dr. İhsan Üzdoğan (1967) :Türkiycdeki İyonosfer Etütleri ne Giriş. 

TÜBtfAK Proje No: MAC 08/ A 

S3 



VII ÔZGEÇMİŞ 

1945 yılında lstanbulda doğdum. llk,orta,lise öğrenimimi nakırköydc 

lamamladım. 1900 yılında ı~taııbul Ünivcrsilcsi Jıcıı FakUHeı::i l 1izik-Malcmalik 

dalından mezun oldum. L96o-l968 ve1970-1973 yılları arasında Ç.N.A.U.M. de 

plazma ve yarı iletkenler konusunda araştıncı olarak çalışhm. Askerliğimi L9o8-

1970 yılları arasında Tuzla Piyade okulunda Egitim ve planlama subayı olarak 

vanhm.1973-1991 vıllan arasında özel sektörde fabrika müdürfüX-ü ve .. r ,, b 

dantşmanhk yaphm.1991 yılından itibaren lstanbuJ Üniversites i Mühcndiı·dik 

Fakültesinde öğrelim görevlisi olarak çahmaklayım. 

1966 yılından itibar(~n çeşitli yaz okulu ve seminerlere katıldım. Çe~illi 

panel ve seminerlerde ,Sanayide Fiziğin kullanılması konus unda konu~mact 

olarak bulundum. Slarler ve çeşitli özel neon ampullerin imalatını nowhow 

kullanmadan gerçekle~lirdim. Flamanh ve da~arj ampulleri konuısundc:ı 

uzmanım. 

54 


