
Plazma GerÇe⁄i 
Langmuir, yaklafl›k yüz y›l ön-

ce iyonize olmufl gaza plazma

ad›n› verdi¤inden beri plazma

üzerine birçok deneysel ve ku-

ramsal araflt›rma yap›lm›flt›r.

Plazma maddenin dördüncü hali

olarak kabul edilir ve pozitif (+)

ve negatif (–) yüklü parçac›kla-

r›n birlikteki hareketliliklerinin

tamam›d›r. Pozitif yükle, daha

çok k›smen ya da tamamen iyo-

nize olmufl atomlar belirtilir.

Langmuir’in iyonize olmufl gaz›,

plazma diye adland›rmas›ndan

bu yana plazma de¤iflik alanlar-

da kullan›lmas›na karfl›n bugün

bile plazma fizi¤i hakk›nda çok

az fley bilinmektedir. Uygulama-

lar›nda baflar›l› sonuçlar verme-

sine karfl›n kuramla uyumu henüz

tam sa¤lanamam›flt›r. Bu nedenle,

plazmada deneysel yöntemler geliflmifl

ya da uygulamalardaki verimlilik de-

neysel olarak tan›mlanm›flt›r.  Bugüne

kadar plazma dal›nda Nobel ödülü

alan sadece bir kiflinin olmas› da bu-

nun göstergesidir. Bu ödülü  ‹sveçli

Hannes Alfven plazmaya verilen per-

türbasyonun manyetik alan yönünde

kendi ad›yla an›lan h›zla yay›lmas›n›

aç›klamas›ndan dolay› alm›flt›r.  

Her yüklü parçac›¤›n bulundu¤u

iyonize olmufl sistemlere plazma denil-

mez. Plazman›n en önemli özellikle-

rinden biri; sanki yüksüz olmas›d›r.

Yani, art› ve eksi elektrik yüklü parça-

c›klar birbirinden ba¤›ms›z hareket

ederken, sistemin bütünüyle sanki

yüksüz olmas›d›r. Bunun yan› s›ra, bir

sistemin plazma olabilmesi için birim

hacim içinde yeteri kadar plazma yo-

¤unlu¤u bulunmas› gerekir. Sistem

yüksüzlükten uzaklaflt›kça plazma ta-

n›m›ndan da uzaklafl›r.

Geliflmifl ülkelerde,  plazma tekno-

lojisi yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

Bugün bu teknoloji  biyolojide,  ka¤›t

endüstriside, uzay endüstrisinde, ma-

teryal afl›nd›rma ya da sertlefltirme

teknolojilerinde, tekstil endüstrisinde,

elmas yap›m›nda, yar›-iletken teknolo-

jisinde, elektronik çip yap›m›nda, ileti-

flim teknolojisinde, kaplama teknoloji-

sinde ve kristal büyütmede, radar ve

füzyon araflt›rmalar›nda, denenmekte

ya da kullan›lmaktad›r. Bugüne kadar

enerji üretimi için, füzyon reaktörleri

konusunda milyarlarca dolarl›k yat›-

r›m yap›lmas›na karfl›n, bir sonuç al›-

namam›flt›r. Gene de plazma araflt›r-

malar›, yüksek teknolojiyi bugüne ta-

fl›m›flt›r. Tokamak araflt›rmalar› yavafl

yavafl yerini kompakt toroidlere ve bu

arada küresel tokamaklara b›rakmak-

ta. Bugün plazman›n süreklili¤i saniye

mertebelerinde sa¤lanabilmekte.  Yar›-

iletkenlerin yap›m›nda kimyasal yön-

temlerin yetersiz kald›¤› yerde, plaz-

ma kullan›ma girmifl ve günümüzün 1

GHz lik mikro-ifllemcileri yap›labilmifl-

tir.  Evimizde kulland›¤›m›z birtak›m

aletlerden örne¤in floresan lambalar-

dan, yüksek teknoloji ürünü plazma

televizyonlara dek, hergün karfl›laflt›-

¤›m›z fakat nas›l çal›flt›¤›n› bilmedi¤i-

miz plazma ürünleri bulunmaktad›r.

Plazma, uzayda çok büyük ölçeklerde

bulundu¤u için, bugün uzay araflt›r-

malar›yla roket ve uzay arac› tasar›ma-

lar›nda önemli bir uygulama alan› ka-

zanm›flt›r.

Bunca kullan›m alan› olan plazma-

n›n tüm koflullar›n› aç›klayan tek bir

denklem olmad›¤› gibi, kuramla

deney aras›nda ancak %10 - 25

aras›nda bir uyum sa¤lanabilmek-

tedir.  Genelde plazmay› aç›klayan

denklemler, Maxwell denklemle-

riyle, ak›flkanlar mekani¤i denk-

lemlerinin iç içe geçmifl çözümü

zor bir halidir. 

Plazma,  üretildi¤i yönteme,

korunma biçimine,  kullan›ld›¤›

alana, yo¤unlu¤una, bas›nc›na,  s›-

cakl›¤›na ve kullan›ld›¤› gaz›n cin-

sine göre adland›r›labilir. Bugün

Günefl’in içindeki s›cakl›k milyon

kelvinlerle ifade edilirken, endüst-

riyel uygulamalarda plazma s›cak-

l›klar› oda s›cakl›¤›na kadar düfle-

bilir.  Yani yüksek s›cakl›k ya da

düflük s›cakl›k olarak ayr›labilirler

ve bu koflullara göre farkl› denklemler

kullan›l›r. Genelde plazma s›cakl›klar›

eV (elektron-Volt)  cinsinden ifade edi-

lir. Unutmayal›m ki, 1 eV yaklafl›k

11000 Kelvine karfl›l›k gelir.  

Elektron ve iyon s›cakl›klar›, h›zlar›,

yo¤unluklar›, bas›nc›, elektrik potansi-

yeli, elektrik alan›, manyetik alan›, kay-

b› ve üretim ak›lar›, plazman›n belirlen-

mesi gereken en onemli özellikleridir.

Plazman›n bütün özelliklerini belirle-

yen tek bir deney sistemi yoktur. Bu

nedenle herhangi bir özelli¤ini belirle-

mek için bir çok teflhis yöntemi geliflti-

rilmifltir.  Bu yöntemler genellikle inva-

sif (hasar veren) ve non-invasif (hasar

vermeyen) yöntemler olarak s›n›fland›-

r›l›rlar.  ‹nvasif yöntemler genellikle

sonda gibi plazmayla do¤rudan temas

yöntemleri, non-invasif olanlarsa d›flar›-

dan uygulanan spektroskopik ölçüm-

lerle, lazer ve mikrodalga ölçümleridir.  

Uzay ortam› d›fl›nda kapal› ortamlar-

da tutuldu¤u için, plazman›n kapal›

alan duvarlar›yla etkileflimi, füzyon

araflt›rmalar›nda üzerinden gelinmesi

gereken önemli bir konudur. Genel ola-

rak plazman›n, kaplama, afl›nd›rma,

iyon ekimi, temizleme vb. gibi endüstri-

yel kullan›m›ndaysa kat› bir maddeyle

etkileflmesi söz konusudur.  
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Tam Günefl tutulmas› s›ras›nda gözledi¤imiz parlak taç tabakas›,
yaklafl›k 1 milyon °C s›cakl›kta, bir plazmad›r.
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