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ÖZET 

Gelecekteki hızlandırıcı teknolojisinde, plazmaların önemli uygulamaları olacaktır. Bunun bir 
uygulaması olarak lazer ışını sürücülü füzyon, büyük bir bilimsel ilgiye sahiptir. Plazmanın elektron 
demetleriyle uyarılması uzun yıllardan beri plazma fizikçilerinin çalıştığı bir konudur. Lazer-plazma 
etkileşmeleri ile ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda çok sayıda teorik ve deneysel çalışma yapılmıştır. 
Plazma içindeki elektronları ivmeleme mekanizması bilgisayar simulasyonları ile kolayca 
gözlenebilmektedir.  

Bu çalışmada, soğuk elektron demeti ile soğuk plazma etkileşmesi  bir boyutlu elektrostatik 
modelde  incelenmiştir. 
 
ABSTRACT 
 

Plasmas may have useful applications in future accelerator technology. Laser-driven fusion is 
one of the great scientific challenges of our times. The excitation of plasma by electron beams has 
been of interest to plasma physicists for many years. During the past few years there has been  agreat 
deal of theoretical and experimental works on laser-plasma interactions. It can easily be observed the 
acceleration mechanism of this process by computer simulations. 

In this study, cold electron beam and cold plasma interactions were studied by using one 
dimensional electrostatic process. 
 
Giriş 

 
Çizgisel ve çizgisel olmayan plazma dalgaları, bunların temel özellikleri ve plazma dalgası 

içinde elektronların tuzaklanarak hızlandırma çalışmaları son yıllarda, özellikle yüksek enerjili parçacık 
hızlandırılmasında, büyük önem kazanmıştır (Esarey ve ark.,1996). Plazma temeline dayanan yeni 
yüksek enerjili hızlandırıcıların geliştirilmesi ve bunlarla ilgili teorik çalışmalar, güncel problem olma 
özelliğini korumaktadır (Chen,1990; Dawson,1989).  

Parçacıkların, manyetik ve elektromanyetik alanlarda hızlandırılabileceği fikri, ilk defa Fermi 
ve Mc Millan tarafından düşünüldü. Elektron demetleri tarafından sürülen plazma dalgaları yardımıyla 
parçacıkların hızlandırılabileceği fikri ise Fainberg tarafından 1956’da ileri sürüldü (Fainberg, 1956). 
Geçen zaman içinde bu fikrin doğru olduğu ispatlandı ve uygulamaları başladı. 1960’larda bir fikir 
olarak ortaya konan ve 1970‘li yılların ortalarında da uygulama şansı bulan, plazma içinde uyarılan 
alanlar yardımıyla elektronların hızlandırılması çalışmaları  başlatıldı (Tajima,1981). Laboratuvar 
teknolojisinin ilerlemesiyle, öne sürülen birçok teorinin günümüzde deneysel olarak gözlenmesi 
mümkün hale geldi.  

Yüklü parçacıkların hareketinin, bilgisayar programları kullanarak sanal ortamlarda 
incelenmesi, 1960‘lı yılların başında Princeton Üniversitesinden John Dawson ve Cambridge 
Üniversitesinden Oscar Buneman tarafından başlatıldı (Dawson, 1960; Buneman,1959). Olayların 
daha kolay incelenmesi ve deneyler sırasında karşılaşılabilecek sorunlara önceden tedbir almayı 
kolaylaştıran bilgisayar modellemesi (simulasyonu) ilk olarak Sullivan, Godfrey ve Mori tarafından 
gerçekleştirildi (Sullivan, 1982; Mori,1984). 

Bilgisayar simulasyonları, plazma içinde parçacıkların sergilediği karmaşık davranışlardan 
ziyade, ortaya çıkan önemli ve baskın davranışlar hakkında bilgi sunar. Problem bir boyutta incelendiği 
zaman plazma içinde oluşan veya dışardan uygulanan manyetik alanlar ihmal edilir. Manyetik alan 
etkisi ancak iki ve üç boyutlu incelemelerde hesaba katılır. 

Bu çalışmada, plazma ortamına sürülen elektron demetleri yardımıyla plazma içinde 
oluşturulan alanlar ve bu alanlardan etkilenen elektronların hızlanma mekanizması bir boyutlu 
elektrostatik bilgisayar modeli ile incelendi. Plazma ortamında gerçekleştirilen hızlandırma 
mekanizması, parçacık hızlandırma sürecinin işleyişi ana hatlarıyla izlendi. Hızlanmanın her aşaması 
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υ-x faz uzayında zamana bağlı olarak kaydedildi. Değişik parametrelerin hızlanma sürecindeki etkileri 
belirlendi. Teorik hesaplarla, bilgisayarda gözlenen hızlanma sürecinin uyum içinde olduğu gözlendi. 
 
Materyal ve Metod 
 

Maddenin dördüncü hali olarak bilinen plazma iyonize olmuş bir gazdır. Madde yeterince 
ısıtılırsa, atomların çarpışmasıyla birlikte plazma oluşur. Plazma ortamındaki elektronların ortalama 
enerjileri 1 eV ile 1 MeV aralığında değişir.   Öte yandan, plazma, anizotropik, ısı ve yoğunluk 
açısından homojen olmayan çeşitli yük dağılımına sahip olabilir. Bu nedenle plazma problemleri 
genellikle çizgisel değildir. Manyetik ortamda plazmayı üç şekilde sınıflandırabiliriz; 
a) Soğuk Plazma: Isısal hızları ve yoğunluğu oldukça düşüktür. Bu nedenle ısısal hızlar 
hesaplamalarda ihmal edilebilir. 
b) Ilık Plazma: Bu plazma türünde sonlu bir sıcaklık söz konusudur. 
c) Sıcak plazma:Parçacıkların, “c” , ışık hızına yakın hareket etmesi nedeniyle “ Rölativistik Plazma” 
olarak da bilinir. 

Plazma parçacık hızlandırıcıları diğer hızlandırıcılardan farklı olarak, parçacıkların plazma 
içinde oluşturulan elektrik alanlar tarafından hızlandırılması esasına dayanır. Plazmanın iyonize olması 
nedeniyle, elektronların ayrıştırılmaya gereksinimi kalmaz ve teoride, klasik teknolojilerden binlerce kat 
daha güçlü hızlandırma alanlarını destekler. Plazma elektriksel yönden nötraldir. Elektronların ve 
pozitif yüklü iyonların plazma içine dağılmış olmaları nedeniyle, uygulanacak herhangi bir uyarıcı 
durum, plazmayı pozitif ve  negatif yüklü bölgelere ayırır. Bu şekilde pozitiften negatif bölgeye doğru 
yönelen bir elektrik alanı oluşur. Rölativistik plazma dalgası, parçacık hızlandırmasında iki nedenden 
dolayı önemlidir. Birincisi, bu dalganın elektrik alanı çok büyüktür. İkincisi, bu dalgalar yüksek 
rölativistik parçacıklarla aynı hızda ilerledikleri için daha  uzun süre etkileşebilme özelliğine sahiptir.  

Plazma içinde parçacıkları hızlandırma sürecinin bilgisayar destekli modellemeleri 
(simulasyonları), değişik koşuldaki plazma ve sürücü demet, (elektron demeti veya lazer ışını) 
etkileşmelerini incelemek üzere yapılır. Plazma parçacıklarının titreşim frekansı ve sürücü demet 
elektronlarının hız ve frekanslarına bağlı olarak yeni başlangıç koşulları ve farklı süreçler ile 
simulasyon çalışmaları yapılmaktadır.   

Sürücü demet-plazma sistemi doğası gereği, “iki akıntı” üzerinde çalışmayı gerektirir. Burada 
iki akıntı, sürücü demet ve ortamdaki plazma elektronları ile oluşturulur. Bu konuda ilk çalışmalar, 
teorik ve deneysel olarak Boyd ve arkadaşlarının 1958’de yaptığı yükselteç çalışmasıdır (Boyd ve ark., 
1958). Sürücü demet ve plazma etkileşmelerinde iki tip model seçilebilir. Bunlar kuvvetli ve zayıf 
demet modelleridir.  
a) Zayıf Demet Modeli: Bu modelde elektron demetinin frekansı, plazma frekansından çok küçük olup  
ω2

demet  <<   ω2
plazma   olarak alınır. Burada ωdemet sürücü demet frekansı, ωplazma  ise plazma frekansıdır. 

Temel etkileşme elektron-elektron etkileşmesidir. 
b) Kuvvetli-Demet Modeli :  Bu modelde elektron demetinin frekansı, plazma frekansından çok büyük 
olup,  ω2

demet  >>   ω2
plazma  şeklinde alınır.  Enerjisi yüksek olan elektron demeti, soğuk fakat hareketli 

plazma içine gönderilir. 
Simulasyon programlarında kullanılan sürücü demetin kuvvetli veya zayıf demet olduğu, kritik 

değer olarak tanımlanan, 
 

R=[ωdemet  /  ωplazma ]2 = 0.032 
 
R oranı ile belirlenmektedir. Bu  değer bir referans katsayı niteliğindedir. R’ nin değeri, “0.032” den 
küçük ise “zayıf” , büyük ise “kuvvetli” demet olarak tanımlanır. 
Bilgisayar simulasyonunda ilk adım olarak, sürücü demet elektronlarının ve  plazma elektronlarının 
sayısı, frekansları, ilk hızları, etkileşme uzunlukları gibi parametreler tanımlanır. Burada, sistem 
uzunluğu 2π ve katları olarak seçilir. Bunun nedeni bir tam periyoda karşılık gelmesidir. 

Mekanizmadaki parçacıkların etkileşme ortamı, “kafes” olarak tanımlanan bölgelere ayrılır. 
Böylece, parçacıkların toplu davranışlarının incelenmesi kolaylaşır. Çalışmalarda υ-x faz uzayı, 16, 32, 
64... kafes bölgesine ayrılır. Her kafes grubu, hücre içindeki bir bulut yükü olarak tanımlanır. Bu tanım, 
bilgisayar programlamasında CIC (Cloud in Cell) olarak bilinir. Aynı şekilde tüm sistemi taramak 
yerine, bir parçacığın hareketinin izlenmesi daha kolaydır.  

Bilgisayar hesaplarının oluşturulmasında kullanılan döngü Şekil 1’ de gösterilmiştir. Burada ilk 
olarak kafesteki bir parçacığın hız ve konumu belirlenir. Kafes yoğunluğunun nasıl oluştuğu ve 
parçacık konumuna bağlı olarak her noktada yük ve akımı belirlenerek elektromanyetik alanlar 
hesaplanır. Böylece parçacık üzerine etki eden kuvvetlerden hareket denklemi türetilir. 



Bu çalışmada, sürücü demet olarak elektronlar seçilip plazma ile etkileşmesi incelendi. 
Sistem, soğuk plazma parçacıkları ve üzerinden düşük hızla akan sürücü elektron demetlerinden 
oluşturuldu. Bir sürücü elektron demeti plazma ortamına girince, ortamdaki parçacıklarla etkileşir. 
Sürücü demet  içindeki elektronunun faz uzayında oluşturduğu elektrik alanı, plazma parçacıklarıyla 
etkileşerek bunları uyarır. Plazma parçacıkları, bu uyarımdan etkilenerek, kendisi ile eş frekansta 
titreşen bir salınım hareketi başlatır. Bu salınım, plazma parçacıklarının sürücü demetten enerji 
kazanarak frekanslarını arttırır. 

 

Şekil 1: Bilgisayar simulasyonunun hesap döngüsü 

 
Hesaplamalar 

 
( E , B ) → Fi 

    
  ∆t 

Yüklü parçacıkların hareket 
denklemlerinin integrasyonu 

Fi → υt →xi 

 
Hesaplamalar 

 
( x, υ)t → (ρ,J)i 

Kafes üzerinde alan 
denklemlerinin integrasyonu 

( E , B )j ← ( ρ, J )j 

 

Salınım frekansı, demet ve plazma frekanslarının üst üste gelmesi ile, 

ω2 = ω2
plazma + ω2

demet 

olur. Sürücü demetin oluşturduğu elektrik alanı, 

E = E0 exp[-i(ωt-kx)] 

şeklinde zamanla değişir. Etkileşme süresince ortamın enerjisi korunumludur. Bu özellikten dolayı, 
kurulan elektrik alan içinde sinüzoidal hareketler yapan parçacıkların enerjileri sürekli olarak kinetikten 
potansiyel enerjiye ve tersi şeklinde değişir. Etkileşmelerin en yoğun yaşandığı ve plazma 
yoğunluğunun en fazla olduğu yerde bir potansiyel kuyusu oluşur. Bu bölgelerdeki yüksek 
potansiyeller, serbest elektronlara kurulmuş tuzaklar gibi çalışır. Bu bölgeler,  etki alanlarına giren 
elektronları potansiyel merkezine doğru çekerek tuzaklarlar. Ortamdaki bir parçacığın sahip olduğu 
zamana bağlı potansiyeli, 

φ Cos(kx-ωt)= φ  Cosωpp [ (x/υ0) -τ (1-δt)] 

şeklinde ifade edebiliriz. Burada υ0 , plazma parçacıklarının etkileşme öncesi hızıdır. Potansiyeli 
önceki potansiyele bağlı olarak yazarsak, x-ekseninde demetin hareketi boyunca oluşan ve i’ inci 
parçacığın gördüğü potansiyel; 

φi = φs Cos kxi 
olur. Burada φs, i’ inci parçacığın gördüğü ve zamanla değişmeyen sabit potansiyeldir. Parçacığın ci 
toplam enerjisi, 

mυi
2 /2 +qφs Cos kxi = ci 

şeklindedir. Burada parçacık, ( ci < qφs ) koşulunun sağlandığı anda potansiyel kuyusundan 
kurtulamayıp tuzaklanır. Bu parçacıklar, potansiyel enerjilerinin fazla,  kinetik enerjilerinin az olması 
nedeniyle çok yavaş hareket ederler. Bu nedenle  parçacıklar plazmanın içinde bulunan yüksek 
potansiyel alanının ortasına doğru yerleşirler. 



Yüksek hızlı, yani ( ci > qφs ) enerjili, parçacıklar potansiyel kuyusunun dışından hızla geçerler 
ve hızlanma sürecine devam ederler. Ayrıca ( ci = qφs ) şeklinde enerjiye sahip olan parçacıklar ise 
potansiyel kuyusunun dış kısmını oluşturur ve hareketsizdirler. Potansiyel kuyusunun etkisinde olan bir 
parçacığın kuyudan kaçabilmesi için kritik kaçış hızı;  

υ2 = 4 qφs  / m 

olur. Tuzaklama anındaki frekans, 

ωT = k (qφmax /m)1/2 

olarak hesaplanır. Maksimum potansiyel, 

φmax = qn0 x1 / ε0 k 

şeklindedir. Burada “q“ yük, ”n0“ parçacık sayısı, “x1“ ilk konum olup kafes içindeki öteleme miktarıdır. 

Tuzaklamanın başlayacağı süre, 

T = 2π / ωT 

olarak bulunur. Bu değer teorik olarak hesaplanır. Bilgisayar simulasyonunda  kullanılan 
parametrelerden elde edilen teorik değer, simulasyonda tuzaklamanın başlangıç zamanı ile kıyaslandı, 
sonuçların uyum içinde olduğu görüldü. 
Araştırma Bulguları 

Soğuk plazma parçacıkları üzerine sürülen düşük enerjili elektron demeti arasındaki etkileşme 
mekanizmaları incelemek üzere bir sistem oluşturuldu. Soğuk plazma üzerine sürülen elektron 
demetinin frekansı, plazma frekansından sekiz kat daha büyük seçildi. Plazmada uyarımın oluşması 
için frekans farklarının büyük olması gerekmektedir.  İncelenecek sistemde;  

-Sistem Uzunluğu = 2π, 
-Kafes Sayısı = 64, 
-Plazma ortamındaki elektronların sayısı: 256 
-Ortama sürülen demetteki elektron sayısı: 128 

özel parametre değerleri seçildi. Bu özeliklere sahip olan sistemin çeşitli zaman adımlarında υ-x faz 
uzayında elde edilen parçacık dağılımları, parçacıkların potansiyel ve toplam kinetik enerjileri 
hesaplanarak sonuçlar incelendi. Plazma-parçacık etkileşme mekanizması t = 0 zaman adımından 
itibaren başlatıldı. 
 Şekil 2’de bilgisayar simulasyonunun t=0 başlangıç anı gösterildi. Şekil 2a’daki pencere 
parçacıkların υ-x faz uzayındaki hareketini gösterir. Burada üstteki noktaların oluşturduğu çizgi sürücü 
demeti, alttakiler ise soğuk plazma elektronlarıdır.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Şekil 2.Soğuk plazma-elektron sisteminde başlangıç anı (t=0) 

Parçacıkların hızı, υ-x faz uzayında düşeyde [-3 , +3] birim aralığı ile sınırlandı. Şekil 2b’deki 

potansiyel grafiği, parçacıkların x-ekseninde bulunduğu noktaya göre sahip olduğu anlık potansiyeli 

gösterir. Şekil 2c’de ise toplam kinetik enerji grafiği gösterildi.  

t=0 anında parçacıkların hareketsiz olmaları nedeniyle toplam kinetik enerjileri sıfırdır. t=0 
anından sonra parçacıkların birbirleriyle etkileşmeleri giderek şiddetlenmektedir. Parçacıkların ilk 
etkileşmelerinden itibaren oluşmaya başlayan elektrik alan ve potansiyel, zamanla güçlenir ve etkidiği 
parçacığı sinüzoidal salınıma zorlar. Bu olay, υ-x faz uzayında net olarak izlenebilmektedir.  
Şekil 3’de  50. zaman adımının hemen öncesinde υ-x faz uzayındaki durum gösterildi. Yaptığımız 
teorik hesapla, etkileşmede aktif tuzaklama zamanı, T≈ 46. zaman adımı olarak bulundu. Bu zaman 
adımına gelindiğinde, etkileşmenin belirginleştiği görüldü ve hesabı doğrulayan tuzaklama aşaması 
başladı. Burada,  yüksek potansiyelin etkisiyle, bazı parçacıkların potansiyelden kaçamadığı ve 
tuzaklandığı izlenmektedir. Tuzaklama aşaması, Şekil 3’de açıkça görülebilmektedir. Şekil 3a’da 
sürücü demet elektronlarının plazma elektronları ile olan karşılıklı etkileşmelerinde, birbirleri üzerine 
uyguladıkları kuvvetlerin etkisiyle, plazma elektronlarının sinüssel salınıma başladıkları görülmektedir. 
Bu durum teorik öngörüler ile uyumludur. Ayrıca faz uzayındaki görünümlerinde bir yığılma gözlenir. 
Yığılmanın nedeni, kafeslerdeki potansiyel etkisinde kalan bir grup sürücü demet elektronun, 
yavaşlamasıdır. Toplam kinetik enerjide, tuzaklamanın neden olduğu düşüş ve ardından, hızlanan 
parçacıkların katkısıyla meydana gelen dalgalanma Şekil 3c’de görülmektedir. Sürücü demet ile 
ortama giren elektronların bir kısmı, elektrik alandan kazandıkları enerji ile daha yüksek hızlara çıkar. 
Ayrıca Şekil 3b’de, parçacıkların potansiyel kuyusu tarafından şiddetli olarak etkilendiği bölgedeki 
potansiyelin en düşük negatif değerde, hızlanmanın olduğu bölgede ise potansiyelin pozitif olduğu 
görülmektedir. Negatiflik, potansiyelin sahip olduğu açısal değişimden kaynaklanmaktadır. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. t=50 zaman adımından hemen önceki durum 



 
Şekil 4a’da  tuzaklama safhası daha belirgin halde görülmektedir. Tuzaklamanın etkisiyle 

plazma elektronlarının potansiyel kuyusuna doğru yer değiştirdiği, sürücü demet elektronlarının ise 
yavaşlayıp potansiyel kuyusu etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yoğunlaşma noktalarına karşı 
gelen Şekil 3b deki potansiyel negatif değerlidir. Bu durum teorik öngörülerle uyumludur. Potansiyel 
kuyusu dışındaki bölgelerde ise hızlanma sürecinin devam ettiği görülmektedir. Şekil 3’de verilen t=50. 
zaman adımı ile Şekil 4 de verilen t=81. zaman adımı aralığında toplam kinetik enerjinin azaldığı 
gözlenir. Bunun nedeni tuzaklama etkisidir. Bu süreç sistem içinde tuzaklama-hızlanma dengesi karalı 
bir yapıya oturana kadar devam eder. Bu zamana kadar, tuzaklamanın yaşandığı potansiyel 
kuyularında yavaşlama, kinetik enerjinin azalmasına neden olurken, potansiyel kuyuları dışında ise 
yüksek hızlı elektronlar kinetik enerji artışına katkı sağlar. Şekil 4’ün kaydedildiği, 81. zaman adımına 
gelindiğinde, toplam kinetik enerji değerinde artmanın başladığı görülür. Bu durum, sistemin kararlı bir 
duruma yöneldiğini ifade eder. Bundan sonra sistemin kararlı duruma doğru gitmesi beklenir. Sistemin 
kararlı bir yapıya yönelmesi, hızlanma süreci için önemlidir. Bu aşamada, tuzaklama safhası ile 
yakalanan elektronların, etkileştikleri parçacıklara aktardıkları enerjiler sayesinde plazma parçacıkları 
da hızlanmaya başlar. Sürücü elektronların büyük bir kısmı ise, plazmada kurulan şiddetli elektrik 
alanlardan enerji kazanarak çok büyük hızlara ulaşır. Bu durumda, sistemin genelinde hızlanmanın 
başladığını söyleyebiliriz. Sistemin kararlı yapıdaki görünümü ve toplam kinetik enerjinin seyri Şekil 
5a-c’ de görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.t=81. zaman adımında plazma-elektron etkileşmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Şekil 5. t=138.zaman adımında oluşan karalı durum 

Tartışma ve Sonuçlar 
 
Plazmaya gönderilen, hızlandırılmış elektron demetleri, plazma içinde yüksek enerjili alanlar 

kurar. Bu alanlar, dışardan plazmaya sürülen veya plazma içinde bulunan elektronların çok büyük 
enerjiler kazanarak, yüksek hızlara ulaşmasını sağlar. Bu çalışmada, plazma ortamında 
gerçekleştirilen parçacık hızlandırma mekanizması ve sonuçları bilgisayar ortamında laboratuvar 
koşulları yaratılarak bir boyutta incelendi. Alanların varlığı ve etkileri net bir şekilde gözlendi. Sistemde, 
soğuk elektron demeti, soğuk plazma üzerine sürüldü. Bu simulasyonda, plazma ortamına giren bir 
sürücü elektron demetinin, ortamda bir uyanma meydana getirmesi ve bunun sonucunda parçacıkların 
alanlardan kazandıkları enerji ile hızlandıkları görüldü. Günümüzde  parçacık hızlandırma 
mekanizmaları çeşitli tekniklerle incelenmektedir. Bu teknikler içinde, plazma ortamında, parçacıkların 
hızlandırılması, çok küçük alanlarda çok büyük enerjiler sağlaması nedeniyle  yoğun olarak 
incelenmektedir. Özellikle nükleer füzyon araştırmaları için, parçacık hızlandırması hayati öneme 
sahiptir. 
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