
3 B  S c i e n t i f i c ®  E x p e r i m e n t s . . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

3
68 69

UE1070550UE1070550 DEBYE-SEARS ETKİSİ

MEK ANİK / AKUSTİK

ÖZET
Bir sıvı içerisinde ses üstü duran dalgaların sebep olduğu yoğunluğun periyodik değişimi ses 

üstü dalgaların yönüne dikey yönde iletilen tek renkli paralel ışık huzmesinin kırılması için optik 

ağ olarak hareket eder. Kırınım örneğinden ve ışığın bilinen dalga uzunluğundan ses dalgasının 

uzunluğunu belirlemek ve bunu sesin sıvıdaki hızını hesaplamak için kullanmak mümkündür. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  İki farklı ışık dalgası uzunluğu için 

sabit ses üstü frekansta kırınım  

deseninin gözlenmesi.

•  1 MHz ve 12 MHz farklı ses üstü  

frekanslar için kırınım deseninin  

gözlemlenmesi.

•  Karşılık gelen ses dalgası uzunlukları-

nın ve ses hızının belirlenmesi. 

TEMEL İLKELER
Sıvılarda ses üstü dalgalar tarafından ışığın kırınımı 1992 yılında  

Brillouin tarafından öne sürülmüş ve 1932 yılında Debye ve Sears 

ayrıca Lucas ve Biquard tarafından deneysel olarak onaylanmıştır. 

Ses üstü dalgalar tarafından üretilen sıvının kırılma indisi içerisindeki 

periyodik varyasyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Eğer ışık huzmesi ses 

üstü yönüne dik olarak sıvının içerisinden geçerse, düzenleme sesin 

hızına bağlı olarak hareket eden evre optik ağı olarak hareket eder. 

Optik ağ sabiti ses üstünün dalga uzunluğuna tekabül eder ve böyle-

likle sesin ortamdaki frekansına ve hızına bağlıdır. Eğer ekranda 

geniş mesafede etkiler gözlemlenirse evre optik ağının hareketi göz 

ardı edilebilir. 

Deneyde, dikey olarak yönlendirilmiş bir jeneratör, test sıvısının içeri-

sinde 1 MHz ve 12 MHz frekans aralığında ses üstü dalgaları eşleştirir. 

Tek renkli paralel ışık huzmesi yatay bir şekilde sıvının içerisinden 

geçer ve evre optik ağı ile kırılır. Kırınım deseni düzenli mesafelerde 

pek çok kırınım içerir.

Kırınım deseninin maksimum kth düzeni αk kırınım açısında bulunur ve 

aşağıdaki denklemle açıklanır: 

(1)   

λL: ışık dalga uzunluğu, λS: ses üstü dalga uzunluğu

Bu sebeple ses üstü dalga uzunluğu λS maksima kırınım arasındaki 

mesafeden belirlenebilir. Dahası, ilişkiye göre 

(2) , 

sıvıdaki ses hızını c hesaplamak mümkündür, çünkü ses üstü dalgaların 

frekansı f bilinmektedir.

DEĞERLENDİRME
Ses üstü jeneratör ve kırınım desenini gözlemlemek için kullanı-

lan ekran arasındaki mesafenin s ve -kth ve +kth maksima kırınım 

arasındaki x2k mesafesinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu iki mesafe 

sayesinde kth-maksimum düzeni için αk kırınım açısının hesaplan-

ması mümkündür:

 .

Bu da bizi ses üstü dalga uzunluğunun λS belirlenmesini sağlayan 

aşağıdaki formüle götürür: 

Şekil 1: Ses üstü dalgalar tarafından bir sıvı içerisinde üretilen evre ağı 

tarafından yapılan ışığın kırınımını gösteren şema (Debye-Sears etkisi)

Şekil 2: Frekansın fonksiyonu olarak f sudaki ses dalgalarının uzunluğu λS  

AMAÇ
Sıvıların içerisinde ses üstü dalgaların hızının belirlenmesi.

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Ultrasonik CW Jeneratörü Sondajlı 1002576

1 Test Kabı 1002578

1 Debye-Sears Etkisi için Lazer Diyot, Kırmızı 1002577

1 Debye-Sears Etkisi için Lazer Diyot, Yeşil 1002579

1 Cep Mezurası, 2 m 1002603

1 Ultrasonik Kaplin Jeli (resmedilmemiş) 1008575
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