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Havanın Kırılma Đndisinin Belirlenmesi
Deneyin Amacı
Bu deneyin amaci, Michelson’in interferometresini kullanarak havanin kirilma
indisini belirlemektir.

Önbilgi
Interferometre kullanilarak olusturulan girisim desenlerinin karakteristigi, bu deseni
olusturan isinlar arasindaki faz iliskisine baglidir. Bu faz farkinin yaratmak icin
isinlardan birinin veya herikisinin aldigi yolu degistirmek veya gectikleri ortamlari
farklilastirmaktir. Bu deney icin ikinci metod asagidaki deney duzenegi ile birlikte
kullanilacaktir.
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Şekil 1 Deney düzeneği.

Belirli bir frekanstaki isin icin, dalgaboyu λ asagidaki formul ile belirlenir.

λ=

λ0
n

2

Burada λ0 isigin vakum icinde dalga boyunu, n ise isigin icinde bulundugu maddenin
kirilma indisinin belirtir. Dusuk basinclarda, gazin kirilma indisi basinc ile lineer
olarak degisim gosterir. Bu nedenle, deneysel olarak asagidaki gibi bulunan grafigin
egimi bulunarak havanin kirilma indisi belirlenebilir.
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Şekil 2 Kirilma indisi – Basinc grafigi.

Yukaridaki grafigin egimi kullanilarak kirilma indisi,
ni − n f
Pi − Pf

=

Nλ 0
2d ( Pi − Pf )

denklemi cozumlenerek hesaplanabilir. Bu deney sonucunda beklentimiz, gaz basinci
0’a yaklastikca n’in 1’e yaklasmasi, gaz basinci arttikca n’in 1’den yukari dogru
cikmasidir.

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler
Interferometre, lazer, lazer duzenleyici, interferometre aksesuarlari, donebilen ibre,
vakum hucresi, vakum pompasi.
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Deneyin Yapılışı
1) Interferometre Michelson kipinde Sekil 1’deki gibi kurulur.
2) Vakum hucresinin on cami lazer isinina tam dik olacak sekilde yerlestirilir. Bu
olcumler icin ilk konum olur.
3) Vakum hucresinin icindeki hava tam olarak atmosfer basinci ile esitlenir.
4) Pi vakum pompasinin gostergesinin baslangic degeridir. Bu deger kaydedilir ve
yavasca hava vakumlanmaya baslanir. N sayida sacak sayilarak ulasilan basinc
degeri Pf olacaktir.
5) Đstenilen N degerleri icin yukaridaki prosedur tekrar edilir. Basinc hesabinda
Pabsolute = Patmospheric – Pgauge olduguna dikkat edilir.

Bulgular ve Analiz

Tablo 1 Interferometrede Vakum Hucresi ile Kirilma Indisi Olcumu
Gecilen Sacak Sayisi ∆N

Pi (cmHg)

Pf (cmHg)

2

76

66

3

66

57

4

57

44

5

44

30

6

30

12

Tablo 1 uzerindeki Gecilen Sacak Sayisi ∆N, Pi (cmHg) ve Pf (cmHg) degerleri,
deney sonucunda olculerek alinmis degerlerdir. Bundan sonra gelen butun veri
tablolari ve grafiklerdeki degerler, yukaridaki olcumler sonunda varilan teorik
cikarimlardir (ornegin formulatik ve grafiksel hesaplanan degerler).
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Tablo 2 Olculen Basinc Degerleri Icin Hesaplanan Kirilma Indisi Degerleri
P (cmHg)

n (teorik hesaplanan kirilma indisi)

66

1.000240

57

1.000210

44

1.000170

30

1.000120

12

1.000050

Grafik 1 Kirilma Indisi - Gaz Basinci
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Tablo 3 Grafikten Hesaplanan Atmosferik ve Vakum Kirilma Indisleri
P (cmHg)

n (grafiksel hesaplanan kirilma indisi)

76

1.000275

0

1.000010

Tablo 2 uzerindeki veriler Grafik 1’in cizilmesi icin daha once olcum yolu ile elde
edilen verilerden formul kullanilarak cikarilmistir. P (cmHg) degeri, gecilen sacak
sayisina (∆N) karsilik olculen basinc degerini gosterir. n (teorik hesaplanan kirilma

indisi) degeri ise bu basinc degerine karsilik gelen gazin kirilma indisidir. Bu
degerler, basinc-kirilma indisi grafiginin egimini hesaplamaya yarayan formulun
sadelestirilmesi ile elde edilmistir.
ni − n f

=

Pi − Pf

Nλ 0
=> (ni − n f ) × 2d = Nλ0 =>
2d ( Pi − Pf )

(1.000263 − n f ) × 0.06 = ∆N × 632.8 × 10 −9 => n = 1.000263 −

Ornegin

n

66 cmHg

(∆N × 632.8 × 10 −9 )
0.06

(2 × 632.8 × 10 −9 )
= 1.000263 −
= 1.000240 gibi...
0.06

Burda ni = 1.000263 degeri, havanin 76cmHg basinc altinda gercek kirilma indisidir.
Aparatimiz vakumlu oldugu icin, basinc degerleri bundan baslayarak asagi dogru
olculmustur. ∆N degerleri kullanilarak istenilen basinc degerine karsilik sayilan
girisim desen gecisi kullanilarak kirilma indisi hesaplanmistir. Bu Tablo 2
kullanilarak da Grafik 1 cizilmistir.

Grafik 1 uzerinde gorulen y = 3E-06x+1 degeri, excel tarafindan hesaplanan grafik
egiminin 3·10-6 yani 0.000003 oldugunu gosterir. Ayni egim verilen formul ile
hesaplanacak olursa,

ni − n f
Pi − Pf

=

Nλ 0
(2 + 3 + 4 + 5 + 6) × 632.8 × 10 −9
=
= 0.000003 = 3 × 10 − 6
2d ( Pi − Pf )
0.06 × (76 − 12)
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degeri bulunur ve bunun da grafik uzerinden hesaplanan egim ile ayni oldugu gorulur.

Tablo 3 uzerindeki degerler, Grafik 1 uzerinde cizilen trendline’in 0cmHg ve
76cmHg degerlerine kadar uzatilmasi ile bulunmustur. 76cmHg icin kirilma indisi
1.000275 olarak bulunurken (gercekte 1.000263), 0cmHg icin kirilma indisi 1.000010
olarak bulunmustur (gercekte 1.000000).

Yorum
Tablo 3 uzerindeki n (grafiksel hesaplanan kirilma indisi) degerleri, 1.000275 @
76cmHg ve 1.000010 @ 0cmHg olarak bulunurken gercekte bu degerler 1.000263 @
76cmHg ve 1.000000 @ 0cmHg seklindedir. Burdan, grafik uzerinden hesaplanan
degerlerin gercekten bir miktar sapmis oldugunu gorebiliriz. Her iki deger de, gercek
degerlerinden yukarida ciktigi icin, bu deney sisteminde bulgulari tek yonde etkileyen
sistematik hatalarin varligindan soz edilebilir. Michelson interferometresi icin
sonuclari etkileyen en onemli sistematik hata, kalibrasyon eksikligidir. Halihazirda
kullanilan vakum aparatinin on ve arka camlarindaki puruzler – lekeler vb. nedeniyle
etkilenen kirilma indisi degerlerimiz, interferometreyi dogru kalibre etme ve kalibreli
halde koruyabilmenin zorluklari nedeniyle de bir miktar daha hata payi kazanmistir.
Ozellikle havanin kirilma indisinin hesaplanmasi deneyinde, interferomenin
mercegini bir miktar yerinden oynatamiz, ilk iki sacak deseni gecisini sayarkan
muhtemelen fazladan bir sacak gecisi saymamiza neden olmustur (mercek
kipirdadiktan sonra sacak girisimleri netlegini kaybetmis ve saymak oldukca
zorlasmistir).

Grafik 1 uzerinde gorulecegi uzere, butun veri noktalari trendline’a cok yakindir.
Zaten bu nedenle grafigin istatistiki hatasini belirten R2 degeri, ancak %1 lik bir
hataya denk gelmektedir ki bu da bu deney icin istatistiki hatalarin sistematik
hatalarin yaninda oldukca onemsiz oldugu gostermektedir. Teorik olarak formulle
hesaplanan grafik egiminin (0.000003) ve grafik uzerinden Excel ile hesaplanan
egimin (0.000003) ayni olusu da istatistiki hatalarin etkisinin bu deneyde pek onemli
olmadigini gosterir.
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Bu deneyin basinda beklentimiz, basinc ile kirilma indisi arasinda lineer bir iliskinin
var oldugunu gostermekti. Boyle bir iliskinin varligi halinde alinan basinc
olcumlerine karsilik hesaplanan kirilma indisi degerlerinin tek bir cizgi uzerinde
cikmasi beklenir. Bu deney icin bu durumun gecerli oldugu Grafik 1 uzerinde
rahatlikla gorulebilir. Hemen butun olcumler tek bir cizgi uzerinde veya bir miktar
sapma ile cok yakininda cikmistir. Zaten Excel’in yaptigi regresyon analizi ile de bu
grafigin formulu y = 0.000003x + 1 olarak bulunmustur. Bu bir dogru grafigi
denklemidir. Bu nedenle, deney basindaki beklentimiz gerceklenmistir.

Bu deney ile, gazlarin kirilma indisinin basinca bagli oldugu gosterilmistir. Eger
benzeri bir deney gazlarin kirilma indisinin sicakliga bagli oldugunu gostermek icin
yapilacak olsaydi, demet ayiricinin hemen arkasina konulan vakum hucresi yerine
icindeki gazin basincini sabit tutarak sicakligini degistiren bir alet kullanilarak
rahatlikal sicaklik-kirilma indisi arasindaki iliski gozlemlenebilirdi.
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