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DENEY 1. DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET 

 

Amaçlar: 

 

1) Tek boyutta hareket kavramının incelenmesi. 

2) Yer değiştirme, sabit hız kavramlarının incelenmesi. 

 

Kuramsal Bilgi 

 

Fizik kanunları, açık tanımları olan temel büyüklükler (nicelikler) cinsinden ifade 

edilirler. Mekanikteki üç temel büyüklük ve birimleri uzunluk (m), zaman (s) ve kütle 

(kg)’dir. Diğer bütün fiziksel büyüklükler bu temel büyüklükler cinsinden ifade edilirler. 

Bir kütlenin hareketini sadece uzay ve zaman kavramlarını kullanarak, nedenlerine 

bakmadan incelemek kinematiğin; kütle, momentum ve kuvvet gibi niceliklerine bakarak, 

yani nedenleriyle birlikte incelemek dinamiğin ilgi alanına girer. 

Hareketli bir cisim için yer değiştirme fiziksel olarak iyi tanımlanmış bir kavramdır 

ve o cismin belirli bir gözlem çerçevesine göre ölçülen ilk ve son konumları arasındaki 

fark şeklinde yazılabilir. Bu genel tanımda yer değiştirme üç boyutludur ve  

 

𝛥𝑟 = 𝑟2 − 𝑟1          (1) 

 

şeklinde ifadesini bulur. Burada rs ve ri, sırasıyla, hareketli kütlenin ilk ve son konumlarına 

ait yer vektörleridir. Böylece Δr yer değiştirmesinin de vektörel bir nicelik olduğu açıktır. 

Ancak hareketin tek boyutta, örneğin sadece x-ekseni boyunca olduğu durumda tek boyutlu 

bir yer değiştirmeden bahsedilir ve Denk.1 skaler olarak da yazılabilir. 

 

𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1         (2) 

 

Tek boyutta yer değiştirme ve buna bağlı olarak da tek boyutta hız fizikteki birçok 

problemde karşımıza çıkan yine iyi tanımlanmış birer niceliktirler. Hızdan söz edildiğinde 

genel olarak ani hız kastedilir. Ani hız (ya da genel söylenişiyle hız) bir hareketlinin 

konumunun zamana bağlı değişimi (türevi) olarak tanımlanır ve MKS birim sistemindeki 

birimi Denk. 3’ten de görüleceği gibi m/s’dir. 

𝑣 =
dx

dt
 ⇒  ∫ dx

𝑥

𝑥0
= ∫ vdt

𝑡

𝑡0
        (3) 
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Eğer cismin konumunun zaman içinde değişimini veren bir denkleme sahip olunabiliyorsa 

o zaman geçmişteki veya gelecekteki bir zamandaki pek çok parametre hesaplanabilir. Bu 

nedenle Denk.3’ün x için integralinin alınması gerekir. Denklemin integrallenebilmesi 

içinse ya hızın zamana bağlı ifadesi bilinmeli ya da hız zamandan bağımsız, yani sabit 

olmalıdır. Biz burada cismin hızının sabit olduğu durumla ilgileniyoruz. O zaman Denk. 

3’deki integral çözülebilir: 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣(𝑡 − 𝑡0)         (4) 

 

Bu denklem bize sabit hızlı, yani düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin konumunun 

zamana bağlı ifadesini vermektedir. Bu tür bir harekette cismin ivmesi (hızının zamanla 

değişimi) sıfırdır. Şimdi harekete dinamik görüş açısından bakacak olursak cisme etki eden 

net kuvvetin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenci dikkat ederse bu yargı bize düzgün 

doğrusal hareket yapan bir cismin Newton’un 1. yasasına uyduğunu söylemektedir. 

 

 

Şekil 1. Düzgün doğrusal harekete ait yol-zaman (solda), hız-zaman (ortada) ve ivme-zaman 

(sağda) grafikleri. 

 

Şekil 1’den anlaşılacağı gibi düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin yer 

değiştirmesi doğrusal olarak artar. Zira Denk. 4 aslında zamanın birinci dereceden bir 

fonksiyonudur. Cismin hızı ise zaman içinde sabittir. İvmenin tüm zamanlar için sıfıra eşit 

olduğu en sağdaki grafikten görülebilir. Öğrencinin Şekil 1’de soldan sağa gidildikçe türev 

bağıntılarının geçerli olduğuna dikkat etmesi gerekir. 
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Hazırlık Soruları 

1) Kinematik ve dinamik arasındaki fark nedir? 

2) Tek boyutta hareket için en genel yer değiştirme bağıntısını zamanın fonksiyonu olarak 

yazınız. Buradan hız ve ivme ifadelerini elde ediniz. 

3) Bu deneyde incelenen sürtünmesiz kızakların hareketi Newton yasalarından hangisi 

tarafından tasvir edilmektedir? Belirtiniz. 

4) Sürtünmesiz hava rayı seti üzerinde durmakta olan kızağın üzerine etkiyen kuvvetleri 

ve net kuvveti belirleyiniz. Aynı işlemi sabit hızla hareket eden kızak için tekrarlayınız. 

Bu iki durum arasında bir fark var mı? Belirtiniz. 

5) Ortalama hız ve ani hız, genelde farklı niceliklerdir. Bunlar özel bir hareket için eşit 

olabilirler mi? 

6) “Bir cismin sabit hızla hareket edebilmesi için üzerine etki eden hiçbir kuvvet 

olmamalıdır.” yargısı doğru mudur? Neden? 

7) Deneye başlamadan önce hava rayı üzerindeki tüm noktalarda kızağın hareketsiz 

kalması için bir ayarlama yapmanız gerekmektedir. Bunun sebebini açıklayınız. 

 

Araç ve Gereçler 

 

 Hava rayı sistemi 

 Kızak 

 Hava pompası 

 Siyah karton levha 

 Lastikli itme sağlayıcı parça 

 Sensörler 

 Bilgisayar denetimli yazılım 

 Cetvel 

 

Deneyin Yapılışı 

 

1) Hava rayına hava pompasını takarak çalıştırınız. Üzerine karton levhanın takılı olduğu 

kızağın hava rayının üzerindeki tüm noktalarda hareketsiz kalmasını sağlayacak şekilde 

hava rayının vidalı ayaklarının yüksekliğini ayarlayınız. 
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2) Hava rayının uç kısmında bulunan hava rayı sonlandırıcısına lastik takılı, sapan şekilli 

itme sağlayan parçayı takınız. Bu parça kızağın her denemede hemen hemen aynı 

kuvvetle ileri fırlatılması içindir. 

3) Deney iki foto ölçer (sensör) kullanılarak yapılacaktır. Foto ölçerlerin düzgün çalışıp 

çalışmadıklarını kontrol etmek için ve konumlarını ayarlamak için bilgisayar 

bağlantılarını yapınız. Menüdeki S-Sensör Modunu kullanarak 1. ve 2. sensörü 

belirleyiniz. Kızağın harekete başlayacağı noktadan itibaren 1. ve 2. sensörleri 

yerleştiriniz. Sensörlerde bir sorun varsa laboratuar sorumlusuna bildiriniz. 

4) Yazılım menüsünden P-Atma Modu→Atma 1-2 Modu kısmına geliniz. Bu mod iki 

sensörün kullanılmasına imkan tanır. 

5) İki sensörü aralarındaki mesafe x=40 cm olacak şekilde yerleştiriniz. 

6) Hava rayı üzerindeki kızağı lastiğe doğru iterek lastiği sonuna kadar sıkıştırınız ve 

sonra kızağı serbest bırakınız. Kızağın üzerindeki takılı siyah karton levhanın uygun 

olarak yerleştirilen iki sensör arasındaki mesafeyi geçme sürelerini ekrandan okuyunuz.  

7) Bu ölçümleri, sensörler arasındaki mesafeler 50, 60, 70 ve 80 cm iken tekrarlayınız. 

Her x değerine karşılık gelen (ortalama) zaman ve υ=x/t formülünden hesapladığınız 

hız değerlerini Tablo 1’e kaydediniz. 

 
Tablo 1. Farklı sensör uzaklıkları için kaydedilen zaman ve hız değerleri. 

x (cm) 40 50 60 70 80 

Zaman (s)      

Hız (cm/s)      

 

8) Tablo 1’deki verilerden faydalanarak kızağın yol-zaman ve hız-zaman grafiklerini 

ölçekli olarak çiziniz. Yol-zaman grafiğinin eğiminden cismin ortalama hızını bulunuz. 

 

Analiz Soruları: 

 

1) Tablo 1’deki verilerle çizmiş olduğunuz yol-zaman ve hız-zaman grafiklerine bakarak 

kızağın gerçekten düzgün doğrusal hareket yapmış olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Grafikleriniz Şekil 1’de verilen grafiklere benziyor mu? 

2) Yol-zaman grafiğinin eğimini hesaplayınız. Bu değer size neyi vermektedir? 

3) Hız-zaman grafiğinin eğimini hesaplayınız. Bu değer size neyi vermektedir? 

Yorumlayınız. 

4) Tablodan elde edeceğiniz ortalama hızı, yukarıda bulduğunuz (eğimden elde ettiğimiz) 

oratalama hız ile kıyaslayınız.  


