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Amaç

1. Kuru yüzeler arasındaki sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı kavramlarının

anlaşılması.

2. Statik sürtünme katsayısının eğik düzlem kullanılarak deneyle belirlenmesi.

Kuramsal Bilgi

Katı bir cisim katı bir zemin üzerinde kayarak hareket ederken temas eden kuru yüzeyler

tarafından cismin hareketine karşı sürtünme kuvveti denilen ve daima hareket yönüne zıt

yönelen bir direnç kuvveti oluşturulur. Sürtünme kuvvetinin kökeninde sürtünen yüzeyler

arasındaki elektromanyetik etkileşmeler yatmaktadır. Ancak iki kuru yüzey arasındaki

sürtünme kuvvetini matematiksel bir yapıda tasvir edecek kanunlar mevcut değildir ve

sürtünme kuvveti (ve eşlik eden sürtünme katsayısı) daha çok deneysel yöntemlerle

belirlenmektedir. Sürtünme kuvvetleri cisimlerin harekete başlayabilmeleri ve hareketlerini

sonlandırabilmeleri noktasında son derece önemlidirler. Örneğin, ayağımızla zemin arasında

sürtünme kuvveti olmasaydı adım atmamız mümkün olmazdı (Buz üzerinde yürümenin ne

denli zor olduğunu anımsayınız). Bununla birlikte, hareket olmasa dahi, bir cisim harekete

zorlandığında cismin ve zeminin değen yüzeyleri arasında bir sürtünme kuvvetinin doğduğu

bilinmelidir. Cismin kayarak harekete başlayabilmesi için uygulanan dış kuvvetin sürtünme

kuvvetini yenmesi gerekmektedir.

Şekil 1: Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin uygulanan dış kuvvetle ilişkisi.

Şekil 1’de bir F dış kuvveti uygulanarak yatay bir düzlemde harekete zorlanan bir bloğa

kaymaya başlamadan önce ve sonra eşlik eden sürtünme kuvvetleri gösterilmektedir. Şekil 1-

a’da, uygulanan dış kuvvetin büyüklüğünün bloğu hareket ettirmeye yeterli olmadığı durum
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incelenmektedir. Bu durumda bloğun hareketini önleyen sürtünme kuvveti statik sürtünme

kuvveti ve eşlik eden katsayı statik sürtünme katsayısı (µs) olarak adlandırılır. Blok dengede

olduğu sürece fs = F’dir. Eğer bloğa etki eden F kuvvetinin büyüklüğü arttırılırsa blok

sonunda hareket etmeye başlayacaktır (Şekil 1-b). Blok tam kayma sınırında iken statik

sürtünme kuvveti maksimum değerine sahip olur. F kuvveti bu değeri aştığı zaman blok sağa

doğru hareket edecektir. Hareketli bloğa etkiyen sürtünme kuvvetine ise kinetik sürtünme

kuvveti ve eşlik eden katsayıya kinetik sürtünme katsayısı (µk) denir. Yatay düzlem boyunca

dengelenmemiş olan F − fk net kuvveti sayesinde ivmeli bir hareket gözlenecektir. fk = F

olduğu durumda ise blok sabit hızla hareket edecektir. Eğer blok üzerine uygulanan dış

kuvvet kaldırılırsa bloğa etkiyen tek kuvvet kinetik sürtünme kuvveti olacağından blok bir

süre sonra duracaktır.

Sürtünme kuvvetleri üzerine yapılan deneylerden elde edilen bazı sonuçlar aşağıdaki gibi

özetlenebilir:

1. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü normal kuvvetle (N) ve sürtünme katsayısıyla doğru

orantılıdır.

2. Temas halindeki iki yüzey arasında oluşan statik sürtünme kuvveti, yüzeylerden birisini

hareket ettirmek üzere uygulanan dış kuvvetle zıt yönlüdür ve büyüklüğü fs ≤ µsN

ifadesiyle verilir. Tam kayma anında bu eşitsizlik eşitliğe dönüşür ve bu anda statik

sürtünme kuvveti en büyük değerine ulaşır. Harici durumda blok statik bölgede

kalmaya devam edecektir.

3. Hareketli bir cisme etki eden kinetik sürtünme kuvveti daima cismin hareketine zıt

yönelir ve büyüklüğü fs = µkN ile verilir.

4. Statik ve kinetik sürtünme katsayılarının değerleri yüzey özelliklerine bağlı olmakla

birlikte, genellikle µk < µs eşitsizliği geçerlidir.

Hazırlık Soruları

1. Düz bir zemin üzerindeki bir deney masasının yerini iterek değiştirmek istiyorsunuz.

Gerekli itme kuvvetini hesaplayabilmek için hangi parametrelerin sayısal değerlerine

ihtiyacınız vardır?

2. Kaymadan dönen bir tekerleğin yere değen noktasında hangi sürtünme kuvvetinden

bahsetmeliyiz?

3. Yere paralel bir masa üzerinde duran bir blok üzerine harici hiçbir kuvvet etkimiyorsa

blok ile masa arasındaki sürtünme kuvvet(ler)i hakkında ne söyleyebilirsiniz?

4. Eğim açısı θ olan bir eğik düzlemden aşağı doğru kayan bir bloğa etkiyen kuvvetleri

tespit ediniz. Bloğun düzgün doğrusal hareket yapması için gereken şartlar nelerdir?
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Araçlar ve Gereçler

1. Eğik düzlem sistemi

2. İki farklı yüzeye sahip blok

3. Cetvel

Deneyin Yapılışı

Eğik düzlem, iki yüzey arasındaki sürtünme katsayısının bulunması için kullanılan

düzeneklerden birisidir. Bu deneyde, iki farklı yüzeye sahip bir bloğun yüzeylerine ait

statik sürtünme katsayılarının belirlenmesi için bir ucundan yüksekliği (dolayısıyla eğim

açısı) ayarlanabilir bir eğik düzlem sistemi kullanılacaktır (Şekil 2). Buna göre, ahşap

blok eğik düzlem üzerine yerleştirilir. Eğik düzlemin açısı yüksekliği ayarlanabilir kısım

kullanılarak yavaşça değiştirilir. Bloğun tam kaymaya başladığı açıda eğik düzlem kilitlenir

ve Şekil 2’de belirtilen uzunluklar ölçülerek statik sürtünme katsayısı hesaplanır. Statik

sürtünme katsayısını x ve y değerlerine bağlı olarak hesaplamak için Şekil 2’deki serbest

cisim diyagramına Newton yasaları uygulanırsa:

N = mg cos θ ve mg sin θ − fs = ma (1)

Burada fs = µsmg cos θ’dır. Bloğun θ açısında kaymaya başlayabilmesi için mg sin θ ≥ fs

olması gerekir. Ancak bloğu hareket ettirecek en küçük kuvvet mg sin θ = fs olduğu andaki

kuvvettir. Gerekli yerine koymalar yapılırsa µs = tan θ = y/x şeklinde bulunur.

Deney sonucunda ölçülen statik sürtünme katsayılarının rapor edilmesinde standart sapma

hesabı kullanılacaktır. Buna göre statik sürtünme katsayıları ortalama değerlerinden

sapmalar da hesaba katılarak

µ = µ± ∆µ (2)

şeklinde hesaplanacaktır. Burada ∆µ sürtünme katsayısının standart sapması ve µ bulunan

sürtünme katsayılarının aritmetik ortalamasıdır. ∆µ aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

∆µ =

√
µ2 − µ2 (3)

Karekök içindeki ilk terim sürtünme katsayılarının karelerinin aritmetik ortalaması iken

ikinci terim aritmetik ortalamalarının karesidir.

Deney aşağıda verilen basamaklarla gerçekleştirilir.
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Şekil 2: Eğik düzlem sisteminin şematik gösterimi ve üzerindeki bloğa etkiyen kuvvetler.

1. Eğik düzlem düzeneği kapalıyken ahşap bloğu, kumaş kaplı yüzeyi eğik düzlem

yüzeyine gelecek şekilde, düzlemin en uç noktasına hizalayarak yerleştiriniz (Tutarlılık

olması açısından, sonraki denemelerinizde de bloğu hep aynı şekilde yerleştirmeye özen

gösteriniz).

2. Düzeneğin ayarlanabilir ucunu yavaşça yükseltmeye başlayınız. Bu aşamada bloğun

tam hareket etmeye başladığı açıyı yakalayabilmek amacıyla yükseltme işlemini

mümkün olduğu kadar düzgün ve yavaş gerçekleştiriniz.

3. Blok harekete tam başladığı anda kilitleme düzeneğini kullanarak eğik düzlemi

sabitleyiniz (Bloğun kaymaya başladığı anı takip etmeyi ve sabitleme işlemini ikinci

bir grup elemanının yapması kolaylık sağlayacaktır).

4. Eğik düzlem sabitlenmiş haldeyken x ve y mesafelerini ölçerek aşağıdaki çizelgeye

kaydediniz Burada y iç yüzeyler arasındaki düşey mesafedir ve x’e bağlı olarak herhangi

bir yerden ölçülebilir. Her bir deneyiniz için statik sürtünme katsayısını hesaplayınız.

(Kolaylık olması açısından x mesafesi bir kez ölçülerek işaretlenebilir. Böylece izleyen

denemelerde sadece y mesafelerinin ölçülmesi yeterli olacaktır).

5. Aynı basamakları bloğun mantar yüzeyi için gerçekleştiriniz.

6. Yüzeylere ait statik sürtünme katsayıları için standart sapma hesaplarını Denklem 3

uyarınca yaparak sonuçlarınızı Deneklem 2’ye uygun bir şekilde rapor ediniz.

1. deney 2. deney 3. deney 4. deney 5. deney

Kumaş

yüzey

x = x = x = x = x =

y = y = y = y = y =

µ = µ = µ = µ = µ =

Mantar

yüzey

x = x = x = x = x =

y = y = y = y = y =

µ = µ = µ = µ = µ =
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Analiz Soruları

1. Sürtünme kuvvetlerinin etkileri azaltılabilir mi?

2. Yatay ve eğik düzlemdeki sürtünmeli hareketler için ivme ifadelerini elde ediniz.

3. Sürtünme katsayısının birimi nedir?

4. Sürtünme katsayısı 1’den büyük olabilir mi?
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