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Deney 4 Basit Sarkaç ve Yer Çekimi İvmesinin Belirlenmesi 

 

Amaç:  

 

1) Basit sarkaç yardımıyla yerçekimi ivmesinin belirlenmesi. 

 

Kuramsal Bilgi: 

 

Kendini belirli zaman aralığında tekrar eden harekete periyodik hareket denir. Periyodik 

harekete örnek olarak sürtünmesiz yatay düzlemde yaya bağlı bir cismin veya ağırlığı 

ihmal edilebilir bir ipe bağlı şekilde salınım yapan bir kütlenin hareketi verilebilir. 

Periyodik hareket yapan bir cismin tam bir devir yapması için gereken süreye periyot denir 

ve T ile gösterilir. Frekans ise periyodik salınıcının birim zaman başına devir sayısıdır ve 

periyodun tersidir. Periyodun ve frekansın birimi, sırasıyla saniye ve Hertz (Hz, s-1)’dir.  

 

 

Şekil 1. Basit sarkaç ve asılı m kütlesine etkiyen kuvvetler. 

 

İdeal bir basit sarkaç ağırlığı ihmal edilebilir bir ipe veya çubuğa asılı bir kütleden oluşur 

(Şekil 1). Böyle bir sistemin basit sarkaç olabilmesi için kütlenin boyutunun ipinkine göre 

küçük olması gerekir. Açısal yer değiştirme yeteri kadar küçük olmak koşuluyla, sarkaca 

bir açısal yer değiştirme verilerek serbest bırakılırsa, yarıçapı ipin uzunluğu kadar olan bir 

çember yayı boyunca basit harmonik hareket (BHH) yapar. Her türlü sürtünmenin ihmal 

edildiği durum için l uzunluklu bir ipe bağlı bir m kütlesine etkiyen kuvvetler Şekil 1’de 
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verilmiştir. Sarkaç ipi düşey ile  açısı yaptığı durumda sisteme Newton’un ikinci hareket 

kanunu uygulanır.  

 

 maθmgFnet  sin                   (1) 

 

Burada -mgsin kütleyi çember yayı boyunca hareket ettiren geri çağırıcı kuvvettir ve 

ipteki gerilme kuvvetine diktir. Hareketin BHH olması için başlangıçtaki açısal yer 

değiştirmenin küçük olması gerekir. Böylece sinθ ≈ θ ve kütlenin çember üzerinde aldığı 

yol x = l alınırsa Denklem 1’in açısal yer değiştirmenin ikinci dereceden bir homojen 

diferansiyel denklemi olduğu görülür. 
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Denklem 2’nin çözümü aşağıdaki gibidir. 

 

 )sin( φωtθθ o                     (3) 

 

Burada o sarkacın t=0’daki açısal yer değiştirmesi, lg  hareketin açısal frekansı ve 

 faz açısıdır. T/2   olduğu göz önüne alınırsa hareketin periyodu 
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olarak bulunur. 

 

Hazırlık Soruları: 

 

1) Basit sarkacın periyodunun hangi fiziksel büyüklüklere bağlı olduğunu yazınız. 

2) Basit sarkacın periyodunun ip uzunluğuna bağlı grafiğini çiziniz. 

3) Basit harmonik hareket yapan bir sarkacın frekansını veren ifadeyi elde ediniz. 
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Araç ve Gereçler: 

 

 BHH deney seti 

 Koronometre 

 

Deneyin Yapılışı: 

 

Deney laboratuvar sorumlusunun tanıtacağı basit sarkaç deney seti ile aşağıdaki 

basamaklarda yapılacaktır. Standart sapma hesabı konusunda önceki deney notlarınıza 

başvurunuz. 

 

1) Sarkaç kütlesinin merkezi 20 cm’ye denk gelecek şekilde sarkacın boyunu ayarlayınız. 

2) 20 açı vererek diski salınıma bırakınız. Sarkaç kararlı bir şekilde salınmaya başladığı 

anda (sarkacın yalpalamaması lazım) 5 tam periyot için geçen süreyi kronometre 

yardımıyla belirleyiniz. Aynı açı için bu işlemi 5 defa tekrarlayınız (Dolayısıyla bu açı 

için toplam 25 periyotluk ölçüm yapmış olmalısınız). Tek bir periyoda ait ortalama 

süreyi hesaplayıp Çizelge 1’e kaydediniz. 

3) Denklem 4’ten faydalanarak yer çekimi ivmesinin değerini hesaplayınız. 

4) İlk 3 basamaktaki işlemleri Çizelge 1’deki diğer açılar için tekrarlayınız. 

5) Elde ettiğiniz beş g değeri üzerinden standart sapma hesabı yapınız. 

6) Bulduğunuz g değeri ile Dünya üzerinde ortalama olarak kabul edilen g=981 cm/s2 

değerini kıyaslayınız. Bunun için aşağıdaki formülü kullanınız. 
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Çizelge 1. Farklı sarkaç boyları için elde edilen ortalama periyotlar ve yer çekimi ivmesi değerleri. 
 

l (cm) Tort (s) g (cm/s2) 

20   

25   

30   

35   

40   
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Analiz Soruları: 

 

1) Elde ettiğiniz verilerden sarkacın periyodu ile uzunluğu arasında nasıl bir ilişki 

olduğunu grafik çizerek gösteriniz. 

2) Periyodun karesinin sarkacın uzunluğuna karşı grafiğinden faydalanarak yerçekimi 

ivmesini tespit ediniz. 

3) Dünya üzerinde yer çekimi ivmesinin değerini neler etkileyebilir? 
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