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DENEY 3. HOOKE YASASI 
 

 
 

Amaç: 

 
1)  Herhangi bir kuvvet altındaki yayın nasıl davrandığını araştırmak ve bu davranışın 

 

Hooke Yasası ile tam olarak açıklandığını ispatlamak. 
 

2)  Kütle yay sisteminin salınım hareketi için iyi bir örnek olduğunu göstermek. 
 

 
 

Kuramsal Bilgi: 

Hooke yasası: 

Hooke Yasasına göre, bir yayı normal uzunluğundan x kadar uzun olacak şekilde 

germek için F=kx olarak tanımlanan bir kuvvete ihtiyacımız olur. Buradaki k yay sabitidir 

ve her bir yay için farklıdır. Dolayısıyla, Hooke Yasasını ispatlayabilmek için yaya 

uygulanan kuvvetin (F) esneme miktarı (x) ile orantılı olduğunu ve bu oranın sabit bir 

değerde (k) olduğunu göstermelisiniz. 

Deneyimizde, yaya ağırlık (m) bağlayarak esnemesini sağlayan kuvveti 

oluşturuyoruz. Bu yüzden yayı esnetmeye çalışan kuvvet yerçekiminin ağırlığa uyguladığı 

kuvvet (Fg) oluyor: 
 

F
g   
 mg (1)

 
Şekil 1’de gösterildiği gibi; yerçekimi kuvveti aşağıya doğrudur, yayın ağırlığa uyguladığı 

 

kuvvet (Fs) yukarı doğrudur. Yayımız bu iki kuvvet birbirine eşit olana kadar esneyebilir. 
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veya 

kx0   mg (3)

 

Kuvvetlerin birbirine eşit olduğu bu nokta denge noktası (x0) olarak adlandırılır. Kütle- yay 

sistemi  ekstra  bir  kuvvet  uygulanmadığı  sürece  denge  konumunda  kalabilir.  Denklem 

2’den yararlanırsak m, g ve x0 biliniyorken ya da ölçebiliyorken k sabitini hesaplayabiliriz 

ve bu yöntem bu deneyde kullanabileceğiniz bir yöntemdir.
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Şekil 1. Denge halindeki kütle-yay sistemi.

Kütle-yay sisteminin salınımı:

Yukarıdaki kütle-yay sisteminde m kütlesine etki eden yerçekimi kuvvetinin yayın geri

çağırıcı kuvvetine eşit olduğu noktayı (x=x0) denge konumu olarak adlandırmıştık. Bu

durum Şekil 2’nin ilk kısmında gösterilmektedir. Buna karşın, eğer yay aşağı doğru çekilip

serbest bırakılarak denge konumundan öteye esnetilirse, kütlemize etki eden yay kuvveti

yerçekimi kuvvetinden büyük olacaktır ve bu yüzden kütle yukarı doğru ivmelenecektir,

a>0. Bu ivmenin etkisiyle kütle hız kazanmaya başlayacaktır. Tam denge konumuna

geldiği zaman kütlemize etki eden net kuvvet sıfır olmasına rağmen belirli bir hız

kazandığı için hareketine aynı yönde devam edecektir. Denge noktasının üstünde iken,

yerçekimi kuvveti yay kuvvetinden büyük olur ve ivme aşağı yönlü olur ve kütlemizin

sahip olduğu hızı azalır. Yayın ucundaki kütlemizin hızı sıfırlandığı anda yerçekimi

kuvveti yönünde hareket etmeye başlar. Tekrar denge konumuna geldiğinde kütleye etki

eden kuvvetler eşit olur ve birbirini yok eder fakat kütlemiz belirli bir hıza sahiptir ve aşağı

yönlü hareketine devam eder. Bunun sonucu olarak kütlemiz denge konumu etrafında

salınım yapmaya başlar. Bu salınım hareketinin tam bir turu ve bu esnadaki kuvvet, ivme

ve hız durumları Şekil 2’de verilmektedir. Salınım hareketinin tam bir turu için geçen
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süreye periyot (T) denir ve yay sabiti ile yaya bağlanan toplam kütle miktarı tarafından

belirlenir.

Şekil 2. Kütle-yay sisteminin tam bir turluk salınım hareketi.
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x uzunluğu kadar gerilen ya da sıkıştırılan bir yay için geri çağrıcı kuvvet F=-kx

olmak üzere kütle-yay sisteminin hareket denklemi,

kx
dt

xdm 2

2

(4)

şeklinde yazılabilir. Bu ise,

x
dt

xd 2
2

2

 (5)

harmonik hareket diferansiyel denklemi ile karşılaştırılınca periyodu

k
mT 2 (6)

olan bir harmonik hareketin denklemidir. O halde, yayın ucundaki kütle denge

durumundan x kadar çekilip veya sıkıştırılıp bırakıldığında periyodu Denklem 6 ile verilen

bir salınım yapacaktır. Yaya asılan değişik kütleler için periyodun ölçülmesi yay sabitinin

hesaplanmasına yarayabilir.

Yayların seri ve paralel bağlanması:

Seri bağlama:

Yayların uç uca eklenmesiyle yaylar seri bağlanmış olur (Şekil 3.a). Bu durumda

seri bağlanan her bir yaya etki eden kuvvet aynıdır. Fakat yayların uzama ya da sıkışma

miktarları tek yay olduklarındaki uzama ya da sıkışmalarından daha küçüktür.

Yay sisteminin toplam uzaması ya da sıkışması tek tek yayların uzama ya da

sıkışmalarına bağlıdır. Yay sistemine “F” kuvveti etki ediyorsa, her bir yaya aynı kuvvet

etki edecektir.

Txxx  21 (7)

Tk
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k
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k
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Tkkk
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 (9)



5

Şekil 3. Yayların seri ve paralel bağlanması.

Paralel bağlama:

Yayların yan yana bağlanması halinde paralel bağlanmış olur (Şekil 3.b). Bu

durumda her bir yaya etki eden kuvvetlerin toplamı sisteme etki eden kuvvete eşittir ve

yayların uzama ya da sıkışma miktarları birbirine eşittir.

21 FFFT  (10)

21 xxxT  (11)

2211 xkxkxk TT  (12)

21 kkkT  (13)

Hazırlık Soruları:

1) Basit harmonik hareketi tanımlayınız ve örnekler veriniz.

2) Bazı yaylar Hooke tipi olmamaktır. Hooke tipi olmama terimini açıklayınız.

3) Kütle-yay sisteminin periyodunun hangi fiziksel büyüklüklere bağlı olduğunu yazınız.

Araç ve Gereçler:

 Değişik yay sabitlerine sahip yaylar

 Değişik kütlelerdeki ağrılıklar

 Kronometre
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Deneyin Yapılışı:

Deney, 4 kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda yay sabitinin bulunması, ikinci kısımda

kütle-yay sisteminin salınım periyodunun hesaplanması, üçüncü kısımda yayların seri

bağlanması ve dördüncü kısımda yayların paralel bağlanması deneyleri yer almaktadır.

1. Kısım: Yay Sabitinin Bulunması

Deney aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilecektir:

1) Kütle-yay sitemini kurmak için yayı sabit bir noktaya asınız. Sistemin denge

konumunu belirleyiniz.

2) Yaya 10 gr’lık bir ağırlık yerleştiriniz ve bu yeni kütle-yay sisteminin denge konumunu

belirleyiniz. Buradan yayın ne kadar gerildiğini ölçüp, bu değeri Tablo 1’e kaydediniz.

3) Basamak 3’teki işlemleri 20 gr, 30 gr, 40 gr ve 50 gr için tekrar edip Tablo 1’e

kaydediniz.

4) Farklı yay sabitine sahip başka bir yay ile aynı işlemleri tekrarlayınız.

Tablo 1. Farklı kütleler için değişik yay sabitlerine sahip üç yayın gerilme uzunlukları.

m (kg)
x (m)

1. Yay 2. Yay

2. Kısım: Kütle-yay Sisteminin Salınım Periyodunun Hesaplanması

Deney aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilecektir:

1) Kullanılacak yayı sabit bir noktaya asınız.

2) 20 gr’lık kütleyi yaya takınız ve denge konumunu belirleyiniz.

3) Dikey eksende denge konumunun bulunduğu noktaya ayaklı cetveli, salınım sırasında

kütlenin ya da yayın çarpmayacağı şekilde yerleştiriniz.
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4) Yerçekimi kuvvetinin etki ettiği doğrultuda ağırlığı yavaşca denge konumundan

uzaklaştırınız (Denge konumundan uzaklaştırmak için uygulanan kuvvetin tam

yerçekimi kuvveti doğrultusunda olmasına dikkat ediniz.).

5) Denge konumundan uzaklaştırılmış kütleyi serbest bırakınız.

6) Kütle-yay sisteminin salınım hareketinin periyodunu ölçebilmek için 2 dakikada,

kütlenin cetvelin bulunduğu noktadan kaç kez geçtiğini (n sayısı) Tablo 2’ye

kaydediniz.

7) 2 dakikayı, kütlenin cetvelin bulunduğu noktadan geçme sayısına (n) bölersek, bu

zaman bize kütle-yay sisteminin periyodunun ¼’ni verir.

8) Ağırlığı arttırarak aynı işlemleri tekrarlayınız.

Tablo 2. Farklı kütleler için değişik yay sabitlerine sahip yayların salınım periyotları.

m (kg)
1. Yay 2. Yay

n T/4 (s) n T/4 (s)

3. Kısım: Yayların Seri Bağlanması

Deney aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilecektir:

1) Yay sabitini deneyin 1. aşamasında bulduğunuz iki adet yayı birbirine Şekil 4’deki gibi

bağlayınız ve yay sistemini sabit bir noktaya asınız.
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Şekil 4. Yayların seri bağlanması.

2) Yay sisteminin ucuna ağırlık asmadan önce her iki yayında denge noktalarını

kaydediniz.

3) Yay sisteminin ucuna 10 gr’lık ağırlık asınız.

4) 1. ve 2. yayların denge noktasından olan uzaklaşmalarını (x1 ve x2) ve toplam

yerdeğiştirmeyi (xT) Tablo 3’e kaydediniz.

5) Basamak 3’teki işlemleri 20 gr, 30 gr, 40 gr ve 50 gr için tekrar edip Tablo 3’e

kaydediniz.

Tablo 3. Yayların seri bağlanması.

m (kg) F (N)
1. Yay 2. Yay

Yay
Sistemi

x1 (m) x2 (m) xT (m)

4. Kısım: Yayların Paralel Bağlanması

Deney aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilecektir:
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1) Yay sabitini deneyin 1. aşamasında bulduğunuz iki adet yayı birbirine Şekil 5’deki gibi

bağlayınız ve yay sistemini sabit bir noktaya asınız.

Şekil 4. Yayların paralel bağlanması

2) Yay sisteminin ucuna ağırlık asmadan önce her iki yayında denge noktalarını

kaydediniz.

3) Yay sisteminin ucuna 10gr’lık ağırlık asınız.

4) Yaptığımız ölçümlerde 1. ve 2. yaylardaki denge konumundan uzaklaşmaları (x1 ve x2)

ve toplam yer değiştirmeyi (xT) Tablo 4’e kaydediniz.

5) Basamak 3’teki işlemleri 20 gr, 30 gr, 40 gr ve 50 gr için tekrar edip Tablo 4’e

kaydediniz.

Tablo 4. Yayların paralel bağlanması.

m (kg) F (N)
1. Yay 2. Yay

Yay
Sistemi

x1 (m) x2 (m) xT (m)
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Analiz Soruları:

1. Kısım: Yay Sabitinin Bulunması

1) Tablo 1’deki verilerden faydalanarak her bir yay için Fg-x grafiklerini çiziniz.

Grafiklerinizin Şekil 5’deki gibi doğrusal çıkması gerekmektedir. En küçük kareler

metodunu kullanarak bu doğruların eğiminden k yay sabitlerini hesaplayınız.

Şekil 5. Yaya uygulanan kuvvetin yerdeğiştirmeye karşı grafiği.

2. Kısım: Kütle-yay Sisteminin Salınım Periyodunun Hesaplanması

1) Tablo 2’den faydalanarak m-(T/4)2 grafiklerini çiziniz. Denklem 6’yı açarsak,

k
mT 22 4 ; m

k
T

416

22 








(14)

2

2 4
4









Tkm


(15)

elde ederiz. Yukarıdaki son eşitlik y=αx formatındadır. Bu eşitlikten eğim=4k/2 olur.

2) En küçük kareler metodunu kullanarak çizdiğiniz grafiklerin eğiminden “k” yay

sabitlerini hesaplayınız.

3) Deneyin 1. bölümünde bulduğunuz yay sabitleri ile bu kısımda elde ettiğiniz yay

sabitlerini karşılaştınız.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

F g
(N

)

x (m)
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3. Kısım: Yayların Seri Bağlanması

1) Tablo 3’ü göz önüne alarak 1. ve 2. yaylardaki gerilmenin toplamının, toplam yer

değiştirmeye eşit olup olmadığına bakınız ve sonucu yorumlayınız.

2) Uygulanan kuvvetin toplam yerdeğiştirmeye karşı grafiğini çiziniz.

3) En küçük kareler metodunu kullanarak çizdiğiniz grafiklerin eğiminden yay sisteminin

yay sabitini bulunuz.

4) Bulduğunuz değeri Denklem 9’dan bulacağınız toplam yay sabiti ile karşılaştırınız ve

%hata’yı hesaplayınız.

%100x%hata
teo

teoden

k
kk 

 (16)

4. Kısım: Yayların Seri Bağlanması

1) Uygulanan kuvvetin toplam yerdeğiştirmeye karşı grafiğini Tablo 4 yardımıyla çiziniz.

2) En küçük kareler metodunu kullanarak çizdiğiniz grafiklerin eğiminden yay sisteminin

yay sabitini bulunuz.

3) Bulduğunuz değeri Denklem 9’dan bulacağınız toplam yay sabiti ile karşılaştırınız ve

%hata’yı Denklem 16’nın yardımıyla hesaplayınız.
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