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Kendimiz Yapal›m
Yavuz Erol*

Manyetik Sarkaç
Bu ayki proje manyetik sarkaç yap›m› ile ilgili. Yap›m› oldukça kolay olan bu proje, m›knat›slar›n büyüleyici dünyas›na girmek için güzel bir
baﬂlang›ç oluﬂturabilir. Proje malzemelerini piyasadan rahatl›kla bulmak da mümkün.
Manyetik sarkaç, s›radan sarkaçlardan farkl›
bir özelli¤e sahip. Sarkaç, sa¤a-sola tekdüze bir
sal›n›m hareketi yapmak yerine, farkl› do¤rultularda rastgele hareketler yap›yor. ‹ﬂin ilginç yan›,
bu hareketin önceden tahmin edilemeyecek kadar
karmaﬂ›k oluﬂu. Sarkac›n ucundaki m›knat›s ile
taban k›sm›nda yer alan m›knat›slar›n manyetik
etkileﬂimi sayesinde böyle bir sonuç ortaya ç›k›yor. Manyetik sarkaçlar piyasada haz›r olarak sat›lmakta. ﬁekil 1-3’de sarkaç örnekleri görülüyor.
Bu yaz›da benzer bir tasar›mdan bahsedilecek.

M›knat›s olarak çap› 20 mm, kal›nl›¤› 10 mm
olan ferrit tipte m›knat›slar kullan›labilir. Bu m›knat›slar 300 oksit olarak da adland›r›l›yor. Ülkemizde m›knat›s sat›ﬂ› yapan pek çok firma bulundu¤undan, m›knat›s temin etmek art›k sorun
oluﬂturmuyor. Firma isimlerine ulaﬂmak için, internette google arama motoruna girip m›knat›s
kelimesini aratmak yeterli. Projede kullan›lacak
m›knat›s say›s› iste¤e göre seçilebilir. 4, 7, 9
adet veya daha fazla say›da m›knat›s kullanmak
mümkün. Ferrit m›knat›s yerine neodyum m›knat›s da tercih edilebilir.

‹pi m›knat›sa ba¤lamada kolayl›k sa¤lamas›
için yap›ﬂkan kroﬂe olarak bilinen malzeme kullan›labilir. Böylece m›knat›s sa¤lam ﬂekilde ipe tutturulmuﬂ olur.

ﬁekil 8: Yap›ﬂkan kroﬂe

Sarkac›n tamamlanm›ﬂ hali ﬂekil 9’da görülüyor. M›knat›slar›n zarar görmemesi için üzerlerine CD kutusunun ﬂeffaf kapa¤› vidalanm›ﬂt›r.

ﬁekil 4: Ferrit m›knat›slar

Taban malzemesi olarak 18 mm kal›nl›¤›nda
sunta kullanmak iyi bir tercih olur. 12 cm x 18
cm ölçülerindeki sunta üzerine m›knat›slar› yerleﬂtirebilmek için matkapla 4 adet delik aç›l›r. 4
adet m›knat›s kullanmak manyetik sarkac›n çal›ﬂmas› için yeterli.

ﬁekil 1: 9 m›knat›sl› manyetik sarkaç

ﬁekil 5:
Suntan›n
delinmesi

M›knat›slar, h›zl› yap›ﬂt›r›c› veya silikon kullan›larak ﬂekil 6’daki gibi sunta içerisine yerleﬂtirilir. Delme iﬂlemi yap›lmak istenmiyorsa, m›knat›slar do¤rudan suntan›n üzerine de yap›ﬂt›r›labilir.
ﬁekil 6:
M›knat›slar›n
yerleﬂtirilmesi

ﬁekil 2: 7 m›knat›sl› manyetik sarkaç

Sal›n›m yapacak m›knat›s› sarkac›n tepe noktas›na ba¤lamak için sa¤lam bir ip veya ince bir
çubuk kullan›labilir. Öncelikle taban k›sm›na yandan L ﬂeklinde bir ek monte edilir. Tam merkeze
denk gelecek ﬂekilde kancal› bir vida suntaya tutturulur. ‹pin bir ucu bu vidaya sar›l›r, di¤er ucu
ise m›knat›sa ba¤lan›r.

ﬁekil 9: Manyetik sarkaç

Sarkaç art›k kullan›ma haz›r halde. ‹pi elle biraz gerdirip serbest b›rakt›ktan sonra nas›l bir
hareket ortaya ç›kaca¤›n› merakla izleyebilirsiniz. Hatta sarkac›n hangi konumda duraca¤›n›
tahmin etmeye çal›ﬂt›¤›n›zda, ço¤u zaman sizi yan›ltt›¤›na ﬂahit olacaks›n›z. Projeye ait video dosyas›n› kendimiz yapal›m köﬂesine ait internet sayfas›ndan izleyebilirsiniz.
Manyetik sarkac›n ›ﬂ›k yayma özelli¤ine sahip
olmas›n› isteyenler, aﬂa¤›daki geliﬂtirmeleri de
yapabilir. Sarkac›n sal›n›m yapt›¤› süre içerisinde, tabana yerleﬂtirilmiﬂ bir kaç adet LED’in ›ﬂ›k
yaymas› sa¤lanabilir. Böylece, ipe ba¤l› m›knat›s
hangi yöne hareket ederse o yöndeki LED k›sa
bir süre ›ﬂ›k yayar. Manyetik alana duyarl› olarak
LED’in ›ﬂ›k yayabilmesi için reed anahtar kullan›labilir. ﬁekil 10’da örnek bir ba¤lant› ﬂemas› görülüyor. M›knat›s reed anahtar›n üzerinden geçti¤i anda, kontak kapan›r ve LED’den k›sa süreli
bir ak›m geçer.

ﬁekil 10: Devre ﬂemas›

ﬁekil 3: 12 m›knat›sl› manyetik sarkaç

B‹L‹M ve TEKN‹K 94 Eylül 2007

ﬁekil 7: ‹pin tepedeki vidaya ba¤lant›s›
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