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SORU-1) Dirençli bir ortamda doğrusal hareket yapan bir parçacığın ivmesi  
a=-kV3 olarak tanımlanmıştır. Burada k bir sabiti, V hızı, x konumu ve t zamanı 

sembolize etmektedir. Başlangıç koşulları xo(t=0)=0 ve V(t=0)=Vo altında 

V=V(x) ve V=V(t) fonksiyonlarını sistematik bir şekilde hesaplayarak tespit 

ediniz. 

 
SORU-2) x=0 noktasından V=Vo hızı ile t=0 s  anında a=-kV2 ivmesi ile 

harekete başlayan maddesel noktanın x=x(t) değişimini sistematik bir şekilde 
hesaplayarak bulunuz. Burada k bir sabit ve x konumdur. 

 
SORU-3) Yol-zaman bağıntısı x=t(t2-25) olan maddesel noktanın t=0 saniyeden 

itibaren t=4 saniyeye ve t=5 saniyeye kadar aldığı toplam yolu ve bu 

zamanlardaki konumlarını sistematik bir şekilde hesaplayarak belirleyiniz. 

 

SORU-4) Bir maddesel noktanın ivmesi a=9-t2 bağıntısı ile tanımlanıyor. 
Maddesel nokta için t=0 s‘de V=0 ve s=3 m olduğu bilindiğine göre; 

a-) Hızın tekrar sıfır olduğu zamanı, 

b-) t=4 s iken maddesel noktanın yerini ve hızını, 

c-) t=0 s ’den t=4 s ’ye kadar maddesel noktanın gittiği toplam yolu, 

d-) t=0 s ’den t=4 s ’ye kadar maddesel noktanın yaptığı net yerdeğiştirmeyi 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz ve (s-t), (V-t) ve (a-t) grafiklerini 

sistematik bir şekilde çiziniz. 

 

SORU-5) Bir maddesel noktanın ivmesi a=ksin[(
𝜋

𝑇
)t] ile tanımlanıyor. T=0 iken 

maddesel noktanın hızının ve yerinin sıfır olduğu bilindiğine göre; 

a-) Maddesel noktanın hareket denklemini, 

b-) Maddesel noktanın maksimum hızını, 
c-) Maddesel noktanın t=2T iken yerini, 

d-) Maddesel noktanın t=0 ve t=2T arasındaki ortalama hızını sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-6) x(t=0)=y(t=0)=0 başlangıcından düzlemsel herekete başlayan bir 

parçacık sabit ivme etkisi altındadır. Parçacığın t=0 anındaki hızının bileşenleri 

Vx=120 m/s, Vy=160 m/s olduğu bilindiğine ve tA=10 s  anında ise parçacığın 

xA=360 m ile yA=480 m noktasından geçtiği tespit ediliğine göre parçacığın t=20 

s  anında hangi noktadan geçtiğini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-7) Sabit bir ivme etkisinde düzlemsel bir hareket yapan parçacığın belli bir 

andaki konum ve hız vektörlerinin bileşenlerinin şiddetleri xo=-380 m , yo=0, 

Vxo=-180 m/s ve Vyo=240 m/s ’dir.  Parçacığın bu andan 38 s  sonra x1=0, 

y1=9120 m noktasından geçtiğine göre sabit ivmenin şiddetini, doğrultusunu ve 

yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz ve bir şekil üzerinde 
sistematik bir şekilde gösteriniz. 
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SORU-8) yx=c2 hiperbolü üzerinde değişmez Vo hızı ile hareket eden paracığın 

ivmesinin şiddetini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 
 
SORU-9) Bir partikülün eğrisel hareketi Vx=50-16t birimi [m/s] ve y=100-4t 

birimi [m] şeklinde verilmiştir. t=0 anında x=0 olduğu bilindiğine göre ; 

a-) Partikülün yörüngesini sistematik bir şekilde çiziniz, 

b-) Partikülün y=0 konumuna ulaştığı andaki hızını ve ivmesini sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 
SORU-10) Dairesel yörünge üzerinde hareket eden bir parçacığın yol-zaman 
bağıntısı metre cinsinden s=2t2-t+4 ile verilmektedir. t=1 s  anında ivme a=5 

m/s2 olduğuna göre dairenin çapını sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-11) Çapı D=72 m  olan bir çemberin çevresinde hareket eden bir 
maddesel noktanın hareketi metre cinsinden s=4t3-12t bağıntısı ile veriliyor. 

Bileşke ivmenin teğetsel bileşeninin şiddeti at=48 m/s2 iken bileşke ivmenin 

şiddetini sistematik bir şekilde hesaplayınız. 

 

SORU-12) Bir maddesel nokta dairesel yörünge üzerinde hareket etmektedir. 
Maddesel noktanın aldığı yolun ifadesi metre cinsinden s=9t2-3t+4 şeklindedir. 

Bileşke ivmenin normal bileşeninin şiddeti an=24 cm/s2 olduğu anda bileşke 

ivmenin şiddetini sistematik bir şekilde hesaplayınız. 

 

SORU-13) Şekilde görülen uzamayan bir ip yardımıyla P karşı dengeleme 

blokuna bağlı W kayan bloku aşağı doğru 0.06 m/s  sabit hızla hareket 

etmektedir. 

a-) İpin A, B, C ve D kısımlarının hızlarını, 

b-) P’nin W ağırlığına göre bağıl hızını, 

c-) İpin B kısmının C kısmına göre bağıl hızını sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

 
SORU-14) Şekilde görülen uzamayan bir ip ile P karşı dengeleme blokuna bağlı 

W kayan bloku sabit ivme ile aşağı doğru harekete geçiyor. 5 s  sonra P’nin W’ye 

göre bağıl hızı 0.75 m/s  ise; 

a-) W ve P ‘nin ivmelerinin şiddetlerini, 

b-) 4 s  sonra W’nin hızını ve yerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-15) Bir roket A konumuna ulaştığı anda yakıtının tümünü ateşlemektedir. 
A konumunda roketin hızı U ve yatay doğrultu ile yaptığı açı  ’dır. Roket B 

noktasında maksimum h yüksekliğine ulaşmaktadır. Bu esnada yatay 

doğrultudaki konumu s ‘dir. Roketin uçuşu esnasında yerçekimi ivmesinin ( g ) 

sabit olduğunu kabul ve hava ile atmosfer dirençlerini ihmal ederek; 

a-) Roketin A’dan B’ye uçuşu esnasında h ve s’yi veren denklemleri, 

b-) Roketin yörünge denklemini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-16) Bir otomobil sürücüsü seyrettiği yol boyunca teğetsel doğrultuda sabit 

bir ivme sağlayacak biçimdefren yapmaktadır. Sürücünün A noktasında hızı 100 

km/h  ve C noktasındaki hızı 50 km/h  olmakla beraber, A ile C noktaları 

arasındaki yolun uzunluğu 120 m  ‘dir. Otomobilin toplam ( bileşke) ivmesinin 

şiddeti 3 m/s2  olduğu ölçüldüğüne ve C noktasında yolun eğrilik yarıçapının 150 

m  olduğu bilindiğine göre; 

a-) A noktasında yolun eğrilik yarıçapnı, 
b-) B büküm noktasında oluşan ivmenin şiddetini, 

c-) C noktasında meydana gelen ivmesinin şiddetini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-17) Bir roket bulunduğu G yüksekliğinde yakıtını ateşlediği anda yatay 

konumunu muhafaza etmektedir. Bu anda ivmesinin yatay bileşeninin değeri 6 

m/s2  ve düşey bileşeninin değeri bulunduğu yükseklikteki yerçekimi ivmesi g=9 

m/s2  ‘dir. Bu anda roketin kütle merkezi G ‘nin yörüngesi ile yatay doğrultu 
arasındaki açı 15 ‘dir ve roketin hızı 20x103 km/h  ‘dir. Bu konumda; 

a-) Uçuş yörüngesinin eğrilik yarıçapını, 

b-) Hızdaki artış miktarını, 

c-) G ile yörünge eğrilik merkezi C’yi birleştiren doğrunun açısal hızının değerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-18) Yörüngesi düşey bir düzlem içinde bulunan bir roket yerden bir radar 
ile izlenmektedir. =30, r=8x104 m , r=1200 m/s  ve =0.80 rad/s  olduğu anda 

rokete sadece yerçekimi ivmesi etkimekte ve roketin bulunduğu yükseklikte 
yerçekimi ivmesi 9.2 m/s2 ’dir. Bu verileri dikkate alarak r ve  ’yı sistematik bir 

şekilde hesaplayarak tayin ediniz. 

 

SORU-19) 6000 m  yükseklikte, 1000 km/h ’lik yatay bir hızla seyrettiği 

belirlenen bir düşman uçağı, uçak savar ile vurulmak istenmektedir. Uçak savar 
mermisinin çıkış hızının 540 m/s  olduğu bilindiğine ve uçaka, uçak savarın tam 

düşey doğrultusundan geçerken ateş açıldığına göre, merminin uçaka isabet ettiği 

ana kadar geçen süreyi sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-20) Bir yarış otomobili, 200 km/h ’lik hızla doğrusal bir yolda 

seyrederken, A noktasında fren yaparak, hızını   100 m +100 m =200 m  ‘lik 

mesafede üniform olarak küçülterek, C noktasında 150 km/h  hızına iniyor. B 

noktasını geçtiği anda otomobilin toplam ivmesinin şiddetini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-21) A otomobili, eğrilik yarıçapı 60 m  olan bir yolda 50 km/h  ‘lik sabit 

hızla seyretmektedir. A otomobili şekilde gösterilen konumu geçtiğinde, B 
otomobili kavşaktan 30 m  içeride 1.5 m/s2  ‘lik ivme ile güneye (N) doğru 

gitmektedir. Bu anda A otomobilinin, B’de bulunan biri tarafından gözlenen 

ivmesinin şiddetini sistematik bir şekilde hesaplayınız. 
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SORU-22) Şekildeki kayış-kasnak sisteminde A kasnağı, B kasnağını ve B 
kasnağı, C kasnağını hareket ettirmektedir. t=0 s ’de A kasnağı sükünetten 1 

sabit açısal ivmesi ile harekete başladığına göre, C kasnağının açısal hızını ve P 

noktasının ivmesini t’nin bir fonksiyonu olarak sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

 

SORU-23) Bir cisim aralarında 50 m  mesafe bulunan A ve B noktaları arasında 

hızının karesi ile konumu arasında şekilde görüldüğü gibi lineer bir bağıntı olacak 

tarzda hareket etmektedir. Cismin B’ye ulaşmadan önceki son 2 saniye içinde 
yaptığı s yerdeğiştirmesinin değerini sistematik bir şekilde hesaplayınız. 

 

SORU-24) Şekildeki B silindirinin aşağı doğru hızı m/s cinsinden 

VB=(t2/2)+(t3/6) bağıntısı ile verilmiştir. Burada t saniye cinsindendir. t=2 s  ‘de 

A silindirinin ivmesinin yönünü de belirterek şiddetini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

 
SORU-25) Şekildeki kamın profili b>c olmak üzere r=b-ccos eğrisi ile 

tanımlanmıştır. A bilyası, üzerine kanal açılmış kolun döndürülmesi ile sabitlenmiş 

kamın profili boyunca hareket etmektedir. Kol saat ibrelerinin aksi yönünde sabit 
 açısal hızı ile döndürülürse, A bilyasının toplam ivmesinin büyüklüğünü  ve  

cinsinden sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 
SORU-26) Yatay A kolunun hareketi, 70 ’lik BOC krankının O etrafında dönmesi 

ile sağlanmaktadır. =30 olduğu anda A kolu sağa doğru 75 mm/s  ‘lik hıza 

sahip bulunmakta ve hızını saniyede 100 mm/s  arttırmaktadır. Bu anda BOC 

krankının açısal ivmesini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 
 

SORU-27) A pimi plaka üzerindeki parabol boyunca hareket etmektedir. Pim 

aynı zamanda düşey koldaki düşey kanal boyunca hareket edebilmektedir. Bu 

düşey kol sağa doğru 0.1 m/s ’lik sabit bir hızla hareket ettiğine göre x=0.1 m  

konumu için pimin hız ve ivmesinin şiddetini sistematik bir şekilde tayin ediniz. 

 

SORU-28) Hidrolik piston A pimine gösterilen yönde 0.9 m/s ’lik sabit bir hız 

vermektedir. r=OA olduğuna göre, =60 için �̇� , �̈� , �̇�  𝑣𝑒  �̈� büyüklüklerinin 

değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayınız. 

 
SORU-29) Bir P noktasının konum vektörü r=(b1cos)i+(b2sin)j şeklinde 

verilmiştir. Burada b1 ve b2 sabitlerdir. Eğer  sabit ise P noktasının orjine 

yönelmiş bir ivme ile hareket ettiğini sistematik bir şekilde gösteriniz. 

 

Açıklamalar: 

07 Ekim 2018 tarihinde verilen KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 

1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) için verilen 1. Çalışma 

Soruları 6 (altı) sayfada 29 (Yirmi dokuz) adet sorudan oluşmaktadır. 
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