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SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu 

aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve 

hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-2) Şekilde gösterilen bisikletlinin sola doğru düz bir çizgi boyunca [ m/s2 ] 

cinsinden ivmesi yaklaşık olarak  
a = 0.5 – 0.002V2 şeklinde verilebiliyor. Burada V hızı [ m/s ] cinsinden ifade 

etmektedir. Eğer bisikletli sükunetten (durağan halden) harekete başlamış ise; 

a-) ulaşabileceği en büyük (maksimum) hızın sayısal (skaler) değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

b-) Hızı 8 m/s ‘ye ulaşıncaya kadar katedebileceği mesafenin (yolun) sayısal 

(skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

 

SORU-3) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak hızın 

karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. Böylece 

bir otomobilin ivmesi 2

21 VCCa   şeklinde yazılabilmektedir.. Burada C1 ve C2 

otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru (pozitif x 

ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar otomobilin 

kat edeceği mesafeyi ( yani S ‘yi ) sistematik bir şekilde S= S (C1 , C2 , V) 

cinsinden hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-4) Şekilde gösterilen eğri yörünge üzerinde hareket eden bir partikül O 

noktasından 12 m/s hızla geçerken yörünge üzerinde 28 m. yol aldıktan sonra A 

noktasından hızını arttırarak 16 m/s hız ile geçmiştir. Yörünge boyunca ölçülen 

hızdaki artma O’dan olan uzaklıkla orantılıdır. Eğer A noktasından geçerken 
partikülün toplam ivmesi 4.25 m/s2 ise, A noktasında yörüngenin eğrilik 

yarıçapının sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-5) Bir doğru boyunca hareket eden bir maddesel noktanın yol denklemi 
milimetre (mm.) cinsinden S=50+300t-25t3 şeklinde ifade edilmektedir. 

Burada t saniye (s.) cinsindendir. t=1 s ve t=4 s arasında; 

a-) Maddesel noktanın hız ve ivme grafiklerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 
çiziniz. 

b-) Maddesel noktanın aldığı toplam yolun sayısal değerini doğru birimiyle 

beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

c-) Maddesel noktanın yaptığı net yerdeğiştirmenin sayısal değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-6) İki adet V kayışlı makara şekilde verilen düzeneği oluşturmak üzere bir 

araya getirilmiştir. Belirli bir anda küçük makaraya sarılı kayış üzerinde bulunan A 

noktasının hızı VA=1.5 m/s ve büyük makaraya sarılı kayış üzerinde bulunan B 

noktasının ivmesi aB=40 m/s2 olarak ölçülmüştür. Bu konumda C noktasının 

ivmesi aC ‘nin büyüklüğünün sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle 

beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz . (Verilenler : rC= 360 mm, 

rB= 400 mm ve dA=150 mm olarak veriliyor) 
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SORU-7) Şekildeki C kayıcısı pimle bağlanmış iki kayıcıdan oluşmaktadır. 

Kayıcılardan biri sabit bir çubuk boyunca kayarken diğer halka saat ibrelerinin 

tersi yönde 3 rad/s ‘lik sabit bir açısal hızla dönen AB çubuğu üzerinde 

kaymaktadır. Sabit çubuğun yörüngesi ( r ) mutlak değer içinde │C1 sinθ +C2│ 

ifadesiyle ( yani  r=│C1 sinθ +C2│ ) verilmiştir. Burada ( r , C1 ve C2 ) metre 

cinsindendir.  

a-) çubuğun yörüngesinin C1 ve C2 katsayılarının metre cinsinden sayısal (skaler) 
değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, 

Buna göre θ=60o konumunda C çift kayıcının kutupsal koordinatlardaki; 

b-) hız bileşenlerinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz,, 

c-) ivme bileşenlerinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-8) Bir hidrolik silindir kullanılarak P’deki pim V=60 mm/s ’lik sabit bir hızla 

sağa doğru hareket ettirilmektedir. Hidrolik silindir C noktasında sabitlenmiştir ve 

bu sayede hareketin her anında yatay kalması sağlanmıştır. Ayrıca, pim OA kanalı 

boyunca serbestçe kayabilmektedir. θ=60o için P noktasındaki pimin; 

a-) r - doğrultusundaki hızının ve ivmesinin sayısal (skaler) değerlerini doğru 
birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

b-) OA çubuğunun açısal hızının ve açısal ivmesinin sayısal (skaler) değerlerini 

doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-9) Bir partikülün hızının ( V ), konumuna ( s ) göre değişimi yandaki 

grafikte verilmiştir. s=60 m. konumunda, partikülün hızı saniyede 108 km/sa. 

azaldığı ölçüldüğüne göre bu konum için partikülün hızının sayısal değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 
SORU-10) Bir P maddesel noktanın konum vektörü 𝑟 = (𝑏1 ∙ cos 𝜃) ∙ 𝑖 + (𝑏2 ∙ sin 𝜃) ∙ 𝑗 

şeklinde verilmiştir. Burada b1 ve b2 sabitlerdir. Eğer     (açısal hız) sabit ise, P 

maddesel noktasının orjine yönelmiş bir ivme ile hareket ettiğini sistematik bir 

şekilde hesaplayarak gösteriniz. 

 

SORU-11) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak 

hızın karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. 

Böylece bir otomobilin ivmesi 2

21 VCCa   şeklinde yazılabilmektedir.. Burada 

C1 ve C2 otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru 

(pozitif x ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar 

otomobilin kat edeceği mesafeyi ( yani S ‘yi ) sistematik bir şekilde S= S (C1 , C2 

, V) cinsinden hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-12) Şekilde verilen otomobil eğrilik yarıçapı ( ρ ) 98 m olan bir yörünge 

boyunca 5 m/s ‘lik bir hızda ( V )  hareket ederken kısa bir mesafede x=0 m ’den 

başlayarak hızını saniyede 0.09375∙x m/s ifadesiyle artırmaya başlamıştır. Burada  

( x ), metre cinsindendir. Otomobil 16 m hareket ettiği anda; 
a-) hızının sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz,  

b-) ivmesinin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-13) 250 mm yarıçaplı fren tamburu daha küçük bir tekerleğin üzerine 

sıkıca geçirilmiştir. Tekerleğin ve tamburun O noktasına göre toplam kütle atalet 

momenti 25 kgm2 ve tambur ile fren balatası arasındaki kinetik sürtünme 

katsayısı 0.40 ‘dır. Tamburun ilk hızı saat ibreleri yönünde n = 240 dev/dak 

olduğuna göre, tamburun 60 devir sonra durması için BC hidrolik silindiri 

tarafından uygulanması gereken kuvvetin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle 

beraber, Newton Hareket Kanunları ile Statik denge denklemlerini 
kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-14) Şekildeki 200 mm çaplı tamburun O’ya göre atalet momenti 10 kgm2 

‘dir. Tambur ile fren bantı arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.4 ve statik 

sürtünme katsayı 0.5 olarak ölçülebilmiştir. Tamburun ilk açısal hızı saat ibreleri 

yönünde 600 dev/dak ise sistemin 10 devirde durması için kolun D noktasına 

uygulanması gereken yatay P kuvvetinin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle 

beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-15) Bir P partikülü şekilde görüldüğü gibi düşey bir düzlemde bulunan 

eğri yörünge boyunca hareket etmektedir. Partikülün θ=60o konumundan 

geçerken hareket yörüngesinin eğrilik yarıçapının ρ=2 km., hızının V=720 
km/sa. olduğu ve hızını saniyede 18 km/sa. azalttığı bilindiğine göre; 

a-) Kartezyen koordinatlarda, 

b-) Kutupsal koordinatlarda P partikülünün hızının ve ivmesinin bileşenlerinin 

sayısal değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-16) Üzerinde kanal açılmış AB çubuğu (Kol) O noktasından mafsallanmış 

olup C kayar elemanını taşımaktadır. Kanalın içindeki kayar eleman C ‘nin 

pozisyonu D noktasında bir ucu sabitlenmiştir. Kol saat ibresinin tersi yönünde 

hareketin belirli bir aralığında 4 rad/s sabit açısal hıza sahiptir ve θ=0o olduğu 

an r=0 ölçülmüştür. Eksen takımını belirledikten sonra kayar elemanın θ=30o 

konumundaki ivmesinin sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 
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SORU-17) Bir çelik küre D çapına sahip 

olup sürtünmesiz bir yatay çubuk üzerinde 

kaymaktadır. Kürenin hareketi çubuğun bir 

ucunda ( B’de ) bulunan mağnetizmanın 

kutup yüzeyine doğrudur. Çekim kuvveti 

 
2

K
a

L x



 ivmesini doğuracak şekilde olup  

burada K mağnetik alanın kuvvetinin 

ölçüsüdür. Eğer küre dururken aniden serbest bırakılırsa ( x=0’da ) kürenin 

kutup yüzeyine çarpma hızının değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

 

SORU-18) Bir doğru boyunca hareket eden bir maddesel noktanın yol denklemi 
milimetre (mm.) cinsinden S=50+300t-25t3 şeklinde ifade edilmektedir. 

Burada t saniye (s.) cinsindendir. t=1 s. ve t=4 s. arasında; 

a-) Maddesel noktanın hız ve ivme grafiklerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

çiziniz. 

b-) Maddesel noktanın aldığı toplam yolun sayısal değerini doğru birimiyle 

beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

c-) Maddesel noktanın yaptığı net yerdeğiştirmenin sayısal değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-19) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak 
hızın karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. 

Böylece bir otomobilin ivmesi 2

21 VCCa   şeklinde yazılabilmektedir.. Burada 

C1 ve C2 otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru 

(pozitif x ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar 

otomobilin kat edeceği mesafeyi ( yani S ‘yi ) sistematik bir şekilde S= S (C1 , C2 

, V) cinsinden hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-20) Aynı yükseklikte uçan A ve B 
uçaklarının hızları sırasıyla VA= 600 km/h ve VB= 

500 km/h ‘dır. Eğer şekilde gösterilen konumda 

θ=75o ise B uçağının A uçağındaki pilot tarafından 

gözlenen hızının sayısal değerini  m/s cinsinden 

ve doğrultusunu derece cinsinden sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-21) B yolcu uçağı VB= 800 km/h’lik bir hızla 

doğuya doğru uçmaktadır. Bu sırada A askeri uçağı 

VA=1200 km/h’lik hızla güneye doğru uçmaktadır. 

Askeri uçağın yolcu uçağında bulunan bir yolcu 

tarafından gözlenen hızını m/s cinsinden ve 
doğrultusunu derece cinsinden sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-22) Düşey bir düzlemde bulunan 

şekildeki gibi bir sistemde m=1.5 kg. kütleli 

bir bilye yay katsayıları k=1800 N/m. olan iki 

yay ile başlanmıştır. A konumunda yani 

başlangıçta bilyeye bağlı bulunan yaylar yatay 

olarak ve şekil değiştirmemiş durumda 
bulunmaktadır. Bu konumda bilyeye şekildeki 

gibi bir VA=2.5 m/s.’lik bir hız verilmektedir. 

Bilye düşey düzlemde kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi takip ederek 

başlangıç konumundan 125 mm. aşağıda bulunan B konumundan geçmektedir. 

Buna göre verilenleri dikkate alarak bilyenin B konumundaki VB hızının sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-23) Kütlesi 15 kg ve yarıçapı r=150 mm 

olan homojen bir disk, boyu l=750 mm ve kütlesi 

5 kg olan uniform AB çubuğunun B ucuna 

tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna kütlesi 2 kg 

olan kayıcı yerleştirilmiştir. Kayıcının üzerinde 
sürtünmesiz olarak kaydığı yuvanın alt kısmına 

şekildeğiştirmemiş boyu lo=200 mm ve 

direngenliği k=100 N/m olan bir yay 

yerleştirilmiştir. Sistem θ=30o konumunda 

sükunetten (durağan halden) serbest bırakıldığına 

göre θ=0o iken çubuğun açısal hızının sayısal 

(skaler) değerini rad/s biriminde, Enerjinin Korunumu Prensibini kullanarak, 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. Diskin kaymadan yuvarlandığını 

kabul ediniz. h=30 mm olarak ölçülmüştür. 

 

 

SORU-24) Kütleleri, sırasıyla mA=15 kg 

ve mB=5 kg olan A ve B blokları şekildeki 
gibi birbirlerine bağlanmıştır. Şekil ( a )’da 

t=0 anında A bloku sağa doğru VA= 2m/s 

hız ile hareket ettiğine göre t=2 s sonra B 

blokunun hızının sayısal değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. Temas halindeki 

yüzeylerde sürtünmeleri, makaraların ve 

halatın kütlesini ihmal ediniz. 
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SORU-25) Pürüzsüz yüzey üzerinde 

sükunette (durağan halde) olan 30 

kg’lık sandığa yatayla θ=30o açı yapan  

F= 70 N ‘luk kuvvet uygulanmıştır. 

Sandığın t=5 s sonraki hızının ve yerin 

(zeminin) sandığa uyguladığı tepki 
kuvvetinin sayısal değerlerini doğru 

birimleriyle beraber sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-26) Şekilde, LAB = 3 r = 1200 mm 

olup verilen kasnak O noktası etrafında saat 

ibrelerinin ters (aksi) yönünde ω=5 rad/s 

açısal hızla dönmektedir. Şekilde verilen 

konumda yani θ= 45o olduğunda B’deki 

pistonun hızının sayısal değerini doğru 

birimiyle beraber sistematik bir şekilde 
hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-27) AB krankı, A noktasından 

geçen eksen etrafında saat ibrelerinin ters 

(aksi) yönünde 100 rad/s’lik sabit bir 

açısal hızla dönmektedir. Şekilde verilen 

konumda yani θ=90o olduğu anda BC 

biyel kolunun açısal ivmesinin ve pistonun 

ivmesinin sayısal değerlerini doğru 

birimleriyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.  

 
 

 

Açıklama: 

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

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

Soruları 8 (Sekiz) sayfada 27 (Yirmi yedi) adet sorudan oluşmaktadır. 

 


