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AD SOYAD ................................................................. NO: .................................. Dikkat: Verilen kağıtların dışında ekstra kağıt kullanılmayacaktır. Soru 

kağıdına zımbalanan cevap kağıtları sökülmeyecektir. Kağıt üzerinde soruların çözümleri durmalıdır. Puanlar şıklar üzerinden verilecektir. Doğru şık 
işaretlenmiş olsa bile çözümü kağıtta yoksa puan alınamayacaktır. Şıkların başındaki © işaretinin içini düzgünce karalayarak işaretleyiniz. Sorunun 

şıklarının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bulduğunuz sonucu sondaki şıkka yazınız. Cevabınız yakın fakat direk şıklarda yoksa en yakın şıkkı işaretleyip, 

cevabınızı da son şıkka yazabilirsiniz. İki şıkkı işaretleyenin sorusu iptal olur. Herkesin soru değerleri, yerleri ve şıkları diğerlerinden farklıdır. Şıklar ve 
değerler rastgele atanmaktadır. Değerleri ne kadar hassas alırsanız, sonuçları o kadar yakın bulursunuz. Süre Net 75 dakikadır. Başarılar... 
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1 ) Şekildeki gibi bir panelvanın arkasına 250 kg'lık bir vagon bağlanmıştır. Araç sıfırdan kalkış yaparak düzgün olarak hızlanmaktadır. 15 saniye sonra hızı 

50 km/h ulaştığı anda A noktasındaki kanca kaynak bölgesinden kopmaktadır. Yol ile tekerler arasındaki sürtünme katsayısı 0,3 ise, A noktasında kaynağı 

koparan kuvveti kgf olarak bulunuz. // ©57,18596 ©64,08771 ©67,04561 ©80,84911 ©86,7649 ©98,59648 ©107,47016 ©112,39999 ©113,38595 
©134,09121 ©128,17542 ©128,17542 ©160,71226 ©153,81051 ©160,71226 ©147,89472 ©................................... 

 

2 ) Şekildeki gibi bir milin üzerinde bir A bileziği bulunmaktadır. Mil bir noktasından θ = 37 derece açı ile bükülmüştür. Mil dikey eksen etrafında 
döndürülmektedir. Bileziğin kütlesi m= 5 kg dır. Bilezikle mil arasında sürtünme yoktur. Bileziğin büküm noktasından L=0,5 m mesafede kaymadan 

durabilmesi için, mil dakikada kaç devir ile dönmelidir? // ©43,98964 ©47,76019 ©45,87492 ©51,53073 ©62,84235 ©67,86974 ©70,38343 ©79,80978 

©80,43821 ©91,12141 ©96,77722 ©98,03407 ©103,06145 ©113,74465 ©94,26352 ©104,3183 ©................................... 
 

3 ) Şekildeki gibi bir marş motorunun içindeki A dişlisi motor mili üzerine sabitlenmiştir. A dişlisi B dişlisini çevirmektedir. Motorun hızı sıfırdan düzgün 

olarak α =12 rad/s2 açısal ivme ile artmaktadır. t=3 sonra B dişlisi kaç tur dönmüş olur? (dA=5 cm, dB=10 cm) // ©1,54777 ©1,89172 ©2,23567 ©3,00955 
©2,75159 ©3,13853 ©3,69745 ©4,29936 ©4,55732 ©5,07324 ©5,07324 ©5,84713 ©5,58917 ©6,10509 ©6,707 ©7,3949 ©................................... 

 

4 ) Şekildeki gibi aralarında 90 derece açı bulunan iki kol birbirine bağlı olarak, A noktasından kayar pimle hareket ettirilmektedir. A piminin y ekseni 
doğrultusunda ivmesi 5 m/s2 ise B piminin ivmesi ne olur?(d=30 cm, h=50 cm, θ=45 derece) // ©1,33333 ©2,83333 ©2,5 ©4,58333 ©4,33333 ©4,25 

©5,83333 ©4,58333 ©6,66666 ©7,08333 ©7,33333 ©8,33333 ©9 ©9,5 ©10,58333 ©10,66666 ©................................... 
 

5 ) Şekildeki iki kasnak birbirine CD çubuğu ile bağlanmıştır. Fotografın çekildiği esnada A kasnağı üzerindeki C noktası dikey olarak, B kasnağı 

üzerindeki D noktası ise yatay olarak durmaktadır. Bu esnada A kasnağı ω=25 rad/s lik açısal hız ile sağa doğru dönmektedir. B kasnağının açısal hızı ne 
olur?(rA=40 cm; rB=30 cm; L=100 cm; θ=18 derece) // ©20,51789 ©37,9581 ©36,9322 ©66,68314 ©65,65725 ©71,81262 ©77,96798 ©84,12335 

©92,3305 ©102,58945 ©111,8225 ©114,90018 ©124,13323 ©131,3145 ©128,23681 ©145,67702 ©................................... 
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