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Süre Net 90 dk. Başarılar. İ. Çayıroğlu   

NOT: SORULARDA SİZCE EKSİK BİR YER VARSA KENDİNİZ KARAR ALIP TAMAMLAYIN !.. 

1) Şekildeki gibi bir destek ucuna bağlanan halata 20 ton yük 

gelmektedir. Desteğin kesiti yan tarafta verilmiştir. Bu destek 

üzerinde oluşacak en büyük eşdeğer gerilme nedir? 

 

2) 4 çeker araçlarda Taransfer kutusu motordan gelen gücü ön 

ve arka aksa aktarır. Bu esnada gücü dağıtırken, içerisindeki 

dişli sistemiylede deviri değiştirir. Şekildeki transfer kutusu 

motor gücünü ön ve arka eşit olarak paylaştıracaktır. Bu 

esnada motor devrini de iki kat düşürmektedir. Buna göre 

motor gücü 120 BG iken ve devri de 2000 devirde iken ön ve 

arka aksa giden millerin çapını bulunuz (1 BG=0,736 kW).  

 

3) Şekildeki gibi bir milin kama yuvası açılan kısmına Dişli 

bağlanacaktır. Bu mil ile iletilecek en yüksek güç 1500 d/d da  40 kW 

dır. Buna göre gerekli kama boyutlarını belirleyiniz. Kama tipi olarak 

paralel yüzlü gömme kama kullanılacaktır. (Mil, dişli ve kama hepsi 

aynı malzemeden yapılmıştır. Pem=40N/mm2, τem=30N/mm2 dir. 

Kama ölçüleri formül tablolarında vardır) 

 

 

4) 3 numaralı sorudaki mile güç ∓40 kW şeklinde dinamik 

olarak uygulanmaktadır. Bu mili eğmeye çalışan birde 
dinamik olarak ∓500 Nm lik bir eğilme momenti vardır. 
Bu iki yük altında milin belirlenen 50 mm lik çapının 
doğru seçilip seçilmediğini sürekli mukavemet diyağramı 
içerisinde göstererek kontrol ediniz.  (Mil malzemesi Fe60 

dır. Gerekli tablolar formül kağıdında vardır). 

5)  a) Soru 3 deki gibi bir milin ortasına dişli bağlanacak ve iki tarafından da rulmanlı yatakla sabitlenecek. Buna göre montajın 

teknik resmini çiziniz. 

b) Şekil 3 deki mil için üzerine bağlanacak dişli sağ taraftaki Faturaya yaslanacaktır. Bu esnada mil üzerinde çentik etkisi 

oluşmaması için dişli göbeğini kaç farklı şekilde Faturaya yaslarsınız. Şekil çizerek gösteriniz.  

c) Şu kavramlar hakkında bildiklerinizi yazınız. Rezonans, Kayma Modülü, Poisson Oranı, Polar Atalet Momenti, Kütlesel 

Atalet Momenti 
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