
ÇÖZÜM AŞAMASINADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR: 

• VERİLEN SORULAR, ÖĞRENCİLERİN OKUL NUMARALARININ SON RAKAMINA GÖRE 

SAHİPLENİLMELİDİR. HER SORUNUN ÜST KISMINDA AÇIKLAYICI BİRER CÜMLE İLE DE SORU 

SEÇİMLERİNE YARDIMCI OLUNMUŞTUR. 

• ÖĞRENCİ KENDİSİNE AİT OLAN SORUYU (SADECE BİR ADET) CEVAPLAMALIDIR. KENDİSİNE AİT 

OLMAYAN SORULARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER KESİNLİKLE DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

• ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜMLERİ, 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ ARA SINAV OLARAK 

DEĞERLENDİRİLECEKTİR. DOLAYISIYLA KESİNLİKLE SORULAR ÜZERİNDE DURULMALI VE 

ÇÖZÜME YÖNELİK ÇABA SARFEDİLMELİDİR. 

• ÇÖZÜMLER EN GEÇ 31 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE 

YÜKLENMELİDİR. SIKINTI İLE KARŞILAŞILMASI HALİNDE osmanacar@selcuk.edu.tr ADRESİNE 

İLETİLEBİLİR. 

• ÇÖZÜMLERDEKİ METİNLER, MATEMATİKSEL GÖSTERİMLER VARSA 

ÇİZİMLER/ŞEKİLLER/GÖRSELLER AÇIK İFADELİ VE OKUNAKLI OLMALIDIR. 

• ÇÖZÜMLEMELERE YÖNELİK YAPACAĞINIZ ARAŞTIRMALARDAN DAHA HIZLI SONUÇ 

ALINABİLMESİ AMACIYLA SORULAR TÜRKÇELEŞTİRİLMEDEN İNGİLİZCE OLARAK VERİLMİŞTİR. 

BU DURUMUN SIKINTI OLMASI HALİNDE ARŞ. GÖR. OSMAN ACAR İLE İLETİŞİME GEÇİLEBİLİR. 

 

BAŞARILAR DİLERİM 
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OKUL NUMARASI SON RAKAMI 1 OLANLAR İÇİN: 

 

Gaz genleşmesinden dolayı d çaplı şekilde verilen piston bir silindir 

içinde hareket etmektedir. Bu sistemde pistonun ivmesi a, geçerli gaz 

basıncı p ‘ye ,  a = cop bağıntısı ile orantılıdır. Burada Boyle-

Mariotte’nin gaz kanunu pV= sabt. geçerlidir. Sistemin başlangıçta 

piston konumu lo , gaz basıncı po ve ilk hızı vo = 0’dır. Pistonun v 

hızını piston konumunun bir fonksiyonu olarak elde ediniz.   



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 2 OLANLAR İÇİN: 

Hava direncinin dikkate alındığı bir sistemde serbest düşen bir 

cismin ivmesi  a(v) = g - v2 bağıntısı ile verilmiştir. Burada g yer 

çekim ivmesi,  ise bir sabittir. Cismin serbest düşme hızının v(t) 

zamana bağlı ifadesini elde ediniz. 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 3 OLANLAR İÇİN: 

 

Düz bir çizgi boyunca hareket eden P noktasının ivme vektörünün 

yönü şekilde verilen Z noktasına doğru ve büyüklüğü x mesafesine 

ters orantılı olarak bağlıdır. t = 0 anında P noktasının Z noktasına 

mesafesi xo = 2 m, hızı vo = 4 m/s ve ivmesi ao = - 3 m/s2 olarak 

verilmiştir. Buna göre; 

P noktasının x = 3 m konumundaki hızını ve hızının sıfır olduğu x 

mesafesini bulunuz.  



 

 

OKUL NUMARASI SON RAKAMI 4 OLANLAR İÇİN: 

 

Şekildeki PA ve PB noktaları sırasıyla A ve B noktalarından aynı anda 

(t = 0 iken), harekete başlamaktadırlar. PA verilen sabit hız vo ile ve 

PB hareketsiz durumdan sabit �̇�o açısal ivmesi ile harekete 

başlamaktadır.  

a) Buna göre her iki noktanın C noktasına aynı anda ulaşmaları için  

�̇�o ivmesini hesaplayınız.  

b) PB nin A noktasından geçmesi esnasındaki açısal hızı hesaplayınız. 

c)Her iki nokta da C konumunda iken normal ivmelerini 

hesaplayınız. 

 

 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 5 OLANLAR İÇİN: 

 

Şekildeki gibi bir P noktası r yarı çaplı dairesel yörünge boyunca 

olan hareketine sabit bir A noktasından başlamaktadır. Hareketi s = 

ct2 ilişkisi ile ifade edilmektedir. Buna göre; 

a) P noktasının hız bileşenleri vx(t) ve vy(t) hesaplayınız. 

b) B noktasındaki hızı hesaplayınız. 

c) Teğetsel at(s) ve normal an(s) ivmeleri hesaplayınız. 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 6 OLANLAR İÇİN: 

 

Bir M noktası şekildeki gibi yarım daire boyunca hareket etmektedir. 

Bu hareketin iz düşümü AB çapı hızı c olan bir düzgün doğrusal 

harekettir. Buna göre; 

a) v() hızı ve a() ivmesinin büyüklüğünü, 

b) İvme vektörü ile AB çapının arasındaki açıyı hesaplayınız. 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 7 OLANLAR İÇİN: 

 

Bir B bisikleti şekildeki gibi r yarı çaplı dairesel yörünge boyunca ilk 

hareketine A noktasından başlamaktadır. at (v) = ao (1- v) kanununa 

göre C noktasına ve vC hızına varana kadar ivmelenmektedir. Burada 

ao ilk ivme ve  bir sabittir. Buna göre; 

a) İvmelenme süresini tC ve mesafesini sC belirleyiniz. 

b) t= tC/2 ve  = 1/(2vC) için normal ivmeyi hesaplayınız. 

 

 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 8 OLANLAR İÇİN: 

 

P noktasal kütlesi şekildeki gibi A noktasından düşey düzlemde 

dairesel yörüngede serbest bırakılmaktadır. Yer çekiminden dolayı 

teğetsel gcos ivmesini kazanmaktadır. Hızını ve ivmesinin 

büyüklüğünü   açısına bağlı olarak elde ediniz. 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI 9 OLANLAR İÇİN: 

Bir nokta düzlemde logaritmik spiral olarak verilen r() = be ile 

tanımlı yörünge boyunca hareket etmektedir. t = 0 iken açı  = 0 dır. 

�̇� açısal hızı , t ve �̇� radyal hızına bağlı olarak belirleyiniz. 

  



OKUL NUMARASI SON RAKAMI SIFIR OLANLAR İÇİN: 

 

Bir çubuk kol şekildeki gösterilen sabit A noktası etrafında  = .t  

kanununa göre dönmektedir. Çubuk kol boyunca K mafsalı �̇� = vo – 

t öngörülen hızı ile kaymaktadır. Başlangıç şartları r(0) = 0, (0) = 

0 olduğuna göre; 

a) rmax = l’ nin  * = 2π de ulaşılması için  ve ’yı hesaplayınız. 

b) K mafsalının r() yörüngesini belirleyiniz. 

c)  ** = π’de hız ve ivme büyüklüklerini hesaplayınız. 

 

 


