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Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
Bölümünüz:
Yaz Okulu Ders Şube NO:
NOT: Cevap sonucunu kare içine alınız.
m/s2, Hesap makinesi kullanabilirsiniz.
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Soru 1: 0,25 kg kütleli bir hava diski, 1 m uzunluğunda bir ipin
ucuna bağlanarak sürtünmesiz yatay bir masada döndürülmektedir.
İpin diğer ucu masanın ortasındaki bir delikten geçirilip ucuna, 1
kg’lık bir kütle asılmış ve 0,25 kg’lık kütle masa üzerinde dönerken
1 kg’lık kütle denge durumunda kalmıştır.
(a) İpteki gerilme nedir? (10p)
(b) Diske etki eden merkezcil kuvvet nedir? (5p)
(c) Diskin hızı nedir? (10p)
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Soru 2:A)3 kg’lıkbir kütle
m/s’lik bir ilk hıza sahiptir.
(i) Bu andaki kinetik enerjisini, (5p)
(ii) Hızı
m/s’ye değişirse, cisim üzerine etkiyen kuvvetin yaptığı işi bulunuz. (5p)
(B) Başlangıçta durgun olan 40 kg’lık bir kutu, uygulanan
sabit 130 N’luk yatay bir kuvvetle pürüzlü, yatay bir
F
döşeme boyunca 5 m uzaklığa itilmektedir. Kutu ile
M
döşeme arasındaki sürtünme katsayısı 0,3 ise;
(i) Uygulanan kuvvetin yaptığı işi, (5p)
(ii) Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi, (5p)
5m
(iii) 5 m’lik yolun sonunda cismin hızını bulunuz. (5p)
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Soru 3: (a) Korunumlu kuvvet, kararlı denge, kararsız denge kavramlarını hiç şekil çizmeden, formül
yazmadan ve örnek vermeden birer cümle ile izah ediniz. (6p)
(b) Sabit
N kuvveti 4 kg kütleli parçacığa etki ediyor.
(i) Eğer parçacık orijinden
m konumuna hareket ederse, bu kuvvet tarafından yapılan işi hesap
ediniz. (6 P)
(ii) Parçacığın orijindeki sürati 4 m/s ise deki sürati nedir? (7 P)
(iii) Potansiyel enerjideki değişim nedir? (6 P)
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Soru 4: 4 m/s hızla sağa
doğru hareket eden m1= 1,6
kg kütleli bir blok, şekilde
görüldüğü gibi sürtünmesiz
yatay bir düzlem üzerinde 2,5
m/s hızla sola hareket eden
m2= 2,1 kg kütleli ikinci bir
bloğa tutturulmuş bir yayla çarpışıyor. Yayın kuvvet sabiti 600 N/m’dir.
(a) m1 kütlesinin sağa 3 m/s hızla hareket ettiği anda 2. bloğun hızını bulunuz. (10p)
(b) Yaydaki sıkışma miktarını bulunuz. (10p)
(c) Çarpışmanın türü nedir nedeniyle birlikte yazınız. (5p)
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