
PROBLEM1: 

Kütlesi	𝑚 = 10𝑘𝑔	olan	 bir	 cisim,	 yarıçapı	𝑅 = 30𝑐𝑚	ve	 kütlesi	𝑀 = 4𝑘𝑔	olan	 bir	 makara	 üzerinden	 geçen	 ipin	

ucuna	 bağlı	 olarak	 1	 konumunda	 durmaktadır.	 İpin	 kütlesi	 ihmal	 edilebilirdir	 ve	 ip	 makarayı	 kaymadan	

döndürebilmektedir.	 Hareketteki	 sürtünmeyi	 ihmal	 ederek,	 sistem	 serbest	 bırakılıp	𝑚 = 10𝑘𝑔 	kütleli	 cisim	 1	

konumundan	2	konumuna	indiğinde	(yani	3 𝑚	alçaldığında)	cismin	lineer	hızını	ve	makaranın	açısal	hızını	bulunuz.	
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PROBLEM2: 

Kütlesi	𝑚 = 4𝑘𝑔 	ve	 yarıçapı	𝑅 = 20𝑐𝑚 	olan	 küresel	 bir	 cisim,	 O	 noktasından	𝑣! =

4𝑚 𝑠 	sürati	 ile	 yuvarlanarak	 geçmekte	 ve	37° 	eğimli	 rampada	 ilerlemeye	 devam	

etmektedir.	 Cismin	 ilerlediği	 yol	 tamamen	 sürtünmesiz	 ise,	 cismin	 durmadan	 önce	

rampada	yükselebileceği	maksimum	ℎ	yüksekliğini	belirleyiniz.	 𝐼 = !
!
𝑚𝑅!  

 

 

 

 

	

	



PROBLEM3: 

İnşaatlarda	 ağır	 cisimleri	 yüksek	 katlara	 taşıyabilmek	 için	 kule	 vinçler	 kullanılır.	 Bu	 vinçlere	 bir	 örnek	

şekilde	gösterilmiştir.	Kule	vinç	için	şekilde	verilen	uzunlukları	kullanarak;	

a) 2800𝑘𝑔  kütleli bir cismi dengeli şekilde yükseltebilmek için 9500𝑘𝑔 ’lık denge yükünün konulması 

gereken yeri belirleyiniz.  

b) 9500𝑘𝑔’lık denge yüküne sahip bu kule vincin, dengede taşıyabileceği cismin maksimum kütlesini 

belirleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM4: 

2𝑚	uzunluğunda	ve	100 𝑁	ağırlığındaki	bir	kalas	yatay	duracak	şekilde	ve	kolayca	dönebileceği	bir	

mil	aracılığı	 ile	duvara	 tutturulmuştur.	 	Kalasın	öteki	ucu,	yatay	doğrultuyla	𝜃 = 37°’	 lik	açı	yapan	

bir	 kabloyla	 duvara	 bağlıdır.	 Kalasa	𝑥 = 1,6𝑚 	mesafede	 kütlesi	𝑚 = 76,45𝑘𝑔 	olan	 bir	 ağırlık	

asılmıştır.		

a) Kablodaki gerilme kuvvetinin büyüklüğünü belirleyiniz. 

b) Milin kalasa uyguladığı tepki kuvvetinin bileşenlerini belirleyiniz.  

c) Milin kalasa uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğünü ve yönünü belirleyiniz.  

	

	

	

	



PROBLEM5: 

Kütleleri 𝑚! = 2𝑘𝑔  ve 𝑚! = 6𝑘  olan iki cisim, yarıçapı 𝑅 = 0,25𝑚  ve kütlesi 

𝑀 = 10𝑘𝑔 olan katı disk şeklindeki bir makaradan geçen, kütlesiz bir iple birbirlerine 

bağlanmıştır. Bu iki blok eğim açısı 𝜃 = 30! olan şekilde gösterilen düzenek üzerinde 

serbestçe hareket edebilmektedirler. Her iki blokla platform arasındaki kinetik sürtünme 

katsayısı 𝜇! = 0,36’dır.  𝐼!"#"$" =
!
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a) Her iki cisim ve makara için serbest cisim diyagramlarını çiziniz.  

b) Cisimlerin lineer ivmesini ve makaranın açısal ivmesini belirleyiniz. 

c) Makaranın her iki tarafındaki ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini belirleyiniz. 

 

 

 

PROBLEM6: 

Şekilde görülen düzenekte yarıçapı 𝑅 = 5𝑐𝑚 olan makara yatay bir mil etrafında serbetçe dönebilmektedir. 

Kütleleri 𝑚! = 460𝑔 ve 𝑚! = 500𝑔 olan iki cisim bir ip marifeti ile makaraya gösterilen şekilde asılmıştır. 

Sistem durgun halden serbest bırakıldığında kütlesi 𝑚! olan blok 𝑡 = 5𝑠’de ℎ = 75𝑐𝑚 alçalmaktadır.  

a) Blokların lineer ivmesini ve makaranın açısal ivmesini belirleyiniz. 

b) 𝑇! ve 𝑇!ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini belirleyiniz. 

c) Makaranın eylemsizlik momentini belirleyiniz. 

	

	


