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Sınav klasik okunacaktır. Kağıtlar üzerinde oturma sırası vardır. Yakınınızdaki birinin hatası diğerlerinde çıkarsa hepsi kopya işlemi 

görür. Kağıtlarınızı saklayın. Formül kağıtları ve üzerine yazılacak notlar serbesttir. Bu kağıtlar sınav kağıdı hükmündedir. Üzerine 
isimlerinizi yazın. Başkasında görülürse direk kopyadır. Sınav kağıdı ile birlikte teslim edin. Birimleri olabildiğince hassas almaya çalışın. 

Süre Net 90 dk. Başarılar. İ. Çayıroğlu   

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

1) Şekildeki bir kancaya verilen açılarda iki halat bağlanmıştır. Bu 

halatların uyguladığı kuvvet A noktasında en büyük kaç MPa gerilme 

oluşturur? Akmaya göre kaç kat emniyetlidir? (σAk=350 MPa)  

 

 

2) Aynı soru için kuvvetler çekip bırakan bir uygulama şeklinde olursa, 

yani biri 0 ile 150 N arasında değişirse, diğeri de 0 ile 250 N arasında 

değişirse A noktasını sürekli mukavemet açısından inceleyiniz. Sürekli 

mukavemet diyağramını çizip oluşan gerilme grafiğini diyağram 

üzerinde gösteriniz. (Not sürekli muk.diyağarımı eğilme yada 

çekmeye göre maks. hangisi ise ona göre çizilir. Fakat her ikisi içinde 

şu değerleri kullanın. (σAk=300 MPa, σD=200 MPa, alınız). 

3) Şekildeki gibi bir içi boş bir Kardan mili ile 

n=1000 d/d ile hareket iletilecektir. Bu kardan 

miline bağlanabilecek en fazla motor gücü kaç 

kW olur. (Milin τem=50 MPa alın)(Not:Polar 

atalet momentini iki çapın farkını alarak bulun) 
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4) Şekildeki gibi bir makinanın 

üzerinde 800 mm çapında 20 

mm et kalınlığında büyükçe bir 

disk vardır. diskin bağlandığı 

mil ise 50 mm çapında ve 100 

mm boyundadır. (şekilde 

gözükmüyor). Bu diskin 

döndürülürken burulma 

rezonans titreşimlerine 

girmemesi için hangi devirde 

döndürülmemelidir? 

 

 

5) a) Bir mili iki ucundan Rulmanlı 

yatakla yataklayacağız. Her iki uç için 

montajının yaklaşık teknik resmini 

çiziniz.  

b) Bir dişli göbeğini mil üzerine sıkı 

geçme ile bağlayacağız. Göbek 

üzerinde herhangi bir işlem yapmak 

istemiyoruz. Mil üzerinde hangi 

tedbirleri alırız şekil çizerek gösteriniz. 
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