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NOTLAR: 
 
1) Ödev çözümleri  A4 kağıdına yapılmalıdır ve bu kapak sayfasıyla birlikte imzalanarak teslim edilmelidir.    
    Düzenli kullanılması olmak kaydıyla A4 kağıdının her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Birden fazla kağıt   
    kullanılması durumunda kağıtları sol üst köşesinden zımbalayınız.  
2) Soru çözümlerinizin başlangıcında soru şeklini ve metnini bulundurunuz. 
3) Çözümünüzü rahatça okunabilir şekilde, işlem adımlarını açıklayarak yazınız.  
4) Ödevler konuları daha kavramanız için verilmektedir. Ancak kendiniz uğraşırsanız faydalı  olacaktır.  
5) Sorular üzerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz; ancak çözüm metni size ait olmalıdır. Özgün olmayan  

    ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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S.1- Şekilde görülen çatı kafes sisteminde 

a)  EF, EK, KL çubuk kuvvetlerini kesim 

yöntemini kullanarak 

b) BM, CM, ML çubuk kuvvetlerini düğüm 

noktaları yöntemini kullanarak belirleyiniz. 

Her bir çubuğun hangi tür kuvvetler etkisi 

altında kaldığını belirtiniz.  

 

 S.2- Şekilde verilen kafes sisteme D noktasında düşey 

doğrultuda etkiyen 12 kN luk yükleme nedeniyle, 

a) CE, DE, DF çubuk kuvvetlerini kesim yöntemiyle             

b) EF ve EG çubuk kuvvetlerini düğüm noktaları 

yöntemiyle belirleyiniz.   (2016 Final, S1,25 P) 

S.3-  Şekilde görülen kar temizleme aracı 

mekanizmasına G noktasında düşey olarak 

etkiyen kuvvet 1800 N ise BC ve DH 

elemanlarındaki kuvvetler ile K 

noktasındaki reaksiyon kuvvetini belirleyiniz.  

 

S.4- 

Yanda görülen boru makasına 25 N’luk bir kuvvetin 

uygulanması sonucu  

a)      boruya etkiyen kesme kuvvetini  

b) B noktasındaki reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız.  

 

 

              

S.5- Şekilde görülen taşıyıcı sistem, 

sürtünmesiz pimli üç çubuk montajıyla 

oluşturulmuştur. Çubukların ağırlığı ihmal 

edildiğine göre taşıyıcı sistemde B ve C deki 

pim kuvvetlerini hesaplayınız. 


