
 
 
2a-Yeni işe giren bir mühendis ilk ürün geliştirme toplantısı için geç kalmıştır ve aracından 
çıkarak 8 mph hız koşmaya başlamıştır. Sabah saat tam olarak 07:58 olup, toplantı 
08:00’de başlayacaktır. Toplantı yeri 500 yd uzaktadır. Bu mühendis toplantıya yetişebilir 
mi? Yetişebilirse toplantıya ne kadar erken varır? Yetişemezse, ne kadar geç kalır? 
 

 
 
 
2b-Yeni işe giren bir mühendis ilk ürün geliştirme toplantısı için geç kalmıştır ve aracından 
çıkarak 13 km/h hız koşmaya başlamıştır. Sabah saat tam olarak 07:58 olup, toplantı 
08:00’de başlayacaktır. Toplantı yeri 460 m uzaktadır. Bu mühendis toplantıya yetişebilir 
mi? Yetişebilirse toplantıya ne kadar erken varır? Yetişemezse, ne kadar geç kalır? 
 
 

          MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ  
 
SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ: 

 

 
1-Bir Amerikan galonu 0.1337 ft³ değerine denktir. 1 ft ise, 0.3048 m değerine ve 1000 litre 
(L) 1 m³ değerine denktir. Bu tanımları kullanarak galon ve litre arasındaki dönüşüm 
faktörünü bulunuz.  
 



 
 
3-Bir otomobilin bir lastiğinin yüzeyinde “44 psi değerinin üzerinde şişirmeyin” uyarısı 
bulunmaktadır ve psi, “pound/inch² (lb/in²)” ifadesinin kısaltması olan basınç birimidir. 
Lastik için belirlenen maksimum basıncı (a) USCS birimi olan lb/ft² (psf) ve (b) SI birimi 
olan kPa olarak ifade ediniz. 
 

 
 
4-Makina mühendisliğinde ısı transferi ve taşınım süreçlerini analiz etmekte Prandtl sayısı 
(Pr) kullanılır. Bu sayının denklemi Pr = (µ cp / k) olarak verilir. µ; dinamik viskozite, cp; 
özgül ısı ve k; ısı iletim katsayısıdır. Verilen üç katsayının birimlerini SI birimi olarak yazınız 
ve Pr sayısının boyutsuz olduğunu gösteriniz. 
 

 
 
 



5a-670 N ağırlığındaki bir kişi, 45° eğimli ve 5 m uzunluğundaki bir yolda aşağıdan yukarı 
doğru hareket ediyor. Bu kişinin potansiyel enerjisindeki değişimi SI birimleri altında 
hesaplayınız.  
 

 
 
5b-150 lb ağırlığındaki bir kişi, 45° eğimli ve 15 ft uzunluğundaki bir yolda aşağıdan yukarı 
doğru hareket ediyor. Bu kişinin potansiyel enerjisindeki değişimi USCS birimleri altında 
hesaplayınız. 
 
mgh = (W / g)(g)(Δh) = WΔh = (150 lb) (10.6  ft) = 1590 ft-lbf 
 
6-Yalnızca birim analizi kullanarak m (kg) kütlesindeki bir arabanın durağan halden V (m/s) 
hızına, t (s) zaman aralığında ivmelenmesi için gerekli gücün, kütle ve hızın karesi ile 
orantılı ve zaman aralığı ile ters orantılı olduğunu gösteriniz. 
 



 
 


