
MUTLAKA OKUYUNUZ 

Sınava cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, ders notu, kitap, cep bilgisayarı getirilmesi yasaktır.  Sınavda 

fonksiyonlu basit hesap makinası kullanılabilir. Soru kağıdına cevaplar dışında karalama yapmayınız. Sınav  cevap 

kağıdına  Öğrenci No, Ad, Soyad ve İmza tükenmez kalemle  yazılacaktır. Sınavda malzeme alışverişi yapmak ve 

görevlilere soru sormak, izinsiz yerinden kalkmak, cevap kağıdını başkalarının göreceği şekilde tutmak, ilave 

karalama kağıdı istemek yasaktır. Kurala uymayanların sınav kağıdı ilgili sınav gözetmeni tarafından alınır.  

Sınav süresi 120 dakikadır. 30 dk içinde sınavdan çıkmak yasaktır.        B A Ş A R I L AR... 

S.1.  Bir motorun eylemsizlik momenti 2kgm
2
, sürtünme sayısı 0.5 Nms/rad’dır. Motor 50 

Nm’lik sabit bir moment üretmekte ve 25 Nm ‘lik sabit bir yükü sürmektedir. (25 Puan) 

 

a) Motor hızını zamanın işlevi olarak bulunuz. 

b) Motor hızının 2s,4s ve 6 s ‘deki değerlerini hesaplayınız.  

 

Motorun ürettiği momentin yönü 6s’ de değiştiriliyor. Buna göre; 

 

c) Motor hızının zamanın işlevi olarak bulunuz. 

d) Motor hızının 8s,10s,12s,14s’deki değerlerini hesaplayınız. 

e) Motor hangi anda durur? 

f) t=0 anından itibaren başlayarak motor hızının zamana göre değişim grafiğini çiziniz. 

 

S.2.  Bir magnetik devrede φ1(t)=35 Cos(100t) mWb akısı geçmekte iken, magnetik 

malzemede 25W histeresiz ve 45 W girdab akımı kayıpları oluşmaktadır. Aynı devreden 

φ2(t)=20Cos(150t) mWb’lik akı geçmesi durumunda demir kayıpları 44W’dir. Malzemenin  

Steintmentz değişmezini bulunuz. (15 Puan) 

 

S.3. İki sargının öz ve ortak endüktansları aşağıda verilmiştir. (20 Puan) 

L11=L22=
5

5+𝑥
    [H] 

 

L12= (1 + 5𝑥)   [H] 
 

Sargı dirençleri yok varsayabilecek kadar küçüktür. 

a) I1 akımı -10A ve I2 akımı 4A sabit tutularak  x’in 0’dan 0.2m’ye kadar artmasında 

yapılan mekanik iş ne olur? Oluşan elektromekanik kuvvetin yönü nedir? 

 

b)  A şıkkında belirtilen devinim boyunca I1  ve I2  akımlarının geldiği kaynakların her 

birinden çekilen elektrik enerjisini ayrı ayrı bulunuz. 

 

S.4. İki sargılı bir magnetik sistemin sargılarından bir sabit konumda, diğeri ise hareketlidir. 

İki sargı arasındaki uzaklığı x ile gösterelim ve x’in metre boyutunda olduğunu varsayalım. 

Sargıların endüktans, ortak endüktans ve direnç değerleri aşağıda verilmiştir. (15 Puan) 

 

 L1=0.5 H , L2=(4-2x) H, L12=0.1(4-2x)
2
  R1=0.50Ω, R2=1.00Ω 

i. I1=4A ve I2=8A iken aşağıdaki durumlar için birinci ve ikinci sargıların uçlarındaki 

gerilimi zamanın işlevi olarak bulunuz. t=2 s’deki gerilim kaç volttur? 

a) X(t)=2Cos2t    [m]   b) X(t)=2Sin5t   [m] 
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S.5. 

 
 

Şekilde gösterilen magnetik sistemin karesel ara kesiti 30mmx30mm ‘ dir. Çekirdeğin iki 

kısmı bir araya getirildiğinde hava aralıklarının her birinin boyu x=1mm olmaktadır. Sargı 

250 sarımlı ve direnci 7.5Ω ‘dur. Çekirdek malzemesi için gerekli olan magnetik şiddeti göz 

ardı edilebilir. µr=∞      (25 Puan) 

 

a)  Sargıya 40 V’luk doğru akım uygulandığında, iki çekirdeği bir araya getiren toplam 

kuvvet ne kadardır?(Hava aralığındaki akı sapmaları göz ardı edilebilir.) 

 

b) Sargıya 220 V, 50Hz’lik gerilim uygulandığında, aygıtın iki parçasını bir araya getiren 

ortalama kuvvet ne kadardır?( Hava aralığındaki akı sapmaları göz ardı edilebilir.) 

 

c) Akı sapmalarının etkileri hava aralığının enine kesiti (30+x).(30+x) olarak ve akı 

yoğunluğunu x hava aralığı boyunca düzgün olduğunu varsayarak hesaba katılabilir. 

Akı sapmaları için bu düzenlemeyi yaparak (a) ve (b) şıklarını yineleyiniz.  
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