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Akışkanlar Mekaniği
Uygulama 2

Newton’ un Elemanter Sürtünme Kanunu – Basınç Kavramı
Soru 1: Esu=19.62x104 N /cm2, p=100 atm iken suyun hacminde meydana gelen değişim oranını hesap
ediniz ve bulduğunuz sonuca gore suyun sıkışmaz kabul edilip edilmeyeceğini açıklayınız. (E = Hacimsel
Elastiklik Modülü)
Soru 2: Aralarında 1 mm uzaklık bulunan iki tabakadaki hızlar arasında 1.5 cm/s fark vardır.
Akışkan sudur ve su=110-6 m2/ s dir. Bu iki tabaka arasındaki kayma gerilmesini SI birim sisteminde
y

belirleyiniz.

1. Tabaka

dy

Sonuç: τSI =0.015 N/m2

2. Tabaka
du

y

u

Soru 3: Bir yükleme-boşaltma istasyonunda, yatayla 30 açı yapan eğimli ve pürüzsüz bir yüzeyden,
G=490.5 N ağırlığında bloklar aşağıya bırakılmaktadır. Blokların yüzey alanı A=0.2 m2 ’dir. Blokların
U=1.8 m/s sabit hızla aşağıya inmelerini sağlamak için eğimli yüzeyle ile blok arasına 0.003 mm
sürülecek, kalınlığında yağ tabakası sürülmüştür. Yağlı film tabakasının hız profilini ve dinamik
vizkozitesini hesaplayınız. Sonuç: 2.04x10-3 Ns/m2
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Soru 4: Özgül ağırlığı 0.8 t/m3 olan bir akışkanın akımı sırasında aralarında 1 cm uzaklık bulunan
tabakalarda hızlar sırasıyla, U1=2 cm/s ve U2=3 cm/s olduğuna göre, bu bölgedeki kayma gerilmesinin
N/m2 cinsinden değerini belirleyiniz. (yağ =0.8 t/ m3; yağ=110-4 m2/s) Sonuç: τSI =8x10-2N/m2
Soru 5: Suyun verilmiş bir sıcaklıkta mutlak buharlaşma basıncının psu,m=0.23 t/ m2 olduğu göre, bu
basıncın rölatif değerini N /cm2 cinsinden hesaplayınız. (patm=9.81 N /cm2) Sonuç: Prölatif=-9.58 N/cm2
Soru 6: Deniz suyunun özgül ağırlığını 1.02 t/m3 kabul ederek, z=1000 m derinlikteki mutlak ve rölatif
basınç değerlerini N /cm2 cinsinden bulunuz. (patm= 9.81 N/ cm2) Sonuç: Prölatif= 1000.62 N/cm2,
Pmutlak=1010.43 N/cm2
Soru 7: Bir dalgıç su altında 25 m derinlikte çalışıyor. Bu derinlikteki basınç su yüzeyindeki basınçtan ne
kadar büyüktür. (deniz=10055.25 N /m3) Sonuç: P25 rölatif= 25.625 t/m2, P25 mutlak= 35.625 t/m2
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Soru 8: Bir dağın eteğinde yapılan barometre okuması h1=74 cm gösterirken, yine aynı barometre
okuması dağın tepesinde h2=59 cm (civa sütunu) göteriyor. Bu dağın yüksekliğini bulunuz. (hava =12.46
N/m3; civa =13.6 t/ m3) Sonuç: hDağ= 1606 m
Soru 9: Kütlesi m=1.962 N s2/m olan bir A silindiri, düşey bir boru içerisinde kayarak aşağıya inmektedir.
Silindir yüzeyi ile borunun iç kısmında ince bir yağ tabakası vardır. Silindir ve boru eksenleri
çakışmaktadır. (yağ =8044.2 N /m3; yağ=610-6 m2 /s)
a) Silindirin boru içerisindeki birim yer değiştirmesine karşı gelen hız değişikliğini ve yağ
tabakasında oluşacak kayma direnci bulunuz.
b) Silindirin boru içerisinde ulaşacağı son hız değerini belirleyiniz. (Hava basıncı etkisini ihmal
edilecektir.)
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