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1.
Товарите M1 и M2, со еднаква тежина р, се
движат по две стрми водилки ОА и ОВ. Водилките
лежат во вертикална рамнина и зафаќаат со
хоризонтот агол α, односно . Нерастегливиот
конец, со чија помош се споени товарите M1 и M2,
оди од товарот M1 преку макарата О, ја опфаќа
подвижната макара Q, која го носи товарот М, со
тежина Р, а оттаму кон товарот M2 преку втората
макара О1, која се наоѓа непосредно до макарата О
на иста хоризонтална оска.
Да се определи забрзувањето w на товарот
М. Масите на макарите и конецот како и триењето
да се занемарат. (25 б.)

2.
Во каналот од радијална турбина влегува вода
во точката А со брзина v1, која со надворешната
обиколка на тркалото зафаќа агол α1, а излегува од
тркалото во точката В со брзина v2, која со
внатрешниот обем на тркалото зафаќа агол α2.
Надворешниот радиус на работното коло е r1, а на
внатрешниот радиус е r2. Масата на водата која
протекува во една секунда (масениот проток) низ
турбината е еднаква на Qm.
Да се определи моќноста на турбината, под
претпоставка дека се врти со костантна аголна
брзина ω. (20 б)

3.
Нишалото прикажано на скицата се состои од
крут стап и две хоризонтални пружини чии едни
краеви се прицврстени за стапот а другите за
неподвижни точки. За долниот крај на стапот е
прицврстена маса m. Крутоста на секоја од
пружините е еднаква на с. Растојанието е AO=l.
Растојанието до точката во која се поврзани
пружините за стапот, мерено од горниот крај О на
стапот, е еднакво на а.
Да се определи периодот на малите
осцилации на нишалото. Масата на стапот и
пружините да се занемарат. (15 б.)

4.
Принудни придушени осцилации со два
степени на слобода. Случај на простопериодични
(хармониски) принудни сили. (20 б.)

