ИСПИТ ПО ДИНАМИКА И ОСЦИЛАЦИИ

1. Околу тркалото А, со маса 2m, радиус r и радиус на инерција ρ=r/2, е обвиткано јаже, кое преку макарата B, со
занемарливи димензии и маса, се спушта до макарата C со подвижна оска и маса m. За средиштето на макарата C со
нерастегливо јаже е поврзан товарот D со маса m. Јажето кое ја опфаќа макарата C потоа се качува вертикално нагоре до
макарата E, со маса m и неподвижна оска, а оттаму до товарот F завзема хоризонтална положба. Товарот F, чија маса е
2m, може да се лизга по хоризонтална рамнина, при што коефициентот на триење е µ=1/8. Макарата A е поставена на
коса рамнина, која зафаќа агол α=30o со хоризонталата.
Потребно е:
а.) Да се постават диференцијалните равенки на движењето на материјалниот систем (8 б.)
б.) Да се најдат забрзувањата на средиштата на товарите A, C и F (4 б.)
в.) Да се определат силите кои дејствуваат во краците AB, CE и EF од јажето (4 б.)
г.) Да се најде тангенцијалната компонента од реакцијата меѓу тркалото A и косата рамнина, како и минималната
вредност на коефициентот на триење меѓу нив за да се обезбеди тркалање без пролизгување (4 б.)

2. Електромотор со тежина G е поставен на врвот од
крут хомоген столб со тежинаQ и висина H, кој на
долниот крај преку зглобот A се потпира врз
неподвижна подлога. Столбот во рамнотежна положба
го одржуваат две еднакви пружини, од кои секоја има
крутост c, кои под агол од 45о се поврзани за столбот на
растојание a од неговиот долен крај. Роторот на
електромоторот, чија тежина е P, има мал
ексцентрицитет e и се врти со аголна брзина која
соодветствува на n вртежи во минута, предизвикувајќи
на тој начин принудни осцилации на столбот.
Да се определи амплитудата на хоризонталните
осцилации на врвот од столбот (10 б.) и кртичниот број
на вртежи nkr при кој ќе настапи резонанција на столбот
(5 б.). Кој услов треба да биде задоволен за
вертикалната рамнотежна положба на столбот да биде
стабилна? (5 б.)

3. Елипсоид на инерцијата Определување на главните моменти и главните оски на инерција кај материјално тело.
Својства на главните оски. (20 б.)
4. Принудни придушени осцилации со еден степен на слобода. Случај на простопериодични принудни сили и
придушување пропорционално на првиот степен на брзината (вискозни отпори). (20 б.)

