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1. Да се определат аголните забрзувања на водечкото (I) односно воденото вратило (IV) кај дадениот планетарен редуктор на вртежите. Редукторот
се состои од неподвижен запчаник 1, со радиус r1,
два пара спрегнати запчаници 2 и 3 (сателитски
блок), со радиуси r2, односно r3 и запчаник со радиус r4 којшто е поврзан за вратилото IV. Моментот на
инерција на масите коишто се споени со водечкото
вратило е J1. Масата на секој пар (2-3) подвижни
запчаници е m2, а нивниот момент на инерција во
однос на сопствената оска е J2. Моментот на
инерција на масите коишто се споени за воденото
вратило е J4. Водечкото вратило го напаѓа погонски
вртежен момент M1, а на воденото вратило дејствува
момент на отпорите M4. Триењето да се занемари.
(25 б.)
2. Да се испита стабилноста на вертикалната рамнотежна положба на системот од 3 нишала. Должината на стапот од првото нишало е 4h, на второто е
3h, а на третото е 2h. Масите на врвот од секое од
нишалата е еднаква на m, а крутоста на секоја од
пружините е c. Растојанијата на точките за кои се
врзани краевите од пружините, мерени од тежиштата на соодветните маси, се еднакви на h. Масите
m да се сметаат за материјални точки, а масите на
стаповите да се занемарат. Во вертикалната положба на нишалата пружините се ненапрегнати. (25 б.)
3. Осцилаторниот систем прикажан на скицата се
состои од призмата 1, со маса m1=m, подигач 2 со
занемарлива маса, диск 3 со радиус R и маса m3=2m,
две пружини со крутост c=4mg/R и придушувач со
вискозно придушување кое зависи линеарно од
брзината на извлекување и коефициент на
пропорционалноста β . На дискот дејствува периодично променлив спрег MΩ(t)=Mo·sin(ωt). Потребно
е: 1.) да се напише фреквентната равенка на слободните непридушени осцилации и да се најдат
сопствените фреквенции и коефициентите на
главните форми; 2.) Да се напише условот под кој
системот ќе се однесува како динамички апсорбер
без придушување; 3.) Да се постави карактеристичната равенка на слободните придушени осцилации.
(30 б).
4. Слободни непридушени осцилации со еден
степен на слобода. (20 б.)

