Испит по

ДИНАМИКА И ОСЦИЛАЦИИ
Јануари 2017. год.

1. На сл. 1 е прикажан мост кој се состои од
четири дела, споени со помош на зглобовите B, D и
G. Потпорите A и H се неподвижни, а C и E се
подвижни.

Сл. 1

Со примена на Лагранжовиот принцип на
виртуелни
поместувања
да
се
определи
хоризонталната компонента на реакцијата во
потпората H во моментот кога товарот F (возило)
дејствува на средината од мостот. Димензиите се
дадени на скицата. (20 б.)
(Упатство: со ослободување од хоризонталното
потпирање во потпората H, конструкцијата да се
сведе на механизам, на кој потоа ќе му се зададе
виртуелно поместување и ќе се побара виртуелна
работа)

Сл. 2.

2. Дадена честичка, со маса m, наелектризирана со количество на електрицитет q, се наоѓа во хомогено
електрично поле со променлива јачина E(t)=A·sin(k·t), каде A и k се дадени константни големини.
Да се определи законот на движењето на честичката ако е познато дека на неа во електричното поле
дејствува сила F=q·E која е насочена во насока на електричните силови линии на полето E. Влијанието на
тежината да се занемари. Координатниот почеток да се постави во почетната положба на честичката. Почетната
брзина на честичката е еднаква на нула. (20 б.)

3. Да се постават диференцијалните равенки на принудните осцилации на системот претставен на сл. 2.
Сите три тела имаат иста маса m, а сите пружини иста крутост c. Нарушувачката сила се менува според законот
F(t)=Fo·cos(Ω·t). Силите на триењево амортизерите се вискозни, т.е. зависат пропорционално од релативната
брзина на клипот во однос на цилиндарот, со коефициент на пропорционалност b.
Да се постават диференцијалните равенки на осцилациите на системот и да се напишат општите форми
на хомогеното и партикуларното решение (без притоа да се бараат коефициентите на решението). (20 б.)
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4. Елипсоид на инерцијата на материјален систем. Главни моменти на инерција. (20 б.)

