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1. Со прописи за дигалките е пропишан
максималниот сопирен пат при спуштање на
товарот.
Товар со тежина G се спушта со почетна
брзина vp кога е исклучен погонот, а на барабанот,
со радиус r и момент на инерција J околу оската на
ротација О, започнува да дејствува константен
сопирен момент Ms, се до целосното сопирање на
товарот.
Да се определат забавувањето, времето на
сопирање и сопирниот пат на товарот. (20 б.)

2. На скицата е шематски прикажан
механизам од машина за фабрикација со
намотување на конец (според технологијата
filament winding). Стапот ОА, со должина a и
момент на инерција J0 во однос на неговиот крај О,
се врти околу неподвижната точка О, така што со
својот крај А влече конец, со константна брзина vk,
низ „окото“ О1. Растојанието од окото до оската е l.
При тоа, покрај константна брзина потребно е да се
одржува и костантна сила во конецот Fk.
Потребно е да се определат законот на
промената на аголната брзина  на стапот (10
б.) како и погонскиот момент , потребен за
остварување на бараното движење (10 б.).
Да се смета дека движењата се во хоризонталната рамнина.

3. Две материјални точки, со маса m, се
наоѓаат на краевите од двата стапови OB и OD, кои
можат независно да се нишаат околу оската O.
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Должините се: 
 
Двете нишала меѓу себе се поврзани со пружина,
чија крутост е c и истата ги држи двата стапа во
рамнотежна положба, така што се отклонети за 45о
од вертикалата. Стаповите можатда осцилираат
околу оваа положба.
Да се определат сопствените фреквенции
на слободните осцилации на дадениот систем
околу рамнотежната положба (15 б.), како и коефициентите на главните форми на осцилирање (5 б.)

4. Принудни непридушени осцилации на
материјален систем со два степени на слобода. (20
б.).

