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1. Топчето А е прицврстено на крајот од
стапот AB, кој е прицврстен за вертикалното
вратило О1О2, кое се наоѓа во сад исполнет со
течност. Системот е доведен во вртење околу
вертикалната оска со почетна брзина ω0. Силата на
отпорот од течноста е пропорционална на аголната
брзина ω на вратилото: R=α·m·ω, каде со m е
означена масата на топчето, а со α коефициентот на
пропорционалност. Должината на стапот AB е l.
Да се определат: 1.) временскиот интервал
Т после кој брзината на вртење ќе биде два пати
помала од почетната; 2.) Бројот на вртежи n кој
стапот со топчето на него ќе го направи во тој временски интервал. Топчето да се смета за материјална точка. Масата на стапот да се занемари. (20 б.)

2. Моторот кој ги врти четирите тркала (по
два од секоја страна) го движи тенкот. Тркалата со
своите запци ги зафаќаат гасениците. Растојанието l
меѓу оските на тркалата А и В е еднакво на 2 m.
После 8 s, мерено од почетокот на движењето,
тенкот достигнува брзина v = 36 km/h.
Да се најде средната моќност на моторот,
ако масата на тенкот без тркалата и гасениците е m1
= 5 t, масата на секое тркало е m2=200 kg, а масата
на секоја гасеница е m3=500 kg. Тркалата да се
сметаат за хомогени дискови. (20 б.)

3. Оските од две тркала во форма на хомогени дискови, со маси m1 и m2 и еднаков радиус R,
се поврзани со пружина со крутост c. Тркалата
можат да се тркалаат без пролизгување по наведната рамнина која зафаќа агол α со хоризонтот. На
второто тркало дејствува периодично променлив
спрег M(t)=Mo·sin(ωt).
Да се постават диференцијаните равенки на
осцилаторното движење на дадениот систем и да се
најдат нивните општи решенија. (20 б.)

4. Критериумот на Силвестер. (20 б.)

