Испит по

ДИНАМИКА И ОСЦИЛАЦИИ
1. Дигалката, прикажана на скицата, се
доведува во движење со помош на ременски
преносник. Ременот е префрлен преку ременицата
II, којашто е наглавена на вратилото од дигалката,
и ременицата I, којашто е наглавена на вратилото
од моторот. На ременицата I, со тежина P1 и
радиус r1, дејствува вртежен момент М. Тежината
на ременицата II е еднаква на P2, а нејзиниот
радиус е еднаков на R. Тежината на барабанот од
дигалката е еднаква на P3, а неговиот радиус е
еднаков на r. Тежината на товарот којшто се
подига е еднаква на P4. Дигалката се доведува во
движење од почетна состојба на мирување.
Да се најде брзината v на товарот P4,
којшто виси на јажето обвиткано околу барабанот
од дигалката, во моментот кога е подигнат на
висина h над почетната положба. Масата на
ременот, јажето, како и триењето во лежиштата да
се занемарат. Ремениците и барабанот од
дигалката да се сметаат за хомогени прави
кружни цилиндри. (25 б.)

2. Заради придушување на торзионите осцилации кај вратилата Тејлор предложил за една од
осцилаторните маси да се обеси нишало. На сликата е шематски прикажан систем, којшто се состои од
вратило и две маси I и II, коишто можат да се вртат околу хоризонталната оска. За другата маса е
прицврстено нишало. Моментите на инерција на масите во однос на оската на вртење се еднакви на J1
односно J2. Моментот на инерција на нишалото во однос на неговата тежишна оска, паралелна на
оската на вртење на вратилото, е еднаква на J3. Растојанието помеѓу оската на ротација на вратилото и
оската на нишање на нишалото, паралелна со неа, е OA=l. Растојанието помеѓу оската на нишање на
нишалото и паралелната со неа тежишната оска на нишалото е AC=a. Масата на нишалото е еднаква
на m. Крутоста на вратилото при торзија е еднаква на c1. На другата маса дејствува надворешен
момент на торзија со интензитет M=Mo⋅sin(ωt).
Да се постават диференцијалните равенки на движењето на двете маси од системот и
нишалото. (25 б.)
Упатство. При поставувањето на изразите за потенцијалната енергија на системот да се занемари
потенцијалната енергија на нишалото во полето на Земјината тежа.

3. Поле на силата. Потенцијална енергија. Потенцијална енергија на еластична сила во
пружина. (15 б.)
4. Слободни придушени осцилации на систем со два степени на слобода околу рамнотежната
положба. (15 б.)

