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1. Тело со маса m, без почетна брзина, е пуштено да паѓа во вода. Водата врз телото дејствува
со вискозна сила на отпорот, пропорционална на првиот степен на брзината и коефициент на
пропорционалност k. Да се смета дека телото е изработено од материјал со голема густина, односно
хидростатичката сила на потисок е занемарлива во однос на тежината.
Потребно е:
а.) да се постави диференцијалната равенка на движењето на телото (2 б.) и со нејзино
интегрирање да се најде зависноста меѓу брзината и изминатиот пат на телото. (14 б.)
б.) да се определи максималната брзина на пропаѓање на телото (2 б.) и патот потребен за
достигнување брзина еднаква на 95% од максималната брзина (2 б.)
2. На скицата е шематски прикажан
двомоторен механизам за дигање од повеќебрзинска дигалка. На барабаните, со материјални моменти на инерција во однос на оските
на вртење еднакви на J1 и J2 и радиуси на
намотување на јажето r1 и r2, дејствуваат
константни погонски моменти M1 и M2. Тежината на товарот кој се крева е еднаква на G.
а.) Да се постават диференцијалните
равенки на движењето на системот (14 б.) и б.)
да се најде забрзувањето a на кревањето на
товарот. (6 б.). Масата на подвижната макара
да се занемари.
3. Хомоген стап, со должина l и маса M,
е зглобно поврзан за својот крај D, околу кого
може да се ниша. По стапот се лизга лизгач, со
маса m, кој преку две еднакви пружини, со
крутост c, е поврзан за неподвижните точки A
со
и B. Пружините зафаќаат агол
вертикалата. Во рамнотежна положба лизгачот
се наоѓа на растојание a од зглобот D. Заради
придушување на осцилациите за крајот од
стапот H е поврзан амортизер со вискозно
придушување и коефицент на пропорционалност меѓу силата на придушување и брзината
еднаков на b.
а.) Да се постават диференцијалните
равенки на осцилациите на системот (14 б.),
б.) да се напишат нивните општи решенија (3
б.) и в.) да се најдат сопствените фреквенции
на малите осцилации на системот (3 б.).
4. Релеева дисипативна функција и нејзина апроксимативна форма за случај на мали
осцилации на систем со повеќе степени на слобода. (20 б.)

