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1.) Шинобус на електричен погон со маса m=50 t тргнува од мирување и се залетува по хоризонтален колосек. Влечната сила на електромоторниот погон зависи од брзината на движењето. Таа е
најголема при тргнување и изнесува Fmax=20000 N, а потоа со пораст на брзината постепено (линеарно)
се намалува и опаѓа до нула при брзина на шинобусот vg=40 m/s. Отпорот од воздухот е
пропорционален со квадратот на брзината на движењето, а при брзина од 10 m/s бил измерен отпор од
5000 N.
Да се постави диференцијалната равенка на движењето на шинобусот (5 б.) и со нејзино
решавање да се најде зависноста меѓу изминатиот пат и брзината на шинобусот (10 б.). Да се определи
максималната брзина која може да ја достигне шинобусот, како и патот на залет потребен да се
достигне 90% од максималната брзина. (5 б.)

2.) За брзо сопирање на големи замавни тркала се применува електрична сопирачка. Таа се
состои од две дијаметрално поставени намотки, кои се напојуваат со електрична струја. Струите,
индуцирани во замаецот при неговото вртење, создаваат сопирен момент М1, пропорционален на
брзината v на периферијата на замаецот: M1=k·v, каде k е коефициент на пропорционалност кој зависи
од магнетниот флукс и димензиите на замаецот. Моментот М2 од триењето во лежиштата може да се
смета за константен. Дијаметарот на замаецот е еднаков на D, а моментот на инерција на замаецот во
однос на оската на вртење е еднаков на J. На почетокот на сопирањето замаецот се вртел со аголна
брзина 
Со интегрирање на диференцијалната равенка на движењето да се определи временскиот
интервал до целосното сопирање на замаецот. (20 б.)

3.) На сликата е шематски прикажана рамнотежната положба на една дигалка со стрела, која
може да врши мали осцилации во вертикалната
рамнина. Крутиот стап (стрелата) AD, со
должина l и маса m, се одржува во рамнотежна
положба под агол од 45о кон вертикалата со
помош на сноп од јажина BC (прикажани како
пружина), чија крутост е c (AC=l/2). Товарот Е,
со маса m, е обесен на крајот од нерастегливото
јаже DE со должина l и занемарлива маса и
може да се ниша во рамнината на цртежот.
Да се постават диференцијалните равенки
на малите слободни осцилации на системот (15
б.) и да се напише фреквентната равенка. (5 б.)

4.) Кинетички момент на материјален систем и теореми за промена и запазување на кинетичкиот момент на систем (20 б.)

