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1. За мерење на моќноста на авионскиот мотор се
користи следниот експеримент. На земја дадениот
авион се потпира на три точки, при што потпората
кај опашката прима 10% од неговата тежина. Кога
елисата од авионот се врти со n = 1432 vrt/min,
вагите врз кои се наоѓаат предните тркала покажуваат дека притисоците врз нив се N1 = 11000 N,
односно N2 = 16000 N. Да се определи моќноста на
авионскиот мотор, ако тежината на авионот е P =
30000 N, степенот на корисно дејство на неговата
елиса е  = 0.8, а растојанието меѓу предните тркала
на авионот l = 2 m. Да се смета дека авионот има
симетрична распредалба на масите околу рамнината
на надолжниот вертикален пресек. (20 б.)

2. Со константен момент М се доведува едно круто
тело од состојба на мирување до вртење околу
неподвижна вертикална оска. При тоа се појавува
момент на силите на отпорот којшто е пропорционален на квадратот на аголната брзина ω на крутото
тело: M1 = α·ω2. Да се најде законот по кој се менува
аголната брзина ω на крутото тело, ако J е неговиот
момент на инерција во однос на оската на вртење.
(20 б.)

3. Вискозноста на некоја течност Кулон ја
определувал експериментално на следниот начин.
Тенката плоча А би ја прицврстил за пружина и би
ги набљудувал нејзините вертикални осцилации
како во воздух така и во течноста чиј вискозитет
требало да се определи. Експериментално ги мерел
периодите T1 и T2 на овие две осцилации. Силата на
триење меѓу течноста и плочата може да се изрази
со формулата 2Skv, каде S е површина на една
страна од плочата, k е коефициент на вискозитет, а
v – брзина на плочата. Да се определи коефициентот
k во зависност од периодите T1 и T1. Тежината на
плочата е еднаква на P. Влијанието на триењето
меѓу плочата и воздухот да се занемари. (20 б.)

4. Потенцијална енергија на систем со конечен број
степени на слобода и нејзина апроксимативна
форма за случај на мали осцилации. (20 б.)

