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ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

MEHANIKA III - ДИНАМИКА

MEHANIKA iii - DINAMIKA
PRVI ZADATAK. a* Materijalna tačka mase m1 , izbačena je, u polju Zemljine teže, iz tačke O
početnom brzinom v01 vertikalno uvis. U trenutku kada se ona, posle dostizanja svojе maksimalnе visinе
penjanja H1 , našla na červrtini svoje maksimalne visine, iz njene polazne tačke O izbačena je druga
materijalna tačka mase m2 brzinom v02 pod nagibnim uglom α . Odrediti njenu početnu brzinu lansiranja
(izbačaja) pa da ona u istom trenutku udari o tlo kada i prethodno lansirana materijalna tačka? (Slika 1).
b* Odrediti odnos početnih brzina jednovremenog lansiranja u vertIkalnom pravcu tih materijalnih
tačaka da bi se one jednovremeno našle na trećini maksimalne visine koju dostigne brže krećući se
materijalna tačka, posle dostizanja svoje maksimalne visine. Da li postoji samo jedno rešenje?
c* Ako su materijalne tačke od različitih materijala, te se puste, bez početnih brzina i sa različitih
visina H 1 , odnosno H 2 da udare u pod, na osnovu njihovog odskoka h1 i h2 odrediti njihove dolazne i
odlazne brzine sudara sa podom, kao i odgovarajuće koeficijente sudara i odnos tih koeficijenata sudara.
Odredi vrednosti tih koeficijenata, ako se zna da je H 1 = 3H 2 = 3h i h1 = 6h2 = h .
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DRUGI ZADATAK. Za materijalni sistem od šest diskova masa i poluprečnika redom prva tri sleva
2m, R , četvrti 6m, R , peti 2m, R i šesti m, R , dve strme ravni jednakih nagibnih uglova α i dve zglobne
veze dva diska A i B u njihovim centrima С3 ,i С5 za podlogu, prikazan na slici1 2. na kojoj su naznačeni
kinematičko-kinetički parametri koturova u obliku homogenih tankih diskova, uz pretpostavku da je uže
prebačeno preko koturova nerastegljivo, a poluga C1C2 , koja zglobno medjusobno vezuje centre prva dva
diska na strmoj ravni, kruta i mase m , odrediti:
a* Broj stepeni slobode kretanja sistema i načiniti izbor generalisanih koordinata sistema;
b* Sve koordinate položaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine koturova pomoću izabranih
generalisanih koordinata sistema;
c* Izraze za kinetičku i potencijalnu energiju sistema; Da li se energija datog sistema menja u toku
vremena i toku kretanja sistema? Napisati integral energije sistema; Da li je sistem konzervativan? Kolika je
snaga rada sila koje dejstvuju na sistem?

d* Diferencijalne jednačine kretanja sistema pomoću generalisanih koordinata i Lagrage-ovih
jednačina druge vrste. Koliki je najmanji broj diferencijalnih jednačina kretanja sistema?
e* Ugaonu brzinu i brzinu centra masa diska C3 ;
f* Sile S3 i S 4 u delovima užadi u naznačenim presecima.
TREĆI ZADATAK. Na slici 3. prikazana je homogena tanka pločica krivolinijske konture AEDMBC a
oblika jednakokrakog trougla osnovice 4a , visine 3a , iz koga su izvadjena dva jednaka takodje
jednakokraka trougla osnovica po 2a i visina a , tako sa su im osnovice na osnovici većeg trougla, mase m .
Plocica je kruto učvršćena na lakom vratilu, tako da je osa vratila na istom pravcu kao i osnovice konturnih
trouglova pločice. Vratilo je sa ležištima, nepokretnim u A i cilindričnim u B , na međusobnom rastojanju
4a . Odrediti:
a* koordinate centra udara pločice i objasni osobine centra udara;
b* period oscilovanja pločice oko ose vratila, kada je ta osa horizontalna.
c* period osvilovanja pločice oko ose vratila, kada se ona postavi pod uglom α u odnosu na horizont.
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