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MEHANIKA III - ДИНАМИКА

MEHANIKA iii - DINAMIKA
v

PRVI ZADATAK. Disk mase 2m , poluprečnika R , puštena je početnom brzinom v0 , centra mase C0 , u polju
Zemljine teže, iz položaja , A na visini h0 centra mase C0 , u odnosu na referentni horzont, da se kotrlja bez klizanja niz glatku

strmu ravan, koja sa horizontom zaklapa ugao α . Linija A N B sa slike 1. je u vertikalnoj ravni. Strma ravan se, u tački M ,
nastavlja u cilindričnu površ poluprečnika R = R = 6r , centralnog ugla 3α , tako da vertikala lroz centar krivine luka, deli taj
ugao u odnosu 1:2, kao što je na slici 1. ptikazano.
v
a* Koji uslov treba da zadovoljava početna brzina v0 centra mase C0 diska, da bi se dik kotrljao po strmoj ravni,

zadržavši svoje položaje kroz koje prolazi u vertikalnoj ravni?
b * Koliko stepeni slobode kretanja ima disk dok se kotrlja niz strmu ravan i po cilindričnoj površi, a koliko stepeni kada
napusti tu površ po prolasku kroz položaj B ? Obrazloži odgovor.
c* Napisati kinetičku i potencijalnu energiju diska pro kotljanju niz strmu ravan, po cilidričnoj površi i po napustanju iste,
a u položajima A (početni položaj), L (proizvoljan položaj na strmpj tavnni), N (položaj odredjen uglom ϕ na cilindričnoj
površi), B i D ( kada napusti cilindričnu površ). Da li je sistem konzervativan? Ako je odgovor DA, napisati integral energije;
d* Odrediti brzine centra diska, kao i ugaonu brzinu sopstvene rotacije diska, pri njenom prolasku kroz tačku N
odredjenu uglom ϕ na cilindričnoj površi, kao i pri prolasku kroz tačku B u kojoj napušta cilindričnu površ;
e* Odrediti jednačine kretanja diska po napuštanju cilindrične površi u tački B . Kolika je maksimalna visina H max= ?
koju će postići disk u fazi kretanja po napuštanju cilindrične površi, kao i maksimalni domet Dmax = ? centra diska u toj fazi
kretanja.
g* Kolika je ugaona brzina sopstvenog obrtanja diska u položaju dostizanja maksimalne visine H max ?
h* Kolika je sila pritiska na cilindričnu površ u proizvoljnom polžaju diska na njoj? Koliki treba da bude ugao

v
odnosno početna brzina v0 centra mase C0 diska te da se disk odvoji od cilindrične površi preizlaska sa iste (njenog kraja)?
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Slika 1.
DRUGI ZADATAK. Materijalni sistem na slici 2. se sastoji od dva tanka homogena diska D1 i D2 , masa i poluprečnika
redom 4m, R , 2m, R i tega mase 4m kao što je to prikazano na slici. Za centar C1 , prvog diska, koji može da se lotrlja brz
klizanja po strmoj ravni nagiba ugla α u odnosu na horizonat, vezano je lako, nerastegljivo uže, koje je zatim prebačeno preko
drugog diska D2 , čiji je centar masa C2 zglobno vezan za nepokretni oslonac, a za čiji je drugi kraj vezan teg mase 4m , koji
visi na tom užetu u vertikalnom pravcu. Ceo sistem se nalazi u vertikalnoj ravni i u polju Zemljine teže.
Odrediti:
a* broj stepeni slobode kretanja sistema i načiniti izbor generalisanih koordinata (ili koordinate) sistema;

b* sve koordinate položaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine diskova pomoću izabranih generalisanih
koordinata sistema;
c* izraze za kinetičku i potencijalnu energiju sistema. Da li se ukupna mehanička energija datog sistema menja u toku
vremena i toku kretanja sistema? Da li je sistem konzervativan?
d* snagu rada sila koje dejstvuju na sistem;
e* napisati integral energije sistema;
f* diferencijalne jednačine kretanja sistema pomoću generalisanih koordinata i Lagrage-ovih jednačina druge vrste. Koliki
je najmanji broj diferencijalnih jednačina kretanja sistema? Odrediti ubrzanja sistema.
g* ubrzanja centra diska C1 ;
h* sile u užadima.
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Slika 3. b*

TREĆI ZADATAK. Na slici 3. prikazana je homogena tanka pločica, масе M , konture ACBE , a oblika jednakokrakih
trouglova, AEB i ACB jednakh osnovica 2a pri čemu je prvi trougao visine 3a ,dok je drugi visine h = ? , takve, da je
centar masa te plošice u temenu manjeg trougla ACB
Pločica 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* period oscilovanja pločice oko ose vratila, kada je ta osa horizontalna.
b*kolika treba da je masa materijalnih tačaka m , koje treba dodati na lakim krutim štapovima zanemarljive mase, dužine l
da bi pločica oko horizontalne ose vratila bila uravnotežena, slika 3.b *? Da li dužina štapa-prepusta l treba da zadovoljava neki
uslov? Da li bi pločica bila uravnotežena ako bi se obrtala oko ose vratila, koja nije horizonatalno,? Obrazloži odgovor!
c* vektor momenta inercije mase tela za osu rotacije i pol u nepokretnom ležištu A ;
d* kinetičke pritiske na ležošta vratila za slučaj rotacije polčice slučan rotacije pločice jenakoubrzano oko horizontalne ose
(na slici 3. a*) početnom ugaonom brzinom ω0 i ugaonim ubrzawem ε 0 ;.
e* devijacioni spreg koji desjtvuje na ležošta vratila za slučaj jenakoubrzano oko horizontalne ose (na slici 3. a*);
f* intenzitet vektora rotatora za taj slučaj.
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