
 

Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет Краљевo 

Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија 

 
Aкредитација студијског програма  

Докторске академске студије  - Машинско инжењерство  
 

 

Назив предмета: Одабрана поглавља из механике  

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Весковић М. Мирослав, ред. проф.   

Статус предмета: Oбавезни  

Број ЕСПБ: 5  

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета Упознавање студената са методама класичне механике  и са начином примене тих 

метода на техничке системе. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да:  

1.формирају диференцијалне једначине кретања система међусобно повезаних крутих тела и система 

материјалних тачака,  

2. анализирају кретање система и утицај сила,  

3. користе разне методе, а посебно Лагранжеве и Њутн-Ојлерове једначине, 

4. моделирају и анализирају кретање линеарних и нелинеарних осцилаторних система 

Садржај предмета 

Диференцијални принципи. Лагранжеве једначине прве и друге врсте. Њутн-Ојлерове једначине. 

Раутове и Хамилтонове једначине. Диференцијалне једначине кретања за нехолономне системе. 

Интегрални принципи механике. Стабилност кретања. Осцилације и осцилаторни системи. Слободне 

осцилације линераних конзервативних система. Утицај дисипативних и гироскопских сила. Принудне 

осцилације линеарних система. Спектрална својства линеарних система. Нелинеарни осцилаторни 

системи и основни методи решавања диференцијалних једначина кретања тих система. 

Препоручена литература  

[1] J.S.Torok, Analytical Mechanics with an introduction to dynamical systems, John Wiley, 2000; 

[2] H.Baruh, Analytical mechanics, Mc Graw-Hill, 1999; 

[3] J.G. Papastavridis, Analytical Mechanics, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002; 

[4] F. Amirouche, Fundamentals of Multibody Dynamics, Birkhäuser Boston, 2006; 

[5] Вибрации в технике, Колебания линейных систем, Том1, Машиностроение 1978; 

[6] L. Meirovitch, Fundamentals of vibration, McGraw-Hill, 2001. 

 Допунска литература: 

[7] В.Ф.Журавлев, Основы теоретической механики, ФМ 2001. 

Број часова  активне наставе 

45 

предавања: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски рад, колоквијуми, испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Редовност похађања наставе: 10 бодова, семинарски рад: 40 бодова, два колоквијума: 40 бодова, 

испит: 30 бодова. 

 



 

Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет Краљевo 

Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија 

 
Aкредитација студијског програма  

Докторске академске студије  - Машинско инжењерство  
 

 

Назив предмета: Одабрана поглавља из механике флуида 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Бабић Ј. Милун, ред. проф. 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је: 

 упознавање са главним савременим трендовима у области механике флуида;  

 овладавање научним методама и технологијама креирања и примене математичких и физичких 

модела на истраживање струјних процеса у реалним инжењерским конструкцијама (водоводи, 

пароводи, нафтоводи, гасоводи, индустријске инсталације, турбомашине, запреминске машине, 

хидропреносници снаге, системи за транспорт хетерогених мешавина);  

 овладавање процесом симулација струјно-термичких појава и анализом струјних процеса 

коришћењем најпознатијих програмских софтвера у области транспорта флида и транспортом 

флуидом. 

Исход предмета  

По завршетку курса студенти ће моћи да се успешно укључују у тимове који реализују сложена 

мултидисцлипинарна истраживања у свим областима технике, а посебно она у области енергетике и 

процесне технике, која захтевају висока експертска знања из теријске и примењене механике флуида.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Физичка својства њутновских и нењутновских флида и течних хетерогених система. Математички 

модели за моделирање реалних струјних процеса (уобичајене рестрикције, непокретни и покретни 

координатни системи). Нумерички модели и технике решавања струјних једначина. Гранични услови. 

Софтверски алати за симулацију и визуализацију струјнних процеса у непокретним и покретним 

координатним системима.  

Препоручена литература  
 

[1]  Милун Ј. Бабић, „Теорија и принципи дејства турбомашина“, Просвета, Београд 1997. 

[2] Б. Обровић, Р. Петровић,“ Механика флуида: виши курс: изабрана поглавља из динамике флуида“, 
ISBN 86-7083-422-7, Машински Факултет Краљево,185 страна, јули 2008.године.  

[3] С. Чантрак, М. Бенишек, М. Павловић, П. Марјановић, Ц. Црнојевић,“ Механика флуида: теорија и 

пракса“, ISBN 978-86-82631-42-2, Машински Факултет Универзитета Београд, 538 страна 

2001.године. 

Број часова  активне наставе 

45 

предавања: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања и  експериментално истраживачки рад у лабараторији. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација и одбрана истраживачког рада – 70 поена 

Усмени испит – 30 поена 

 

 

 

 

 


