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Циљ предмета  

Циљ предмета је овладавање методологијом  и програмским алатима за моделирање, симулацију и 

оптимизацију  струјних процеса. 

Исход предмета  

Исход овог премета је у овладавању: 

 методма математичког моделирања (једнодимензијски, дводимензијски и тродимензијски 

стационарни и нестационарни модели),  

 контактним проблема у системима „флуид чврст материјал“, „течни и гасовити флуид“, 

 нумеричким техникама за решавање сложених једначина којима се математички моделирају 

струјне појаве у техничким системима (диференцне методе, метода коначних елемената, 

метода контролних запремина),  

 поступцима израде софтвера за прорачуне и оптимизације струјних процеса, 

 коришћењем најпознатијих софтверских алата који третирају проблематику струјних процеса 

и контактних проблема типа „флуид-чврсти материјал“ и „течни и гасовити флуид“. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основи постулати, карактеристике и значај тзв. нумеричке механике флуида за истраживања и 

привредни развој. Нумеричке технике решавања једначина струјања струјних процеса њутновских и 

нењутновских флиуда, са посебним освртом на посебности које се односе на двофазна струјања и 

вишекомпонентне системе типа течност-течност, течност-гас, течност-чврст материјал, гас-чврст 

материјал, течност-гас-чвсти материјал. Нумерички гранични услови у непокретним и покретним 

координатним системима. Методе оптимизације итеративних поступака. Уобичајене структуре 

програмских модула за симулацију, визуализацију и оптимизацију струјних процеса. Поступци 

тестирања развијених програма. Методе „баждарења“ програмских модула коришћењем еталон 

примера и лабораторијских мерења. Пратећа документација софтверских алата. Упознавање са 

постојећим софтверским алатима и могућностима њихове примене.  

Литература 

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

[2] Петровић,“Математичко моделирање и идентификација параметара клипно-аксијалних пумпи “, 

ISBN 86-7244-301-2, библиотека Посебна издања/Задужбина Андрејевић,Београд,138 страна, 

2002.године . 

[3] 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. 

[4] 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 

 

 

 

 

 

 


