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Назив предмета: Механика система крутих тела 

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

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из предмета Одабрана поглавља из механике.  

Циљ предмета. 

Упознавање студената са савременим проблемима динамике система тела: Основним динамичким 

величинама (мере механичких кретања), основним теоремама динамике, методама за аутоматско 

формирања диференцијалних једначина кретанја и њиховог интеграљења, оптималним управљањем 

кретања система тела. Конфигурација система: Сложена просторна. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да комплетно решавају динамичке проблеме из домена друмских и 

железничких возила, ваздухоплова, роботике, динамике машина и механизама, рударских и 

грађевинских машина и уређаја. 

Садржај предмета 

1.Дефиниција система тела. Отворени кинематички ланац без гранања. Кинематички ланац са 

сруктуром тополошког дрвета. Затворени     кинематички ланац. Ортогоналне 

трансформације кордината.                           
 Унутрашње и спољашње координате система тела. Родригов образац. Родригова матрица 

трансформација. Произвољна конфигурација роботског система. Референтна конфигурација роботског 

система. Сложена матрица трансформације координата. Вектори положаја који дефинишу 

конфигурацију роботског система. 3. Теорија коначних ротација. 4. Динамика сферног кретања крутог 

тела. 5.  Динамика система тела. Идеалне и реалне везе. Кинетичка енергија система тела. Метрички 

тензор система. 6. Различити случајеви одређивања генералисаних сила система. 7. Диференцијалне 

једначине кретања система у коваријантном  облику. 8.Случај система у облику кинематичког ланца 

са сруктуром тополошког дрвета. 9. Случај система у облику затвореног кинематичког ланца.  

Допунске једначине веза. 10. Оптимално кретање система тела. Варијациони приступ. 11. 

Понтрјагинов принцип максимума. Примена на реалне системе. 12. Случај роботског система у 

облику затвореног кинематичког ланца. Допунске једначине веза. Диференцијалне једначине кретања. 

13. Програми за аутоматско формирање диференцијалних једначина система тела. 14. Динамику 

система деформабилних тела. 

Препоручена литература  

[1] В. Човић, Механика робота, Рукопис завршеног уџбеника. 

[2] Витенбург, Динамика система крутих тела, Издавач "МИР" Москва 1980. 

[3] Шилен,  

[4] И. Николић, В. Човић, Изабрана поглавља из механике робота, монографија, Машински факултет, 

Београд, 1999. 

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. 

 


