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Назив предмета: Моделирање механизама и система грађевинске и транспортне механизације 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Булатовић Р. Радован, доцент 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Систематско добијање вишег нивоа знања из области моделирања механизама и система грађевинске 

и трнспортне механизације, оптерећења у раду, као и потребних доказа при њиховом 

димензионисању. 

Исход предмета  

Овладавање принципима и усавршавање знања из области моделирања и прорачуна система 

грађевинске и транспортне механизације 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Типови механизама система грађевинске и транспортне механизације.  Динамички параметри. 

Моделирање погонских система и система преноса снаге. Моделирање оптерећења механизама и 

система  грађевинске и транспортне механизације. Моделирање  механизама за подизање  и 

премештање терета. Моделирање  механизама промене дохвата. Моделирање  механизама 

копања.Моделирање веза окретних и неокретних делова система грађевинске и транспортне 

механизације . Моделирање металних конструкција при истоременом дејтву више механизама. 

Динамика механизама грађевинске и транспортне механизације током нестационарног кретања.   

Практична  настава (вежбе) 

Коментари и анализе модела  изведених решења система грађевинске и транспортне механизације 

Препоручена литература  

[1]  Д. Острић: Динамика мосних дизалица, Машински факултет Београд, 1998. 

[2]  А.П. Филипов: Колебанија механических систем, Наукова думка, Киев 1965 

[3]  Злоколица М., Чавић М., Костић М., Механика машина, ФТН Нови Сад, 2005.  

[4] Norton L. R., Design of Machinery – An introduction to the Synthesis and analysis of    Mechanisms and 

Machines, McGraw – Hill, 2004 

[5] М.С. Комаров: Динамика грузоподјомних машин, Машгиз, Москва 1962 

[6] С.А. Казак: Динамика мостових кранов, Машиностроение, Москва 1968 

Број часова  активне наставе  

45 

предавања: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања изводи се у учионици. Вежбе се изводе у учионици и у 

рачунарској лабораторији из области моделирања  маханизама и система грађевинске и транспортне 

механизације. Користе се симулациони примери засновани на моделу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација и одбрана семинарског рада и усмени испит. 

 


