Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Механика 2
Наставник: Мићуновић В. Милан, Милосављевић И. Драган, Славковић Б. Радован
Статус предмета: Обавезни заједнички за све модуле, III семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен предмет Механика 1
Циљ предмета

Циљ овог предмета је оспособљеност за комплетно проучавање геометрије краетања како
материјалне тачке тако и крутог тела и система крутих тела. Узроци који изазивају кретање
се анализирају у случају материјалне тачке са циљем да се овлада таоријским апаратом, који
ће да послужи као основа за проучавање динемике крутог и деформабилног тела.
Исход предмета

Стечена знања би требало студенте да оспособе за успешно разумевање техничких предмета
који следе, као и да послуже као основа за савладавање предмета Механика 3, као и оних
којима основу претставља знање из механике. Стечена знања би требало слушаоцима да
појача способност за аналитичко дефинисање инжењерских проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава: Савладавање основа векторског рачуна са циљем да кроз активно учешће
оспособи студента да доказује теореме и формуле неопходне за кинематичку анализу проблема.
Предмет садржи кинематику материјалне тачке, раванског кретања крутог тела и обртања око
непомочне тачке. Сложено кретање материјалне тачке. Динамику материјалне тачке, као и основне
законе динамике материјалне тачке.
Практична настава:Вежбе се изводе аудиторно и кроз израду три домаћа задатка, које студент мора
самостално да уради и презентира пред асистентом.
Литература

1.Којић М., Мићуновић М.: Кинематика, Научна књига, Београд, 1979.
2.Милосављевић Д.: Кинематика, методичка збирка решених примера са изводима из
теорије, СИА, Крагујевац,1995.
3.Којић М.: Динамика - теорија и примери, Научна књига, Београд, 1985.
Остали
Број часова активне наставе
часови: 1
Предавања:
Вежбе: 2 Други облици наставе: 0
Студијски
2
истраживачки рад:
0
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе и самостални домаћи рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-и
Семинар (домаћи рад)

поена
6
44
8

Завршни испит
усмени испт

поена
42

