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Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима, теоријским и искуственим сазнањима из
области кретања тела под дејством сила. Студент треба да усвоји појмове брзина и убрзања
(линијских и угаоних), рада силе, кинетичке и потенцијалне енергије, механичке снаге итд. и да
научи да примењује законитости које их повезују. Предмет се бави суштинским проучавањем
појмова, теорема и закона везаних за кретање материјалне тачке и крутог тела, чије је
познавање неопходно за савладавање других стручних предмета и представља основ за
разумевање и решавање инжењерских проблема.
Исход предмета
Након положеног испита студент треба да буде оспособљен за апликацију стечених знања у
изучавању стручних предмета. Стечена знања би требала студентима да појачају способност за
аналитичко дефинисање инжењерских проблема и решавање кинематичких и динамичких
проблема кретања чврстих тела. Савлађивањем неопходних знања из кинематике и динамике
тачке, крутог тела и механичких система студенти ће бити оспособљени дa решавају проблеме
из домена динамике машина и уређаја, механизама, друмских возила итд.
Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика: Прaвoлиниjскo крeтaњe тaчкe. Криволинијско крeтaњe тaчкe. Tрaнслaтoрнo
кретање тела. Oбртaњe крутoг тeлa oкo нeпoмичнe oсe. Рaвнo крeтaњe крутoг тeлa- брзине и
убрзања. Oбртaњe крутoг тeлa oкo нeпoмичнe тaчкe. Слoжeнo крeтaњe тачке. Слoжeнo крeтaњe
тела.
Динамика: Њутнoви зaкoни. Прaвoлиниjскo крeтaњe мaтeриjaлнe тaчкe. Кривoлиниjскo
крeтaњe мaтeриjaлнe тaчкe. Динамичке карактеристике кретања материјалне тачке. Рад силе.
Општи закони динамике тачке. Принуднo крeтaњe мaтeриjaлнe тaчкe. Даламберов принцип.
Мaсa систeмa и срeдиштe мaсa. Мoмeнти инeрциje тeлa. Општи закони динамике система.
Кинeтичкa eнeргиja систeмa. Зaкoн прoмeнe кинeтичкe eнeргиje систeмa.
Практична настава: Аудиторне вежбе
На аудиторним вежбама, које прате ток теоријске наставе, студенти раде рачунске примере из
области слушаних на предавањима.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки
0
2
2
рад: 0
Методе извођења наставе
Предавања и аудиторне вежбе се изводе у учионици, на табли и уз помоћ видео-бима, са
активним учешћем студената. Консултације према потреби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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