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Циљ предмета
Упознавање са теоријским и практичним знањима у области структурне анализе машина и возила применом
методе коначних елемената.
Исход предмета
Стицање знања и искуства за решавање реалних инжењерских проблема у структурној анализи машина и возила
применом методе коначних елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава
- Основе линеарне методе коначних елемената.
- Геометријска нелинеарност у МКЕ.
- Материјална нелинеарност у МКЕ.
- Методе и алгоритми за решавање нелинеарних МКЕ проблема. Инкрементална-итеративна Newton-Raphsn-ova
процедура.
- Контактна анализа.
- Модална анализа у МКЕ. Моделирање инерционе матрице и њени облици (конзистентаи и концентрисани
облик). Солвери који се користе за решавање проблема модалне анализе.
- Динамичка анализа – Методе директне интеграције (експлицитни и имплицитни метод). Одређивање критичне
величине корака експлицитне интеграције.
- Динамичка анализа - Mетод суперпонирања модова осциловања.
- Изогеометријски метод коначних елемената. NURBS i T-сплајн фунцкије облика у изогеометријској методи
коначних елемената. Предности и недостаци ове методе.
- Оптимизациија структура применом МКЕ.
- Дискусија практичних ФЕ модела и симулација. Основне препоруке.
Практична настава
- Решавање конкретних задатака комеријцалним софтверским пакетима. Моделирање реалних структура машина
и возила. Одређивање одговора структуре на статичка и динимичка (радна или екстремна) оптерећења.
Оптимизација параметара конструкција.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања
Вежбе
Други облици активне наставе
3
1
0
1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит*
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
0
(60**)
практична настава
0
усмени испит
30
колоквијуми (три)
3 х 20 = 60
Обавезно је присуство предавањима и вежбама.
* Да би полагао завршни испит, студент на основу предиспитних обавеза треба да стекне минимално 35 поена, на сваком колоквијуму
струдент треба да има најмање 50%, а да би положио испит, на завршном усменом делу испита треба да стекне минимално 15 поена.
** Односи се на студенте који на основу колоквијума стекну мање од 30 поена.
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