
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму мастер академских студија Архитектонског факултета у 
Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању 
Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију.  
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 
 
Назив семинара: Анализа конструкција применом методе коначних елемената 
 
 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2011/12 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2011/12 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 
 
Наставник: проф. др Ташко Манески, редовни професор Машинског факултета у Београду 
 

Сарадници у настави: Phd кандидат Милош Манески дипл.инг.грађ.    
 

Број кабинета: 348/А  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): понедељком од 14-16h   

Телефон: 011/3218-708                                                                                            Е-маил: tasko@mas.bg.ac.rs  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката, може се навести оцена из предмета Конструктивни системи и Просторне 
структуре, као и посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Упозанавање са основама анализе коначним елементима, моделовањем и прорачуном конструкција из области конструктивних 
система. Рад на рачунару у програмима SAP, CATIA, Axis VM, или KOMIPS на конкретном задатку. 
 
Садржај наставе: 
Компјутерско моделирање и прорачун просторних структура применом софтверског пакета KOMIPS. Решавање проблема 
чврстоће конструкција. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, консултације на вежбањима и рад на рачунару на свом индивидуалном задатку. 
 
 

Термински план извођења наставе  



 

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Програм предмета Анализа конструкција методом 
коначних елемената. 

Упознавање са принципима генерисања и 
моделовања у методи коначних елемената на 
примерима.   

02 Методологија пресликавања физичког у рачунар-
ски модел. 

Геометријско генерисање и моделовање на бази 
примитива према свом задатку. 

03 Формализовање искуства, креативности и интуи-
ције пројектанта у избору оптималних елемената. 

Формирање модела: груби, фини и редуковани 
модел са усвајањем подструктура према свом 
задатку. 

04 Принципи моделирања и дискретизације физичког 
модела коначним елементима. 

Формирање модела: груби, фини и редуковани 
модел са усвајањем подструктура према свом 
задатку. 

05 Генерисање геометрије - алгоритми за аутоматско 
и интерактивно генерисање геометрије 

Формирање модела: груби, фини и редуковани 
модел са усвајањем подструктура према свом 
задатку. 

06 Модуларни приступ и развој функција генерисања 
(основни облици - примитиви). 
Принцип сабирања примитива. 

Формирање модела: груби, фини и редуковани 
модел са усвајањем подструктура према свом 
задатку. 

07 1. Колоквијум: Приказ основних појмова анализе коначним елемен-
тима на одабраном моделу просторне структуре. 

08 Примена математичких операција на генерисање 
примитива. 

Анализа методом коначних елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

09 Упознавање са програмском подршком пруженом 
програмима SAP 2000, CATIA, Axis VM или 
KOMIPS. 

Анализа методом коначних елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

10 Компјутерска графика. Основи теорије еластич-
ности у методи коначних елемената. 

Анализа методом коначних елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

11 Метода коначних елемената: линијски, 
површински и запремински коначни елементи. 

Анализа методом коначнох елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

12 Прорачун носећих структура: статички и 
динамички (линеаран и нелинеаран). 
Анализа резултата прорачуна – обрада и анализа 
резултата са графичким и табеларним приказима. 

Анализа методом коначних елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

13 2. Колоквијум: Контрола предаја завршног модела. 

14 Елементи оптимизације. Расподела напона по 
конструкцији.  
Расподела енергије деформисања конструкције и 
приказ расподеле енергије по конструкцији. 

Анализа методом коначнох елемената конструкције 
према свом затаку (рачунски и графички приказ 
резултата анализе). 

 

Обавезна литература:  
1. Т. Манески – КОМПЈУТЕРСКО МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОРАЧУН СТРУКТУРА, Машински факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 1998. 
2. Т. Манески – РЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ ЧВРСТОЋЕ КОНСТРУКЦИЈА, Машински факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 2002. 
Препоручена литература: 

1. Д. Ковачевић - МКЕ МОДЕЛОВАЊЕ У АНАЛИЗИ КОНСТРУКЦИЈА, Грађевинска књига, Београд, 2006. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад дужине до 20-60 страна у зависности од тога да ли се рад ради индивидуално или групно. 

Критеријуми оцењивања: 
Позитивно оцењен 1. Колоквијум и предат и одбрањен семинарски рад. 
 



 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  
колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 50 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


