
Ф 111у;1 П'°I 111111.t!њt!рсю1х наук;~ Yн11вl'fH111·L· 1 .1 у Кр.11)'Јl'1щу 
Ј{,11·t•д1ы .1.1 М ,111шнс1,L' конс гpyКl(ll)L' 11 l'lt'XcНlll i.ЩllJY o/-t 1 Ч?! 

Р. Бр. 

1. 

" ·' 

6. 

7 

1 

ГЈ редлоr· тема :~а мастер радо11е 2020. 

- -----
п рсдмст/нас.:т(11111и1< l lacлon Кр;~так 01111с 

Примена рс~•1ущ1ра у t + 
. I{ Пос 1·.i111<a тсх1111'11<01 3,щ,1 rк,1 Ко11ц111111р.111.L' - Р.11ра;1а 1<011с1·ру1щ111Р 

P-a'il~Y 11~0\1.JIIO/\;'I 1 OllC'I ру11t.11ы: 1<ух11њс1<01 
п ф н 1 

Мо;џ•1111р.11ы• /\CJ1nнri 11 c1пnrra .шарат;~ 1111 ·чы,1а 1c·x111t11t<l' 1101<умсН'l;щ111е у 
ро . др . ,111а1ы 1·,1 :1,1 љу111тсњс во 1а СЛО " 

. COчl'l' l}Cpy. Мар1анониh ~ __ _ 

Примена p;i•iyнapa У 1 Кu11стру11tан.с машине за Пост;~щ,,1 rсхничко1· задатка - Ко 1щ11 1111ра1ы• - Разрада 1<011стру1щ111с 
раз1ЮЈУ 11ронз нод;~ . 

П ф Н 1<.1л11Gрщ:,1њс 11 дозирање Мо11е1111р,1њс /\с,юва и склопа машине и иэрад,1тсхн11ч1<е1101<уЈ1.1<:11т;щи1с у 

МР0. ·др ћ. 11рер;~ђL'но1· воhа и поврћа СЛD щфтвсру 
ар1а11ови 

11 рнЈ1.н•на p"1чv111ra v 
р.1 :!tн>.LY 11 р~нинод,1 

Проф.др В. 
Марјановић __ __ 

Пр11r-1сн 1 рЈ 11vнара .1/ 

paзuO)V ~UllJBO/\;J -

Проф. др В. 

Марјановиl1 

llp11м1·11.1 р.1'1ун.1р.1 у 

р.1111011 11ро1п11011:~ 

Проф др Н. 

_Марјшнтиll 

1111/J)l~l!J.5'1<11 Лll.ЫJll 

Проф. др Љница 
Иш1нон11ћ 

Метод!! 11роr,1•1ун.1 \ 
J1i1'11~i.Y_11p011 ill!)Д,I 

Др Мирко Благојснић, 

ред. проф. 

Кс11н·1py11c.111>L'11ум11е за 

l}'!'l l' 11 lfl'X01'101'CHt' 
мап•р111.1Ј1L' ( 1<л.ук) 

l311.1ve 11н,щиј,1 и 
.11111Ј1.н11111р м.1шинских 

CllCl'CJl.1<1 

Ј\11.11111 -1.111.111mн:1ш

дL'фuрм.щ1нню1· п ,111.а 

11111< 1озу11•1а1111ка 

Ј 1 щ 1.111 t<a 1ех1111ч1ю1· :џ;1.1·11,,1 Кон 111111111ы 1ы• - !'Ј:-~р.ща кщ1t•1·рую lllJL' -
Мо;џ• 111ра1ы~ /\СЈ!Ов.1 11с.;1,11011,111yJ1.111 t• 11 111раљ1 тех1н1ЧI\!' /ЏЖYML'll l',ЩlllL' у 
СЛО софтверу. 

Ущ1,(11.1 (ЫЗЈ\1с1'1 p.11-1.;i - coфтLH'f1Cl(ll а11.1п1 3,1ВН1уt'~И:-1;щ111у 11 .11! 11М <Щ11ЈУ 

r.1.11111111c1<11x c11cтcl'1;i - Пр11~1L'ри u11:iусл и :ы1111Јt' 11 :~11111'1;щ111с 

/lt'ф11111щ1tj<' Вс111т,1•1кр 111пl'J1111·<•111\11Jl' 11 М,11111111с1ш1· y ч<'llal Mor·yl1110t ·111 
llfHIMt'lll' McllllllllCl(()I' у•1сњ;~ у 1<р<·ап1в1111м ,1\{ 1 llllllOCT\IM;J f(()ll!"l'PYl1L.lll"I. 

Л11ал11:ы 11oc1·01t>lшx 11ро1нво;џ1. C11c1111t!1111<;i11111;i 01·р.~ш1 1 1 l'Њ.1. Ко11111111111ыње 

11 1111:1.1111 1юnor решења Моделиран«' o(i ·111к.1. Р;~зматрање llJIL'J1101· решења 
с1 с1·.~1101:1111п.1 кључннх упщ,1ј1н1л ф,11\а1р.1 у нндустр111с1<0м 11111<11ну. 

PL',\Jlltl l'll'li1JI 11р111<а.1 рРзу rта1 а 

У OICll11j1J 01101' Мо1L"Г('(1 pi1,'\J l<.Jllj(ll)\,1·1 трс(i,1 )(.\ llJНJllllll ,111,1 lll:IY 11,\llOlltl((I· 
/\Рфорr-а.щ11011ш· L га њ;~ 1\11K;JO.'JYI1'1;) 11111"1 {'l\llll'Jll11'1L' llТ.I '1 1111 м 11 YTl'M. у ту 
сврху Jt' 11рс• CU(;l\1 HL'OrlX0/\110 llJIO(l.l'IYHilЛI lt на11р.11111т11 зо />HЩL'JI 

/l'ДIШLll'IH.:HOI l(lllU!Opeдyктop.1 •• 1 Ј,1·111~1 на11р.ш111 н O;\l'(JIJclf)<lJYћll ,1Јlс1Т 11 
l'Лt'M"l I п· 1\н 1, юрс;~.у ктор i llt't •пхо;111t• 11 pt"111 нJ,11\llJI/ 11011п1ш,1 њ,1. 
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8. 

СЈ. 

1 () , 

1 1. 

12. 

13. 

14 

Ml'TO/IC.' 11pop.1•1y11;i у 
p<l:mojy 111ю11·що;џ1 

-~ ---1 

Др Мирко Благојевић, 

ред. проф. 

Мсх;шик<t лом<1 

Др Весна Марја новић, 

ва нр.проф. 

Лаке 1<ощ.·1·ру1щ_и~·с_' ---< 

Др Весна Марјановић, 

Вdнр.проф. 

---- ~----у ""'"ру """' "·""' '1~ l>O/la ка""""" • Tp<•fi,, "" " ":рш и "1"'1' ""' "'"""'' J 'llИ<>:l 
t<1111t•м,п н•ЈЈ<Ј и /\11Нi1Мl!ЧКЈ 

111юсн'11с1101 ц11 ю1орсдуктор.1, .1 ощр д.1 у нском од РЈ.М софтвера 
.111ат1зЈ ЈЏЩСТСllСНОГ 

1111 клорс;1уктора 

н il 11 ()Ј Ј СК()-/\С<\Ю pr..1a ци јс ко 
с1·;:~њс ЈС/\1101· конкрсктно1 

l<OllL'TpyКl\Hj C J(O I t'ЛCMCIJT<I 

Cil 11рСЈ 1 11110М 

-
Гран11•1на t..:тilљa •1с;1 11чних 

тан1<0:т;11111х конструкција 

11рсма ЕВРОКОДУ на 

ll)JllMt'PY 1tpCДllilllJJL'l'Hyтor· 

11пЈ11а 

(So/1dWorks, A11toclesk /11vent01,".) О;\рсдн н;:~јваж11 11јс KllllL'м,1п1•шc и 

/\ Иll<IM И 'IЈ{(.' 11арамстре npOJCKTOl\iШOJ' pe;1y1,·1·op.i (брзину, убр:ЫЊL', CllЛC,".). 

Уно;(. Мо11е1111рањс 1<0 11 струкциј1..:ко1· слсме11та. Дсфнннсањс 011·1·срсћсњi'I 

lf гр<1н11•11111х у1..:ло11а.Л11м111:1а HiJJJ()Hil 11 /\t'<јюрм.ЩИЈil ЗЈ / \t'O UL"i llfKJllJH e. 
Прtщс11а меt~1-.111.1c1·il111«11111н1111jaл11t•11рс; 111щ· 11 11зме 11 а мо/\СЛСI . Л11<111иза 

p<>зyлтil·r·;i. З<шљу• 1а1< 

Увод. Ос11овн11елементи11реднаnреп1ут11х 111та11ова и област 11р11м 1.:нс. 

П рорачу11 111.11111•1 н11х стања 11 pL'Ma Енроющу.Ко11структ1111110 об 1111 ковање 
11рt'/\на11рt•111ут~1х 111та11011.1 11 Јложс1111х )\l'/l"ПIV t 11ле ::iilтe:iaњa" З.1кп._v•1.1к. 

-- - + -
ЛС11<t:! 1ш11c1·nv1<1111it• -- - :..;·~ ~-~ј Прор;l'Ј\' 1111 "онстру11сањс 

Др Весна Марјаною111, 
ва нр.проф. 

1 

Jl'/\llL' ТЛlll<ОЗИДНЕ 
KOIICTPYIЩИJE у договору 

са к.i1щ11дilTOi't 

Увод. fl рора•1у Н К1!11L-1·рукц11јс. П [lOHL'p.1 11 рор.1чуна у НСКОМ .Щt'1'11i!ТНОЈ\Ј 
софтверу. Koм11лt'THil техни•1ка докуl'1с11тац11ја. Закључаt<. 

Љll<l' кощ·грук~IЈ~ 1- --- - --- r- -
flp0Jt'l<·1·011;111,L' једн~• JIAKE 
J<OllCTPYIЩИJ~ у /\Оговору Др Весна Марј;н1Оuић, 

uaнp.rrpoф. l'<l K;JllДll/\<lTOM 

-------1-
Mcx;:HJll'llotl!pcнocници 1 

2 П popa•1v11 11 1шнструкцща 

Др [)л;~жа Стој,1но1Јић, 

uанр.nроф. 

Трнбо11m·111.1 

маШШiСКllХ Cl1l'Тl'Mil 

Др Блажа Стојановић, 

вr~нр.проф. 

" 

конкрt''Ј'ЈЮ Ј' /\H'X.IHll'IKOГ 

11pt•11oc1111 к.1 

0;1pL'l11111;iн.e СЛ!ЈЈена 

11с ко 1н1111 lic њ.1 
од1·011,1p.t/\'lн.~1·11 fH' носн 11ка 

Уво/\. llрор.1чун J(()IJCTJ1YKl \llJC. ilpOllL'pil 11рора•1у11а у HCl<OM tl/\ t' КIJ.l'l JJ OM 

софтщ•ру Ком11лL•т11<1 тсх111!'11<а докумt•нт;щ11ј,1 . За1<љу•1а1<. 

1 у ()Ј(1111РУ OHOI' M(IП'l'p рада llPL'/\HИl)CllO јс ;1.1Ј{i1ЈЈД 11Д<1Т11 :шр111н 1 .1111ематску 

анатt·{у 11рсно~;ю1ка Tal{Oi)e, нотрсfilш it' 11pnp;iчyнilт1t О/(1·ш1ор11Р ДL'Јювс 
юн-11:трук1111Јс. li .1щ·1юну11 рор;1 чунil 11oтpcii110 ЈР 11а11р;шит11 0;11·011,1р,11ућ11 

M01\('JI lt п1му;1;щ111у pi1,'\<1 llJJCJIЩ' lllll{<J. 

t у ()J\J!ltpy \1.1,'\<1 б11 !1 с-11 шр111е1ю Cl<t:11l'pHMl'HT.1JIHO 111\рсl)инан.с.· CJ'Cll t'B<l 

1 11с1<01н1 111iн!н.;1о;џ·m1,1 р.1јуће1·11р1•1юсн н1'а . \! (11 1пнн.1ња iic б1п11 
рсатвова110 в.1 ypl'IJ.Jjy :1.1 11с111п1111ан.е стс11с1ы 11скор11111iн:-њ,1 АТ 200. 
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16. 

17. 

Триболоrија 

r.1,11111111ских с11стсма 
---; 

Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

Трибологија 

машинских система 

Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

Транспортни уређаји и 

машине 

Др Родољуб Вујанац, 

ванр. проф. 

Тр<1Н<.:11ортни урсl)аји 11 

у . --Г У оkв11ру раљ1 G11!1c извр 111 с110 е1<сщ•р111чL·11тал110 одрс1)1111ање ие11с11а ти 1\аЈ врсте ма:{ИВ<1 на 1 . 
• искор11шћсња а;11·овара1уhе1· 11рс1юсннка 11рименом ра3;1нчип1 х врста 

степен lfCf(Op1111111cњa . 
r уља. Ис11итивањ.1 ћс бити рсали:ю11;11ю на vpclJdJY за 11 с11ип1вањс стс 11 ена 

0;1пЈо,1ра1у ~с1· 11рсносника 1 АТ 200 
искори1111сњ;:~ . 

Триболизајн - моделирање, 
симулација и анализа 

фриЮ\ИОllОI' 1{011Тi1f(Ta 

Гра11итацион11 Г-IFO 

палспн1 регали 

У окnиру ращ1 биће извршено мо;1ст1рањс, симулација и анализа 

O/il'01Ji!p.1jyf1(>I' фрНКl\ИОНОГ l<OHTi!KT<1 

Грав11т,111ионн ваљк;~сти транс11ортери, ваљl(астс пруге, 11 ост<~nљснс 110/\ 
нагибом на патичку структуру 11алстю1 х рс1·ала обезбсl)ују 

фун1<ционисањс прото<tних склади111та (он:тсм ФИФО) које се с;~стојн у 

томе да ес складишна јединица која 11рва ylJe у "регал ни тунел" 11од 
дејством силе гравитације креће /\УЖ реr·алноr ходн и1<а и т;~ко мења свој 

положај у О/\ носу на место улагања напуштајући га прва. 

ма111инс 1 

_ 1_8_. _,__Др Р~~:1;.У:Р~~-"-а_ц_, _ _ т __ 'м" но избору сту мнт,, ! 
19. 

20. 

21. 

Ком111утсрска анализа 

конструкr џ1ја 
--ј 

Др Родољуб Вујанац, 

ванр. проф. 

Ком11јутсрсf(а а11ализа 

J(OIH l'PVIЩl1j<J 
-~1 

Др Родољуб Вујанац, 

ванр. проф. 

Коr.111јутс1к1i:а .~нал из,1 

конструкr1ија 

Др Родољуб Вујанац, 

оанр. проф. 

Прора•1ун и конструf(ција 

1<011 1оле и Њl'Нс везе за 

стуб 11рсма ЕСЗ 

11 рор;~чу11 11 конструкција 

Димс11:н1011исати н констру11сап1 1<011·m;1y 11 ње> ну ве:'у за cтyfi 11рсм ,1 t:СЗ. 

рсшеткаt:т11х носача према Диr.1снз1юш1t:ати и конструисати рсн1ст1<<1ст11 носач према ЕСЗ 

RC3 

l 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Тр.111с11орп111vpe!J;ijн11 

MctlllИllt' 
_ __Ј 

Др Ненад 

Милорадовиh,ван~ 

проф. 

Транспортни уређаји и 

ма111ине 

Др Ненад 

Милорадовић, ванр. 

проф. 

Тра нснортни уређаји и 

машине 

Др Ненад 

~------,-

Ваљкаст11 тра11с110ртсри 

0111 1 1тс намене 

Примена елеватора при 

унутра11Јљем гранснорту 

расуто~· терета 

Хоризонталн11 11ужни 

транспортер 

Прин1\1111рада.1<онструк11ија, кщы1<тер1н.:тикс, прорачун тр;~нс1юртсра. 

Пр11нци11 рад,1, конструкци ј а, к,1r.11<·1срщ:т11кс, 11рора•1ун тр,1нс1юртсра. 

Прин11и11 rыда, конструю1ија, К'1ГЈ<lктсристи 1<е, прорачун трi111с1 юртсра. 

ј 
Милорадовић, ванр. 

проф 

Транспортни урсl)аји 11 

ма111ине 
] Тема"" '"бору студс"та (у ј 

Прнн11нп ра;\,1, конструю1иј,1, карz11, 1еристи1<е, прорачун тр<1нс110ртсра. 
до1·овuру са кандидатом) Др Ненад 

Милорадовић, ванр. 

1ШQф_. 

Транспортни урсђаЈ11 и 
MiШIИllC 

Др Ненад 
Милорадовић, ванр. 

проф. 

Мст1ще ра:i1юја 

11 [10Н3 НО/\Э 

Лр Ненад Костић, 

доцент 

-т 
ТсмЈ по иэ()о ст снта , ру уд )() П р~нщ1111 11.1/\•1, конструю\ИЈа, 1{,1р.11, 1 ер111·тнке 
до1·овору с.1 1<;н1;џ1;џпоЈ1.1 

11рора•1ун тра11с11ортср.~ 

Об1н11<011.1 ње н 

ор11јснта1 \11Ј<1 /\~.:лова 

и·чыl)C'llliX Тl'ХНОЈIОЈ-Ијом 
30 llJT<lMlll' 

Уно/\. Техно11оп1јс 3[) 111·1.~мпс. Тсх1ю110111к 11 11с111ыu110 обли1<011;11ы'. 

Лн.11111:i,) а/\СЈ<ЈЈ,!ТЈIО Ј . облика и OJНIJCHTill\lfJC лс11ова. Закљу'IЈ\11. 
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28. 

29. 

30. 

31 

зз. 

34 

Мt:то,џ: раз1ш1.1 

11ро1вно;р 

Др Ненад Костић, 

доцент 

Методе развој,1 

проИЗВО/l<I 

Др Ненад Костић, 

доцент 

Методе р<1з1101а 

___ n_р~о_из 1юд.1 

Др Ненад Koc·rиl1, 

доцент 

Методе разво1а 

nроюво,1а ___ __, 

Др Ненад Костн l1, 

доцент 

Теорија еластичноС1 и 

Др Иван Ми '1еп1'1, 

доцент 

Др Иван Милетић, 

доцент 

Заваре нс 11 Ј11111с11Р 
IIO Н t'T(~Y К1 ! 111 с 

Др Иван Милетић, 

доцен1 

P.IЗ llOJ 11 ll JН!f>ICHЭ 

c11 t•мt·11.11·a конt·грукц111с 

нt•1п11111ка ttc фасаде 

Уво;1. Вс111 ш111с.1нс ф.н.:.щс 11 саставни с11смс11111. !\ро1сk"1·он,11ы• 
нt•1п11Ј111с.11111х ф.н.:.111а Ра·що11шнt·1·ру1щиЈt' у СЛ!) окружењу. !lрнr.н~rи. 

Примена PLM софтвера за Увод. А11ал11за 11роблсма ортопедије и примена 1<0нстру1щијск 11х решења. 

раэ1101 ортопедских Дсф~1 нисан с техничког :iа;1ат1<а. Примена PLM софтвера 'i,1 ра:шо1 

1 юм.1га 'Ја l<OHCTPYKl\llJ<.' 

l<o 1 н.-гру 11са 11,е 

х11111му1111 1 11<01 слс ватора 

11р11мсном метода развоја 

производа 

llрнмсн,1 савремених 

r-1t•тод.1 :i.1 р.1.шој 
/((Jltti'P} Кl\ИЈР у САО 

окр\'itН!њу 

С.11в1ј,1њL' 111юча 

Решаван.с 111ю6;1~ма 

с: 1 ,1би111юст11 штапова 

11риме1~оr-1 методе енергије 

1\pop,1'1Vl1 IIOCllВOCТl1 
i<IB,IJH'llllX Cll0Jl'll3 1\0,( 

1mщ·1·руЮЏIЈС ОД 

L~1;111;џ1рдн11х 11рофњ1а 11 
11 ю11а щm1\lсном EtlЗ 

t г:111д.1р;џ1на11p11r-1epy 

Ј\!ОСТ;Ј 

Уво;\. Елс11атор 11 11 11>11 1·ова 11р 11 мен<Ј. Хидраулуч к11 t'Ј1t• 1 1,порн 11 11.ихов 
п1ю1ы• 1у 11 Постављ.11ы• тсхю1111<01 з;:щатка 11 ра3ВОЈ 1<011с1·рую 1и јс 

хилр<~уЈЈ И '11(01 ' CJIL'Baтopa. А нализа решења. 

Уво/\. Cнipcr.1t!11~ мсНЈ;\l' ·:1;i р.1:.шој 11ро11:ннщ.1. llp11мc11a ~1стсцil :џ р.1:тој 

1<011t 1·ру1щ11Јt! у CAD 01;ружсн.у. 

Увод. Ус 1,111и pa11110тt'>l\c 11 io•1a оптсрсћеннх Hil с.ЈНllЈ'1ЊС. Р11:1ЈВl'11п11 
VL'JIOllll ()("1,111"1 11,41 11110•1,1 11 lbl\XOll .YTl11\<tj li(I c.111111a 11.t• llt"П\X l lpимcpli. 

Уво;\. Мснща t•11cp1·111c. Ус1101111 р;~внотежс. Пр11мt•11,1 мстощ• t•11cp1·111c 1ы 
0;1реl)и11.11ы• щ111п1чне силе притиснутих штапова /ЈримРрн. 

Увод. Ot но1111t• rcopllJCl<l' tJOL'Тaвi-:c. Пр11мсн.1 ЕЦЗ l lclllJl.lpд.1. !lредлu1 
конс~ PYl\l\llJL' r.юс-1.1. Анали.ы оптерећсњ,1 l(OHl"I ру1щ111с f>IOL 1 а. П p11r.1cp. 
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- --
Заварене и л иве не П рор;1чун конструкције 

- KOHCTOYIЩllje 11рименом l:ЩЗ стандар/\а 1 У•од. О"'°""е теоријске ооmнке. Прсдло•· конструкције "ле. Анолиза 35. 
Др Иван Милетић, на 11римеру производне 011тсрсћсњ<1 конструкције хале. Примена ЕЦ3 ста ндарда. Пример. 

доцент хале у региону Шумадије 

Заварене и ливене 1 

36. констоvкције Контрола заварених Увод. Врсте контроле заварених спојева. Контроле заварен их спојева без 
Др Иван Милетић, спојева без разарањаија разарања. Закључак. 

доцент 

Поузданост у развоју 
Увод.Пр111<аз методоло1·11ј е ФТА. Анализа структуре и начина 

машинскнх система Анал иза стабла отказа функционисања техничкоr· система. Форr.1ирање стабла отказа. 

37. конкретног техничког Квантитативна анализа стабла отказа. О/\рсђивање критичних целина 

Проф. др Д. Ћатић 
система система са ас11екта поузданости и сигурности функционисања. 

Дефинисање мера за побољшање квалитета. Закључак. 

Поузданост у развоју 
Примена симулационе 

Увод. Историјат развоја методе Монте Карло, Теоријске основе, Примена 
машинских система 

методе Монте Карло у 
меТОf\е у вероватносном прорачуну елемената машинских система, 

38. Одређивање рас11оделе сложене случајне променљиве применом 
вероватносном 

разм<1тране методе, Примери 11римене, Предн ости и недостаци метоf\е у 
Проф. др Д. Ћатић 11ројектопању 

оююсу на /\руге, Закључак 

----
Испитивање 

Убрзана ис11итивања 
Увод. Значај 11оступака убрзаних исп 11тивања. Подела поступака убрзаних 

машинских испитивања, Детаљан приказ изабраних 1юступака убрзаних ис11итивања, 39. 
конструкција 

елемената машинских 
Примери практичне примене, Закључак. 

система 

Про~: др Д. Ћатић 

Индустријски дизајн Моделирање и оцена Анализа постојећих производа. С11ецификација ограничења. Концн11ирањс 
,____ 

индустриЈС•<ог 11роизвода и /\ИЗај11 новог решења. Мо11еm1рањс облика. Разматрање идејног решења 
40. Проф. др Лозица (Кандидат у договору са са становишта кљу•1них у-гицајних фактора у индустријском ;1 11зајну. 

Ивановић ментором бира Реалистичан приказ резултата. 

индустриј ски производ) 

Методе 11рорачуна у 

1 

рi!зноју 11р011ЗВО/\а llумсрич1<а <lналнза 
1---

чврстоће конЈ<ретног А11алити•11<и и нумерички 11рорачу11, 11р11мсном МКЕ, напона и 41 . 
Лроф. др Зорица 

1 

маш и 11с1<01 · ел~мснта или 1 деформација ан ол ю и рон о•· елом е нта ( к0>.струкци је). 
Ћорl)евић 

Ј<онструЈ<цијс 

1 -
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..,.. ·-
Ком1ю:~ 1пне Молелирање 11 структурна 

1<011струкције аналнза 1<онкретног Мо;1елирање и на11он ско-деформа1111011а а нализа, применом MKF., 
42. 

>--

1 
изабран о~- елемента (конструкције) иэраlЈеног од композитних елемента ил и 

Проф. др Зорица 1<0нструкције ол материјала или комбинације метала и композитних материјала. 
Ђорђевић КОМГIОЗИТНИХ материјала 

Методе прорачуна у Ко11сrру1щија и 
Опис различитих концеrщија ветротурби на, анал иза различ итих облика и развоју производа 

стру1пурна анал иза 43. материјала :-ia израду лопатица ротора, моделирање и структурна аналюа 
Проф. др Зорица 

ло11ати1 1е ротора 
усвојене концепциј е лопати 1 1е. 

Ђорђевиh 
ветротурбине 

Напомене: 

• Студент бира једну од понуђених тема у договору са предметним наставником. 

• Студент може, у договору са изабраним ментором, предложити тему, кој а мора бити у складу са правилима за теме дипломских 
радова датим у Књизи предмета Факултета инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу. 

• Студент 110;1носи Катедри захтев за олобрењс теме најкасније до 2. марта 2020. користећи п риложени формулар. 

• Тему, ко11це1щију и садржај 11ре;\ложс но1- рада 0;1обрава Кате11ра по пријему захтева . 

• Обавезне су редовне консултације са ю<1Gра11им ментором. 

7 



Факултет инжењерских н аука Универзитета у Крагујев цу 

Катедра за Ма 11 1инс 1<е 1<0 11стру1щије и мех;:~низаци ју bf-1 1 4P'L 

Предлог тема за завршне радове 2020. 

Р. Бр. Предмет/наставни к Н аслов Кратак опис 

Инжењерски алати 
- Толера нције у САО Толе ранције дим ензија, облика и положаја и квалитета обрађених 1. nроф. др Ненад 

софтверу повр 111 ина у САО софтверу. Моделирање и управљање толеранција ма. 
Марјановић 

Инжењерски алати 
Моделирање и анализа Увод - Моделирање радног окружења - Моделирање оператора -

2. nроф. др Ненад ергономије у САО Моделирање и анализа радних операција и оптерећења оператора -
Марјановић софтверима Пример~~ . 

Инжењерски алати 
Моделирање делова од Увод - Радн о окружење за моделирање делова од лима - Алати за 3. nроф. др Ненад 

Марјановић 
лима у САО окружењу моделирање лелова ол лима - Одређивање раз вијеног стања - Примери. 

__Qснояи конструисања 
Конструисање Увод - Типиза ција - Ко 1 1 1 иЈев критеријум сличности - Пример тип изиране 4. nроф. др Н е над 

Марјановић 
фамилије производа фамилије производа 

Основи конст уисања 

Конструисање Увод - Дефинисање функција које треба да извр111ава конструюtија -
5. nроф. др Не над универзалног радног Конципирање - Разрада конструкци је - Моделирање делова и склопа 

Марјановић стола за обраду дрвета конструкције и из рала техничке документа11ије. 

6. 
Основи конструисања Аутоматизација 

Основе пресован их склопова - Развој софтвера за прорачун пресованих 
nроф. др Ненад прорачуна пресова ног 

склопова - Тест примери 
Марјановић склопа 

Компјутерско 

моделирање и 

симулације ма11 1инских У оквиру овог завр111ноr рада канлидат ће систематизовати теоријске 

7. елемената и Терм ички прорачун основе термичког прорачуна механич ких преносника сна ге, а затим he 

конструкција пужног редуктора извршити термички прорачун јед но г конкретног пужног редуктора 

(а налитички и у н еком од PLM софтвера). 
Др Мирко Благојевић, 

ред. проф. 

-

1 



Компјутерско 

моделирање и 

си мулације машинских 
Пројектояање 

У оквиру овог завр11111о г р;:~ла кандидат треба да изRр 111 и прорачун 

8. елемената и 
двостепен ог 

двостепеног ци клоредуктора класичне концепције, да у неком ол PLM 

конструкција 
цикло редуктора 

софтвера изради њего А ЗО модел и да уради анализу напон ска-

деформационог стања витал н их елемената пројектованог редуктора. 
Др Мирко Благојевић , 

ред. проф . 

Ма 11 1ински елементи 2 1 lројектоnање 
У окяиру овог заnр 11 1ног рада кандилат треба да изв р111и пројектоАање 

полуаутоматске 
ма11 1 и не за вакумирање прехрамбених произ яода . Реч јс о полуаутоматској 9. Др Мирко Благојевић, ма111ине за Rакумирање 
машини преклоп ног типа. Капацитет ма ruине ограничава њену прим ену у 

ред. проф. прехрамбених 
оквиру малих породичних компанија. 

произ вода 

Отпооност материјала 
Ре111авање проблема из Увод. Приказ софтвера за решавање статички одређених и статички 

1 О. Др Весна Марјановић , 
Отпорности материјала неодређених проблема иэ отпорности материјала. Неколико 

паир .проф 
кори 111 h ењем карактеристи•1них пример;:~ (моменти инерције,а ксијал н о н;:~презање, 

доступних софтnера увијање, са пи јањ ... ).Закључак. 

Метал не конструкци 1е 
Пројектовање Увод. Основн и елементи предна прегнутих шт;:~пов;:~ и област 

11 . Др Весна Марјановић, 
преднап регнутих приме не.Конструкти вно обли1<0оање преднап регнутих штапова 

ва нр .проф. 
шта пооа изложених изложених дејстnу силе затезања. Пример прорачуна и конструкцијско 

дејству силе затезања ре 111 ење .. Закључак. 

М еталне конструкције 
Металне лаке 

Увод. Подела ко 11 стру1щија и типови металних лаких конструкција. 
12. 

Др Весна Марјановић, конструкције 
Прорачун п рема нај н овијм ста ндардима. Пример прорачун а и конструкције 

ва но .проф . једн е лаке металне конструкције .За кључак. 
.._ --- -

Металне конструкције Пројектовање јед не 

заварен е МЕТАЛН Е 
Увод. Прорачун конструкције. Ко~1Плетна техничка локументација. 13. Др Весна Марјановић, КОНСТРУКЦИ Ј Е у 
Закључ ак. 

ва нр .проф. дого нору са 

к;:~ндидатом 

Металне констрvкциiе Пројектовање једне 

МЕТАЛНЕ Увод. 1 lрорачун конструкције. Комплетна тех нич ка документа ција. 
14. Др Весна Марјановић, КОНСТРУКЦИЈ Е у Закључак. 

ва нр .проф. 
договору са 

ка ндидатом 
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-
Механички преносн~щ11 llрорачун и У окnиру за nр111ног рада кандидат треба ла и знр111и юбор и прорачун 

1 -
15. Др Блажа Стојановић, конструкци1а ланчаног олговараЈуhег ланчаног преносника. Такоl)е, потребно ЈС конструисати и 

ванр.nроф. редуктора прорачунати ланчани редуктор. 
1 -

Механички преносници Прорачун 11 У оквиру завршног рада кандидат треба ла юнр11111 избор и прорачун 
1 

t-- - конструкција зупчасто- одгонарајућег зупчасто-каиш ног преносника. Тако lЈе, потребно је 16. Др Блажа Стојановић, каи~11ног редуктора за конструисати и прорачунати зупчасто каи111н11 редуктор. Дати опис и 
ва нр .проф. кон кретну машину карактеристике одгова рајуће машине. 

t-

Механички преноснини 
l<инематика удвојеног У око иру заnр111ног рада ка ндидат треба да из11р111 и 1<инематску анал изу 17. 

Др Блажа Стојановић, карданског преносника удnојеног карданског преносника. 
ванр.nроф. 

Механички преносници Прорачун и У оквиру завршног рада кандидат треба да юврши избор и прорачун 
18. конструкција одгонарајућег карданског преносника. Такође, потребно је конструисати и 

Др Блажа Стојановић, карданског преносника прорачунати кардански преносни к. Дати оп ис и карактеристике 
ванр.nроф. за конкретну ма111ину олгоnарајуhе ма111ине. 

1 

,___ 

Механички преносниц11 l lpopaчy11 11 У 01<11 11ру Јаnр111 11 ог рала ка ндидат треба да и :тр111и избор и прора•1у11 - 1 

19. Др Блажа Стојановић , ко11стру1щ11 ја 1юш1х о;tгоп<1рајуhег пре11ос11ика. Такође, потреб110 Је 1<011струисат11 и 

ванр .r1роф. преносн11ка снаге I прорачунати дати преносник. 
Осиони транспортних 

Карактеристике, подела и принцип рада специјалне nрсте дизалица за рад 
ма111ина 

20. Регал не лизал и це 
у рег;:~лним с 1<лали111тим а транслатори (регал не дизалице) КО Је се 

Др Родољуб Вујанац, рюл 11 кују од класичних nиљу111кара по томе 11по 11ису слобол11 0 покретне 

ванр. проф. neh су nсза нс за 111 ине и кре l1у се у ходнинима нзмсlЈу регала. 

Осиони транспортних 1 lови приступ 
ма111ина прорачуну и избору Избор ужета дизаличних уређаја према саnременим CPllC Ell стандардима; 2 1. 

Др Родољуб Вујанац, 
ужета дизаличних паралела са претходном праксом 

ванр. проф. 
уређаја 

- -
Оснони транспортних 

ма111ина 

Моснс лизали нс· 
1 lолела, карактерист11 кс, осн овни елементи мос11 11 х дизалица. Упоредна 22. анализа европских 

Др Родољуб Вујанац, 
произвођача 

анализа карактери стика нодеhих енропских произво l)ача 

1 

ванр. проф. 

23. Основи транспортних _:r- " _ - - ,_,;:: __ 
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ма~1 1 и11а сту;џ.! Ј ЈТ<Ј 

Др Родољуб Вујанац, 

ва нр. проф. 
- - ~ - - --- -

Оснони транспортн их 

машина 

24. 
l<уке као захнатна 

У лога, конс-rрукција, 11ачи11 11збора , прорачу11 . Др Ненад средства кол дизалица 

Милорадовић , 

ва нр. проф . 

-
Основи транспорт11 их 

машина 

25. 
Механичке грабилице 

У лога, конс-rрукција, начин избора, прорачун . Др Ненад за расуте терете 

Милорадовић, 

ва нр .проф . 

-
Основи транспортннх 

ма11 1ина 
Опрема за л 11зање 

26. терета код дизаличних 
Улога, конструкц~1Ја, нач1111 юбора, карактеристике, прорачун . Hocehe 

Др Ненад греде, хватаљке, принезн1ще, траке, ужад и лан ни. 

Милорадовић, ма111ина 

ва нр.проф. 

Осн они тран спортн 11 х 

ма 11 1ина 

Тема по избору 

27. Др Ненад студента (у догоnору са Улога, конструкција, н .~чин юбора, прорачун . 

Милорадовић, ка ндидатом) 

ванр.проф . 

Ос11они транспорт11 11 х 

ма 11111 11 а 
Тема 110 юбору 1- -

28. Др Ненад студента (у дoronopy са Уло 1·а, конструкција, начин избора, прорачун. 

Милорадовић , ка ндндатом) 

ва нр.проф. 
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ОсноF1и конструисања 
Анализа и могућности 

1 
унаnре l)ења 

29. конструкције Уоо11. Кр1пичка анализа конструкциј е. П ред ности и н едостаци. Могу!~ ности 

Др Ненад Костиh , полуаутоматске и предлоз и унапређења конструкције. 

1 
доцент снајперске пушке (М 

76) ·-
Основи констру11сања У лога и значај 

зо. Др Ненад Костић , 11новани1е у про 11есу 
Увод. По1а~1 11 ноnац111е. Могуl~ности 11 методе стщ:1р<1ња иновације у про 11есу 

доцент конструисања 
ко 11стру1к,1њ.з. Пр11мери и римене. Улога 11 з 11а•щј1111он;:~ц11је . 

Осн оRи конструисања Толеранци је и 
31 . Др Ненад Костић, 11алегања у САО 

Уоол. Толе ранције и налегања код машинских конструкција . Примена и рад 

са толеранцијама и налегањима у САО окружењу. Пр11мери. 
доцент окружењу 1 

Примена рачунара у Конструисање уређаја 

1 
PaЗROiV ПРО11ЗRОДа за исп ити вање и 

Унод. llапрезања и деформације. Конципирање конструкције. Разnој и 
32. анализу основни х разрада ко нструкције. Примери 11 начин примене. 

1 

Др Ненад Костић, 
напрезања и 

доцент 

- деформациј а 

Метал не 11 дрnснс 
Класификација 

конструкци1с 

33. попречних пресека Увод. Еврокод стандард. Класификација попречних пресека. llримена 

Др Ненад Костић , према ЕRрокод F.Rрокода. При мери. 

доцент стандарду 

Отпорност матсри1ала 
Ре111авt1њс стати чки 

неолређенихзадатака 
У 1юл. А1<с111ал110 напрезање. Статички неодреl)е11 и задаци при а l<СИЈЭЈЈ НОМ 

34. 
Др Иван Милетић, 

при аксијал ном 
напрезању. Примена Вилиотовог плана померања. Примери . 

доцент 
напрезању 

----1 --
Отпорност материјала 

- llримена М а 1<сnел-

Моро не методе за 
Увод. Са 11 11јање с илама. Статички нсо;1ређс 11 и проблеми код рамоRа. 

35. 
Др Иван МилеЋtћ, 

ре1 1Јаоање статички 
l l римена Максвел- МороRе методе. П римери. 

неодређених задатака 
доцент 

код рамова 

~- - -
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Отпорност материјала Примена Ј<ла пејроновс 

методе за одређивање 
Уnол. Сав ија ње силама. Статички н еодређени проблеми код rредни х 

36. 
Др Иван Милетић, 

отпора ослонаца 
носача. 1 l римена Ј<лапејронове методе. ll римери. 

доцент 
статички гредних 

н осача 

Отпорност материјала Примена методе 

деформацијског рада за 
Уnод. Савијање силама . Статич f(И н еодређе ни проблеми f(ОД рамоnа. 

37. Др Иван Милетић, ре 111 авање статички 
1 lрим ена методе деформацијс1<ог рада. 1 lримери . 

доцент неолређенихnроблема 

рамова 

Отпорност материјала 

38. 
Анализа оквирних 

Увод. Анализа и подела оквирних носача према Е Н нормама. Примери . 
Др Иван Милетић, н осача 

доцент 

Механизм и машина 
1 

Механизми брисача Уводна раз матрања. 1 l реrлед , анал иза и д искусија ко нструкцијских 
39. 

Др Саша јовановић, ветробра нског ста кла решења. Примен а у аутомобилској индустр ији. 

доцент 

- -
Механизми машина 

40. - Управљачки механизми Уnод. Констру1<цијска ре1 11ења упраnља•1ки х меха низа ма КО/\ моторни х 

Др Саша Јовановић, код моторних воз ила nозила. Упоредна а нал иза n ри 1<аза ни х решења. 

доцент 

Механ изм и ма111ина Поделазупчастих преносн и ка.Ки н ематиказупчастихпреносникаса 

41. 
Ки немати ка зупчастих 

непокретним осама. Ки немати ка зупчасти х преносни ка са покретним 

Др Саша Јовановић, 
прен осни ка 

осама. 

доцент 

Механизми ма111 ин а 
llриме на брегастих 

4 2. 
механиза~1а кол мотора Уводне напомене. Врсте б регастих меха низама. Конструкција профила 

Др Саша Јовановић, са унутрашњим брега. Примена брегастих механизама 1<од мотора СУС. 

доцент сагоревањем 
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Механизми ма111ина 
Механ изми са 1 

43. 
периодично прекилним 

Унодне напомене. Примери овог типа механизама. Кинемати ка и примена. 
Др Саша Јовановић , кретањем -

доцент кинематика и примена 

44. Поузданост машинских 
Показатељи Увод, Подела показатеља поузданости , Показатељи исправног рада. 

1 

система 
поуздан ости елемената Показатељи трајност11 , 1 lоказ;пељи готовости. Е1<ономски показатељи 

ма111 инских система поузданости, Закључа1<. 
Проф. др Д. Ћатић 

Поузданост ма111инских 
Увод, Подела поступака за алокацију (расподелу) поузданости, Методе за система 

4 5. Алокација поузданости алокаци ју поузданости са аспекта техничких захтева, Примери практичне 

Проф. др Д. Ћатић 
примене метода за алокацију поузданости, Закључак. 

Поузда ност ма111инских 
Увод, Приказ објекта аналюе, Структура и начи н функционисања, 

система А нал иза отказа 

46. елемената конкретног 
Методологија а налюе стабла отказа. Формирање стабла отказа 

разматра ног објекта, Ква нтитатинна анализа стабла отказа , Анализа 

Проф. др Д. Ћатић 
ма111и11с1<ог система 

начина и последица отказа, Одређивање критичн их елемената, Закључак. 

Поузданост ма11 1 и11с~<их 
Разарање елемената 

Увод, Хемијс1<а корозија, F:ле1прохем ијска корозија, Класификација 

си стема t<орозијс према усло11има спољне средине, Примери реални х елемената 
47. ма111инских си стема 

машинских систеr-1;:~ КОЈИ су отказали услед корозије, Методе за понеhање 

Проф. др Д. Ћатић 
услед корозије 

отпорности елемената на корозионо разарање, Закључак. 

Поузданост ма1uинских 
Методе за понеhање 

Унод, Значај поузданости машинских система, Утицаји на поузданост, 
система Начини за остваривање поузда ности, Избор материјала, Конструктивн е 

4!3. поузданости 
методе за понећање поузданости, Технолошке методе за повећање 

Проф. др Д. Ћатић машинских система 
поузданости, Закључак. 

Техничко цртање са Израда конструкционе 

ком ПЈутерском граф и ком локум снта11ијс 

49. 
ма111инског склопа Моделирање ма111ин ског склопа и генерисање његове конструкцион е 

Проф. др Лозица 
(Кандидат у договору документације. 

са ментором бира 
Ивановић 

ма 111ински склоп ) 
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~ 

50. 

51. 

52. 

-
53. 

1 

1 

[ с-

54. 

f\lа1ш111с1п1 елеr-1снп1 

Проф. др Зорица 

Ђорђевић 

Машински елементи 11 

Проф. др Зорица 

Ђорђевић 

Машински елементи 11 

Проф. др Зорица 

Ђорђевиh 

Машински елемент~ 

Проф. др Зорица 

Ђорђевић 
____. 

Примена 

б11оком1юзитних 

м<1тери1ала у 11зради 

r-мши 11ских елеме ната 

Прорачун вратила и 

осовина по 

1<ритеријуму 

ди11амичке 

стаб ил ности 

Композитна клизна 

лежишта 

Пре1·лсд и анал иза 

1<0нl-1·рукцијских 

рс111t•њ<1 1~е11трифуга за 

мед 

Машински елементи 

Проф. др Зорица 

Ђорђевић ]
Конструкција и анализа 
компонената погонског 

дt•ла ветротурб 11на 

Дефнни1џ11.1 i>110ком1ю:111т.1. Врсте 11 кар<1hтсрн( 1·11кс щн1р(щн11х 11л,1к<1на. 
Мо1·ућнос1·11 11р11мсн t• Сiноком1юзита за и:1рt1;1у ма1111111сn11х cner-1c11aтa. 

11редноt111 , нt•достац11, могућност рециклнр<Јња. 

Одре l) ивање критичног броја об ртаја при увијању вратилtl, Критични број 

обртаја 11ри са вијању вратила. Прорачун стеr1с11а сигурн ости у 011н осу на 
динамич 1<у стtlб 11л н сн:т, Пример одређивањ<~ 1<р нт11•11ю 1· броја об ртаја 

вр<~тила. 

Предности и 11едосrа 1111 1<л изних лежишта О/\ ком позитних материјала, 

могућносrи приме не композитних клизних лежишта, 11рорачун 

носивости, ... 

-------------! 

Ан<11н1за 1юtтојеl111х конtтрую1ијских решења 11с 11тр11фу1·а :Jcl r-1сд, 11р11Нципи 
ра1џ1, добре 11 ·10111с осоG11нс. Предлог новог ре111ења. 

Оп ис различитих концепција ветротурбина, компоненте ветротурбина 
(лопатице, редуктор11, 1·снератори, ... ), конструкција и 011ис елемената 

ПОГОНСКО!' ДСЛ<Ј турб11н<1 (вратила, реду1<тори. с1 юјн 1ще 11 l<ОЧ НИl\С" .. ). 

J (tllJOMCllC: 

• Студент бира jeдliY од no11ylJt>1111x Tl'~1a у договору са предметним 11аставн11ко~1 
• Студент може, у договору са изабраним ментором, предложити тему, која мора 611 r11 у складу са правилима за теме завршних радова дат11м у Књизи 

пред~1ета Факултета 11нжењсрск11х 11аук<1 Универзитета у Крагујевцу. 

• Студент лодноп1 К<1тедр11 :1ахн•11 ~а одобрење те~1е 11а1касн11је 2. ~1арта 2019. 1·01111111• кор11сrећи приложени фор~1улар. 
• Те:-1у, концепт 11 садржа) 11редлож1•11111 ра/џ1 одобрава Катедра ло 11р11Је~1у захтсо,1 . 

• (Ј(ј,~ве.>11е су редов11с кощ-у:п .ЩllJl' с.1 111.1iiра1н1м ~1t'11торо~1. 
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