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Циљ предмета 
Студент стиче основна знања о пограничном слоју и турбуленцији. Циљ предмета је да се студент упозна са 
математичком теоријом граничног слоја и настајањем и карактеристикама турбулентног тока. Такође стиче 
увид у теорију затварања једначина хидродинамике атмосфере. 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене опште способности 
праћења стручне литературе, анализе различитих решења и одабир најадекватнијег решења. Оспособљен је 
за разумевање процеса који карактеришу погранични слој, као и да разуме и влада коришћењем 
математичких и нумеричких метода. Све ово га квалификује за рад у научно-истраживачким институцијама 
од важности за метеорологију. Поседује и оспособљеност за самосталан рад и основу за наставак 
школовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Ламинарни гранични слојеви. Увод. Појам граничног слоја. Математичка теорија граничног слоја. 
Лиминарни гранични слојеви. 
 Турбулентни гранични слојеви. Настајање турбуленције. Математички опис турбулентног тока. Ток 
флуида преко равне плоче. Закон зида и закон дефекта. Стратификовани флуиди: конвективни измешани 
слој. Стратификовани флуиди: стабилни гранични слој. 
 Моделовање турбулентних токова. Увод. Проблем затварања и први покушаји његовог решавања. 
Теорија затварања 2-ог реда. Хијерархија система једначина код затварања 2-ог реда. Проблем 
реализабилности система једначина код затварања 2-ог реда.  
 Критике теорија затварања 2-ог реда. Теорија затварања 3-ог реда. Нелокални покушаји затварања. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
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