
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : М: Математика 

Назив предмета:  Механика непрекидних средина (MБ24) 

Наставник: Србољуб С. Симић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Да се студенти упознају са основним постулатима и проблемима механике непрекидних средина и 

математичким методама које се примењују у њиховој формулацији и анализи.  

Исход предмета  

Минимални: Да студент разуме основне постулате и законе механике непрекидних средина и 

сагледа улогу математичких метода у њиховом формулисању и решавању проблема.  

Пожељни: Да студент овлада применом математичких метода у анализи проблема механике 

непрекидних средина и успостави корелацију између физичких појава и њиховог описа у 

одговарајућим математичким појмовима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Векторска и тензорска алгебра и анализа: вектори, тензори, тензорски 

производ; симетрични и косо симетрични тензори, ортогонални тензори, поларна декомпозиција; 

скаларна, векторска и тензорска поља, интегралне теореме. Хипотеза континуума. Кинематика 

непрекидних средина: тело, конфигурација, кретање; референтни и просторни опис кретања; 

деформација, деформациони градијент; брзина, градијент брзине; убрзање. Силе у непрекидним 

срединама, тензор напона. Основне једначине: Лагранжов и Ојлеров опис; закон одржања масе, 

закони промене количине кретања и момента количине кретања, закон промене енергије. 

Конститутивне релације: модели непрекидних средина, ентропијска неједнакост. Модели 

непрекидних средина. Еластичност и термоеластичност. Идеални и вискозни флуиди, Навије-

Стоксове једначине. Идеални гасови, једначине гасне динамике, слаба решења, ударни таласи. 

Разређени гасови, функција расподеле брзина, интеракција честица, Болцманова једначина. 

Колизиони интеграл, колизионе инваријанте. Равнотежна расподела. Макроскопске једначине. H-

теорема, равнотежна стања, локална равнотежа. Моделне једначине. Гранични услови.  

Практична настава: Вежбе прате изложено градиво са теоријске наставе. На вежбама се 

илуструје примена теоријских резултата кроз решавање конкретних проблема. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Класична пленарна предавања праћена презентацијама и нумеричким симулацијама. Дискусија са 

студентима. На вежбама се раде карактеристични проблеми проблеми који илуструју основне 

концепте. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Колоквијуми 60 усмени испт 40 

 


