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Циљ предмета  

Упознавање студената са основним појмовима и теоријским знањима Механике крутих тела и 

основних принципа механике. Студент се упознаје са појмом силе, моментом, спрегом сила и 

системима сила. Стицање знања из анализе система сила, статике крутих тела,  прорачуна реакција 

веза и пресечних сила код статички одређених линијских носача идр. 

Исход предмета   

Стечена знања студентима треба да појачају способност за аналитичко дефинисање, инжењерских 

проблема, као и могућности студената да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме. 

Стечена су основна знања за праћење наставе из предмета Техничке механике 2, Отпорност 

материјала 1 и 2, Статике конструкција, металних и дрвених конструкција и др. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава има за циљ да оспособи студента да примењује теореме и формуле за статичку 

анализу проблема, коришћењем векторског рачуна. Кроз предавања и вежбе биће обрађена наставна 

поглављ и то: аксиоме статике, системи сила, везе и реакције веза, момент силе у односу на тачку и 

осу, тероја спрега сила, трење клизања и котрљања, појам стабилности против клизања и претурања. 

Затим, тежиште тела и површине, сложени носачи – тотална и делимична декомпозиција и одређивањ 

спољшњих и унутрашњих реакција веза, решеткасти носачи, пресечне силе код просторних и 

раванских линијских носача, виртуална померања, виртуални рад, општа једначина статике и њена 

примена на одређивању реакција веза, ланчаница – полигонална и континуална – основни појмови и 

реалације. 

Практична настава - вежбе 

Вежбе прате материју са предавања кроз изабране примере. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 

3 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбања су на табли уз делимично коришћење Power Point презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

колоквијуми 15 усмени испт 40 

Колоквијуми за ослобађање од 

писменог дела испита 

20 Укупно  

семинар-и    

 

 

 

 


