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Нема -
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са основним принципима механике флуида: хидростатика и силе флуида у мировању на контуру,
устаљено кретање флуида у цијевима и отвореним токовима, као и са силама отпора усљед кретања флуида.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Након успјешно завршетка овог предмета, студент ће бити способан да: 1) Израчунава хидростатичке
притиске унутар флуида у мировању; 2) Одређује хидростатичке силе на чврсте контуре које су у контакту са
флуидом; 3) Израчунава основне хидродинамичке величине код течења флуида у цијевима; 4) Одређује
основне параметре хидрауличких машина - пумпи и турбина; 5) Одређује хидродинамичке отпоре на тијела
која се налазе у хомогеној флуидној струји; 6) Израчунава основне хидродинамичке величине везане за
отворене токове.
Садржај предмета:
Увод. Објашњење организације предмета. Критеријуми за добијање потписа. Начин полагања испита. Увод у
механику флуида. Основна својства флуида. Објашњење организације вјежбања. Критеријуми за добијање
потписа. Хидростатика. Извођење основне једначине хидростатике. Услови под којима важи. Пијезометарска
кота. Примјери са једним и више флуида, са отвореним и затвореним судом. Притисак. Мјерење притиска.
Хоризонтална компонента хидростатичке силе. Вертикална компонента хидростатичке силе. Равански
задатак. Укупна сила. Динамика стаљених струја. Флуидна струја и њен попречни пресјек. Једначина
континуитета за хомоген флуид. Динамичка једначина прилагођена коначној маси флуидне струје. Енергија
по јединици тежине флуида. Енергетска једначина (једначина механичке енергије) прилагођена коначној аси
флуидне струје. Практични примјери примјене динамичке и енергетске једначине за течење у цијевима и
истицање кроз отвор. Цртање пијезометарске и енергетске линије. Губици енергије, начин прорачуна.
Измјена енергије између струје и чврсте границе-пумпе и турбине. Увод  имензионалну анализу. Примјер са
простом гредом. Примјер са опструјавањем тијела. Увод у моделе. Сличност. Фрудова и Рејнолдсова
сличност. Примјери одређивања размјере за моделе хидротехничких објеката. Хидродинамички отпори при
устаљеном течењу у кружној цијеви. римјена динамичке и енергетске једначине. Тангенцијални напон и
зауставни притисак. Ламинарни и турбулентни режим течења. Хидродинамички отпори танког тијела
(отпори трења) у флуидној струји. Гранични слој уз равну плочу. Ламинарни и турбулентни гранични слој.
ангенцијални напон уз равну плочу. Примјери прорачуна отпора. Отпори облика у неограниченој
равномјерној флуидној струји. Отпори тијела и оптерећење грађевинских конструкција вјетром. Узроци
вибрација. Примјери. Увод у отворене токове. Једнолико и неједнолико течење. Основни појмови: нормална
дубина, критична дубина. Режими течења.  Хидраулички скок. Теоријски дио: основни појмови, област и
начин изучавања, основни појмови (брзина, трајекторија, материјални извод, струјница, емисиона линија).
Теоријски дио лабораторијског испитивања појава из области механике флуида. Лабораторијске вјежбе* (на
основу видео снимака мјерења у хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Београду).
Метод наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, консултације и лабораторијске вјежбе.
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Облици провјере знања
Похађање
наставе 5 бодова Практични рад 5 бодова Домаћи задаци 10 бодова

Колоквијум 1 10 бодова Колоквијум 2 10 бодова Колоквијум 3 10 бодова



Писмени дио 21 бод Усмени дио 29 бодова
Домаћи задаци су обавезни. При томе, сваки задатак урађен тачно и на вријеме носи по један бод (10
задатака=10 бодова). Неурађени или некомплетни задаци се враћају на дораду, без бодова. Практичан рад
(лабораторијске вјежбе) је такође обавезан (2 задатка-5 бодова). Предвиђена су 3 колоквијума (10+10+10=30
бодова). Уколико студент на поједином колоквијуму добије више од 5 бодова, стиче право да одмах добије
пропорционалан број бодова на писменом дијелу испита (Примјер: 18 бодова на колоквијумима=60 %.
Студент не мора да полаже писмени дио испита, признаје се 60 % од 21 бодова =12,6 бодова). Студент који
није полагао колоквијуме, може преко писменог испита да освоји максималан број бодова (30+21=51). На
усменом дијелу испита се захтијева више од 50 % од могућег броја бодова (15 бодова).
Посебна назнака за предмет:
Настава се може изводити на енглеском језику.
Име и презиме наставника који је припремио податке:
Доц. др Ненад Јаћимовић


