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Одлуком

Наставно-научног

Крагујевцу, број

већа

Факултета

01-1/3 005-38 од 20.09.20 18.

инжењерских

наука

Универзитета

у

године, именовани смо за чланове Комисије за

писање Извештаја о испуњености услова за избор др Александра Дишића, дипл. маш. инж.
у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
О предложеном кандидату подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Александар Дишић ј е рођен

годи не у Крагујевцу, Република Србија.

20.07.1 976.

Основно образовање је стекао у основној школи "Иво Лола Рибар" у Крагујевцу, данас "Вук

Караџић", са одличним успехом. Школовање ј е наставио у Другој техничкој школи, коју је
завршио

1995.

године.

Стручни назив дипломирани машински инжењер је стекао на Машинском факултету у

Крагујевцу

2002.

године, са просечном оценом

насловом " Синтеза и имплементација

FUZZY

7,98

(седам

98/100).

Дипломски рад под

контролера за управљање протоком ваздуха

код СУС мотора" на смеру за Примењен у механику и аутоматско управљање одбранио је са
оценом

10

(десет). Докторске студије уписао је

20 10.

године на Машинском факултету у

Крагујевцу.

Након што је положио све испите на докторским студијама са просечном оценом
Докторску

дисертацију

под насловом

"Развој методологије

1О,

и уређаја за динамичко

испитивање материјала и заварених спојева са применом у нумеричким прорачунима

конструкција при великим брзинама деформације " одбранио је

Од

10.01.20 11 .

године је запослен

24.08.2018.

године.

н а Машинском факултету, касније Факултету

инжењерских наука Универзитета у Крагуј евцу као сарадник Лабораторије за инжењерски
софтвер, касниј е и Центра за инжењерски софтвер и динамичка испитивања, у којима ј е
ангажован

на развоју и примени

уређаја за одређивање

механичких карактеристика

материјала при великим брзинама деформације, као и на испитивањима статичких и
динамичких карактеристика материјала на сервохидрауличком пулзатору SHIМADZU.
Његов

досадашњи

научно-истраживачки

рад је

највећим

делом

био

усмерен

на

истраживања у областима: примењене механике, експерименталне механике, испитивања

.

.

материјала, интегритет и век конструк ција.

Учествовао је у реализацији ви ше научноистраживачких прој еката финансираних од стране

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
У свом научно-истраживачком раду се служ и Енглеским језиком , како у коришћењу
научн е и стручне л итературе , тако и у конверзацији.

Самостално или у сарадњи са другим ауrорима, објавио је у домаћим и међународним
научним часописима, односно саопштио на домаћим и међународним научним скуповима,

укупно

31

рад, учествовао у реализацији

3 домаћа пројекта

и

2 техничка решења.

СПИСАК
објављених научних и стручних радова, саопштења, пројеката и постигнутих научних

резултата др Александра Дишића, дипл. маш. инж:

1.1. Радови

објављени у научним часописима међународног значаја М20

1.1.1. Рад у међународно.м
1.1.1.1

часопису изузетне вредности М21а

А.

Pavlovic, С. Fraggasa, А. Disic, Comparative пumerical апd experimeпtal study of
оп reiпforced coпcrete, COМPOSIТES Р ART В, PERGAМON
(ELSEVIER), Vol.108, No. -, ISSN 1359-8368, 2017, рр. 122-130, (4/86 - IF: 4.858).

projectile impact

Рад у врхунско~~ међународном часопису М21

1.1.2
1.1.2.1

М. Blagojevic, N. Maijanovic,

Z. Dordevic, В. Stojanovic, А. Disic, А New Design of а
Two-Stage Cycloidal Speed Reducer, Joumal of Mechanical Design (АSМЕ), ASME-

AMER SOC MECHANICAL ENG, Vol. 133, No. 8, ISSN 1050-0472, DOI:
10.1115/1.4004540, 2011 " рр. 1-7, (30/122- IF: 1.483).
1.1.З

Рад у истакнутом међународном часопису М22

1.1.3.1

М.

Blagojevic, N. Maijanovic, Z. Dordevic,

В.

Stojanovic, V. Marjanovic, R. Vujanac,
А. DiSic, Numerical and experimental analysis ој the cycloid disc stress state, Technical
Gazette, Technical faculties ofthe Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Vol. 21,
No. 2, ISSN 1330-3651, 2014" рр. 377-382, (107/128 - IF: 0.802).

1.1.3.2 Ј. Tanaskovic, F. Franklin, А. DiSic, Z. Miskovic, Numerical validation of the comblned
extrusion-splitting process ој energy absorptioп through experimental study,
Experimental Techniques, The Society for Experimental Mechanics, Vol. 41, No. 4, ISSN
0732-8818, DOI: 10.1007/s40799-017-0185-2, 2017" рр. 421 -431, (70/85 - IF: 0.528).

1.2

1.2.1

Зборници међународних научних ску пова М30

Саопштење са међународног скупа штампаио у целиии МЗЗ

1.2.1.1 D. Cukanovic, М. Zivkovic, S. Vulovic, А. DiSic, Static aпdfatigue strength assessment
of а hob оп the truck's left wheel, Intemational Congress Motor Vehicle & Motors, ISBN
978-86-86663-39-9,

Кragujevac, SerЬia,

08.-1 О. October 2008" Paper

МVМ20080072,

рр.1-12.

1.2.1.2 М. Zivkovic, А. Disic, Hopkinson bar as most usejully technique iп material testing at
Jiigh strain rate, IConSSM 2011 - Тhе 3rd Intemational Congress of Serbian Society of
Mechanics, Serbian Society of Mechanics, ISBN 978-86-909973-3-6, Vlasinsko jezero,
Serbia, 05. - 08. Jul, 2011" рр. 879-888.

1.2.1.3 М. Blagojevic, А. DШс, М. Zivkovic, R. Slavkovic, Verificatioп of Deformation
Measurement Results Usiпg Optical Measuriпg System TRJTOP, 29th Danubia-AdriaS ymposium on Advances in Experimental Mechanics, The DanuЬia-Adria Society on
Experimental Methods (DAS), ISBN 978-86-7083-762-1, Beograd, SerЬia, 26. - 29.
September, 2012" рр. 290-293.

1.2.1.4 А. Disic, М. Zivkovic, У. Milovanovic, М. Blagojevic, Some Aspects in Design of Split

Hopkinson Tension Bar, 29th DanuЬia-Adria-Symposium on Advances in Experimental
Mechanics, The DanuЬia-Adria Society on Experimental Methods (DAS), ISBN 978-867083-762-1, Beograd, SerЬia, 26.-29. September 2012" рр. 294-297.
1.2.1.5 V. Milovanovic, М. Zivkovic, А. Disic, D. Rakic, Comparative results of wagon stresses
obtained Ьу measuring with strain gauges and stresses obtained Ьу Јет calculation, 29th
DanuЬia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, The DanuЬia
Adria Society оп Experimental Methods (DAS), ISBN 978-86-7083-762- 1, Beograd,
SerЬia, 26. - 29. September 2012., рр. 298-301.
1.2.1.6 М. Blagojevic, А. Disic, М. Zivkovic, Application of ОЗD Plug-In in Development of
Educational Web Based Application for In teractive Exploration ој ЗD Digitized Data,
Intemational Conference on Applied Intemet and Information Technologies ICAIIT
2012, University ofNovi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, RepuЫic of
SerЬia, ISBN 978-86-7672- 173-3, Zrenjanin, SerЬia, 26.-26. October 2012" рр. 331 -334.
1.2.1.7 V. Milovanovic, G. Jovicic, М. Zivkovic, D. Raki6, А. DiSic, Analysis ој Jnfluence
Choice Fatigue Criteria to Assess lntegrity of Wagon Structure Parts, PROCEEDINGS
4th Intemational Congress of SerЬian Society of Mechanics, SerЬian Society of
Mechanics, ISBN 978-86-909973-5-0, Vmjacka Banja, SerЬia, 04.-07. Jun 2013" рр.
509-515.
1.2.1.8 А. Disic, М. Zivkovic, V. Milovanovic, Numerical Determination of Parameters of
Johnson-Cook Material Model, 4th Intemational Congress of SerЬian Society of
Mechanics, SerЬian Society of Mechanics, ISBN 978-86-909973-5-0, Vmjacka Banja,
SerЬia, 04.-07. Jun 2013" рр. 491 - 496.
1.2.1.9 М. Topalovic, М. Ivanovic, М. Zivkovic, А. DiSic, Comparison of FEM and SPH
methods used for analysis ој solid bodies, 4th Intemational Congress of SerЬian Society
of Mechanics, SerЬian Society of Mechanics, ISBN 978-86-909973-5-0, Vrnjacka Banja,
SerЬi a, 04.-07. Јип 2013" рр. 401-406.
1.2.1.10 М. Topalovic, V. Milovanovic, М. Blagojevic, А. Disic, D. Rakic, М. Zivkovic, Freight
Wagon Mass Reduction using Parametric Optimisation, VIII Trienni al International
Conference " Heavy Machinery-HM 20 14", Faculty of Mechanical and Civil Engineering
in Кraljevo , University of Кragujevac, ISBN 978-86-82631-74-3, ZlatiЬor SerЬia, 25.-28.
Jun 201 4" рр . Е.53-Е.60.
1.2.1.11 R. Vujanac, А. Disic, М. Dordevic, Low Cost Automated System for Heavy Containers
Handling, XXI Intemational Conference on "Material Handling, Constructions and
Logistics", Vienna University of Technology, ISBN 978-86-7083-863-5, Austria, 23 .-25.
September 2015" рр. 189-192.
1.2.1.12 V. Milovanovic, N. Jovanovic, Ј. Zivkovic, А. Disic, S. Vulovic, М. Zivkovic, Thermomechanical Analysis ој Tank Wagon fo r Transportation of Molten Sulfur, 7th
Intemational Scientific and Expert Conference of the Intemational ТЕАМ Society,
ТЕАМ2015, Uni versity of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978- 867083-877-2, Beograd, SerЫa, 15.- 16. October 2015" рр . 485-488.
1.2.1.13 М. Topalovic, V. Milovanovic, А. Disic, А. Pavlovic, М. Zivkovic, Numerical
simulations for addressing jlaws in the freigh t wagon design, achieving goal of increased
exploitation functionality, International Congress Motor Vehicles & Motors 20 16 Vehicle
as а key factor in transportation, Faculty of Engineering, University of Кragujevac, ISBN
978-86-6335-037-3, Кragujevac, SerЫa, 06.-08. October 20 16" рр. 241-246.
1.2.1.14 V. Milovanovic, А. Disic, G. Jovicic, М. Zivkovic, Experimentaf detem1ination of
Tensile Strain-Hardening Exponent and Strength Coefficient ој the S355J2 +N steel

grade,

ТЕАМ

2016 8th Intemational Scientific and Expert Conference, Intemational
Society and Slovak University of Technology, Faculty of Materials Science and
Technology in Tmava, ISBN 978-80-8096-237-1, Tmava, Slovakia, 19.-21 . October
2016., рр. 218-223.
ТЕАМ

1.2.1.15 V. Milovanovic, М. Zivkovic, G. Jovicic, А. DiSic, М. Milutinovic, Experimental апd
numerical strength analysis of wagon for containers transportation, 3rd Intemational
Scientific Conference СОМЕТа 2016, University of east Sarajevo Faculty of Mechanical
Engineering, ISBN 978-99976-623-7-8, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 07.-09.
December 2016., рр. 17-22.

1.2.1.16 V. Slavkovic, N. Grujovic, А. Disic, А. Radovanovic, Jnjluence ofannealing and printing
directions оп mechanical properties of PLA shape memory polymer produced Ьу fused
deposition modeling, Тhе 6th Intemational Congress of SerЬian Society of Mechanics,
SerЬian
SerЬia,

Society of Mechanics, Belgrade, ISBN 978-86-909973-6-7, Mountain Tara,
19.-21. Jun 2017" рр. Paper code Ilc 1 - Paper code Ilc 8.

1.2.1.17 V. Milovanovic, А. Disic, N. Jovanovic, G. Jovicic, М. Zivkovic, Experimental study of
deformation behavior and fatique life of S355J2+N steel under cyclic loading, The 6th
Intemational Congress of SerЬian Society of Mechanics, Serbian Society of Mechanics,
Belgrade, ISBN 978-86-909973-6-7, Mountain Tara, SerЬia, 19.-21. Jun 2017" рр. Paper
code S2e 1 - Paper code S2e 8.

1.2.1.18 R. Vujanac, S. Vulovic, N. Miloradovic, А. DiSic, Analytical, Experimental and
Numerical Study of Semi-rigid Beam-to-Column Connections in the Steel Structure of
Pallet Racks, Тhе Ninth Intemational Triennial Conference Heavy Machinery НМ 2017
Кraljevo,

Proceedings, Faculty of Mechanical and Civil Engineering,
82631-89-7, ZlatiЬor, SerЬia, 28. Jun - 01. Jul 2017., рр . 65-70.

ISBN 978-86-

1.2.1.19 R. Vujanac, S. Vulovic, А. DiSic, N. Miloradovic, Numerical analysis ој beam-to-column
connection ој pallet racks, Тhе 1Oth lntemational Symposium Machine and Industrial
Design in Mechanical Engineering KOD2018, Novi Sad, IOP Conf. Series: Materials
Science and Engineering 393 (2018) 012009, doi: 10.1088/ 1757-899Х/393/1/0 12009
SerЬia, 6th-8th Ј une 2018" рр 1-11 .
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу МЗ4

1.2.2

1.2.2.1 А. Disic, М. Zivkovic, V. Milovanovic, Experimental determination ој strain hardening
exponent jor STRENX 700, 35th DanuЬia-Adria-Symposium on Advances in
Experimental Mechanics, ISBN 978-606-23-0874-2, Sinaia, Romania, 25. - 28.
September 2018" рр. 1 О1 - 102.

1.3

Часописи националног значаја

MSO

Рад у истакнутом националиом часопису М52

1.3.1

1.3.1.1 V. Milovanovic, М. Zivkovic, А. Disic, D. Rakic, Ј. Zivkovic, Experimental and
Numerical Strength Analysis of Wagon for Transporting Bulk Material, IМК-14
Istra.Zivanje i razvoj , Vol. 20, No.2, ISSN 0345-6829, UDC 621 ,.2014"

1.4

рр.

61-66.

Зборници скупова националног значаја М60

1.4.1
1.4.1.1

Саопштење са скупа на1џ101tалног значаја штампано у целини М63

А.

Disic, Identification of gasoline moto1' and design

ој conventional

regulation low, XI

SегЬiа,

07.-11. mart 2005 "

konferencija YUINFO 2005, ISBN 86-85525-00-4, Kopaonik,

рр.

1.4.1.2

А.

1.4.1.3

А.

1-5.

Disic, Parallel aпalysis of mechanical behavior of motor space shield Ьеат, 5th
Intemational Conference "Research and Development in Mechanical lndustry", RaDMI
2005, CD ISBN-10 86-83803-20- 1, Vmjacka Banja, Serbia and Montenegro, 04.-07.
September 2005., рр. 1-5.
Disic, Z. Pantelic Milinkovic, Stability aпalysis of semi-active suspensioп оп 2d
vehicle model usiпg Lurige-Postnjikov method, The 9th Intemational Congress on
Automotive, CAR 2005, Paper CAR20051008, CD ISBN 973-690-450-4. Pitesti,
Romania, 02.-04. November 2005., рр . 1-10.

1.4.1.4 А. Disic, Modeling spot weldiпg with cweld element, 61h Intemational Conference
"Research and Development in Mechanical lndustry", RADMI 2006, CD ISBN-10 8683803-21-Х, Budva, Montenegro, 13.-17. September 2006., рр. 1-6.

1.4.1.5 Z. Pantelic Milinkovic, Z. Markovic, А. Disic, Uticaj debljiпe slojeva seпdvic-izolacije
па prenoseпje buke kroz pregradu, ХХ Konferencija sa medunarodnim ucescem - Buka i
ViЬracije,

COBISS.SR-ID 137832972, Zbomik radova,
13 . October 2006., рр . 1-5.

СО

ID 20-35. Tara, Serbia, 11 .-

1.4.1.6 D. Obradovic, S. Ristic, М. Stanoj evic, А. Disic, Assignment of working loadings апd
stress fields of wheel girder оп MCpherson 's vehicle suspension system, XXI JUМV
Intemational Automotive Conference with
Beograd, Serbia, 23.-25. April 2007., рр. 1-6.

1.5

ExhiЬition,

ISBN-978-86-80941-31-8,

Магистарске и докторске тезе М70
Одбрањена докторска дисертација М71

1.5.1

1.5.1.1

Александар Дишић, Развој методологиј е и уређ ај а за динамичко испитивање

материјала

и

заварених

спојева

са

применом

у

нумеричким

прорачунима

конструкциј а при велики м брзинама деформациј е, Факултет инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу,
динамичке
интегритета,

карактеристике

24.

август

201 8.,

материјала,

експерименталне

методе

метод

број страна
коначних

испитивања

224,

кључне речи:

елемен ата,

материјала,

процена

противмин ска

заштита, ментор др Мирослав Живковић, ред. проф.

1.6

Техничка и развојна решења М80

1.6.1

Ново

лабораторијско

постројење,

ново

експериментално

постројење,

нови

технолошки поступак М83

1.6.1.1

М. Живковић, А. Дишић, Р . Славковић, М. Равлић, Р. Вујанац, Д. Ракић, М.
Благојевић, В. Миловановић,
брзинама деформације

-

Уређај за испитивање материјшш при великим

Затезни Хопкинсо/-/ов штап,

TR-70/20 12,
Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, Србија, 20 12.
http://fink.rs/sajt/Downloads/tehnicka resenja/TR-70-2012.pdf

Универзитет у

http://www.mpn . gov . rs/wp-coпtent/upl oads/2016/04/ТEНNICКA-RESENJA-2011 -2015-

10-april.xls

1.6.2

Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,
нова гепека проба, м.икроорганизми М85

1.6.2.1

М . Живковић, М. Благојевић, А. Дишић, Р. Славковић, Софтвер за одређивање

деформација на ос1-юву фотограметр~u'сд1х мерења

72/20 12,

-

CMM2Deforтation,

TR-

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских на ука, Крагуј евац,

Србија,

2012.
http://fink.rs/sajt/Downloads/tehnicka

resenj a/ТR-72-2012.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/20 1 6/04fГEНN ICКA-RESENJA-201

l-2015-

l 0-april.xls
ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ (УЧЕ ШЋЕ)

2.1.1.1

Технолошки
Републике

пројекат

Србије:

Министарства

Истра:живање

за

науку

и

заштиту

и реконструкција возwtа

задовољења прописа и захтева на тржишту,

животне

средине

Заставе у

TR-6301.B, 2005-2007.

циљу

Руководилац

пројекта др Милан Миловановић, научни саветник.

2.1.1.2

Технолошки прој екат Министарства за науку и техяолошки развој

Републике

Србије : Истра:живање безбедности возwtа као део кибернетског система: возач
возwtо -окружење,

-

Руководилац пројекта проф. др Мирослав

TR35041 , 2011-2012.

Демић .

2.1.1.3

Технолошки

пројекат

Министарства

просвете,

науке

и

технолошког

развоја

Републике Србије: Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифuзичкuх
проблема,

ТР32036,

2012-2014.

Руководилац

пројекта

проф .

др

Мирослав

Живковић.

АНГАЖОВАЊЕ

У

ОБРАЗОВАЊУ

И

ФОРМИРАЊУ

НАУЧНИХ

КАДРОВА

3.1

Извођење вежб и из предмета:

3.1.1.1
3.1.1.2

Основи

електротехнике

2011. до 2012.

Основи

Факултету

конструисања,

Факултету

инжењерских

инжењерских

наука

наука

Универзитета

у

20 11 . до данас .
20 11. до данас.

Механика саобраћајних незгода, на Факултету инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу, од

3.1.1.5

на

на

Експеримент у машинству , на Факултету инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу, од

3.1.1.4

електроником,

Универзитета у Крагујевцу, од

Крагуј евцу, од

3.1.1.3

са

2012. до 2014.

Динамичке симулације и прорачун возила, на Факултету инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, од

2012. до данас.

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
У раду

1.1 .1.1

спроведених

је представљена упоредна анализа резултата нумери чких прорачуна и

експерименталних

истраживања

удара

прој ектила

у

ојачану

бетонску

препреку . Бетонске конструкције које су присутне на просторима деловања оружаних снага
су изложене утицају удара пројектила, преко директног деловања пушчаних пројектила или

фрагмен ата експлозивних средстава.

На тај

делимично оштећене

интегритетом.

са нарушеним

начин

бетонске конструкције могу бити
Степен оштећења завизи од више

фактора који се односе на сам пројектил али и на особине материјала. У циљу анализе
понашања бетонске структуре и оптимизације његових параметара, у раду су извршене
различите динамичке симулације у вези са ударима пројектила на бетонске конструкције.

Да би се проблем представио на прави начин, разматрано ј е нелинеарн о понашање материја
као и ероз ија коначних елеме ната током нум еричких прорачуна. Ан ализирани су н умерички

резултати и упоређивани са експерименталним резултатима за три различита случаја удара
пројектила. Анализа је показало добро поклапање резултата у смислу дубине пенетрације и

димензије

кратера.

Добро

слагање

резултата

Је

потврдило

робусност

изабраног

материјалног модела бетонске конструкције.
У раду

1.1.1 .2

Традиционални
комбинацијом

је представљен нови дизајн двостепеног циклоидног редуктора брзине.

двостепени

циклоидни

једностепених

редуктор

циклоидних

брзине

редуктора

добија

брзине.

се

једноставном

Једностепени

редуктор

укључује два идентична циклоидна диска како би се уравнотежила динамичка оптерећења и
добила њихова равномерна дистрибуција. Као последица тога, традиционални двостепени

редуктор има укупно четири циклоидна диска. Нови дизајнирани двостепени циклоидни
редуктор брзине, представљен у овом раду, има један циклоидни диск за сваку фазу, то јест,

два

циклоидна

диска

укупно,

што

з начи

да

се

одликује

компакношћу.

Због

свог

специфичног концепта, овај редуктор карактерише добра дистрибуција оптерећења и
динамички баланс, како је наведено у раду. Такође, радом је обухваћена анализа напонског
стања, користећи методу коначних елемената (ФЕМ), за најкритичније случајеве деловања
оптерећења зупчаника (један, два или три пара зуба у контакту). Приказани резултати

показују да су циклоидни дискови прилично равномерно учвршћени, оправдавајући решење
које је представљено у раду. Експериментална анализа напонског стања за циклоидне
дискове је обухваћена радом коришћењем мерних трака. На основу добијених резултата,
закључује се да и за најкритичнији случај (један пар зуба у контакту) напони на циклоидним
дисковима су у дозвољеним границама, чиме се обезбеђује нормално функционисање
редуктора за очекивани животни век.

У раду

1.1.1.3

су представљени резултати нумеричке и експерименталне анализе

напонског стања циклоидног диска за најкритичнији случај оптерећења. Циклоидни диск
представља најбитнији део диклоидног редуктора односно склопа за пренос снаге, који
припада новој генерацији индустријских преносника. За потребе анализе разматран је

3D

модел једностепеног циклоидног редуктора. Анализа је обухватила серију различитих
нумеричких прорачуна методом коначних елемената у програмским пакетима FЕМАР и

NASTRAN ,

са циљем одређивања напонског стања. Потврда нумеричких резултата је

остварена директним мерењем деформација помоћу мерних трака на изграђеном склопу

једностепеног

циклоидног

редуктора.

Приказани

резултати

се

одликују

добрим

поклапањем , чиме ј е потврђено поуздано функционисање редуктора у предвиђеном радном
веку.

У раду

1.1.1.4 је

представљен процес валидације нумеричког модела апсорбера шинског

возила са експерименталним резултатима. Разматрани апсорбер је цевног облика дизајниран
тако да се у складу са елементима окружења трајно деформише путем сужавања и гужвања,
чиме се кинетична енергија удара троши на унутрашњу енергију трајних пластичних
деформација. Слагање нумеричких и експерименталних резултата је изузетно у обе фазе
процеса деформисања,

када долази до сужавања цеви и

када се формирају увојци.

Спроведена анализа утицајних параметара, као што је то брзина деформ ације, свакако
представља велики значај када је у питању безбедност шинских возила, али и када су у

питању други процеси код којих је присутна потреба за великом апсорбцијом енергије уз
допуштено трајно деформисање.

У раду

1.2.1.1

је представљена процедура прорачуна статичке и заморне чврстоће

главчине на левом точку камиона коришћењем методе коначних елемената, а према

стандарду

BS EN 12663 :2000

и

регулативом

FEM-guideline.

Упоредна

анализа

је

представљена за два конструкцијска решења критичког радијуса главчине точка камиона. За

процену заморне чврстоће анализирана је максимална еквивале нтна вредност тензорске
разлике напо на за два случаја оптерећења који су погодни за реалне услове екс плоатациј е.
Место

вредности

максималне

ам п л итуде

еквивалентног

тензора

н апона

представља

референтн у тачку процене заморне чврстоће на основу резултата из софтверског пакета

ПАК. На основу добијених резултата, извршена је анализа и процена замора и века трајања
посматране главчине точка камиона, према којој је задовољен статички фактор сигурности
и заморна чврстоћа.
У раду

1.2.1.2 је

представљен Хопкинсонов штап као један од најуобичајених уређаја за

испитивање материјала при великим брзинама деформације, на примеру нумеричке анализе
простирања таласа код притисне варијанте штапа. Први део рада се односи на извођење
аналитичких једначина простирања таласа напона, деформације и брзине деформације у
штапу бесконаwе дужине. Изведене једначине у основи садрже измерене вредности таласа
деформације у инцидентном и предајном делу штапа, а које се добијају директним мерењем
помоћу мерних трака. Такође, изведеним једначинама је могуће извршити одређивање
напона и деформације у узорку који се налази између два штапа. За практичну употребу
ових једначина, потребно је извршити мерење простирања таласа на два места, са једном
мерном траком на инцидентном и једном мерном траком на предајном штапу . У другом

делу рада је приказана нумеричка симулација простирања таласа и представљени су
резулатати који се односе на деформацију у посматраним тачкама штапова. Разматрани су
разултати за различите брзине ударног пројектила којим се генерише ударни талас на

слободном крају инцидентног штапа. На основу добијених резултата, формирана је основа
за разумевање

процеса простирања таласа

и за употребу аналитичких једначина за

одређивање криве течења материјала узорка који се анализира, а које треба да се користе за

пројектовање затезног Хопкинсоновог штапа.
У раду

1.2.1.3 је

представљена верификација измерених резултата деформације помоћу

оптичког мерног система

са измереним резултатима помоћу мерних трака и

TRITOP

резултата нумеричког прорачуна са кона1П1им елементима. Циљ рада је био да се потврде
резултати оптичког мерног система са познатим методама на анализираном предмету који
је у овој анализа изабран у облику конзоле. Као таква, конзола је оптерећивана постепено на
једном, слободном крају. За сваку вредност оптерећења, вршено је упоредно мерење
оптичким

мерним

системом

и

са

мерним тракама.

Такође,

извршена је

нумеричка

симулација целог процеса оптерећивања конзоле. Резултати мерења и прорачуна, као и
одступања, су приказани табеларно . Доказано ј е да метода оптичко г мерења деформација
представља робуснију методу у односу на мерење са мерним тракама. Такође, метода је
једноставнија, стабилнија и тачнија за практичну употребу, поготово код мерења делова или
објеката

дужине

до

20

метара.

Метода

се

може

успешно

применити

у

мерењима

конструкција као што су вагони, бране, мостови и слични објекти.
У раду
затезног

1.2.1.4

су представљена основна разматрања до којих се дошло при изради

Хопкинсоновог

деформације .

штапа

за

испитивање

материјала

при

великим

брзинама

При конструисању уређаја, битан захтев јесте и минималан утицај

на

окружење, осносно минимално преношење оптерећења на подлогу на којој се налази уређај .
У том циљу извршене су нумеричке анализе, чији су резултати потврдили стабилност самог
система и његов минимални утицај на окружење.

У раду
.ФЕМ

1.2.1 .5 је

у анализи

приказана примена резултата мерења и резултата добијених применом

статичке

стабилности

и

анализи замора,

у

складу

са

стандардима.

Спроведена је анализа статичке и заморне чврстоће вагона за превоз насутих материјала у
складу са

TSI

и

EN 12663: 2000.

Вршена су испитивања и мерења на прототипу вагона,

након чега је извршена упоредна анализа измерених напона и напона добијених ФЕМ
прорачуном .

У раду

1.2.1.6

ј е приказана примена

орјентисане

апликације

за

Технологија

генерисања

запреминских

030 plug-in-a

интерактивно

у развој у едукативне интернет

претраживање

модела

реалних

ЗО

дигиталних

физичких

облика

података.

употребом

тродимензионалних метода скенирања постају сваким даном све доступније. У раду је

представљена метода заснована на развијеном ОЗD

plug-in-y,

на примеру модела кичменог

пршљена, а која се може користити у едукативне сврхе. У првом делу рада, изведена је ЗD
дигитализација физичког модела кичменог пршљена. Затим је приказан поступак за
креирање веб апликације која омогућава доступност модела на интернету. На тај начин,
реалистичан

ЗD модел

кичменог пршљена

постаје образовни ресурс

за едукацију

у

областима као што су медицина или биомеханика.

Један од најчешћих феномена у инжењерској пракси који доводи до отказа је замор
материјала. Носећи елементи конструкције вагона су изложени дејству високо-цикличног
замора. У раду

1.2.1. 7

је приказана анализа оптерећења доњег дела вагон ског постоља и

анализа замора најкритич:нијих зона базирана на

S-N

приступу. За анализу дејства замора

материјала је коришћен Goodman-oв критеријум и критеријум замора базиран на опсегу
еквивалентног напона. Процена интегритета делова конструкције вагона је извршена на
основу одређивања фактора сигурности на замор. Спроведена је анализа утицаја избора

критеријума замора за процену интегритета делова конструкције вагона.
У раду

1.2.1.8

је описана нумеричка процедура одређивања параметара

Johnson-Cook-

oвoг материјалног модела који је нашао примену у свим он им областима за које су
карактеристичне велике брзине деформације. Описана процедура узима у обзир утицЩе
деформације, брзине деформације и температуре на напон течења. Одређивање параметара
се врши кроз процес појединачног одређивања статичких, динамичких

и термичких

параметара што је главни разлог једноставности овог модела. Цела процедура је заснована
на нумеричким симулацијама и упоређивању добијених резултата са резултатима из
литературе.

Главни

разлог оваквог

начина

одређивања

параметара јесте

недостатак

експерименталних података, а са циљем да се у потпуности објасн и процедура одређивања

параметара

Johnson-Cook-{)вoг

материјалног

модела.

Добијене

вредности

параметара

материјалног модела су задовољавајуће и поклапају са разултатима из литературе, док су
параметри лома знатно различити. Главни разлог јесте у чињеници да је за њихово

одређивање неопходно поседовање експерименталних података, односно није могуће само
на основу нумеричких симулација доћи до њихових вредности.

У раду

је представљена упоредна анализа ФЕМ и СПХ методе и њихове

1.2.1.9

теоријске основе. Кернел апроксимација и дискретизација континуума у псеудо-честице је

објашњена, као и коришћени закони одржања. Приказан је пример судара два цилиндра од
легуре алуминијума при великим брзинама, који је моделиран помоћу ФЕМ и СПХ методе.
На основу резултата прорачуна закључује се да постоји добро подударање ове две методе.
У раду

1.2. 1.1 О

представљена је примена параметарске оптимизације при дизајнирању

вагона. Параметарска оптимизација подразумава промен у дебљина плоча од којих је
изграђен

вагон

док

је

геометрија

непромењена.

Као

ограничавајући

фактор

при

параметарској оптимизацији коришћен је максимални дозвољени напон . Циљ оптимизације

је

пронаћи

најбољу

комбинацију

дебљина

плоча

која

задовољава

све

критеријуме

сигурности а која има најмању масу. При параметарској оптимизацији за рачунање напона
коришћен је комерцијални ФЕМ програм .
У раду

1.2.1.11

контејнерима

на

је представљен аутоматизован транспортни систем за управљање

производној

линији

пресерајске

радионице.

Употреба

савремених

технологија повлачи развој пратећих логистичких активности, за циљем смањење трошкова
и повећања ефикасности у производњи , уз очување и унапређење безбедности на раду.
Такође, један од савремених услова у процесу производње се односи на смењење или
престанак употребе транспортних средстава као што је виљушкар. Употреба виљушкара за

транспорт контејнера утиче на повећање опасности од повреда радника који су задуже ни за
утовар или истовар истих. С обзиром на то да је данашњи тренд употреба електричних

вучних возила, у раду је представљен систем за истовар и утовар контејнера, уз потпуну
аутоматизацију целокупног процеса од радног места оператера на преси до магацина и
обрнутно. Приказани систем подразуме присуство само једне особе, односно, возача који
врши све активности претовара и транспорта.

Рад

1.2. 1.12 представља пример решавања конкретног

инжењерског проблема применом

термомеханичке анализе. У раду су дате теоријске основе нумеричког решавања проблема

провођења топлоте

кроз непрекидну средину применом

методе

коначних елемената.

Прорачуном провођења топлоте је одређено температурско поље које представља улаз у

термомеханички

прорачун.

Основни

задатак

термомеханичког

прорачуна је

провера

чврстоће вагона након реконструкције система за грејање који служи за грејање медијума

.

.

КОЈИ се транспортује.

У раду

дата је примена спрезања СПХ И ФЕМ методе за анализу пражњења

1.2.1. 13

теретних вагона. Грануларни материјал који се превози вагоном је моделиран помоћу
генералисаног материјалног модела са капом. У след неадекватних конструкционих решења
постојећег вагона, долази до таложења грануларног материјала на ивицама сандука.

Анализом је утврђено да се смањењем коефицијента трења са

на

0.55

отклања

0.45

таложење. За смањење трења предложена је површинска обрада унутрашњих површина
сандука вагона.

Циљ

рада

1.2.1.14

конструкционог челика

једноосним

је

одређивање

S355J2+N

испитивањем

на

затезањем.

коефицијента
основу

ојачања

резултата

Испитивање

и

експонента

ојачања

(сила-деформација) добијених

епрувета,

у

поступку

одређивања

експонента ојачања и коефицијента ојачања, изведено је на собној температури у контроли
прираштаја померања, без промене брзине у области пластичности, како би се у том

интервалу што тачније очиталИ подаци. За описивање понашања материјала у области
пластичности

коришћена

је

Ramberg-Osgood-oвa

једначина.

Експонент

ојачања

коефицијент ојачања су одређени на основу емпиријске зависности стварни напон

-

и

стварна

деформација.
У раду

1.2.1.15 је

приказана упоредна експериментална и нумеричка анализа чврстоће

транспортног контејнера вагона према стандарду
се

прикажу резултати

експериментално

напонског

измерених

поља

TSI и EN 12663-2:2010.

добијени

вредности ,

ради

нумеричким

међусобног

Циљ радаје био да

ФЕМ

поређења

прорачунима
и

и

одређивања

применљивости ФЕМ методе. На основу анализе резултата, закључено је да постоји добро

слагање нумеричких и експерименталних резултата, што је навело на закључак да се ФЕМ
метода може поуздано користити за структурне анализе. Такође, потврђена је чињеница да
ФЕМ метода може и знатно да утиче на смењење броја тестирања нових производа, што

додатно утиче на смењење трошкова у фази развоја, а самим тим и на цену коначног
прои з вода.

У раду

1.2. 1.16

је приказан утицај температуре и праваца наношења слојева, као и

штампања, на механичке карактеристике

PLA

материјала са памћењем облика који је

произведен технологијом постепеног наношења слојева. Наведена технологија представља
убзано растућу технологију израде делова тродимензионалног штампања, али са одређеним
ограничењима

у

применљивим

материјалима.

Глобални

тренд

уобичајене пластике са еколошким полимерима као што је то

се

односи

на

замену

polylactic acid (PLA),

који

представља биоразградив полимер. У раду је извршено испитивање узорака на затезање и
прити сак,

за

различите

правце

штампања,

након

чега

Је

констатована

њихова

велика

повезаност.

У раду

1.2. 1.17

ј е представљена експер иментална анализа понашања деформације и

заморног века челика

S355J2+N

услед дело вања променљивог оптерећења .

С обзиором да

замор представља прогресивну, локализовану и трајну структурну промену која настаје у
метеријалу који је изложен променљивом напону и деформацији, као крајњи резултат се
јавља

прслина

или

лом

након

достизања

одговарајућег

броја

циклуса

понављања

оптерећења. Појава лома је последица симултаног утицаја цикличног напона, напона
затезања и пластичне деформације, без којих не би дошло до појаве прслине и њене даље
прогресије. У раду је приказано деформационо понашање и заморни век уобичајеног челика
већине

конструкција.

укључујући и нову
У раду

E- N

1.2.1 .18

Комплетна

циклична

карактеризација

материјала је

приказана,

заморну криву, заједноосно затезање и притисак.

је представљена аналитичка, експериментална и нумеричка анализа

полу-крутог гредног профила повезаног са челичном конструкцијом регалног складишта у
магацинском

простору.

извршено

складу

у

генерализовања
досадашња

Моделирање

са

стандардом

аналитичког

истраживања

су

гредног
у

дефинисању

базирала

на

као

Ипак,

Eurocode 3.

приступа
се

профила,

с

и

његово

обзиром

повезивања

чистим

повезивање, је

на

немогућност

гредног

експерименталним

профила,
метода

у

лабораторијским условима. Овим радом је обухваћена алтернативна метода заснована на
ФЕМ прорачуну. Прихватљивост ове методе је потврђена након поређења остварених
резултата са експерименталним подацима, чиме је омогућено смањење експерименталних
тестова када су у питању и друге могуће конекције.

У раду

1.2.1 .19

је представљена нумерична анализа елемената везе између главних

носача челичне конструкције палета регалног складишта, рамова и греда. Рамови који се

налазе у вертикалним положајима су формирани од две перфориране профилисане греде
које су међусобно повезане системог дијагонала или/и хоризонталних носача поступком
заваривања или помоћу вијака. Гредама се повезују суседни рамови у хоризонталној равни.

Повезивање је могуће помоћу заваривања или геометријски компликованих профилних
сегмената који се уклапају са суседним елеметнима. Због широких могућности дизајна ових

веза, одређивање зависности везе у погледу момента и угла је могуће експерименталним
путем . Ипак, алтернативна ФЕМ метода је у овом раду представљена за симулирање

експерименталног

испитивања.

Поклапањем

са

експерименалним

резултатима,

представљена је могућност примене глобалне анализе на регалним складиштима у погледу
структурног понашања елемената преда стандардима.

У раду

1.2.2.1

је представљена методологија експерименталног одређивања експонента

деформационог ојачања за челик повишене јачине

STRENX 700

на собној и повишеним

температурама. Спроведена методологија је разматрала челик који се данас користи при
изради захтевних конструкција, што и
каракетеристика

при

повишеним

представља мотив за одређивање механичких

температурама,

али

и

за

одређивање

експонента

деформационог ојачања за сваку разматрану температуру. Такође, употребом савременог
оптичког уређаја за скенирање

ATOS

СОМРАСТ

SCAN

5М извршено је одређивање

деформације лома за сваки разматрани узорак. Анализом резултата установљено је да при
температурама

већим

од

400

°С

долази

до

знатних

одступања

у

механичким

карактеристикама разматраног челика повише на Јачине.

Рад

1.3.1.1

представља поређење експерименталних и нумеричких резултата симулације

чврстоће вагона за превоз расутих материјала у складу са стандардом

TSI

и

EN 12663: 2000

нормом. Циљ анализе је био да се покаже да резултати добијени мерењем напона
коришћењем мерних трака и напона добијених применом нумеричке симулације дају добро
слагање. На основу добијених резултата и њиховог доброг слагања, може се закључити да
се нумеричка МКЕ анализа може поуздано користити за анализу чврстоће. Н а овај начин се

смањуј е време за тестирање нових производа. То доводи до велике уштеде у дизајнирању
нових прототипова, чиме се скраћује време до отпочињања процеса масовне произ водње, а
тиме з начајно смањују трошкови раз воја произ вода.

У

раду

је

1.4.1.1

представљен

процес

идентификације

мотора

сагоревањем у околини његове радне тачке употребом МATLab-ovog
за идентификацију

пројектовање

PID

процеса.

Добијени

резултати

са

унутрашњим

simulink-a и

идентификације

су

toolЬox-a

искоришћени

за

регулатора, који показује адекватне резултате само у околини радне

тачке, тако да је потврђена чињеница о изразито нелинеарном карактеру мотора са
унутрашњим сагоревањем када Је у питању аутоматско управљање.

У раду

1.4.1.2

испитивања и

су представљени упоредни експериментални и нумерички резултати

прорачуна заштите моторског простора путничког

возила

од утицаја

избочина на путевима употребом носача у облику скија. Експериментално испитивање је
спроведено постепеним повећањем оптерећења, које одговара случају затезања предметног
носача при секвенцијалном убрзавању возила. Изразита геометријска нелинеарност носача
је уочљива у измереним деформацијама које су мерене помоћу интегрисаних мерних трака
у облику розете и одговарајућег аквизиционог мерног система. Познати углови мерних

трака су омогућили одређивање праваца главних напона. Нумерички прорачун је спроведен
на моделу ЗD коначних елемената, у програму ПАК. Упоредни преглед резултата је
приказан помоћу графикона.

У раду

1.4.1 .3

је разматран двоосовински аутомобил као комплексан осцилаторни

систем, са циљем да се изврши анализа његове стабилности уколико се користи полу

активно ослањање. Приказана анализа у основи има Лурије-Постњиков-у методу. Главни
разлог

настанка

осциловања

возила

током

вожње

се

односи

на

присуство

неравнина

профила пута. Осцилаторно кретање возила, доводи до додатног динамичког напрезања
возила, а самим тим и до нарушавање удобности возача и путника. Висока цена потпуног

активног ослањања је главни разлог због чега исто није укључено у серијску производњу
возила, тако да се многи произвођачи окрећу полу-активном ослањању. Полу-активно
ослањање као главне компоненте користи опруге и амортизере, али и хидро-цилиндре за

повећање удобности и перформанси проходности. У раду је приказана метода која треба да
омогући анализу стабилности нелинеарних система аутоматског управљања, без тражења за
сваки

облик

нелинеарности

специјалне

У-функције.

Уместо

тога, једначине задатог

нелинеарног система се математичким трансформацијама своде на канонски облик да би се
параметри таквог облика користили за дефинисање услова стабилности.
У раду

1.4.1.4 је

представљено моделирање коначним елементима тачкастог завареног

споја, који представља најдоминантнију методу спајања челичних делова који су израђени

поступком пресовања или извлачења. С обзиром на проблематичну технологију тачкастог
заваривања, током процеса спајања је могућа појава и неадекватних тачкастих спојева.
Такође, тачкасти спојеви су изразито изложени променљивом динамичком оптерећењу,
тако да неадекватни тачкасти спојеви могу довести до знатног скраћења животног века

возила. Резултати моделирања који су приказани у раду се односе на употребу најчешће
коришћених коначних елемената

CWELD

и АСМ2 који омогућавају моделирање спајања

два различита дела са различитим мрежама коначних елемената, што представља велико

олакшање при прорачунима великих конструкција као што је то каросерија аутомобила.
Упоредни приказ резултата укључује оне који су добијени нумерички у програмима ПАК и

MSC.NASTRAN, као
У раду

1.4.1.5

и експерименталне .

је представљен утицај дебљине слоја сендвич-изолације на преношење

буке кроз преградни зид путничког аутомобила. У оквиру еколошких услова који се
постављају

пред

путничко

возило

значајно

место

заузима

развој

карактеристика

виброакустичких материјала, који се користе у циљу остваривања жељеног акустичког
комфора. Трендови аутомобилске индустрије са аспекта смањења тежине и трошкова

произ водње захтевају поред осталог и развој нових виброакустичких метеријала као и
нових концепата у решавању ови х проблема. Ради побољшања акустичког комфора возила

•

употребом виброакстичких материјала, у Институту за аутомобиле у Крагујевцу, рађена су
испитивања утицаја различитих параметара на акустичке карактеристике компонената
изолације. У раду су приказани резултати испитивања разних утицаја: дебљине, структуре,

отвореност ћелија код полиуретанских пена, порозност и друго, на повећање способности
апсорпције, изолације и пригушења вибрација. Такође, у раду је представљен утицај
акустичких компоненти сендвич-изолација на пренос буке кроз преграду у лабораторијским
условима и на возилу.

У раду

1.4. 1.б је

процењеног

представљена анализа напонског поља носача точка на основу

оптерећења

за

случај

МС

система

PHERSON'S

ослањања

путничког

аутомобила. Собзиром на то да се возило посматра као динамички комплексан модел где је
сваки

део

носеће

конструкције

изложен

променљивом

оптерећењу,

јасно

је

да

и

дистрибуција оптерећења структурних елемената није континуална, већ се оптерећење
креће од веома малих до екстремних вредности , што зависи од посматраног режима рада и
функције елемента. Носач точка МС

PHERSON'S

система ослањања представља елемент

структуре возила који узима и преноси све врсте оптерећења на структуру околине.
Собзиром на то да је представљен елемент који повезује систем ослањања, управљачки
систем

и

точак,

који је

уједно

изграђен

у

сложеној

геометријској

конфигурацији,

аналитичке методе одређивања напонског стања су врло компликоване. У овом раду је
представљена структура радног оптерећења на носачу точка МС
ослањања

возила

елемената.

и

анализа

Нумерички

поља

напона

и

напрезања

прорачуни су реализовани

система

PHERSON'S

употребом

методе

коначних

помоћу два софтвера који пружају

компаративне резултате и показују ниво разлика између ових резултата.
Предмет докторске дисертације
динамичко

.

испитивање

материјала

се односи на развој методологије и уређаја за

1.5.1.1
и

заварених

.

спојева

са

применом

у

нумеричким

прорачунима конструкција при великим брзинама деформације. Докторском дисертацијом
обухваћена је методологија експерименталног одређивања параметара Johnson-Cook-oвoг
материјалног

експеримената

модела.

на

Одређивање

собној

и

параметара

повишеним

деформације.

Употребом

савремених

представљају

основу

прецизно

материјала.

за

Верификацијом

је

оптичких

мерних

одређивање

резултата,

подразумевало

температурама,

при

система,

параметара

понављањем

који

експеримената

коначних елемената, приказана је могућност њихове

спровођење

различитим

серије

брзинама

добијени

резултати

описују

понашање

употребом

методе

практичне примене у решавању

конкретних проблема. Систематизацијом добијених резултата направљена је база података,
која

представља основу

за

тумачење

применом методе коначних елемената.

резултата добијених

нумеричким

прорачунима

Пример практичне употребе остварених резултата

испитивања и спроведене методологије се односи на проблематику решавања противминске

заштите, односно, на смањење утицаја таласа експлозије који делује на борбено војно

возило . Из разито динамичко понашање конструкције
технологија израде

носеће конструкциј е базира

возила,

као и чињеница да се

на процесу заваривања, представљају

најутицајније факторе ка циљу очувања интегритета конструкције. Приказана и развијена

.

методологија

оптимизовању

представља

заварених

важан

корак

челичних

ка

системском

конструкција

које

приступу

су

у

.

пројектовању

изложене

и

динамичким

оптерећењима. Њена употреба у будућности може остварити позитиван утицај на развој
н·аменске и ауто индустриј е у Републици Србији.
Техничко

решење

1.6.1.1

представља затезну

варијанту

Хопкинсоновог

штапа

и

мотивисано ј е чињеницом да се код стандардног квазистатичког испитивања материјала
врши

испитивање

епрувете

затезањем.

Брз ина

деформације

која

се

постиже

овом

експерименталном методом износи око 10 s- у зависности од материј ала који се испитује.
3

1

Да би се извршило преднапрезање дела штапа , прво је п отребно остварити укљештење
помоћу

посебног

м еханизма.

Након

постизања

жељене

вредности

напона

у

•

преднапрегнуrом делу штапа, ослобађа се укљештење. Овим се омогућава да једна
половина таласа путује у Једном , а друга половина таласа у другом смеру у односу на тачку

укљештења. Талас од интереса је онај који се креће ка епрувети и његова вредност се мери
помоћу мерне траке. Овај талас представља ударни талас и његовим доласком до епрувете,
један део енергије се преда епрувети, а други део се одбија и враћа назад ка укљештењу.

Талас који је предат епрувети, даље путује кроз епрувету и доласком до другог штапа, опет
долази до рефлексије. Део таласа који се преда другом штапу се мери помоћу друге мерне
траке. Оба штапа се оптерећују само у области еластичности , тако да је у питању једноосно
напонско напрезање еластичних штапова са константним попр ечним пресеком, при чему се

попречно ширење и скупљање занемарује услед малог односа пречника и дужине штапа.

Механизам којим се остварује укљештење поседује и улогу окидача, односно ослобађања
укљештења за

кратко време

због остваривања кратког узлазног времена генерисаног

импулса. То ослобађање се остварује помоћу додатне епрувете чијим ломом нестаје контакт
између штапа и притисног елемента. Због природе процеса којим се долази до тражених
карактеристика материјала, поред механизма за остваривање и ослобађање укљештења,
нумеричком

анализом

.

Је

извршена

и

.

о птимизација

.

конструкције

са

аспекта

преноса

оптерећења на окружење. Сва оптерећења се након ослобађања укљештења, највећим делом
задржавају у конструкциј и , а само један мањи део се преноси на подлогу. Ово је остварено

посебном решеткастом конструкцијом која се налази између хидрауличног цилиндра којим
се уноси преднапрезање штапа и хидрауличног цилиндра којим се остварује укљештење.
Техничко решење

1.6.2. 1,

софтвер

CMM2Deformation,

техничких услуга, пројектовање и развој

припада

области

научно

компјутерског софтвера. Софтвер се односи

на одређивање поља деформација физичког објекта изложеног дејству оптерећења на

основу серије
има

велики

мерења оптичком координатном мерном машином. Мерење деформација
значај

при

верификацији

понашања

прототопова конструкција, као и

испитивању конструкциј а у експлоатациј и. Потпуна слика о деформацијама елемената
конструкције добија

се

одређивањем

величине

три

међусобно

управне

компоненте

деформације (померања) изазваних променом оптерећања која делују на конструкцију.
Области примене оваквих система су: анализа деформација услед механичких и/или
топлотних оптерећења, мерење деформација великих и/или комплексних објеката, код
којих се конвенционалне методе мерења не могу применити

(мостови , кранови,

анализа деформациј а квазистатичких стања (на пример квазистатички

crash тест) .

.. .),

ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
Рад у међународном часопису изузетне вредности М21а

1.

Pavlovic, С. Fraggasa, А. Disic, Comparative numerical and experimental study ој proj ectile
impact оп reinforced concrete, COMPOSIТES РART В, PERGAМON (ELSEVIER),
Vol.108, No. -, ISSN 1359-8368, 2017., рр . 122-130.
[Web of Science/Scopus (8/12))

Рад у врхунском међународном часопису М21

2. М. Blagojevic, N . Matjanovic, Z. Dordevic, В. Stojanovic, А. Disic, А New Design. of а TwoStage Cycloidal Speed Reducer, Joumal of Mechanical Design (ASME), ASME-AМER SOC
MECНANICAL ENG, Vol . 133, No. 8, ISSN 1050-0472, DOI: 10.1115/1.4004540, 2011., рр.

1-7.
[Web of Science/Scopus (21/40))
Рад у истакнутом међународном часопису М22

3.

М. Blagojevic, N. Matjanovic, Z. Dordevic, В. Stojanovic, V. Marjanovic, R. Vujanac, А.
Disic, Numerical and experimental analysis ој the cycloid disc stress state, Technical Gazette,
Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Vol. 21, No. 2, ISSN
1330-365 1, 20 14. рр. 377-382.

[Web of Science/Scopus (3/6)]

ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА СА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
На основу анализе целокупног научноистраживач:ког рада др Александра Дишића,

Комисија сматра да кандидат испуњава услове према Закону о научноистраживачкој
делатности и Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању

научноистраживачких резултата истраживача за избор у звање научни сарадник.

Др

Александар

Дишић

је

својим

досадашњим

радом

показао

да

поседује

компетентност, креативност и стручност за научно-истраживачки рад. Комисија истиче да
је у току свог научно-истраживачког рада п осебан допринос дао у:

•
•

развоју м етодологиј е за динамичко испитивање материјала и заварених спој ева,
развоју једи нственог уређаја за испитивање материјала при

великим брзинама

деформације,

•

експерименталном

одређивању

динамичких

карактеристика

различитих

врста

материјала,

•

експерименталном

одређивању

параметара

материјалног

модела

•
•

системском приступу анализи експериментално добијених резултата,

за

нумеричке

прорачуне методом коначних елемената,

процени интегритета различитих челичних конструкција, у складу са добијеним
експер им енталним карактери стикама и у складу са стандард и ма.

ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ (Према
Правилнику

о

исказивању

научноистраживачких

гласник РС

поступку

и

начину

вредновања

резултата

и

квантитативном

истраживача,

Сл.

24/2016, 21/2017 и 38/2017)

ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ
Врста резултата

IБрој радова

Вредност

!Укупно бодова

М21 а

мзз

1
1
2
19

М34

1

М52

1
6
1
1
1
34

10
8
5
1
0.5
1.5
0.5
6
4
2

10
8
10
19
0.5
1.5
3
6
4
2
64

М21
М 22

МбЗ
М7 1
М83
М85
Укупно остварених

-

бодова

МИНИМАШIИ

КВАНТИТАТИВНИ

ЗАХТЕВИ

ЗА

СТИЦАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА ОДНО СНО ЗА РЕИЗБОР У
НАУЧНО ЗВАЊЕ
Бодови из категорије М70 се узимају у обзир само за избор у научно звање научни
сарадник.

за

техничко-технолошке и

Диференцијални
усло в

- од првог

б иотехничке

науке

Потребно је да кандидат има
најмање ХХ поена, који треба да
припадају следећим категоријама :

избора у
претходно з в а ње

до избора у з вање
Неопходно ХХ =

Укупно

Научни сарадник
Обавезн и

( 1)

М1 0+М20+М31 +М32+МЗЗ+М41 +М42+
М51 +М 80+М90+М1 ОО

Обавезни

(2)

М 2 1 +М 22+М23

Остварено

16

64

9

53

5

28

.

"

ЗАКЉУЧАК
Научноистраживачка

делатност

др

Александра

Дишића,

обухватала је

развој

методологије и уређаја за динамичко испитивање материјала и заварених спојева при
великим брзинама деформације, примену експерименталних резултата испитивања
динамичког понашања материјала у нумеричким прорачунима применом коначних
елемената (решавање проблема противминске заштите, пробојности пројектила), процену
интегритета челичних конструкција изложених ударним и динамичким оптерећењима и др.
У оквиру свог научноистраживач:ког рада, др Александар Дишић је учествовао у
реализацији више домаћих пројеката као сарадник. Објавио је већи број научних стручних
радова у водећим међународним и домаћим часописима са рецензијом , као и на бројним
научним скуповима у земљи и иностранству, чиме је потврдио своју високу научно
стручну компетентност.

На основу детаљне

анализе досадашњег рада и резултата које је

постигао у

претходном периоду до данас, чланови Комисије за избор сматрају да др Александар

Дишић испуњава све услове по критеријумима за стицање научних звања и предлаже
Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу да изабере именованог
у звање н аучни сарадник.

У Крагујевцу

(vµ1 !lQ\~

;;, ___.комисиЈА:

IИ./1:1?~

Др Ненад Грујовић, ред. проф.

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

У;;1се научне области: Примењена механика, примењена
инфор_ атика И рачzу1реко ИНЈ/Сењерство.

( 1; /1

IL(C (2 ({

Др Гордана Јовичић, ред. проф.

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

~;:_·755х•њенамеханика.
Др Зијах Бурзић, научни саветник

. Војнотехнички

институт у Београду

У;;1се научне области: Интегритет и век конструкција,
Механика лома, Ию1сењерство материјшщ Испитивање
материјш~а.

1\лександар Кари, доцент

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Уж:;дt7Ј;Л-ања
Др Мирослав Живковић, ред. проф.
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
У:же науч11е области: Т!риwењена .wехаиика. при,нењетю
и11фор.11атика и рачунарст-;о иm1сењерство.
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Прилог

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

1. Општи

подаци о кандидату

Име и презиме : Александар Дишић
Година рођења:

1976.

Јfv1БГ: 2007976720026

Назив институције у којој је кандидат за послен : Факултет инжењерских наука
Универзитета у Краrујевцу
Дипломирао:

2002.

године на Машинском факултету Универзитета у

Краrујевцу

МагистрираоДокторирао:

2018.

године на Факултету инжењерских наука Универзитета у

Краrујевцу

Постојеће научно звање: Виши стручни сарадник

Научно з вање које се тражи: Научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање : Техничко-технолошке науке
Грана науке у којој се тражи звање: Машинство
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Експериментална механика
Назив матичног научног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за
машинство и индустријски софтвер

П. Датум избора-реизбора у научно звање:
Истраживач сарадник:

22.03.2012. (одлука број 01-1 /76 1-20)
28.04.2016. (одлука број 01-1/1405-6)
ПI. Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):
Виши стручни сарадник:

1. Монографије,

монографске студије, тематски зборници , лексикографске и

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (МlО):
број

Ml 1 =
М12=

МlЗ =
М14 =
М15

=

М16=
М17

=

М18=

вредност

укупно

5.

2.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна критика;

уређивање часописа (М20):
број

вредност

укупно

М21а=

1

10

М21

1
2

10
8

8

5

10

=

М22=
М23 =

М24 =
М25 =
М26 =

М27 =
М28а =
М28Ь=
М29а=

М29Ь=

M29v=

3.

Зборници са међународних научних скупова (МЗО):
број

вредност

укупно

19
1

1
0.5

19
0.5

МЗ!=

М32 =
МЗЗ =
М34 =
М35 =

МЗб=

4.

Монографије научног значаја (М40) :
број

вредност

укупно

М41 =

М42 =
М43=
М44=
М45 =

М46=
М47 =
М48 =
М49 =

5.

Радови у часописима националног з начаја (М50):
број

М51

вредност

укупно

1.5

1.5

=

М52 =
М53 =

М54=

М55=
М56 =
М57 =

6.

Предавања по позиву на скуповима националног з начаја (М60):

Мбl

број

вредност

укупно

6

0.5

3

=

М62 =
М63 =
М64 =
М65 =
Мбб =

М67 =
М68 =
М69 =

7.

Одбрањена докто рска дисертација (М70):

М70

8.

=

број

вредност

укупно

1

6

6

Техничка решења (М80)
број

М81

вредност

укупно

=

М82 =
М83 =

4

4

2

2

М84 =
М85 =
М86 =

М87=

9.

Патенти (М90):
број

М91

=

М92 =
М93

=

М94 =

М95 =
М96 =
М97 =
М98 =
М99=

вредност

укупно

10. Изведена дела,

награде, студије, изложбе, жирирање и кустоски рад од

међународног значаја
број

(MlOO)
вредност

укупно

MlOl=
М102=

МlОЗ=
М104=
М105=

М106=
М107=

11.

Изведена дела, награде, изложбе, студије од националног значаја (МlОО)
број

вредност

укупно

М108=
М109=

Ml 10=
Ml 11 =
Ml 12=
12. Документи

припремљени у вез и са креирањем и анализом јавних политика

(М120)

број
М121 =
М122=
М123=

М124=

вред ност

укупно

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА ОДНОСНО ЗА РЕИЗБОР У НАУЧНО
ЗВАЊЕ
Бодови из категорије М70 се узимају у обзир само за избор у научно звање научни
сарадник

за

техничко-технолошке и

Диференцијални
услов

- од

б иотехничке

науке

Потребно је да кандидат има
најмање ХХ поена, који треба да

првог

избора у

припадају следећим катего ријам а:

претходно звање

до избора у звање
Неопходно ХХ =

Научни сарадник
Обавезни

Укупно

Ml О+М2О+МЗ 1+М32+МЗЗ+М41 +М42+

(1)

М51 +М8о+М90+М 100
Обавезни

(2)

М21 +М22+М23

IV. Квалитативна

1.

оцена научног доприноса (прилог

Остварено

16

64

9

53

5

28

1. правилника):

Показатељи успеха у научном раду:

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних
институција и друштава ; уводна предавања на научним конференцијама и друга
предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција;

чланства

у одборима

научних

друштава;

чланства

у

уређивачким

одборима

часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката)

2.

Анга:жованост у развоју услова за научни рад, образоваљу и формирању
научних кадрова:

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и
докторских

радо ва,

руковођење

специјалистичким

радовима;

педагошки

рад;

међународна сарадња; организација научних скупова)

2.1
•

Извођење ве:жби из предмета:
Основи електротех нике са електроником, на Фа култету инжењерск их наука
Универз итета у Крагујевцу, од

•

2011 . до

2012.

данас.

Експеримент у машинству, на Факултету инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу, од

•

до

Основи конструисања, на Факултету инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу, од

•

2011.

Механика

2011. до

саобраћајних

да нас.
незгода,

на

Факултету

инжењерских

наука

Универзитета у Крагујевцу, од

2012. до 20 14.

Динамичке симулације и прорачун

•

наука Универзитета у Крагујевцу, од

3.

возила, на Факултету инжењерских

2012.

до данас.

Организација научног рада:

(Руковођење
патенти,

пројектима,

потпројектима

и новацИЈе и резултати

и

примењен и

задацима ;

техноло ш ки

пројекти,

у пракси; руковођење научним и

стручним друштвима; значај не активности у комисијама и телима министарства
надлежно г за послове

науке

и техноло шко г развој а и др уг им телима

веза ни х за

научну делатност; руковођење научним институцијама) .

3.1

Учешће на пројектима ресорног министарства:
Технолошки пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине

•

Републике С рбије: Истра:)!Сивање и реконструкција возwю Заставе у циљу
задовољења прописа

и захтева на тр;)!Сишту,

TR-6301.B, 2005-2007.

Руководилац пројекта др Милан Миловановић , науч ни саветник .
Технолошки

•

Републике

пројекат

Министарства

Срб ије :

Истра;)!Сивање

кибернетског система: возач

за

нау ку

и

безбедности

возwю -окружење,

-

технолошки
возwю

као

развој
део

TR35041 , 201 1-2012.

Руководилац пројекта проф . др Мирослав Демић.
Технолошки пројекат Ми нистарства просвете, науке и технолошког развоја

•

Републике

Србије:

мултифизичкuх

Развој

проблема,

софтвера

ТР32036,

за

решавање

2012-2014.

спрегнутих

Руководилац

пројекта

проф . др Мирослав Живковић.

3.2 Ново

лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови

технолошки поступак М83:
М. Живковић, А. Дишиli , Р. Славковић , М. Равлић, Р . Вујанац, Д. Ра кић,

М. Благојевић , В . Миловановић, Уређај за испитившье материјала при
великим брзинама деформације

-

Затезни Хопкинсонов штап,

TR-7012012,

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Крагујевац,
Србија,

3.3

2012.

Прототип,

нова

метода,

софтвер,

стандардизован

или

атестиран

инструмент, нова генска проба, микроорганизми М85:

М. Живков ић, М . Бла гој еви ћ , А. Дишић , Р . Славковић, Софтвер за
одређивање

деформација

CMM2Deforтatioп,

на

TR-72/2012,

основу

Универз итет

инжењерских наука, Крагујевац, Србија,

4.

фотограметријских
у

Крагујев цу,

мерења

-

Факултет

20 12.

Квалитет научних резултата:

(Утицај ност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових

радова; ефективни број радова и број радова н ормиран на ос нову броја коаутора;
степен самосталности и сте пен уч е шћа у реализа цији радова у научним центрима у

. "

земљи и иностранству; допринос кандидата реализацији коауторских радова; з начај
радова)

4.1

Цитираност објављених радова (без аутоцитата)

1. Pavlovic, С. Fraggasa, А. Disic, Comparative numerical and experimental study of
projectile impact оп reinforced concrete, COМPOSIТES РART В, PERGAМON
(ELSEVIER), Vol.108, No. -, ISSN 1359-8368, 2017" рр . 122-130.

[Web of Science/Scopus (8/12)]
Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Dordevic, В. Stojanovic, А. Disic, А New Design of
Two-Stage Cycloidal Speed Reducer, Joumal of Mechanical Design (АSМЕ),
АSМЕ-АМЕR SOC МECНANICAL ENG, Vol . 133, No. 8, ISSN 1050-0472, DOI:
10.1115/ 1.4004540, 2011" рр. 1-7.
[Web of Science/Scopus (21/40))
М.

2.

а

3.

М. Blagojevic, N. Marjanovic, Z. Dordevic, В . Stojanovic, V. Marjanovic, R.
Vujanac, А. Disic, Numerical and ex.perimental analysis of the cycloid disc stress
state, Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University
ofOsijek, Vol. 21 , No. 2, ISSN 1330-3651, 2014., рр. 377-382.

[Web of Science/Scopus (3/6)]
4.2 Анализа и значај објављених радова:
На основу континуираног објављивања радова у домаћим и међународним
научним часописима, продукције саопштења и публ иковања радова на домаћим и
међународним научним скуповима и учествовању у реализацији техничких решења,
може се закључити

да

научни

резултати

и

квалитет стручног рада

кандидата др

Александра Дишића имају значајан утицај. Из детаљ но из нетог прегледа рада др
Александра Дишића види се з начајна мултидисциплинарна активност у научно
истраживачком

међ ународним

раду

кандидата.

часописима

и

То

то:

потврђују

1

рад

у

и

научни

радови

међународном

објављени

часопису

у

изузетне

вредности (4/86 - IF: 4.858), 1 рад у врхунском међународном часопису (30/122 IF: 1.483) и 2 рада у истакнутим међународним часописима (70/85 - IF: 0.528 ,
107/128 - IF: 0.802) . Кандидат је објавио уку пно 31 рад. Поред з начајног до приноса
који је кандидат дао у реализацији коауторских радова, у досадашњем раду
кандидат је исказао и висок ниво самосталности , при чему треба истаћи да је
кандидат главни аутор на

8

радова. Кандидат се бавио развојем методологије и

уређаја за одређивање механичких карактеристика материјала и заверених спојева
при

вел иким

практичним

брз инама
проблем има

деформациј е,

са

притивминске

конкретном
заштите

применом

ВОЈНИХ

резултата

воз ила,

у

процени

интегритета челичних конструкција и др.

Кроз непрекидно дугогодишње уч е шће у националн им пројектима кандидат је
показао способност за самосталан и креативан научни истраживачки рад, као и
способност уклапања у тимски рад.

.

.

V.

Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:

У свом досадашњем раду кандидат др Александар Дишић је показао да

поседује високе стручне квалитете из области на коју се захтев односи. Склоност и
способност за научни рад доказао је радо вима објављеним у међународним и

домаћим

научним

часописима,

међународним

и

домаћим

конференцијама.

Способност практичне примене стечених знања потврђена је у низу успе шно
реализованих научно-истраживачких пројеката и пројеката у директној сарадњи са
привредом.

Учешћем у настави на више предмета и кроз рад са студентима, кандидат

даје

континуирани

до принос

образовању

и

формирању

научних

кадрова

и

потврђује своје наставне и педагошке квалитете.
На основу до кументације коју је кандидат приложио и целовитом анал изом
научног доприноса кандидата др Александра Дишића по критеријумима који су
прописани

Законом

о

научно-истраж ивачкој

делатности

и

Правилником

о

поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких

резултата истраживача

Министарства

просвете,

науке и технолошког развоја

Реп ублике Србије, Комисија констатује да су испуњени сви критериј уми и са
задовољством предлаже да се Александар Дишић изабере у научно звање научни
сарадник.

У Крагујевцу

([р/ {o/.Lot[.

r

1

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Др Мирослав Живковић, ред. проф " Факултет
инжењерских наука, Ун иверзитет у Крагујевцу
Уже

науч не

примењена
инжењерство

области:

Примењена

информ атика

и

механика,
рачунарско

