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смо одређени за ч ла н ове

Комисије за подношење изве штаја за оцену научне заснованости теме и испуњености

услова кандидата за израду докторске ди серта ције: " Идентификација и оптимизација
рад них и конструктивних параметара кл ипно аксијалних пум пи водне хидраулике"

у научној области примењена механика кандидата Ненада Тодића, д ипл. инж. маш . Н а
основу п одатака којима располажемо достављамо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.

Научни приступ проблему предложеног нацрта докторске дисертације и процена
научног до приноса крајњег исхода рада

У

п редложе ном

нацрту

докторске

дисерта ције

кандидат

је

образложио

предмет

истраж и ва ња, наводећи актуелност и знач ај истраживања у области идентификациј е и
оптим иза циј е радних

и

конструктивних

параметара кл ипно акс ијалних

пумпи

водне

хидраулике.

Модерна водна х идраул ика треба да обезбеди кор ишћење воде као радног флуида и тако

омогућ и е колошк и пр ихватљ иву алтер нати ву свеприсутној уљ ној хидраулици. Водна
хидраулика је посебно погодна за индустријске активности као што су прерада хране,

десалинизација

морске

воде,

про из водња

чел и ка,

рударство,

индустрија

амбалаже,

индустр ија целулозе и папира, производња н у клеарне е нер гије и про изводња мобилн и х
машина за е колошки осетљива подручја.

Постоје вел ики изазов и за иновативним решењ им а, са кој има се истраживачи суочавају,
како б и

се водна х идраул ика учинила конкуре нтнијом

и

поузданијом

у односу на

х идрауличке и пнеуматске системе . Технички имп еративи и захтеви примене стварај у
потребу за континуиран им истражи вањима. Одржи в и развој и заштита животне средине
су снажни глобал ни трендови који оси гуравају водној х идраул ици веома важну улогу у
будућности.

Савремен и развој п умп и поставља стандарде, како по питању све строжијих режима рада
самих уређаја, тако и по питању њиховог квал итета и поузданости, па се п ажња посвећује:

-

подизању нивоа техн ички х перфо рм анс и пумпе,
побољшању укупног степе на кори с н ог дејства и уштеде е нергиј е,

смањењу нивоа буке као важног еколошког факто ра,

-

повећ ању века у ређаја у експлоатацији,
правил ном структуирању целине с истема у коме уређај ради и
опти м иза цији режима рада и управљања .

Уз и мај ући у обз ир претходно наведе но, кандидат је предложио програм истраживања у
наведе ној области, који ј е у складу са савреме ним научни м методама .
И стражи вање се заснива на нумеричким и експер иментал ним методама.
И мајућ и у в иду приказ пробл ема проучавања, полаз не хипотезе и предл ожене научне

методе истраживања, при казани н ацрт докторске дисерта циј е садрж и све елементе који су

потребни, да б и се у изради докторске дисерта циј е дао научни доп ри нос, значајан за даљи
развој научних истраживања у области експерименталног и нумеричког изучавања кл ипно
аксијал н их пумпи водне хидраул и ке.

Веза са досадашњи м истраживањима

У досада шњем
про цесе

клипно

научно-истраживачком
аксиј ал них

пумпи

раду

водне

кандидат је проучавао хидродинамичке
х идраул ике.

Резултати

досадашњег

рада

кандидата су кроз научне радове презентовани у домаћим и међународним научним

часописима, као и зборницима радова са међународних скупова. Континуитет који би
кан дидат у окви ру израде докторске ди се ртације остварио односи се на идентифика циј у и
оптимизацију х идродинамичких процеса кл ипно акс иј алних пумпи водне хидраул ике. При

томе, предстојећа о псежна истражи вања кан дидата ослањала би се на публ иковане радове
следећих аутора:

(Rokala Markus, 20 12) 1 се

у свом раду фокусира н а понашање па пучи це кл ипа током рада

кли пно аксијалне п умпе водне х идраул и ке, са фокусом на контакту пап учице кл ипа и
нагибне

п ло че

п умпе.

Као

истраживачке

методе

користио

је

експериментал на

истраживања, н умеричке методе и симулациј е. Главни циљ рада је б и о налажење метода
кој им а се при пројектовању и развој у појединих ком поненти кл ипно аксијалних п умпи
водне хидраулике могу добити пум пе са ш то већим степеном корисн ог дејства. Рад у

осн ов и представља об и м но истраживање п остој еће пум пе.

(Wang Dong, Zhuangyun Li, Yuquan Zhu, 2006)2

приказују истраживања кључних проблема

који се ј а вљај у код клипно аксиј алних п умпи водне хидраул ике.

Последњих

година

системи водне хидраулике су постали веома интеренсантни зато што уз имај у у обзир

безбедност људи и за штиту ж и вотне средине. Клипна аксијал на пумпа је једна од
најчешће коришћених х идрауличких компоненти у овим систем им а. Кључни проблеми

који се јављају код пум п и водне хидраул ике су короз и вно трошење и ероз ија материјала,

1

Ro kala, М. (2012). Analysis of Slipper Structures in Water Hydraulic Axial Piston Pumps. Thesis fог the degree of
Doctor of Science in T echnology, T ampere Uni versity ofTechnology.
2 Dong, W" Z huangyun, L" Yuquan, Z. (2006). Researc\1 on the key proЬ\ems in а water hydraulic piston pump and
its experiment, ln 4th FPNI-PhD Symp. Sarasota, рр. 17 1-179 .
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који су у овом

раду укратко истражен и .

У раду су обрађени нови

материјали

који

обезбеђују дужи животни век п умпе. П осебна пажња је посвећена материјал у пол им ер

етер кетон-ПЕЕК. Овај материјал има изузетно мал и коефи ције нт трења и у ко нтакту са
кл из ним металн им површинама п ум пе понаша се као да је радни фл у ид минерално уље а
не вода. Приказана ј е нова кл ипн о акс иј ална п умпа водн е х идраул ике која је развије на на
У ни ве рз итету за н ауку и технологију у Хуазхонгу и која им а боље рад не карактеристике.
Велики део

овог

истраживања

однос и

се

на

нове материјале,

њихову

структу ру

и

експерименте који су, такође, посебно представље ни у овом раду.

у раду при казују нумеричка и

(Fang-long Yin, Song-lin Nie, Shu-han Xiao, Wei Hou, 2016) 3

експериме нтална истраживања кавитацијских перформ анси кл ипно а ксиј алне п умпе која
користи морску воду као радну те чн ост. Приказани су утицаји кавитације н а рад кл ипно

аксијал не

п умпе.

карактеристике
с проведен а

Развијен

кл и пно

је

математички

акс ијалне

п у мпе

модел

под

како

утицајем

би

се

приказале

кавитације.

радне

Симула ција

помоћ у тродимензио н алног ра ч унског кода динамике флуида

је

PumpLinx.

Разв иј ена је и опрема за тестирање кл и пно акс ијал н е пумпе у циљу валидације резултата,
добијених

симулацијом.

У

раду

је

детаљ но

представљена

х идраулична

испитн а

инсталација са св и м елеме нтима који ј е сач ињавај у. При казани су упоредни резултати ,

добиј е ни експериментал ни м путем и о ни оства ре ни с им улацијом, за излазн и притисак и
п роток п ум пе, при проме ни улаз н ог прити ска и б роја об ртаја погонског вратила пумпе.

(Trostmann Erik, Fr0\und

В о,

Olesen

Во

H0jris,

HilЬrecht

Bjarne, 2001 )4

у својој књиз и

разматрају предности примене вод не х идраул ике са аспе кта заштите животне средине.
Обрађени су релевантни подаци о води , неопходни за проучавање компоненти водне
хидраулике.

рад ни х

П редстављене су упо редне карактеристи ке воде и минералних уља као

флу ида

у

хидрауличким

компонентама

и

системима.

Обрађене

су

основне

карактер истике флуида које су веома б итн е за даља истраживања, као што су вискоз ност,
притиса к паре, брзи на звука, модул еласт и чности , то плотна проводљ ивост, густин а и

површински напон. При казан ј е велик и б рој примера пра кти чне прим ене компо ненти и
система водне х идраул ике. Књига, п о ред свог значај а при изради докторске дисертације,
може

користити

ин жењери ма у

пракси,

за

развој

и

производњу

компоне нти

водне

х и д ра ул ике , као и за рад и одржавање х идраул ички х с и стема во д н е х и д раулике.

(Кrutz

W. Gary, Patrick S. К.

Сlша,

2004) 5 се баве и сторијским развојем водне х и драул и ке,

од њен о г почетка до данашњих да н а, ста вљајући тежиште на савремен е технологије . У
раду приказују факторе који су утицали на осетни пад приме не водне хидраул ике у

одређеном

периоду,

као и чиниоце који су до пр инели

поновном

развој у ове гране

х идраул и ке. Дате су карактеристике воде и њихо в утицај на водне хидрауличке с истеме. У

Fang-long, У. , Song-lin N., Shu-han Х. , Wei Н . (20 16). N umerical and experimenta\ tudy of cavitation
in sea water hydraulic axial piston pump, Joumal of Systems and Control Engineering, 230(8), рр. 7 16735.
4 Trostmann, Е., Fr0l und, В ., O lesen, В ., Н ., Hi\Ьrecht, В . (200 1). Тар Water as а Hydraulic Pressure Medium.
Marcel Dekker, Inc, ISBN 0-824 7-0505-Х.
5 Krutz, W., G., Patri ck, S., К. , С. (2004). Water Hydrau lics-T heory and Applications 2004, Agricultural Equipment
Technology Conference (АЕТС '04), Loui sville, USA, рр. 1-33.
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perfoпnance

3

раду су, такође,

приказана новија истраживања спроведена у свету у овој

области

хидраулике и то, како клипно аксијалних пумп и водне х идраулике, тако и истраживања
остал и х ком поне нти које сачињавај у с и стеме водне хидраулике.

(Finn Conrad, 2005) 6
компо ненти

у свом раду даје осврт н а истраживања и н ове трендове у развоју

водне х идраул ике.

При каза ни

су

прим ери

развоја н ов и х

компоне нти

и

система моделирањем и с имула цијама. Указано ј е на предности у потребе воде а спектар
подручј а примене илустрован је примерима. Да нашњи напредак у водној хидраули ци се
посеб н о

огледа

у

коришћењу

електро-хидрауличких

пропорционал них

венти л а

и

сервовентила примењених за контрол у кретања различитих машина и робота. Изузетно
својство је да компоненте раде са чистом водом из водоводне мреже без икаквих додатака.

Стога хидраулика воде користи чисту воду јер је еколошки прих ватљива, нетоксична је,
незапаљива, јефтина, лако доступна и једноставно се користи . Приказане су компоненте

које сачињавају системе за пречишћавања морске воде у пијаћу воду.
Значајнија истраж и вања у области водне хидраулике остварена су током последње две
деценије .

Посеб на пажња у

проучавањима је

посвећена пумпама,

пре свега клипно

аксијалним. П а ипак, до сада је релативно мал и број радова на ову тему публ икован.

Претходно наведе ни радови су несум њи во најзначајнији и најбитнији из ове области и
доб ра су основа за даљи научни рад.

2.

Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је предложена
тема од значаја за развој науке

Предмет, циљеви и хипотезе ове дисертац иј е обухвата ј у следеће
Предмет рада докторске дисертациј е је дефин исање методологије за идентификацију и
опт и мизациј у хидроди намичких процеса кл ипно аксијалних пумпи водне хидраулике.

У оквиру теме би ће обухваћени принципи дејства, радни и ко нструктивни параметри
кл ипно акс ијал не п ум пе водне хидраулике са циљем да се изврши оптимизација појединих
параметара, како би се до шло до побољ шаног модел а поменуте пумпе. Такође, предвиђена
је и си нтеза тео ријски х и практичних метода истраживања.

Савреме не методе прој ектовања и констру и сања пумпи не могу се више замисл ити без
кор ишћења одговарајућих математичких модела појава и процеса који се одвијају у
конкретним конструкцијама пумпи. Математичк и модел неког процеса представља његову

анал итичку интерпретацију, уз одређене претпоставке. Добијање математичко г модела

захтева детаљ но теор ијско истраживање, заснова но на познавању зако н а фундаменталних
наука

и

научних

ди сциплина ,

у

ци љу

п отпуног

сагл едавања

и

тумачења

процеса ,

на

основу чега се усвајају претпоставке и деф ин и ш у ј едначине модела.

Conrad, F. (2005). Trends in Design of Water Hydraulics - Motion Control and Open-Ended Sol utions, In бth
JF PS Intemational Symposium on Fluid Power, Tsukuba, рр. 420-43 1.
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По формулисању математичког модела, нео пходна је математичка интерп рета ција свега
што се де шава у целоку пном физичком систему, тј. симулација физ ичког система. При
анализи конкретног физичког система, потребно је тачно деф инисати границе система,

подсистеме који га чине и

њихове међусобне везе, као и процесе који се у

њему

одигравају. Затим је потребно утврдити претпоставке и одредити математичке моделе
свих раније дефинисаних процеса . Добијени систем једначина и њихових међусобних веза

представља симулацију тог физичког модела. Основне карактеристике радног процеса
клипно аксијалне пум пе јесу изразита комплексност и сложеност хидродинамичких и
струјних процеса који се одигравају у радном простору пумпе. Ови процеси су изразито
нестационарни,

али

се

периодично

понављају

са

сваким

наред ним

ци клусом,

при

стационарном режиму рада. Анализа ових процеса захтева познавање и коришћење зако на

механике, механике флуида и математике. Фундаментална истраживања до данас још
нису дала разјашњења механизама одв ијања ових
нестационарним

а нал итички ,

условима.

Из тих

већ се, у већој

разлога

процеса,

математички

посебно

модели

када се ради о

нису

у

потпуности

или мањој мери, ослањају на емпиријске корелације и

а проксимације.
Процеси усисавања, сабијања и потискивања радне течности у цили ндру, усис ном и

потиснем простору пумпе моделирају се уз примену зако на о одржању масе и једначине
стања флуида. Проблем аналитичког одређивања масеног протока радне течности кроз
вентиле је сложенији и за ту сврху додатно се користе посебни модели који могу бити
мање или више сложени (модел квазистационарног једнодимензијског струјања, модели

који узимају у обзир таласне појаве у усисном и потисном цевоводу пумпе и др.).

Основни циљеви истраживања у оквиру докторске дисертације су утврђивање основних
параметара и развој нових решења, прилаза, поступака, метода и техника за унапређење

клипно аксијалних

пум пи водне хидраулике. То би био скроман подстицај домаћој

индустрији да се усмери на развој

прои звода који су у стању да задовоље потребе

глобалног тржишта и за примену најсавременијих метода и поступака развоја. Тиме би се
остварила рационализација утрошака енергије и материјала, односно смањење тро шкова

коришћења и укупних трошкова животног циклуса клипно аксијалних пумпи водне

х идраул ике у организованим системима коришћења.
Иденти фикација и оптимизација радних и конструктивних параметара клипно аксијалних
пумпи водне хидраулике захтева увођење следећих претпоставк и:

•

Кинетичка енергија флуида у свим контролним просторима, изузев у излазном

цевоводу пумпе, се занемарује.

•
•

Силе поља (гравитационог и сл.) се занемарују .
Хидродинамички процеси у усисној и потисној комори, као и у цилиндрима пумпе
су квазистационарни, тј. параметри стања су функција пређеног угла погонског
вратила.

•
•

Струјање у усисном и потисном цевоводу је једнодимен з ијско и нестационарно.
Истицање фл уида кроз зазоре (процепе измеђ у клипа и цилиндра, истицање кроз
разводну плочу и потисни вентил) ј е квазистационарно .
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•

Коефицијенти

протока

вентила

да

могу

се

разводних
одреде

на

органа
основу

и

коефицијенти

мерења

пригу шења кретања

х и дрод инамички х

процеса

и

математичког модел ирања.

Као резултат досадашњих истраживања и проучавања резултата других аутора, у области

теоријске и експерименталне анализе клипно аксијалних пумпи водне хидраулике, настале
су основне хипотезе предложене дисертације :
Експериментална инсталација која ће се користити за истраживања у оквиру

•

дисертације, формирана надоградњом већ постојеће инсталације за испитивање
хидрауличких компоненти уљне хидраулике, може се са успехом прим ењивати и за

испитивања у области водне хидраулике.

Једначине које описују динамичке карактеристике клипно аксијалних пумпи уљне

•

хидраулике, могу да се користе за креирање математичког модела клипно аксијалне
пумпе во дне хидраулике.

Могуће је користити детерминистички и статистички приступ иденти фикацији

•

параметара модела и систематских грешака мерења.

Методе истраживања

У докторској дисертацији ће бити примењен већи број савремених научно-истраживачких
метода. Услед сложености истраживања а у циљу добијања што прецизнијих резултата,

користе се следеће методе:

•

Експериментално испитивање

Експериментална испитивања ће се обавити у Раз војно истраживачкој лабораторији "ППТ
Наменска" у Трстенику, у сарадњи са Факултетом инжењерских наука из Крагујевца и

фирмом

Miolma GmbH

из Швајцарске. За испитивање ће се користити клипно аксијална

пумпа под наз ивом Миолма адаптирана пум па са динамичким лежајем

10.2).

Испитивања ће бити

изведена

коришћењем

инсталације,

специјално прилагођене за потребе овог експеримента,
испитном столу ВАС

Danfoss 10.2 (МАП

наменски урађене

и

на постојећем хидраул ичком

2063.

Мериће се следеће величине:

-

број обртаја погонског вратила пумпе,
притисак на излазу и з пумпе ,

притисак на улазу у п умпу,

проток флуида и
обртни момент погонског врати ла пумпе.

За мерење притиска биће коришћени мерни претварачи притиска на бази мерних трака
типа РЗМА, производ фирме

Hottinger,

О, 1 и пропусног опсега

kНz. Мерење протока извешће се мерном турбином типа

РЕ2

251180 //min,

1ОО

производње

Немачка, опсега од

Hydrotechnik,

100

до

500 bar,

Немачка, класе тачности

6

класе тачности

0,4. Обртни

момент и

број обртаја вратила п ум пе мериће се коришћењем мерног претварача TЗOFN, класе
тачности
За

0,2.

аквизицију

QUANTUM

и

обраду

података

у п отреб иће

се

у ниверзал ни

аквизицијски

систем

МХ840В, произвођача НВМ Н емачка. Прикупљање и анализа измере н их

података обавиће се коришћењем софтвера МХ

ASSISTANT.

Мерења радних парам етара биће из вршена у временском интервалу од

1О min.

Овај

интервал представља једну секвенцу мерења. Секвенца је подељена на интервале дуж ине

50 ms.

Укупан број измерених података ће износити

за сваки радни параметар.

12000

Експер иментално испитивање ће се вршити снимањем радних парам етара пумпе на пет

канала (сваки радни параметар има свој канал), тако да ће за једну секвенцу бити
остварено

•

60000 снимљених

података.

Математичко моделирање и приме на софтверских алата

Фундаментал ну основу при иде нтификацији и оптимиза цији радних и конструктивних
параметара клипно аксијалних пумпи
математичко

моделирање

представљаће експериментално истраживање и

нестационарних

високо д инамичких

хидрауличких

процеса

у

цил индру пумпе, потисном простору, као и у ус исном и потиснем цевоводу. На основу
резултата

експерименталних

истраживања

и

резултата

математичког

моделирања,

коришћењем софтвера МАТLАВ, уз развој и примену метода иде нтификације непознатих
параметара математичког модела, извршиће се довољно тачно одређивање појединих
параметара.

•

Нумеричке методе

Метода коначних елемената (МКЕ) ј е данас општа нумеричка метода, примењена у

готово св им наукама, а посебно у инжењерским областима. Индустрија развоја софтвера

на основама МКЕ и свакодневна примена комерцијал них МКЕ програм ски х пакета у
готово свим гранама индустрије, као и интензивна научна истраживања код МКЕ најбоља
су илустрација претходне тврдње. Употреба програмског пакета ПАК, који је раз вијен и
широко примењиван на Факултету инжењерски х наука, омогућиће коришћење постојећих

материјалних модела за анализу и оптимизацију делова пум пе.
Поред наведене експерименталне опреме и софтвера за МКЕ, користиће се и разл ичити
софтверски алати за потребе креирања геометрије и мреже тродименз ион алн их модела

(SolidWorks, Autodesk Jnventor, Ansys,

FЕМАР и др.).

Оквирни садржај докто рске дисертације
Планирано је да докторска дисертација буде реал изо вана кроз следећа поглавља:

1.
2.
3.

Увод

Експериментално испитивање процеса у клипно аксиј ал ној пумпи
Математичко моделирање ди намике у клипно аксијалној пумпи
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4.
5.

Примена МКЕ у анализ и делова кл ипно аксијалне пумпе
Идентификација и оптими зација радних

и

конструктивних

параметара клипно

аксијалне пумпе

6.
7.
У

Закључна разматрања
Литература

уводном

поглављу

изложиће

се

з начај ,

циљ

и

основа

савремених

метода

за

пројектовање и развој клипно аксијал них пу мпи вод не хидраулике. Посебно се истиче
з начај експерименталног испитивања и математичких мо делирања радних процеса пумпи,

као и неопходности развоја и прим ене метода идентификације и оптимизације низа
радних и конструктивних параметара. Навешће се основне хипотезе, као и предмет и циљ
д исертације .

У другом поглављу описаће се инсталација за експериментално испитивање и из вршиће се
упоред на

анализа

резултата

мерења

и

анализа

параметара

радног

процеса

клипно

аксијалне пумпе.

Поглавље три дефинисаће оригинални математички модел динамике поменуте пумпе, на
чијој бази ће бити развијен нумерички модел у

MATLAB-y.

У поглављу четири приказаће се примена методе коначних елемената која ће бити
коришћена кроз софтверски пакет ПАК за структурну анализу појединих делова клипно
аксијалне пумпе.

У петом поглављу приказаће се резултати идентификације и оптими зације параметара
клипно аксијалне пумпе водне хидраулике.
У поглављу шест биће изнета закључна разматрања и предочени коначни закључци о

различитим аспектима представљене дисертације као и дискусија о правцима будућих
истраживања .

Литература која је коришћена и цитирана у изради дисертације навешће се у поглављу
седам.

3.

Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак да

је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема

Водна хидраулика, као посебна и релативно нова грана хидраулике представља, сама по

себи , оригиналну тему истраживања.

Кандидат је концептом свога рада дефинисао

методологију која ће бити примењена у дисертацији. Комплетна методологија
истраживања је приказана кроз неколико посебних поглавља која детаљно обрађују, како
теоријски ,

тако

и

експериментални

део

а

резултатима.
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редоследно

чине

целину

са

приказаним

Екс периментални део истраживања ј е добро осмишљен, а лабораторија са пропратном

опремом у кој ој ће се вршити испитивања гара нтује квалитетне и прециз не резултате
мерења.

Оригиналност рада се о гледа у м етодама избора најутицајнијих

.

.

.

радних

.

и

конструктивних параметара клипно акс иЈ а л н е пумпе , њиховој оптимизаЦ ИЈИ , ко рекц ији за

одређене вредност и и н а крају, с и мул и рању на мате матич ком моделу .

Применом

резултата експерим е нталних

докторске дисерта циј е , на реалан

истраживања,

који

ће

се добити

у окви ру

произ вод какав је кл и пно а ксиј ална п умпа водне

хидраулике, оствариће се з н ачајан допринос увођењу савремених метода истраживања у

развој и производњу пум п и.
Комисија закључује да је предложена тема " Идентификација и оптимизација радни х и
конструктивних параметара клипно аксијал них пумпи водне хидраулике" , кандидата
Ненада Тодића, са образложен и м предметом и циљевима рада, научним доприносима и
очекиваним

рез ултатима ,

насталим

детаљном

а н ализом

доступ ни х

научни х

радова

у

научном и струч ном смислу, о ри гинал на идеја.

4.

Усклађеност дефиниције пред мета истраживања, основних појмова , предложене

хипотезе,

извора

података,

метода

анализе

са

критеријумима

науке

уз

поштовање научних принципа у изради коначне верзије докторске дисе ртације

Канд идат Ненад Тодић ћ е у својој докторској ди сертацији обухватити све елементе
саврем е ног научно-истраживачког рада, поштујући основ не критеријуме науке, науч ни х
циљева и метода анализе, имплементацијом постојећих и развијањем оригинал них идеја
научног истраживања .

Кандидат

ће

детаљно

проверити

полаз не

хипотезе,

теоријски

-

анализом

об имне

л итературе и из вора, у већини случајева новијег датума, као и експериментал но .
У достављеној
област и ,

приј ави теме,

која је

кандидат се служио одговарајућом терминологијом

предмет рада.

Дефиниција

предмета

истраживања је

из

ускл ађена са

основним појмовима, предложе ним хи потезама и методама истраживања. Кандидат је
показао изразиту с пособност за селекциј у и а н ал изу литературних извора.
Будући да су циљев и истраживања проистекли из запажених недостатака и недовољне
изражености

проблема,

добијени

резултати

истраживачкој области.
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представљали

би

оригинала н

допринос

5.

Преглед научно-истраживачког рада кандидата
а.

Лич ни пода ци

Рођен је

16.

августа

1978.

год ине у Краљеву, Република Србија, од оца Стала и мај ке

Данке. Основ но образовање заврши о је
партиза ни"

у

Краљеву.

1993.

Даље образовање

године у основној школи " Чи бу ковачки

наставио у

Електро-саобраћај но техничкој

школи " Ни кола Тесл а" у Краљеву, образовни смер " Електротехн ичар аутоматике", где је

1997.

године матурирао . Исте годин е је у писао Машински факултет у Краљеву који је

завршио

2003.

године са просечном о цен ом

конструкције и машине, са оценом

8,08

и одбранио дипломс ки рад на смеру

1О.

Докторске академске студије на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, научна
област

Примењена

Слобода на Савића.
просечном оценом

механика,

у писао је

Полож ио је све

20 16.

предмете

године,

под

предвиђене

руководством

пла ном

и

проф. др

програмом ,

са

9,17.

б. Научно-истраживачки рад

Као ауто р и л и коаутор објавио ј е укупно ЗО радова у научно-стручним ч асописима као и
на међ у н ародним и домаћим научно-стручним ску по вима.

• Списак објављених радова

МЗЗ Саопштење са међународног скупа штампано у целини

1. Radovan Petrovic, Nenad Todic, Mathematical modeling and experimental veri ficatioп
of operating parameters of vапе pump with douЫe effect, Iпtematioпal Scieпtific
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