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ИЗВЈЕШТАЈ 
 

Садржај магистарске тезе 
 
 Магистарска теза има укупно 98 страна текста, са 45 слика, 119 формула и 11 
табела, док је укупан број коришћене литературе 41.  
 У првом поглављу је дат увод, мотиви обрађивања датог проблема и 
идентификовање нумеричког експеримента као акцента рада. Такође приказани су 
предмет и садржај научног истраживања спроведеног кроз ову научну магистарску 
тезу.  
 У другом поглављу су уведени основни појмови који се појављују приликом 
попречног оптерећивања танкозидног носача концентрисаним оптерећењем (patch 
loading-а). У наставку је детаљно је објашњен феномен избочавања танке плоче  и 
изведена једначина за критични напон при еластичном избочавању. Добијена су 
основна еластична рјешења проблема стабилности плоче које представљају полазну 
основу за детаљно обрађивање проблема “patch loading-a” са укључивањем 
нелинеарности као најреалније представе понашања танкозидног носача.   
 У трећем поглављу је дат преглед ранијих радова. У овом поглављу дат је 
хронолошки преглед најважнијих истраживача проблема “patch loading-a”. У овом 
поглављу се показује како су наведени истраживачи приступили проблему и то 
угглавном на три начина. Сва три начина су изискивала експерименталне тестове као 
потврду закључака и емпиријских једначина. Први начин је да су истраживачи 
успостављали једначине на основу експерименталних резултата. Други начин је да су 
прво предпоставили поједностављен механизам лома носача усљед оптерећења а затим 
су изводили емпиријске једначине. Трећи начин је најсложенији и најсавременији, 
примјеном рачунарског моделирања. У савременим софверима на бази методе 
коначних елемената се моделира што је могуће реалнија диспозиција носача, затим се 
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изводе закључци и емпиријске једначине. Данас у ери врло моћних персоналних 
рачуара, овај трећи начин се највише примјењује. 
 У четвртом поглављу  детаљно је обрађен појам нумеричког моделирања. Као 
први корак објашњен је појам бифуркационе анализе. Затим, обрађена су два линеарна 
проблема да би се хронолошки показао развој рачунарског приступа проблему „patch 
loading“-a. Прво је урађена линеарна бифуркациона анализа плоче и дато је поређење са 
резултатима других истраживача. Након тога је примјењен исти нумерички приступ 
али је уведен утицај ножица као кључног елемента, од кога умногоме зависи износ 
критичног оптерећења. У овом поглављу је описан физички експеримент, који је узет 
као узорни, да би се на основу њега танкозидни носач моделирао. У наставку су 
детаљно описани кораци свих нумеричких поступака, линеарних и нелинеарних, као и 
потребних предрадњи да би се на крају добио најсложенији и најпрецизнији поступак 
за добијање критичне силе. Објашњено је како и на који начин је геометријска односно 
нелинеарна анализа уврштена у склопу нумеричког моделирања. Први резултати те 
анализе јесу добијање критичне силе врло блиске реалној за 3 носача из експеримента, 
што је служило као калибрисање нумеричког модела, односно дало му је валидност. 

У петом поглављу је настављена започета нумеричка анализа, названа 
параметарска анализа, као крајњи и најсложенији поступак. Ова анализа је уствари 
варирање једног параметра на већ калибрисаном моделу и тумачење његовог утицаја на 
интензитет критичног оптерећења носача. Прво је урађено варирање дужине наношења 
оптерећења са тумачењем резутата. Затим је урађено варирање еквивалентне 
геометрисјке имперфекције са њеним утицајем на интензитет критичног оптерећења. 
Након тога је варирана дебљина ножице носача, гдје су добијени битни нумерички 
резултати. На крају поглавља је урађено поређење добијених нумеричких резултата 
критичног оптерећења за варирање имерфекције са важећим стандардом за прорачун 
граничног оптерећења. 

У шестом поглављу су дати закључци и препоруке за даљи рад. Нумерички 
експеримент је констатован  као кључни приступ решавању овог у стварности врло 
компликованог проблема. Дат је акценат на препурукама за проширивање 
конструктивног моделирања танкозидног носача у циљу повећања носивости на 
попречно концентрисано оптерећење.  

Последњи дио рада представљају списак слика и табела и коришћена 
литература за израду магистарске тезе. 

 
  

Циљ, предмет и хипотезе истраживања 
 

У грађевинарству је чест случај да се приликом коришћења танкозидних носача 
односно пуних лимених елемената, појављује случај када је на једном малом дијелу 
носача (ножице носача) нанијето концентрисано оптерећење. С обзиром да је у 
интересу аутоматизације производње, ових често релативно високих робустних носача, 
да се не постављају никакава попречна укрућења, потребно је детаљно испитати до 
којих граница је могуће експлоатисати носач без икакаве интервенције тог типа. 
Интересује нас да се што прецизније одреди оптерећење које је могуће аплицирати на 
носач на већ поменути начин, а да не дође до отказа носача. 

Циљ научног истраживања ове магистарске тезе је добијање валидних 
нумеричких резултата интензитета критичног оптерећења за рационално коришћење 
танкозидних носача, односно поређење са постојећим стандардом за одређивање 
граничне носивости.  
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Предмет научног истраживања је нумерички експеримент танкозидног носача, 
који се као што је већ напоменуто врло често користи у високоградњи, поготово код 
мостова. Потреба за нумеричким моделирањем овог проблема у грађевинарству је врло 
велика. Правилним подешавањем параметара у реномираним софтверима се може врло 
брзо доћи до жељених нумеричких резултата, који су, као што је већ поменуто, врло 
блиски реалним вриједостима. Моћ нумеричког експеримента је управо у томе да сваки 
инжењер са довољно техничког образовања и искуства може релативно лако и брзо 
добити врло битне и валидне резултате. Још је битно истаћи да за нумеричко 
моделирање нису потребни скупи супер-рачунари са највишим тренутним 
перформансама, већ рачунари са средње добром конфигурацијом, какав је и коришћен 
за добијање нумеричких резултата у овој магистарској тези. 
 
 
Методологија истраживања 
 

У тези су коришћене следеће опште научне методе и технике истраживања: 
Метод коначних елемената: 

Данашње рачунарско моделирање у највећем дијелу инжењерских проблема 
подразумијева коришћење метода коначних елемената. Наиме овај метод се толико 
усталио да је практично немогуће говорити о било којем нумеричком моделу а да се не 
користи метод коначних елемената. Софтвер који је коришћен при изради магистарске 
тезе има детаљно моделирање конструкција коначним елементима и могуће је 
контролисати практично све параметре који утичу на понашање и резултате који ће 
коришћени коначни елементи дати. Из тог разлога је врло битно да корисник оваквих 
софтвера пажљиво приступи, превасходно типу коначних елемената онда и одабиру 
представе самог носача. Ово подразумијева избор између тродимензионалног или 
дводимензионалног моделирања конструкције од којих је моделирање елементима 
љуске у заданом проблему ближе реалном понашању.елементима. 
 У склопу софтвера је имплементирана модификована метода Рикса која је као 
итеративна метода погодна за одређивање стабилности носача. Ова метода је битна јер 
контролише ток итеративног прорачуна због могуће дивергенције проблема, тако да се 
нумерички модел може прецизно калибрисати и може предвидјети прецизно понашање 
носача током нумеричког прорачуна корак по корак. 
 Као основне научне методе коришћене су: 

Аналитичка метода гдје је проблем рашчлањен на дијелове или саставне 
елементе проблема. Ово се превасходно доноси на дефинисање стабилности плоче и 
напрезања у равни као основног напрезања и узрока деформисања носача под утицајем 
попречног концентрисаног оптерећења. На овај начин је омогућено боље упознавање 
проблема као и дефинисање поступака и смерница ка његовом рјешењу. 

Синтеза као метода којом се груписањем низа једноставнијих и већ раније 
дефинисаним поступака у нумеричком софтверу добијају коначни резултати. 

Индуктивна метода гдје се у параметарским студија на основу добијених 
појединачних резултата, дају закључци могућег понашања носача. Након анализе и 
класификације чињеница дат је закључак заснован на посматрању појединачних 
феномена  и појава исте природе. 

Компаративна метода гдје су се добијени  резултати нумеричким поступцима 
упоређивали са експерименталним резултатима у циљу добијања валидних нумеричких 
резутата. Такође, ова метода је коришћена при поређењу нумеричких резултата са 
граничним носивостима прорачнатим према постојећем стандарду. Ова метода састоји 
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се у посматрању сличности и разлика између двије или више феномена или појава, 
односно проучавање односа сличности и разлика између феномена или појава. 
  
 
Модел и добијени резултати 

Општи модел за анализу конструкција је метод коначних елемената. Као што је 
већ напоменуто његово коришћење је стандардни приступ нумеричког моделирања. 
Ако говоримо о нумеричком моделу у коришћеном софтверу потребно је истаћи да су 
прецизним дефинисањем параметара добијена рјешења која су конвергирала у 
постављеним оквирима и ограничењима, што значи да су добијени резултати добри и 
валидни. 

 
 
Могућности примјене резултата истраживања 
 

Због врло великог броја примјене танкозидних носача као и стања гдје су они 
оптерећени поречним концентрисаним оптерећењем тема је врло актуелна. Резултати 
који се постижу предложеним софтвером на оптималан начин уз веома велику тачност 
оправдавају његову примјену у пројектовању. Могуће је на изолованом танкозидном 
носачу добити врло битне и валидне резултате, који су примјенљиви на великом броју 
ситуација у којима се танкозидни носач налази. Сходно томе може се рећи да су 
могућности примјене ових резултата врло велике. 

 
Научна оправданост и допринос магистарске тезе 
 

Поред практичне стране одређивања критичног оптерећења танкозидног носача 
под дејством попречног концентрисаног оптерећења, треба истаћи да се у носачу 
дешава стање које у теоријском смислу нема затворено рјешење. Односно до сада није 
одређено тачно теоријски поткријепљено рјешење овог проблема. Сва рјешења су 
полуемпиријског типа. Истраживачи су на основу експеримента, својих личних 
запажања , теоријске упућености и орјентације давали приближна рјешења проблема. 

Из тог разлога научна јавност је врло заинтересована овим проблемом, а 
поготово што се у носачу испреплиће више могућих проблема стабилности као и 
сингуларних рјешења.  

У  овој магистарској тези  добијени су  резултати чија је валидност потврђена 
поређењем са постојећим нумеричким и експерименталним резутатима других 
истраживача. 

На основу тих резултата су дати закључци и смјернице за даљи рад. С обзиром 
да овај проблем није на овај начин посматран, може се  рећи да је на ефикасан начин 
обрађена врло актуелна и захтјевна тема, односно постигнут је значајан научни 
допринос израдом ове магистарске тезе. Рад је систематизован, класификован,  
идентификовани су проблеми при којим се сусрећемо оптерећивањем танкозидног 
носача попречним концентрисаним оптерећењем и дати су поступци и методе његовог 
рјешавања. Из свега наведеног евидентно је да овај рад обогаћује нашу стручну 
литературу. 
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