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Циљ предмета: 
Упознавење са сложенијим принципима моделисања објеката и система у комуналној 

хидротехници применом постојећих програмских пакета. 

Исход предмета:  
Студенти се оспособљавају за решавање сложенијих проблема из праксе везаних за 

моделисање објеката и система у комуналној хидротехници (системи за снабдевање 

водом за пиће, системи за одвођење санитарних отпадних вода, системи за одвођење 

атмосферских вода). 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Упознавање са сложенијим елементима готовог програма за прорачун течења у 

отвореним каналима – неустаљено течење, објекти на систему отворених канала: 

 једачине неустаљеног течења програмског пакета HEC-RAS (једначина 

одржања масе, једначина одржања количине кретања, итд.); 

 једначине за моделисање објеката на систему отворених канала (мостовска 

сужења, пропусти, преливи, ретензије, итд.) 

 примена програмског пакета HEC-RAS на сложене проблеме моделисања 

система за одвођење атмосферских вода; 

Упознавање са сложенијим елементима готовог програма за прорачун течења у 

системима под притиском – квази-неустаљено течење: 

 принцип прорачуна квази-неустаљеног течења (једначина одржања масе, 

једначина одржања количине кретања, итд.); 

 принципи моделисања објеката на систему за снабдевање водом за пиће 

(затварачи, резервоари, водозахвати, итд.) 

 примена програмског пакета EPA-NET на сложене проблеме моделисања 

система за снабдевање водом за пиће; 

Упознавање са сложенијим елементима готовог програма за прорачун течења у 

системима за одвођење оптадних вода насеља: 

 једначине течења програмског пакета SWMM (модел устаљеног течења, модел 

кинематског таласа, модел динамичког таласа, итд.); 

 једначине и принципи моделисања објеката на систему за одвођење отпадних 

вода насеља (објекти за расподелу протицаја, преливи, испусти, итд.) 

 примена програмског пакета SWMM на сложене проблеме моделисања система 

за одвођење отпадних вода насеља; 

 

Практична настава 

Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу. 
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Број часова активне 

наставе: 

Теоријска настава: 

2 
Практична настава: 

2 

Методе извођења наставе: Настава се изводи у виду предавања, вежби и 

консултација. Током семестра ће се континуално задавати задаци са унапред 

дефинисаним роком израде. Задатаци ће се сводити на примену готових програмских 

пакета на сложене инжењерске проблеме из комуналне хидротехнике. Сваки задатак ће 

бити прегледан, оцењен и по потреби пропраћен коментарима и препорукама 

наставника. 

Оцена знања (максимални број поена: 100) 

Предиспитне 

обавезе 

поена Завршни испит поена 

Израда и одбрана 

задатака задатих 

током семестра 

40 Испит 60 

 


