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Онлајн Алумни „МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ПРАКСИ“, мај 2021 

 

На Алумни трибини „Машинско инжењерство у пракси“, одржаној у петак 21.05. са 

почетком у 17:30 часова представљена су практична решења двојице дипломираних 

студената Машинског инжењерства из праксе. Трибина је реализована он лајн путем 

видео линка https://meet.google.com/ymk-xqqm-jrv. Студенти и сви заинтересовани имали су 

прилику да чују и прошире своја стручна знања из области које су биле предмет трибине. 

 

1. Александрар Шимрак, дипл. инг. маш., Инжењер на одржавању машина, алата 

и опреме / Инжењер за развој производа, Гезе доо, Зрењанин. 

 Одређивање техничких карактеристика и 3D пројектовање кофичастих елеватора. У 

почетном делу предавања дате су основе о транспортним машинама где је акценат 

стављен на кофичасте елеваторе. Описан је технолошки поступак транспортовања 

материјала са спецификацијом основих делова елеватора, капацитетом и начином 

руковања. Након тога, у другој половина предавања дат је опис израде 

тродимензионалног модела кофичастог елеватора коришћењем софтверa Аutodesk 

Invertor као и сам технолошки поступак његове израде и монтаже делова. Са закључним 

разматрањима о овом транспортеру уследила су питања учесника трибине на тему 

његове функционалности  и примене. 

 

 
 

2. Мића Ђурђев, мас. инж. инд. инж., Технички факултет „Михајло Пупин“ 

Зрењанин. 

„Интелигентни алгоритми у инжењерској оптимизацији“. Почетни део предавања 

односио се на представљање проблема оптимизације у општем смислу при чему је било 

речи о типовима функција, локалној и глобалној оптимизацији као и методама, односно 

алгоритмима за решавање таквих проблема. Потом су изнете основе о хеуристикама и 

метахеуристикама као и њиховој класификацији према изворима инспирације. У оквиру 

проблематике којом се бави, колега Мића је издвојио биолошки инспирисане 

метахеуристичке алгоритме чији су извори инспирације пронађени у свету природе. 

Споменути су алгоритми вране, сивог вука и грбавог кита након чега је укратко описан 

поступак претраживања применом алгоритма ројева честица. Последњи део предавања 

фокусиран је на примену ових интелигентних метода у различитим областима 

инжењерске оптимизације. Редом су приказане примене у инжењерском дизајну, 

оптимизацији параметара обраде резањем, као и примене код решавања неких 

комплекснијих проблема оптимизације међу којима су истакнути примери рутирања и 

терминирања AGV возила, затим проблем терминирања у производним окружењима, 
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проблем оптимизације технолошких процеса обраде и многи други. Након тога, уследила 

је кратка дискусија на тему предавања и изношење закључних разматрања. 

 

  
 


