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Циљ овог рада је кратак преглед о нелинеарном моделирању материјала реолошко-динамичком 
аналогијом и конструкција хармонијски спојеним методом коначних трака. Аутор овај 
материјално/структурални концепт осмишљава преко тридесет година, а интензивно развија последњих 
десетак година. Домен овог моделирања се налази у пресеку: математике, механике са теоријом 
конструкција и рачунарске науке. 
Готово сви прорачунски модели грађевинских конструкција, укључујући ту материјал су са нумеричког 
аспекта мање или више нелинеарни. Ово значи да се одговарајућа решења морају тражити применом 
сложених математичко-нумеричких поступака како за статичка тако и за динамичка оптерећења. 
Када су у питању материјали аутор је развио нов метод у оквиру механике и теорије конструкција 
назван: реолошко-динамичка аналогија. Аналогија се заснива на пропагацији таласа кроз еластичну, 
вискоеластичну и вископластичну средину. Она потпуно обухвата материјалну нелинеарност те 
укључује: пластично и вископластично понашање, замор материјала, цикличку релаксацију напона, 
концентрацију напона, геометрију прслине са критичном дужином, фактор интензитета напона као и 
пропагацију заморних прслина. Посебан аспект примене реолошко-динамичке аналогије је одређивање 
статичких и динамичких чврстоћа материјала познавањем минималног броја стандардних 
експерименталних података о њима. Једноставност примене реолошко-динамичке аналогије је у томе 
што она комплетан материјално нелинеран проблем преводи у временски линеаран, који се онда лако 
решава методама динамике конструкција. 
Геометријска нелинеарност конструкција мора бити укључена у разматрање јер све изазовније 
архитектонско/грађевинске конструкције својом висином, ширином или дужином, због великих 
померања која утичу на измену унутрашњих сила то захтевају. Класичан метод коначних трака аутор је 
успешно увео у геометријско нелинеаран проблем стабилности, постављајућу хармонијски спојену 
формулацију. Иста формулација може бити примењена и у методама коначних елемената. 
Спојена хармонијска формулација у методама коначних трака/елемената значајно успорава извршење 
рачунарског програма јер се у рачун мора узети и до сто хармоника. Због овога савремени приступи у 
програмирању који укључују паралелизацију рачунарских програма морају бити примењени. 


