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Стручни извештај о учешћу на научном скупу 

 
 
 
Поштовани, 
 

У периоду од 17-20. фебруара 2019. године учествовао сам на научном скупу Нодикон 
2019 – Прва међународна конференција из Нелинеарне динамике у Риму (NODYCON 2019 – 
First International Nonlinear Dynamics Conference) у Риму, Италија. Скуп је организован од стране 
Сапиенца Универзитета у Риму (Sapienza Universita di Roma), и одржан је на Факултету за 
грађевинарство и индустријско инжењерство (The Faculty for Civil and Industrial Engineering) у 
Риму. 

На конференцији сам учествовао са излагањем рада у секцији Снимање и испитивање 
конструкција (Monitoring and Testing of Structures). Рад који сам излагао односио се на део 
истраживања спроведених у оквиру пројекта ОИ174001, координираног од стране 
Математичког института САНУ, а наслов рада је: 

 
Katica (Stevanović) Hedrih, Stanko Brčić, Stepa Paunović 

Application of photoelasticity to stress state analysis in dams: A brief review 
based on the results of Professor Vlatko Brčić 

 
На скупу су разматрани аспекти решавања одређених проблема нелинеарне динамике и 
савремена достигнућа у овој области. 

Скуп је био организован у виду три уводна, пленарна предавања, одржаних на почетку 
скупа у базилици Светог Петра у ланцима (San Pietro in Vincoli), и 67 паралелних сесија 
одржаних у 3 дана на факултету за грађевинарство и индустријско инжењерство, и подељених 
по одговарајућим подобластима. Пленарна предавања су се тицала пројектовања конструкција 
узимајући у обзир и динамичку нелинеарност њиховог понашања (предавач: проф. Стивен Шо, 
САД), оператора и анализе процеса управљања механизмима (предавач: проф. Фридрих 
Пфајфер, Минхен, НЕМ), и управљање процесима уз коришћење нелинеарности и временског 
кашњења сигнала (предавач: проф. Хаијан Ху, Пекинг, НРК). Паралелне сесије су покриле више 
различитих области нелинеарне динамике, укључујући фундаменталну и математичку поставку 



и анлизу нелинеарних динамичких проблема, методе за решавање система једначина који се 
при тој анализи јављају, примену ових метода на проблеме управљања и активне контроле 
динамичких система и процеса, као и испитивање својстава и могућности производње новог 
типа материјала жељених и прилагодљивих динамичких својстава (метаматеријали). 

Због начина организације скупа, нисам био у прилици да присуствујем свим сесијама, 
будући да се готово у сваком тренутку истовремено одржавало по њих 7, али присуствовао сам 
бар по једној сесији која се тицала сваког од горенабројаних питања. Посебну пажњу придао 
сам питањима метаматеријала, рачуна са изводима нецелог реда, математичког моделирања 
нелинеарних проблема, ублажавања дејства вибрација на конструкције и инжењерске 
примене развијених метода и модела. За мене најзначајнија излагања била су везана за 
примену динамичких апсорбера при ублажавању дејства земљотреса, унутрашња резонантна 
стања при вибрацији конструкција, коришћење извода нецелог реда при моделирању 
материјала и израду и испитивање својстава материјала посебних динамичких својстава - 
метаматеријала. 

У оквиру научног скупа је изложено око 350 радова, а било је излагача из преко 20 
земаља света. У паузама између сесија било је времена за стицање познанстава са бројним 
истраживачима и истакнутим научним радницима из области Нелинеарне динамике, како 
млађим и перспективним колегама, тако и реномираним и искуснијим професорима. Мој 
лични утисак је да су се у горе наведеним областима, којима сам поклонио највише пажње, 
посебно истакле група професора Мајкла Лимија са Технолошког института у Џорџији, САД 
(Michael Leemy, Georgia Institute of Technology, USA), и група професора Волтера Лакарбонаре 
са Факултета грађевинарства и индустријског инжењерства, Сапиенца Универзитета у Риму 
(Walter Lacarbonara, ITA), иначе председника организационог тима овог научног скупа. 

На овом научном скупу наступао сам као део групе са пројекта ОИ174001, коју су 
сачињавале још и руководилац пројекта - проф. др Катица Стевановић Хедрих, на чију сам 
иницијативу и уз чију помоћ сам и учествовао на овом скупу, и др Ивана Атанасовска, од које 
сам на овом путу добио бројне савете везане и за научни рад. 

 
Радови свих учесника на научном скупу објављени су у штампаној форми у виду 

двостраничних апстраката, а цели радови су јошувек у процесу рецензије за објављивање у 
Зборнику радова конференције Нодикон 2019 у едицији Шрингер зборника (Springer 
Proceedings). 

 
 

Као прилог овом извештају достављам: 

 Обавештење о прихватању рада за усмено излагање на скупу 

 Фотокопију Потврде о учешћу на научном скупу 

 Прве три и последњу  страницу Књиге апстраката 

 Објављени и излагани проширени апстракт са којим сам учествовао на скупу 

 Неколико фотографија са научног скупа 
 
 
 
Са поштовањем, 
 
 
_____________________ 
Степа Пауновић, 
истраживач приправник 
 

У Нишу, 04.03.2019.  



ПРИЛОЗИ 
 
 

 Обавештење о прихватању рада за усмено излагање на скупу и штампање у Књизи 
апстраката 

 

 
 
 
 
 

 Потврда о учешћу на научном скупу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Прве три, и последња страница Књиге апстраката 
 

 



 Фотографија двостраничног апстракта са којим сам учествовао на научном скупу 
 

 
 



  



 

 Неколико фотографија са конференције (3 фотографије) 
 

 
 
 

     


