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Одлуком Истраживачко-стручног већа Машинског факултета Универзитета у Београду 
1992/2 именовани смо за рецензенте техничког решења „Лабораторијско постројење за 
активну контролу вибрација паметних струкутра“ аутора: проф. др Слободан Ступар, 
дипл. маш. инж., доц. др Александар Симоновић, дипл. маш. инж., асистент Немања 
Зорић, дипл. маш. инж., мр Мирослав Јовановић, проф. др Небојша Петровић, дипл. 
маш. инж., Небојша Лукић, дипл. ел. инж. На основу предлога овог техничког решења 
подносимо следећи:  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

„Лабораторијско постројење за активну контролу вибрација паметних струкутра“ 
аутора: проф. др Слободан Ступар, дипл. маш. инж., проф. др Александар Симоновић, 
дипл. маш. инж., асистент Немања Зорић, дипл. маш. инж., мр Мирослав Јовановић, 
проф. др Небојша Петровић, дипл. маш. инж., Небојша Лукић, дипл. ел. инж.  
образложено је на седам страница А4 формата, садржи седам слика. Састоји се од пет 
поглавља, абстракта, слика и цртежа и литературе издвојених као посебне целине – 
поглавља. Наслови поглавља су: 
 

1. Опис проблема који се решава техничким решењем 
2. Стање технике 
3. Излагање суштине техничког решења 
4. Кратак опис слика и цртежа 
5. Детаљан опис лабораторијског постројења за активну контролу вибрација 

паметних танкозидних композитних структура  
6. Абстракт 
7. Слике и цртежи 
8. Литература 

 
Техничко решење припада мултидисциплинарној области, а ближе се може сврстати у 
подобласт ваздухопловство – испитивање ваздухопловних структура. 
 Након описа проблема који се решава техничким решењем, у којем су аутори 
описали проблеме који се јављају током активне редукције вибрација, у поглављу 
стање технике дате су референце који се баве сличним испитивањима активне 
редукције вибрација паметних структура.  
 У поглављу „Излагање суштине техничког решења“ дат је кратак опис 
техничког решења 
 У оквиру поглавља „Детаљан опис техничког решења“ детљано је приказано 
лабораторијско постројење, односно дат је опис сваке компоненте лабораторијског 
постројења .  
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