
Студијски програм: ОАС - МАТЕМАТИКА 

Назив предмета: Небеска механика 

Наставник: Анђелка Ковачевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Небеска механика проучава кретања небеских тела под дејством 

силе гравитације. Резултујуће једначине су нелинеарне  дифернецијалне једначине 

Исход предмета: Студенти су оспосољени да примењују разноврсна математичка 

оруђа  на решавање класичног њутновског проблема n тела 

Садржај предмета: Проблеми небеске механике и теорије кретања Земљиних 

вештачких сателита.Кеплерови закони. Њутнов закон гравитације.Проблем двају 

тела и непоремећено кретање планета око сунца. Постављање проблема.Интеграли 

тржишта. Оба векторска интеграла диференцијалне једначине 

непоремећеногхелиоцентричног кретања планета. Геометријско значење добијених 

векторских интеграла.Разни други облици добијених интеграла. Шести скаларни 

интеграл векторскедиференцијалне једначине. Коначни векторски облик општих 

интеграла диференцијалнеједначине непоремећеног кретања планета око Сунца. 

Израчунавање векторских елемената изиницијалних услова. Проблем сателита 

сведен на проблем двају тела. Веза измедју векторских иелиптичних елемената 

планетског кретања.Проблем n тела. Постављање проблема. Општи интеграли 

проблема н тела. Транслаторнокретање Сунчевог система. Лапласова 

инваријабилна раван.Општа теорија планетских поремећаја. Диференцијалне 

једначине хелиоцентричног кретањапланета. Основне векторске једначине рачуна 

поремећаја. Лагранжеве заграде и њиховеособине.Увођење векторских елемената у 

рачун поремећаја. Израчунавање Лагранжевих заградавекторских елемената. 

Диференцијалне једначине векторских елемената.Осврт на класичну теорију 

поремећаја. Диференцијалне једначине елиптичких елемената.Интеграљење 

претходних диференцијалних једначина планетских поремећаја. 

Класификацијапоремећаја.Секуларни поремећаји. Значај секуларних поремећаја. 

Диференцијалне једначине секуларних поремећаја. Секуларни поремећаји планета. 

Неки општи закључци из добијених интеграла.Лапласова једначина. Сферне 

функције. Лапласов оператор у ортогоналним координатама.Гравитациони 

потенцијал. Лапласова једначина. Сферне функције. Лежандрови полиноми.Развој 

функције на сферној површи у ред по сферним функцијама. Адициона теорема 

сферних функција.Развој гравитационог потенцијала. Развој потенцијала чврстог 

тела у ред по сферним функцијама. Гравитациони потенцијал сфероида. 

Потенцијал Земљиног привлачења. Општи Земљин елипсоид. Нормални 

гравитациони потенцијал Земље.Поремећајно убрзање због земљине 

спљоштености. Координате поремећајног убрзања од другог члана развоја 

Земљиног нормалног потенцијала.Диференцијалне једначине поремећеног кретања. 

Диференцијалне једначине поремећеног кретања Земљиног вештачког сателита. 

Диференцијалне једначине елиптичних елемената путање Земљиног вештачког 

сателита са координатама поремећајног убрзања. Једначине за лонгитуду улазног 

чвора, параметар и нагиб путање. Једначине за ексцентричност, праву,аномалију и 

аргумент латитуде парицентра (перигеја). Једначине за ламбда1 и 



ламбда2.Једначина за аргумент латитуде. Решавање претходног система једначина 

методом узастопних апроксимација.Секуларни поремећаји сателита. Секуларни 

поремећаји елиптичне путање Земљиног вештачког сателита. Секуларни 

поремећаји због утицаја нецентралности Земљиногпривлачења. Поремећаји 

периода обилажења елиптичне путање. Драконистички период обилажења. 

Сидерички период обилажења у улазном чвору путање.  

Литература: William M. Smart, Celestial Mechanics, 1961,  

Binney and Tremaine Galactic Dynamics ,1987. 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска настава:  

2 

Практична настава:  

2 

Методе извођења наставе:  Метод Универзитета у Тексасу student oriented 

teaching 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 15 

практична настава 15 усмени испит 35 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

 


