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III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА
Modeliranje difuzionih procesa u prirodnim naukama
IVПРЕГЛЕД

МАСТЕР РАДА

Ovaj rad se bavi opisom matematičkog modeliranja difuzionih procesa u prirodnim naukama,
odnosno problemom difuzije u prirodi. U prvom poglavlju je opisan matematički aparat koji se
koristi u radu. Drugo poglavlje pojašnjava poreklo lanaca Markova preko Braunovog kretanja,
Ajnštajnove analize i Tejlorovog razvoja. Treće poglavlje se odnosi na matematičku difuziju u
prirodnim naukama. Proučava difuzijske procese u ekologiji i parelelu između determinističkog i
stohastičkog modela, zatim sledi opis difuzije u prirodnim sredinama i tokova fluida, bavi se
fizičkom difuzijom i načinima prenosa toplote, difuzijom atmosferskog graničnog sloja,
okeanografskom i hidrološkom difuzijom. Difuzijom u ekosistemu opisuju se načini transporta
među životinjama i organizmima. Daje formulu za brzinu taloženja čestica i opis difuzionog
modela spora. Sledi opis difuzije životinja u staništu, osnovni pojmovi načina kretanja životinja i
veza telesne težine životinja i staništa. Preko matematičkog modela disperzije životinja u
prirodnim staništima posmatra se preko dva slučaja kretanja. U modelu kretanja životinja u
staništu daje se primer kretanja crvene lisice za odrasle ženke, mužjake i mladunce. Na kraju
pomoću Maltusovog modela rasta populacije i logističke jednačine rasta dolazi se do disperzije
za dve životinjske vrste.

VI ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА
Možemo izdvojiti nekoliko glavnih delova rada. U prve dve glave su date matematičke osnove
koje se koriste iu rad.u. U drugom delu je kandatkinja opisala razne, prilično kompleksne i realne
modele kretanja ogrganiyama u prirodi. Naglasak je dat na ponasanje kretanja i međusobnog
delovanje dve životinjske vrste pod različitim pretpostavkama.
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Dato je nekoliko vrlo aktuelnih i realnih medota primene matematike, parcijalnih diferencijalnih
jednačina i stohastičke analize konkretno, u modeliranju kretanja i međusobnog delovanja više
vrsta. Kandidatkinja je uspešno primenila matematičke metod.
VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА
Rad je u potpunosti urađen u skladu sa prijavom., urađen je samostalno, sa dosta upoređivanja,
pregleda literature samostalnih eksperimenata. Glavni cilj je zadovoljen.
VIII ПРЕДЛОГ
Predlažemo da se master rad prihvati i kandidatu Biljani Mijatović odobri odbrana.
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