
 

Višja dinamika - 2019/20 

(Navodila za seminarje) 

1. Kriteriji ocenjevanja: 

 pravilnost izpeljav in rešitve, 

 lasten odnos z analizami v Pythonu, Matlabu, Mathematici,…., 

 tehnično natančno napisano poročilo1, 

 na koncu semestra bo vsak študent imel ustni zagovor. 
 

Kandidati rešujejo seminarske naloge samostojno. Bistveni del ocene prispeva (poleg pravilnosti 

rešitve) lasten odnos in natančnost rešitve. Študentje lahko za boljšo oceno nalogo poljubno razširijo.  

Možni so naknadni popravki: vsak popravek zmanjša oceno za eno stopnjo. Vsak dan zamude na 

dogovorjen datum prav tako zmanjša oceno za eno stopnjo. 

2. Vsebina 

S1: Analitična statika, analitična dinamika 

S2: Periodično in udarno vzbujanje, sistemi z več prostostnimi stopnjami  

S3: Zvezni sistemi.  

                                                           
1 Glej: www.ladisk.si (LaTeX in nato Take Home Project) in Stropnik, Jože: Priporočila avtorjem študijskih in 

strokovnih publikacij, 1997. 

http://www.ladisk.si/


3. Oddaja 

Oddaja: preko visja.dinamika@ladisk.si (če ne dobite potrditve prejema v 72h, pošljite email 

ponovno).  

Ker je manipulacija oddanih seminarjev avtomatizirana, se držite naslednjih navodil (v nasprotnem 

primeru vaš seminar ne bo ocenjen): 

Naslov emaila naj bo: Višja dinamika 2019/20 - Asistent - Številka seminarja (npr: Višja dinamika - 

Gregor Čepon - S1). Številke seminarjev so S1, S2 in S3, kot je navedeno na prejšnji strain. 

Oddaja seminarja je izključno v pdf obliki, ime datoteke naj bo: Ime Priimek - Številka seminarja.pdf 

(npr: Janez Novak - S1.pdf).  

Oddati je potrebno tudi Matlab/Mathematica/Python… kodo. Datoteke poimenujte Ime Priimek - 

Številka seminarja - Opisno ime.m (npr: Janez Novak - S1 - izracun in prikaz.m). Takih priponk je lahko 

več. V primeru, da poslana datoteka ne bo vsebovala imena avtorja, se le-ta ne bo upoštevala pri 

ocenjevanju. Za potrebe preverjanja plagiatorstva oddajte še naslednje: 

- Če uporabljate Mathematico, označite vse celice (Ctrl+A), pobrišite outpute (Cell --> Delete all 

output) in shranite kot tekstovno datoteko (File --> Save as; vrsta datoteke: Plain text (*.txt) ) 

- Če uporabljate Jupyter Notebook, pobrišite vse outpute ter izvozite .py format preko File --> 

Download as --> Python (.py)  

4. Nekatere pogoste oblikovne napake 

Primer seminarja lahko vidite tukaj: http://goo.gl/QBBJm. 

 navesti je potrebno vire za slike (razen, če jih sami narišete, kar je seveda zelo zaželeno), 

 na koncu navedeni viri in v tekstu sklici nanje, 

 na prvi strani je potrebno navesti tudi nosilca predmeta, svoje ime, vpisno št in ime asistenta, 

 spremenljivke se piše poševno, vektorje se piše odebeljeno, matrike pa odebeljeno in pokonci 
(velja tudi za slike), 

 funkcije (sin, cos, itd) se piše pokonci, 

 enote se piše pokončno, 

 slike in tabele je potrebno poravnati sredinsko, slike so podpisane, tabele nad pisane, 

 velikost črk v slikah in grafih mora biti enaka velikosti besedila, 

 operatorje (npr.: d pri odvodu ali delta pri parcialnem odvodu) se piše pokonci, 

 enačbe je potrebno številčiti (desno poravnano s številko v oklepaju, npr: (2)) in se na njih v 
tekstu sklicevati, 

 programske kode ne vključujete v poročilo, ampak jo dodate v ločeni datoteki, 

 operator množenja ne označimo z *, 

 odvode je potrebno zapisati direktno nad simbolom in ne nad njegovim indeksom. 
 

Oblikovne napake (zgoraj navedene in ostale) vplivajo na oceno seminarja! 

5. Seznam nalog  

Primere rešenih nalog, ki vam bodo lahko bili v zgled reševanja, najdete na Ladiskovi domači strani in 

git-hub-u. 

http://goo.gl/QBBJm
https://github.com/martincesnik/Visja-dinamika.git

