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Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 
Увод у моделирање и симулације. 
Коришћење савремених програмских пакета за физичко моделирање и симулацију динамике више тела уз 
интеграцију са програмима за рачунарско управљање и контролу. 
Верификација модела и његова употреба на практичним примерима моделирања и симулације комплексних 
мехатроничких система.  
Упознавање са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних система и процеса као 
објеката управљања 
Исход предмета 
Оспособљеност за моделирање сложених мехатроничких система код којих се функције заснивају на спрегнутим 
ефектима различитих физичких области. 
Оспособљеност за идентификацију и подешавање утицајних параметара сложених мехатроничких система чиме се 
обезбеђује њихова оптимална функција. 
Поседовање основних вештина и знања потрених за развој математичких модела типичних класа техничких 
система као и за њихову идентификацију и симулацију 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Увод у моделирање. Циљеви. Мотивација. 
 Примена моделирања и симулације у идентификацији, пројектовању и оптимизацији мехатроничких система 
 Принципи и методе моделирања и симулације. Класификација модела. Упрошћења. Грешке.  
 Формирање модела мехатроничких система помоћу рачунара. Параметарски модели. 2Д и 3Д модели. 
 Моделирање компонената и сложених мехатроничких система. Интеграција модела различитих природа. 
 Модели објеката и процеса управљања и методи формирања математичких модела  
 Динамика струјних и струјно-термичких процеса. Динамика машина и мотора. Динамика саобраћајно-

транспортних средстава. Динамика енергетских постројења. Динамика процеса обраде материјала. 
 Методи симулације објеката и процеса управљања. Примена симулације у идентификацији, пројектовању и 

оптимизацији САУ. Софтвер за симулацију. 
Практична настава 

 Примери моделирања компонената и сложених мехатроничких система. 
 Примери интеграција модела различитих природа, верификација модела и његова употребљивост. 
 Симулација динамичког понашања објеката и процеса. 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања 
3 

Вежбе 
2 

Други облици активне наставе 
0 

 
0 

Методе извођења наставе: Предавања, аудитивне вежбе, вежбе на рачунару, израда пројектног задатка 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит* поена 

активност у току наставе 5 писмени испит 0 (40*) 

домаћи задатак 5 усмени испит 30  

пројектни задатак 20    

колоквијуми 40    
Обавезно је присуство предавањима и вежбама, израда домаћег и пројектног задатака и полагање колоквијума 
* Писмени део испита се може положити преко колоквијума 


