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Циљ предмета
Упознавање студената са савременим интелигентним транспортним системима, методама за имплементацију у
урбаним срединама и основама примене ИКТ технологија, вештачке интелигенције и роботике у интелигентним
транспортним системима.
Исход предмета
Подизање општег образовног нивоа из области транспортних система. Крајњи исход предмета је оспособљеност
студената да проучавају, анализирају и примењују интелигентно управљане транспортне системе.
Садржај предмета
Теоријска настава
- Појам интелигентних транспортних система, кооперативних интелигентних система и њихове особине;
- Документа и законодавство ЕУ у области интелигентних транспортних система;
- Паметни градови, паметна и одржива логистика и урбани транспорт будућности;
- Примена ИКТ технологија у интелигентним транспортним системима;
- Рачунарска и вештачка интелигенција и интеграција разнородних техника у хибридним системима;
- Интелигенција у транспортној техници и логистици - управљачки задатак;
- Сензори и актуатори у области транспортних система. Примене робота у транспорту;
- Интелигентни транспортни системи у већим и мањим градовима (аутоматско праћење транспорта и саобраћаја,
информације за путнике, управљање теретом и возним парком...);
- Системи за праћење кретања интелигентних транспортних средстава. GPS/GPRS технологије. Паметне картице
и RFID технологије.
- Роботизована возила будућности - интелигентна и аутоматски вођена возила (AVG).
Практична настава
- Kритичка анализа изабраног интелигентног система.
- BarCode 2D/3D технологије и радио фреквентна идентификација RFID, праћење кретања транспортних
средстава применом GPS/GPRS технологија;
- Реализација неуро-фази и хибридних модела и управљања у интелигентним транспортним системима и
возилима специјализованим софтерским алатима Statistics and Machine Learning Toolbox, Control System
Toolbox, Neural Networks Toolbox и Fuzzy Logic Toolbox софтверког пакета Matlab.
- Едукативни сет LEGO MINDSTORMS EV3 и изградња модела роботизованих возила.
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Методе извођења наставе
Предавања коришћењем мултимедијалних алата, семинарски радови, тимски пројектни задатак, практична настава
у компанијама које користе ICT у транспорту.
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