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Студијски програм: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МАШИНСКО УЧЕЊЕ 

Наставник: Жарко М. Ћојбашић 

Статус предмета: Изборни предмет студијског програма 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 
Упознавање студената са основама вештачке интелигенције и машинског учења, као и њиховом применом у 
решавању сложених инжењерских проблема која отвара нове переспективе у односу на примене конвенционалних 
техника. 

Исход предмета 
Стицање основних вештина у примени вештачке интелигенције и машинског учења код моделирања, пројектовања 
управљања за интелигентне системе и за решавање других инжењерских проблема, са освртом на ефикасно 
коришћење рачунарских алата за решавање таквих задатака. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Комбиновање нумеричких и квалитативних информацијама у инжењерским системима – интелигентни приступ 

заснован на употреби вештачке интелигенције и машинског учења. 
- Вештачке неуронске мреже. 
- Метахеуристичка оптимизација. Фази системи и неуро-фази мреже. 
- Машинско учење, појам и примена. 
- Основне технике машинског учења. 
- Надгледано и ненадгледано машинско учење. Плитко и дубоко машинско учење. 
- Нелинеарне технике моделирања применом вештачке интелигенције и машинског учења. 
- Интелигентни системи управљања у мехатроници засновани на примени машинског учења и вештачке 

интелигенције. 
Практична настава 
- Реализација модела и управљања применом вештачке интелигенције и машинског учења специјализованим 

софтверским алатима пакета Matlab. Преглед других софтверских алата за примену машинског учења. 
- Практична реализација модела на основу доступих експерименталних података добијених у току вежбања на 

другим предметима студијског програма. 
- Симулација и физичка имплементација управљања у мехатроничким системима заснованих на техникама 

машинског учења. 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања 
2 

Вежбе 
2 

Други облици активне наставе 
0 

Студијски истраживачки рад 
0 

 
0 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, показне вежбе 

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 

 


