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Циљ предмета:
 Упознавање студената са важношћу процеса валидације у развоју производа и валидационим методама.
 Упознавање студената са теоријом планирања експеримента и основним статистичким методама у теорији
експеримента.
 Упознавање студената са концептом екперимента и аквизицијоммерних података.
 Упознавање студента са методама виртуалне валидације.
Исход предмета:
 Студент познаје значај поцеса валидације у развоју производа.
 Студенти познају најважније валидационе методе у процесу развоја производа.
 Студент је способан да самостално и на научним принципима дефинишеиспитивање производа.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
 Валидација у развоју производа. Интегрција процеса валидације у процес развоја производа.
 Управљање процесом валидације у оквиру развоја производа.
 Теорија и експеримент у инжењерству. Експериментална, типска и серијска испитивања. Стандарди и
прописи. Испитивање производа према стандарду. Примењена статистика. Аквизиција мерних података.
 Планексперимента.Извођење експеримента. Статистичке методе: дисперзиона и регресиона анализа;
Tagučijevemetode. Анализа и интерпретацијаексперименталних резултата.
 Основе метрологије и испитивања производа.Мерни системи и инструменти за мерење. Тачност мерења и
приказ и обрада резултата мерења. Принцип мерења физичких величина електричним путем.
Мернипретварачи, принципирада и поделапретварача.Аналогна и дигитална обрада сигнала. Избор
мерног система.
 Виртуелни експеримент. Основе моделирања и симулације техничких система.
 Примена технологије брзе израде прототипа/алата у процесу валидације.
Практична настава:
 Моделирање техничких система.
 Планирање експеримента. Дефинисање мерног места.
 Извођење експеримента, обрада, анализа и интерпретација експерименталних резултата.
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Број часова активне наставе:
Остали часови:
Предавања
Вежбе
Други облици активне наставе
0
3
2
0
Методе извођења наставе:
Предавања коришћењем мултимедијалних алата, лабораторијске вежбе, семинарски радови.
Оцена знања:
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
20
колоквијуми
45
усмени испит
30
Обавезе студената:
Присуство свим предавањима и вежбама, полагање колоквијума.
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