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Услов за избор/слушање предмета: Производне технологије
Циљ предмета:
Студенти стичу теоријске и практичне основе о принципима математичког моделирања и оптимизације
обрадних процеса у циљу повећања производности, економичности, квалитета производа и смањења утрошка
материјала, енергије, времена и трошкова.
Исход предмета:
Студенти оспособљени за математичко моделирање и оптимизацију обрадних процеса.
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Уводна разматрања.
 Методе моделирања обрадних процеса.
 Математички модели обрадних процеса.
 Анализа обрадног процеса и идентификација фактора и перформанси.
 Избор математичког модела.
 Математичко моделирање обрадних процеса.
 Анализа адекватности и поузданости математичког модела.
 Стратегија оптимизације обрадних процеса.
 Математичко моделирање оптимизације обрадних процеса.
 Структура оптимизационог модела.
 Критеријуми оптимизације. Функције стања, ограничења и циља оптимизације.
 Методе оптимизације.
 Примери моделирања и оптимизације обрадних процеса.
Практична настава
 Рачунске вежбе су прилагођене предавањима.
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Број часова активне наставе: Остали часови:

Предавања
2

Вежбе
3

Други облици активне наставе

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, колоквијуми

Оцена знања:
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5
домаћи задатак 30
колоквијуми (три колоквијума) 10 + 10 + 10 =30
Обавезе студената:
Присуство предавањима и вежбама, израда домаћег задатка и полагање колоквијума


