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Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних система и 

процеса као објеката управљања. 

Исход предмета: 

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 

 Модели објеката и процеса управљања - појам и класификација модела динамичког система. 

 Методи формирања математичких модела објеката и процеса. Динамика процеса кретања, дозирања, 

транспорта и ускладиштења материјала. 

 Динамика струјних и струјно-термичких процеса. Динамика процеса са преносом масе. 

 Динамика машина и мотора. Динамика саобраћајно-транспортних средстава. Динамика енергетских 

постројења. Динамика процеса обраде материјала. 

 Објект-оријентисано моделирање система и графичке технике моделирања. 

 Моделирање применом вештачких неуронских мрежа и фази модели. 

 Методи симулације објеката и процеса. Формирање симулационих модела. Математичка подлога дигиталне 

симулације. Примена симулације у идентификацији, пројектовању и оптимизацији САУ. Софтвер за 

симулацију. 

Практична настава 

 Самостални развој модела за типичне класе објеката и процеса. 

 Симулација динамичког понашања објеката и процеса. 
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

3 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, колоквијуми 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25  

практична настава 10 усмени испит 25  

колоквијуми  30    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама, обавезно полагање колоквијума 
 

 


