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Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним технологијама које се примењују за пројектовање интелигентних система 

управљања, посебно фази логиком, неуронским мрежама, генетским алгоритмима и осталим техникама 

рачунарске интелигенције и конвенционалним адаптивним системима управљања. 

Исход предмета: 

Стицање основних вештина у примени рачунарске интелигенције и теорије адаптивних система код 

пројектовања управљања за интелигентне техничке системе са посебним освртом на ефикасно коришћење 

рачунарских алата применљивих за решавање таквих задатака. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

 Увод у интелигентно управљање. Конвенционално или интелигентно управљање.  

 Адаптивни системи управљања. Рекурзивни алгоритми естимације параметара модела, адаптација у 

отвореној спрези (расподела појачања), адаптација у затвореној спрези (системи са референтним моделом и 

самоподешавајући контролери), Калманов филтар.  

 Фази управљање. Неуронске мреже. Генетски алгоритми. Коришћење расположивих програмских пакета за 

пројектовање и симулацију интелигентних управљачких система. 

Практична настава 

 Реализација неуро-фази и хибридних модела и управљања специјализованим софтерским алатима Neural 

Networks Toolbox, Global Optimization (Genetic Algorythm) Toolbox и Fuzzy Logic Toolbox софтверког пакета 

Matlabкао и упознавање са сродним алатима програмског пакета LabView. 

 Практична реализација модела на основу доступих експерименталних података добијених у току вежбања на 

другим предметима смера. 

 Симулација и физичка имплементација интелигентних управљања у мехатроничким системима. 
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

  

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, 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 

 


