
 

 

 

Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Рачунарски подржано мерење и управљање 
Наставник: Матијевић С. Милан 
Статус предмета: Изборни модула М7, VI семестар 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Предмет курса су практични аспекти примене савремене рачунарске технологије у системима мерења и 
управљања. Теоријски концепти биће изучавани у мери која је неопходна за разумевање и повезивање градива из 
основа процесне динамике, основне теорије мерења и управљања, хардверских компоненти (сензори, актуатори, 
контролери и рачунари, итд), процесирања сигнала и имплементације софтвера (PLC програмирање, LabView, 
C/C++, итд), SCADA и DCS система, итд. 
Исход предмета  
Фундаментална знања о принципима системског инжењерства, континуалним и дигиталним сигналима и системима, о 
структурним, функционалним и другим техничким карактеристикама система мерења и управљања, о принципима мерења 
основних физичких величина (притисак, температура, проток, ниво, померање, брзина, убрзање), о методама модалирања и 
идентификације објеката и процеса, о избору сензора, актуатора и регулатора, о подешавању индустријских ПИД регулатора, о 
комуникацијама у системима мерења и управљања, о приниципима програмирања у реалном времену, примени рачунарске 
технике у системима мерења и управљања, архитектури и карактеристикама SCADA и DCS система, о принципима формалног 
пројектовања и техноекономским аспектима пројектовања система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Уводна разматрања. Општи концепт система и принципи системског инжењеринга. Историјске перспективе. Индустријски 
системи и теорија управљања. 2. Теоријске основе дигиталних сигнала и система. Дигитални сигнали и системи. Анализа 
сигнала у динамичким системима. Теорема одабирања и реконструкција аналогног сигнала. Структура дигиталног система. 
Дискретна функција преноса. Фреквенцијске карактеристике дигиталног система. 3. Стабилност. Системи мерења и управљања 
са затвореном повратном спрегом.. 4. Основне функционалне и техничке карактеристике система мерења и управљања. 
Статичке и динамичке карактеристике динамичких система. Техничке карактеристике уређаја и система. Комуникације у 
системима мерења и управљања. 5. Моделирање и идентификација 6. Сензори. Основни принципи мерења физичких 
величина.7. Сензори. Индустријске примене. Аквизиција и процесирање података мерења. Алати за визуелизацију - LabView. 
8. Актуатори. 9. Алгоритми управљања. Општи принципи синтезе. ПИД управљање. 10. ПИД контролери - пројектовање и 
подешавање. Типични индустријски алгоритми управљања. Имплементација и операциони аспекти. Алгоритми управљања 
засновани на примени Фази логике. 11. Увод у реал-тиме системе. Хардверски и софтверски захтеви за рад у реалном времену. 
Системи мерења и управљања у реалном времену 12. Индустријски контролери и аутоматизација. Секвенцијално управљање. 
PLC програмирање - Ladder дијаграми. 13. SCADA и DCS системи 14. Интеграција и имплементација система управљања. 
Рачунарске мреже. Комуникациони протоколи у системима управљања. Интеграција са другим информационим системима. 
Питања безбедности и поузданости.15. Приницпи формалног пројектовања. Техничка и економска анализа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Наведени садржаји се пролазе кроз лабораторијске вежбе у рачунарској учионици и над лабораторијским моделима.  
Литература  
1. Матијевић М.,Јакуповић Г., Цар Ј.:, Рачунарски подржано мерење и управљање, Машински факултет 
у Крагујевцу, 2005. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 1.6  Други облици наставе: 0.4 Студијски 

истраживачки рад: 0 

Остали часови 
1 

Методе извођења наставе 
Циљ је учење у контесту – знање - мање као поседовање и репродуковање информације, више као 
способност доласка до информације и њене креативне употребе. Настава се састоји из предавања уз 
коришћење мултимедијалних алата, и лабораторијских вежби. За свако предавање, већ постоји 
презенатација која је студенту унапред доступна путем веб портала предмета. Провера и вредновање 
знања је акумулативно и укључује самосталне и групне активности сутдената кроз израду, одбрану и 
дискусију домаћих задатака и урађених лабораторијских вежби. Вреднује се активност студената током 
године (70% оцене), после чега студент ради финални тест (30% оцене). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 30   


