Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Управљање системима
Изборно подручје (модул)
Блок заједничких предмета
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Рачунарски управљачки системи
Наставник (за предавања)
Јовановић Д. Зоран
Наставник/сарадник (за вежбе)
Спасић Д. Миодраг
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Циљ
Стицање знања о рачунарским управљачким системима примењеним у централизованим и
предмета
дистрибуираним системима.
Практична знања о примени рачунара у процесној индустрији и у управљању системима
децентрализоване и дистрибуиране структуре (електродистубутивни, комунални, енергетски
Исход
системи). Различити нивои и опрема у процесној индустрији, од производног процеса до
предмета
пословно-информационог система (PIS).
Садржај предмета
Проблеми управљања сложеним технолошким процесима. Централизовано управљање.
Дистрибуирано управљање. Хијерархијско управљање. Избор рачунара за управљање у
реалном времену. Улазно излазни уређаји. Програмска подршка за управљање системима у
реалном времену. Спрезање рачунара са технолошким процесима. Примена микрорачунара у
пројектовању и реализацији управљачких система. Примена PLC система у управљању
Теоријска
процесима. Примена рачунара у процесној индустрији, у управљању алатним машинама и у
настава
управљању комуналним системима.
Практична Израда пројеката и реализација управљачких алгоритама и програма на различитим развојним
настава
платформама програмабилно логичких контролера. Стечена знања се верификују на
(вежбе,
лабораторијским макетама израђеним у оквиру студентских пројеката. Самостално израђени
ДОН,
апликативни софтвер се прво проверава у оквиру развојног окружења, а затим и на макетама
студијски
док се не изврши комплетна корекција програма.
истраживачки рад)
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
0
Методе
Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације; Самосталан рад студената на
извођења
изради домаћих задатака, и пројеката.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
40
колоквијуми
семинари
50

