
Табела 5.2 Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА 

Наставник/наставници: Сретен Б. Стојановић 

Статус предмета: обавезни за модул Информациони системи у технолошким процесима; 

изборни за модуле: Фармацеутско-козметичке технологије, Еколошко инжењерство, Материјали и хемијске 

технологије, Прехрамбена технологија и безбедност хране 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним компонентама система управљања, понашањем система у временском, 

фреквентном или комплексном домену и у простору стања, затим са применом различитих критеријума за 

испитивање стабилности система и методама управљања процесима.  

Исход предмета  

Након положеног испита студенти ће поседовати основне вештине за анализу и симулацију система, моћи ће 

да систем представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да затворе 

повратне спреге по стању и излазу, да изврше анализу стабилности система и понуде одговарајуће решење 

за управљање процесима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција и значај система аутоматског управљања (САУ). Компоненте САУ. Математички модели, 

карактеристике и одзиви елемената и система. Показатељи квалитета понашања система у временском 

домену. Анализа континуалних система у комплексном домену. Лапласова трансформација и њена примена 

у САУ. Функција преноса. Структурни блок дијаграми САУ и њихове трансформације. Показатељи 

квалитета понашања система у комплексном домену. Анализа континуалних система у фреквентном 

домену. Фреквентне карактеристике система. Показатељи квалитета понашања система у фреквентном 

домену. Карактеризација рада система у стационарном стању. Грешка рада система. Анализа система у 

простору стања. Једначина кретања система у простору стања и одређивање функције преноса. 

Контролабилност и опсервабилност. Повратна спрега по стању и излазу система. Стабилност система. 

Алгебарски и графоаналитички критеријуми стабилности. Врсте процеса и њихове особине. Управљање 

процесима. Класични методи управљања. Управљање процесима помоћу рачунара. 

Практична настава  

Рачунске вежбе: Математички модели и одзиви елемената и система. Анализа континуалних система у 

комплексном домену. Структурни блок дијаграми САУ и њихове трансформације. Анализа континуалних 

система у фреквентном домену. Фреквентне карактеристике система. Карактеризација рада система у 

стационарном стању. Анализа система у простору стања. Повратна спрега по стању и излазу система. 

Стабилност система. Управљање процесима.  

Литература  
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https://www.researchgate.net/publication/272620646_teorija_automatskog_upravljanja_-1_E-book, 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Рачунске вежбе се изводе комбиновано на 

табли и коришћењем електронске презентације. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

практична настава 20 писмени испит 40 

колоквијум-и 40   

 


