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Циљ предмета 
Упознавање студената са структуром и функционалностима интелигентних сензора и начином размене 
информација између интелигентних сензора. Стицање интегративних и мултидисциплинарних знања у овој 
области кроз реализацију мултисензорских интелигентних система. 
Исход предмета  
Студент треба да објасни структуру интелигентних сензорских система, функционалност појединих блокова 
и њихове карактеристике. Студент треба да пројектује системе за аквизицију података са сензора и реализује 
ове системе коришћењем савремених сензорских и рачунарских уређаја и софтверских алата за прикупљање, 
визуелизацију и анализу података са интелигентних сензора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у интелигентне сензорске системе: дефиниција, структура, функционалности компоненти 
интелигентног сензора. Аквизиција сензорских података, процесирање и пренос. Мреже интелигентних 
сензора. Жични и бежични протоколи за размену података између интелигентних сензора. Прикупљање, 
складиштење, визуелизација и анализу података са удаљених интелигентних сензора 
Практична настава  
Практични примери интелигентних сензора. Практичан рад са системима базираним на интелигентним 
сензорима. Развој софтверске подршке интелигентних сензора. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. Предвиђено 
је организовање семинара и израда практичних пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава 15 Усмени испит 35 
Колоквијум-и 25   
Семинар-и 25   
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