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Циљ предмета 

Упознавање студената са специфичним сензорима (који реагују нa промене параметарe процеса и радне 

околинe), микропроцесорима (који ове информације обрађују) и актуаторима (који самостално 

реагују на регистроване промене), а који се користе у идентификацији и вредновању аспеката животне и 

радне средине.  Слушајући овај предмет студенти треба да усвоје Мехатронички концепт који обележава 

следеће опште групе аспеката животне и радне средине: емисије у ваздух, испуштања у воду (отворене 

водотокове и: технолошку, атмосферску и фекалну канализацију), испуштања у земљиште, коришћење 

ресурса (сировине, воде, електрична енергија, гас и други природни ресурси), утицај отпадних и опасних 

материја на животну средину, ангажовање и емитовање енергије (топлоте, радијације, буке, вибрација), као 

и инцидентне ситуације и удеси при којим може доћи до значајних аспеката на животну и радну средину. 

Оспособљавање студената за учешће у одржавању и изради пројеката мехатроничких система у области 

заштите животне средине чије су основне предности: одређена мера „интелигенције“ (пошто самостално 

реагују на промене животне и радне околине, користећи имплементирану опрему и софтвере) и 

флексибилност (једноставно се програмски могу унети жељене измене).  

Исход предмета  

Оспособљеност студената за избор сензора, микропроцесора и актуатора за идентификацију и вредновање 

аспеката животне и радне средине. Могућност учествовања студената у изради пројеката мехатроничких 

система из области заштите животне средине на основу стечених знања и разумевања значаја еколошких 

пројеката у практичним проблемима.  

Садржај предмета 

Тгопијрка нартава 

Изучавање репрезентативних сензора за: емисије у ваздух, испуштања у воду и испуштање у земљиште. 

Проучавање коришћења различитих ресура, као и ангажоване и емитоване енергије топлоте, радијације, 

буке, вибрација и утицаја отпадних и опасних материја при којима може доћи до значајних аспеката на 

животну средину. Изучавање савремених микропроцесора за праћење стања животне и радне средине. 

Проучавање актуатора за животну средину. Технолошке подлоге за: пројектовање, одржавање и увођење 

мехатроничких система за заштиту животне средине. Компоновање мехатроничких система за заштиту 

животне средине различитог нивоа сложености. Процене уштеда и заштите коришћењем мехатроничког 

система за друштвену заједницу. 

Ппактична нартава  

Рад студената на решавању дефинисаних задатака које прате предавања.  

Практична настава: На вежбама се обрађују одговарајући примери са теоријске наставе. Студенти учествују 

у изради пројеката на бројним примерима.  

Рачснапркг вгдбг 

На рачунарским вежбама студенти се обучавају за рад на софтверским алатима који се користе за прорачун 

и симулације, неопходних за израду пројеката. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, консултација и рачунарске вежбе. Студенти раде семинарски рад. Током 

наставе се обавља тестирање знања студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поенa Завршни испит  поена 

Активност у току предавња 5 писмени испит  

Практична настава 25 усмени испт 40 

Семинар-и 30 ..........  

Колоквијум-и    

 


