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Циљ предмета  

Упознавање са основним методама и техникама моделирања и симулације динамичког 

понашања различитих техничких система.   

Исход предмета  

Способност да се од полазног система, увођењем низа претпоставки, дође до једне његове 

апстракције (имитације) која се може симулирати на рачунару. Цео процес се одвија у 

неколико етапа на итеративно, инкременталан начин. Прво се, увођењем физичких или 

концептуалних граница, дефинише систем и његове интеракције са окружењем. Затим се, 

користећи декомпозицију и класификацију, описује структура система. У следећој фази, 

користећи законе о одржању, описују се релевантни, идеализовани, физички процеси и 

њихове интеракције - понашање система.  Дефинисањем конститутивних релација и њихове 

каузалности прелази се на етапу математичког моделирања. У последњој фази, на основу 

математичког модела, симулира се понашање система.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам система. Моделирање и врсте модела. Објектно оријентисано моделирање. Бонд граф. 

Механизам извора. Механизам неповратне трансформације енергије. Акумулаторски 

механизми. Механизми за конверзију. Механизми за дистрибуцију. Процедура извођења БГ 

модела. Каузалност модела. Трансформација БГ-а у блок дијаграм. Симулација система. 

Верификација, валидизација и тестирање модела. 

 

Практична настава - вежбе 

Израда модела различитих процеса и система (механичких, хидрауличких, пнеуматских, 

топлотних, електричних). Симулација понашања помоћу софтверских алата.  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

      0    
Предавања: 

        2  

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  

1 

Студијски истраживачки 

рад: 0                 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања. Практична настава у лабораторији уз самосталну 

израду модела и симулацију. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит(са колоквиј.) 50 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и  Укупно 100 

семинар-и 30   

 


