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Циљ предмета 

Упознавање студената са проблематиком и значајем одржавања које је саставни део свих 

производних активности. Анализа примена савремених метода техничке дијагностике на 

конкретним примерима са практичним радом студената.  

Исход предмета  

Способност идентификације, формулисања и решавања инжењерских проблема у области 

одржавања и дијагносике, као и развој способности за коришћење савремене дијагностичке 

опреме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Модели одржавања и анализа могућности примене. Дефинисање параметара за праћење 

квалитета одржавања и стања опреме. Дијагностичке методе, уређаји и њихова конкретна 

примена. Организација , информациони систем, планирање и ефективност процеса 

одржавања. 

Практична настава:Вежбе(рачунске,лабораторијске), Пројекат 

Студенти на часу вежбају уз помоћ асистената задатке из области које су обрађиване на 

предавањима, код уће раде испитне задатке. 

У лабораторији и предузећима у окружењу раде се дијагностичка мерења вибрација, буке, 

СПМ, температуре, геометријске тачности и о томе праве извештаји са оценом стања. 

Пројектни задатак се ради у групи или појединачно тако да студент решава неки конкретни 

проблем одржавања(стабло отказа, анализа критичности отказа, модернизација постројења). 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0 
Предавања: 

3 

Вежбе : 

1 

Други облици наставе: 

1 

Студијски 

истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе 

Предавање се изводе приказивањем презентација тематских области на видео биму.  

Вежбе се користе да студенти на часу ураде вежбе које су мање сложености а кући раде 

испитне задатке који се на вежбама бране. У лабораторији и фирмама се раде мерења а кући 

формирају извештаји. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 

Рад на вежбама 20 усмени испт  

колоквијум-и 30 Укупно 100 

Пројекат-и 20   

 


