
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: Управљачке и мерне компоненте М 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Недић Н. Новак  

Статус предмета: Изборни за модул 4, III семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета   

Основни  образовни циљ овог предмета је да упозна студента са врстом, структуром, 

извођењем и статичким и динамичким карактеристикама управљачких и мерних компоненти 

различите физичке природе(хидрауличке, пнеуматске, механичке, електричне, електронске), 

укључујући изворе енергије, као и њихов значај и место у управљању различитих објеката 

(машина, процеса, уређаја и др.).  

Исход предмета  
Савлађивањем овог програма студент је оспособљен да: изабере компоненту при 

пројектовању уређаја,машина и процеса, да се бави конструкцијом компоненти, чита и 

разуме техничке шеме,оцењује квалитет, сигурност, безбедност, могућност и радни век 

компоненти, као и да се бави њиховим одржавањем. 

Садржај предмета 

Место и значај управљачких и мерних компоненти.Појам, врсте и структура.Приказивање и 

означавање.Опште карактеристике.Радни флуиди као енергетски и управљачки 

медијуми.Генератори енергије (пумпе, компресори). Извршни елементи (мотори, 

цилиндри).Хидроакумулатори. Вентили.регулатори протока и притиска. Помоћни елементи 

(резервоар,филтер,сигурносни елемент и др.).Претварачи.Појачавачи.Елементи за надзор. 

Агрегати.Хидрауличка и пнеуматска кола. 
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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: Предавања, адуиторне и лабораторијске вежбе,консултације, 

пројектни задаци и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

активност у току вежби 5 усмени испт 0 

одбрана лабораторијских 

вежби 

10   

одбрана пројектног задатка 30 Укупно 100 

колоквијуми 0   

 


