Назив предмета:

РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА

Годишњи фонд часова:

62 (31 теорија + 31 вежбе)

Разред:

четврти

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Основе управљања и система управљања





Усвајање основних
знања о управљању,
системима и
елементима система
управљања
Усвајање основних
знања о процесу
производње
непосредном
управљању и надзору

1.
2.
3.
4.
5.

Упознавање са основама управљања и једноставним системима управљања
Упознавање са општим карактеристикама рачунара у системима управљања
Упознавање са PLC-ом и оспособљавање за израду једноставних корисничких програма
Упознавање са SCADA системом и оспособљавање за израду једноставних апликација
Упознавање са техникама комуникације у системима управљања

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:
 Разликује типове аутоматског
управљања
 Препозна улазне и излазни
сигнал датог система
континуалног управљања
 Препозна циљ управљања
датог система континуалног
управљања
 Препозна улоге елемената
датог система континуалног
управљања
 Разуме појам и типове процеса
производње као и основне
функције надзора

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА











Појам управљања и аутоматизације
Општа структура система управљања
Примери сензора и извршних елемената
Типови аутоматског управљања.
Примери секвенцијалног управљања
Класификација система континуалног
управљања
Општа структура система континуалног
управљања
Пример система аутоматске регулације
Пример сервомеханизма
Појам и управљање процесом производње

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начином оцењивања




Облици наставе
Теоретска настава (31 час)
Лабораторијске вежбе (31 час)




Место реализације наставе
Теоретска настава у учионици
Лабораторијске вежбе у лабораторијама за
аутоматику, микроконтролере и PLC





Препоруке за реализацију наставе
Садржај предмета се реализује кроз
методе активно оријентисане наставе
Адекватна припрема часа у сарадњи са
педагошко-психолошком службом
Припрема дидактичког материјала за
реализацију часа

Рачунари у системима
непосредног управљања
и надзора





Програмабилни логички контролери (PLC)





Усвајање основних
знања о
микрорачунарима као
саставним деловима
система непосредног
управљања
Усвајање основних
знања о архитектури
савременог система
управљања



Усвајање основних
знања о модулима,
конфигурисању
хардвера, повезивању
са У/И уређајима и
начину рада PLC-а
Оспособљавање за
имплементацију
једноставних
корисничких
програма за PLC











Познаје основне
карактеристике микрорачунара
у системима управљања
Разуме разлику између
рачунара опште намене и
микрорачунара у системима
управљања
Разуме принцип
дистрибуираног рачунарског
управљања



Разуме намену, конфигурације
и начин рада PLC-а
Зна да опише модуле основне
конфигурације PLC-а
Повеже PLC са У/И уређајима
Програмира PLC користећи
основни сет наредби језика
лествичастих дијаграма






Историјски развој архитектуре система за
управљање и надзор
Систем дистрибуираног рачунарског
управљања
Основне карактеристике микрорачунара у
системима управљања


























Појам, намена и минимална конфигурација
PLC-а
Дискретни У/И модули
Аналогни У/И модули
Повезивање У/И модула са У/И уређајима
Процесорски модул
Режими рада PLC-а и начин извршавања
корисничког програма
Структура меморије података
Додељивање речи меморије података
физичким улазима и излазима
Појам и намена PLC-програмера
Општа структура језика лествичастих
дијаграма
Општа структура наредбе
Улазне и излазне наредбе
Наредбе тајмера и бројача
Наредбе за поређење и пренос података
Математичке наредбе
Проширење PLC-а
Пројектовање управљачког система





Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Основе управљања и система управљања:
8+6
Рачунари у системима непосредног
управљања и надзора: 3+0
Програмабилни логички контролери
(PLC): 10+14
Систем за надзорно управљање и
аквизицију података (SCADA): 3+6
Технике комуникације у системима
управљања: 8+4

Систем за надзорно
управљање и
аквизицију података
(SCADA)





Технике комуникације у системима управљања









Усвајање основних

знања о функцијама,
елементима и

пројектовању система
SCADA

Оспособљавање за
израду једноставне
SCADA апликације

Усвајање основних
знања о
индустријским
рачунарским
мрежама кроз
примену већ
усвојених знања о
информационим
мрежама опште
намене
Усвајање основних
знања о
индустријским
магистралама
Усвајање основних
знања о примени
GSM мреже за
комуникацију у
рачунарским
управљачким
системима
Оспособљавање за
реализацију
једноставне функције
сигнализације и
контроле путем GSM
мреже









Разуме појам и зна да наведе
основне функције SCADA-е
Наведе и опише основне
елементе SCADA-е
Изради једноставну SCADA
апликацију





Појам и функције SCADA-е
Елементи SCADA-е
Пројектовање SCADA-е

Разуме организацију размене
података унутар производног
предузећа
Разуме разлику између
индустријских рачунарских
мрежа и информационих
рачунарских мрежа опште
намене
Зна да наведе главне
стандардне процесне
магистрале, њихове особине и
области примене
Разуме принцип везивања
уређаја на индустријске
магистрале
Реализује једноставне
функције сигнализације и
контроле преко GSM мреже






Нивои комуникација у производним предузећу
Индустријске рачунарске мреже
Индустријске магистрале
Комуникација у процесу стандардним
струјним сигналима
Процесне магистрале
HART протокол
Повезивање PLC-ева у мрежу
Бежична комуникација преко GSM-мреже






ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА:


Србијанка Турајлић, Рачунари у системима управљања, ISBN 86-17-13006-7

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:





Физика
Математика
Електроника
Рачунарске мреже и комуникације

