Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета
Годишњи фонд:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Вишедимензион
ални низови



Стрингови



Структуре




Увод у објектнооријентисано
програмирање



ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ
68 часова у трећем разреду или 62 часа у четвртом разреду
трећи или четврти
– Оспособљавање ученика за објектно оријентисано решавање проблема
–
Оспособљавање ученика за писање једноставних програма у програмском језику Visual C++
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ПО ТЕМАМА
стању да :
дефинише разлику између
 Дефинисање са
1. На почетку теме ученике упознати са циљевима
Оспособљавање
једнодимензионалних и
вишедимензионални низовима
и исходима наставе / учења, планом рада и
ученика за рад са
вишедимензионалних низова
 Иницијализација и приступање
начинима оцењивања.
низовима и
објасни примену
вишедимензионалним низовима
матрицама
вишедимензионалних низова
 Проласци кроз матрицу
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
вежбе (68/62 часова)
објасни шта су стрингови и чему
 Дефиниција и иницијализација
Оспособљавање
стринга
ученика за примену служе
Подела одељења на групе
приступа елементима струнгова на
 Приступање елементима
стрингова
Одељење се не дели на групе до 10 ученика.
различите начине
стрингова помоћу индекса и
објасни сврху модуларног
показивача
Место реализације наставе
програмирања
 Основне фунције за рад са
Настава се реализује у кабинету за информатику.
стринговима
 Модуларно програмирање
Оцењивање
објасни
намену
структура
Оспособљавање
 Дефинисање структура
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
при програмирању употребљава разне  Набрајања, уније и поља битова
ученика за примену
праћење
остварености исхода
врсте датотека
структура
 Отварање и затварање датотека
тестове
знања
изврши потребна позиционирања у
Оспособљавање
 Рад са текстуалним и бинарним
тестове практичних вештина
датотекама
ученика за рад са
датотекама
датотекама
 Позиционирање унутар датотека
Оквирни број часова по темама
наброји најчешће контроле
 Принципи објектноОспособљавање
 Вишедимензионални низови (10 часова)
наведе и дефинише функције у C++
оријентисаних програма
ученика за писање,
 Стрингови (15/13 часова)
објасни шта су класе и чему служе
 Графичко окружење
тесатирање и
 Структуре (20/18 часова)
реши карактеристичне, једноставније
 Најчешће коришћене контроле
извршавање
 Увод у објектно-оријентисано програмирање
проблеме и напише и тестира програм  Инструкције C++
једноставнијих
(23/21 часова)
у програмском језику C++
 Коришћење класа
програма у
 Примери
програмском језику
Visual C++

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
– Математика
– Рачунарство и информатика
– Програмирање

–
Назив предмета
Годишњи фонд:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Функционална
структура робота



Кинематика и
динамика робота



Погонски системи и
мерни системи код
робота



Управљање
роботима





Сензорски системи
код робота





Роботика и вештачка
интелигенција



РОБОТИКА
68 часова у трећем разреду или 62 часа у четвртом разреду
трећи или четврти
– Стицање основних знања из области роботике;
– Разумевање места роботике у мехатроници.
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ
стању да :
Стицање основних

утврди број степени слободе робота
знања о структури

разликује подсистеме робота
робота;

објасни функцију извршних органа
разних типова робота

Примењивање знања
из Техничке механике
са механизмима у
области роботике;




Примена знања из
Погонских система и
Мерних претварача у
области роботике;
Стицање основних
знања о управљању
роботима;
Примена знања из
Система управљања;



Стицање знања о
сензорским системима
робота;
Примена знања из
Мерних претварача;
Стицање основних
знања о вештачкој
интелигенцији и њеној
вези са роботиком;














утврди координатни систем робота
објасни могуће тренсформације
координатног система робота
дефинише директан кинематички
проблем
разликује погоне код робота и
њихову намену

објасни функцију управљачког
система робота
објасни различите врсте управљања
роботима
упореди различите врсте управљања
роботима
објасни функцију сензорског система
робота
наведе типове сензора код робота
разликује намену сензора код
робота
објасни појам вештачке
интелигенције
објасни примену роботике у
вештачкој интелигенцији

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА












Кинематски подсистем, степени
слободе, радни простор, позиција и
оријентација. Погонски, управљачки,
мерни и сензорски подсистеми, улоге и
врста. Извршни органи, хватаљке и
алати.
Координатни систем и трансформације.
Кинематске конфигурације робота,
позиција и оријентација. Директан
кинематски проблем. Кинематски
модели.
Врсте погона, преносника и мерних
система, типични примери уградње.
Структура једне осе робота.
Структура управљачког система
робота. Основни елементи савремених
управљачких система. Секвенцијално
управљање роботима. Сервоуправљање
роботима, тачка по тачка и контурама.
Адаптивно управљање роботима.
Улога и значај сeнзорског система.
Тaктилни сензори, сензори силе и
момената. Безконтактни сензори и
сензори за мерење удаљености –
оптички, ултразвучни и ласерски.
Циљеви истраживања у области
вештачке интелигенције. Методе и
технике у вештачкој интелигенцији.
Планирање задатка моделирања,
проблем планирања путање, планирање
хватања - узимања, планирање финог
кретања.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (68/62
часа)

Место реализације наставе
 Теоријска настава се
реализује у учионици /
кабинету
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
2. праћење остварености исхода
3. тестове знања
4. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по
темама

Функционална структура
робота 3/2 часова

Кинематика и динамика
робота 9/8 часова

Погонски системи и мерни
системи код робота 12/10

Извршни уређај (енд
ефектор)
индустријског робота



Стицање основних
знања о извршним
уређајима
индустријских робота;



објасни функцију извршног уређаја
индустријског робота





Примена робота



Развијање свести о
месту робота у
мехатронским
системима.



разликује основне примене робота у
мехатронским системима





КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
– Мехатронски системи
– Техничка механика са механизмима
– Електроника
– Основе електротехнике
– Машински елементи

Типови, хватачи, алати. Механички
хватачи – кинематика, погон,
управљање, сензор. Анализа објекта.
Пасивна и активна прилагодљивост,
пнеуматски и магнетни хватачи.
Аутоматска изменљивост извршног
члана. Елементи за избор.
Манипулација материјалом и
опслуживање машина.
Аутоматизација процеса монтаже
применом робота.
Роботи у флексибилним технолошким
ћелијама. Структуре ћелија са
роботима.








часова
Управљање роботима 10/8
часова
Сензорски системи код
робота 12 часова
Роботика и вештачка
интелигенција 6 часова
Извршни уређај (енд
ефектор) индустријског
робота 8 часова
Примена робота 8 часова

