
Табела 5.2 Спецификација предмета за студијски програм Мехатроника у медицинској 

рехабилитацији 

 

Студијски програм : Мехатроника у медицинској рехабилитацији 

Назив предмета: Спољашње управљање биолошким актуаторима (ен. External control of 

biological actuators) 

Наставник: Никола Јорговановић, Дубравка Бојанић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање знања која омогућују избор и ефикасну примену система за рехабилитацију на 

основу познавања промена узрокованих лезијом и дејстава које имају електрично и магнетско 

поље на тело. Стицање знања која гарантују сигурност у раду и оптимизацију примене 

система који прмошћује недостајуће механизме у центрланом нервном систему после лезије.

  

Исход предмета  

Знање које гарантује сигурност у раду и оптимизацију примене система који прмошћује и 

смањује недостајуће механизме у центрланом нервном систему после лезије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принцип преноса сигнала у нервно-мишићним системима. Дејство мишићног система на 

скелетни систем. Класификација покрета и контрола покрета. Упознавање са основним 

принципима електричне стимулације, типовима електронских стимулатора и њихове 

примене. Принцип дејства и компоненте електронских стимулатора. Стимлатори за деловање 

на периферијски систем. Стимулатори намењени централном нервном систему. Принцип 

дејства магнетских стимулатора. Интерфејси за стимулацију (електроде и сонде).  

Имплантибилни системи. Упознавање са другим системима за побуду мишића. Ефекти 

деловања стимулатора на сензорни систем. Ефекти деловања на мотори систем. Ефекти 

деловања на централни нервни систем. Ефекти деловања стимулације на околно ткиво. 

Заштита. 

Практична настава  

Учење кроз реализацију практичних задатака из области примене метода за спољашње 

управљање биолошким актуаторима. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

пројекат 50 тест 50 



 


