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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије
Мастер академске
Пакетске комуникације

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драча Љ. Драган, Миловић М. ДаниелаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Панајотовић С. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Консултације

Литература
R.Horak: "Telecommunications and Data Communications Handbook", John Wiley, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

O.Hersent: "IP Telephony: Deploying VoIP Protocols and IMS Infrastructure", Jhn Wiley, 2011.
D.J.Wright: "Voice over Packet Networks", John Wiley, 2001.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Рад у различитим софтверским 
пакетима.

Од теоријских основа пакетских техника преноса до практичне реализације IP телефоније.

Садржај предмета
Преглед пакетских техника преноса. Интернет (IP) телефонија: компоненте мрежне архитектуре 
и квалитет сервиса. Протоколи за сигнализацију: H.323, SIP, MGCP и MEGACO (H.248). 
Реализација преноса говора преко пакетских мрежа: VoIP, VoATM, VoFR, VoMPLS, VoHSPA, 
VoLTE. Пренос факса преко IP мреже (FoIP). Пренос видео сигнала преко пакетске мреже: IPTV 
стандардизација. IMS мултимедијални сервис.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 0 0 10
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит 50

50

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг и 
Мастер академске
Студијски истраживачки рад 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предметни наставник саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да 
семинарски рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком користећи 
предложену литературу . Током израде рада, предметни наставник може давати додатна 

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Телекомуникације

Нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих 
подручја које су изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској 
анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално 
коришћење литературе, студенти проширују знања проучавањем различитих метода и радова 
који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да 
спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате проблематике. Практичном 
применом стечених знања код студената се развија способност да сагледају место и улогу 
инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Примена основних, теоријско методолошких,научно-стручних и стручно-апликативних знања и 
метода на решавању конкретних проблема. Студент изучава проблем, његову структуру и 
сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог 
решавања. Проучавајући литературу, студент се упознаје са методама које су намењене за 
решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању.

Садржај предмета

Формира се појединачно у складу са потребама предмета првог семестра мастер академских 
студија, њиховом сложеношћу и структуром. Део наставе на предметима се одвија кроз 
самостални студијски истраживачки рад. Студент према својим афинитетима и склоностима 
бира област студијског рада односно предметног наставника са листе наставника на студијском 
програму који му дефинише конкретан задатак. Студент проучава стручну литературу, стручне и 
научне радове који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења 
конкретног задатка или пак изводи одређене експерименте у лабораторији. Студијски рад 
обухвата и активно праћење примарних сазнања, организацију и извиђење експеримената, 
нумеричке симулације и статистичку обраду података, израду семинарског рада из уже научно 
наставне области којој припада тема самосталног истраживачког рада.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
70 усмени испит 30

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије
Мастер академске
Стручна пракса

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стручна пракса нема нумеричку ознаку оцене, већ вербалну "признаје се".

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Студент по правилу самостално бира предузеће из државног, приватног или јавног сектора у 
коме ће обавити стручну праксу. Стручна пракса се може обавити и у иностранству, у ком 
случају студент поред осталог усавршава и страни језик. На предлог студента, руководилац 

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Унапређење способности студента да се по завршетку студија укључи у процес рада. Развијање 
одговорности, професионалног приступа послу, вештине комуникације у тиму.
Допуна теоријског знања стеченог у оквиру студијског програма и практична спознаја 
проблематике која се изучава у оквиру студија које студент похађа. Коришћење искуства 
стручњака запослених у установи у којој се пракса обавља за проширење практичних знања и 
мотивације студената. Стицање јасног увида у могућност примене стечених знања и вештина 
обухваћених студијским програмом у пракси. 

Садржај стручне праксе је у пуној сагласности са циљевима праксе. Студент упознаје структуру 
предузећа и циљеве његовог пословања, прилагођава властити ангажман студијском подручју 
за које се определио и уредно испуњава радне обавезе сагласно дужностима запослених у 
предузећу. Студент описује сопствени ангажман током стручне праксе и даје критички осврт у 
вези сопственог искуства, знања и вештина које је стекао на пракси. 

Упознавање са процесом рада у предузећу у коме се стручна пракса обавља, његових циљева и 
организационих јединица. Упознавање са тимом и пројектом коме се студент у оквиру своје 
стручне праксе прикључује, а који је одабран у складу са студијским изборним подручјем 
(модулом) за који се студент определио. Разумевање процеса рада у предузећу, пословних 
процеса, разумевање ризика у раду, учешће у пројектовању, изради документације или 
контроли квалитета, у складу са процесом рада и могућностима радног окружења.

Садржај предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
усмени испит 20

30
30

Маринковић Д. Златица, Атанасковић С. Александар, Јоковић Ј. 
Југослав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање регулативе и поступка израде техничке документације за телекомуникационе мреже 
и системе. Оспособљеност за пројектовање и израду техничке документације типичних 
телекомуникационих мрежа и система.

Рачунске вежбе: Примери прорачуна разматраних телекомуникационих система и мрежа. 
Анализа и дискусија урађених пројеката. Практичан рад са програмским пакетима за 
пројектовање телекомуникационих мрежа и система. Израда пројекта и одговарајуће техничке 
документације.

Упознавање са садржајем и поступком израде техничке документације за телекомуникационе 
мреже и системе. Упознавање са законском и техничком регулативом. Оспособљавање за 
пројектовање телекомуникационих мрежа и система.

Општа регулатива за пројектовање телекомуникационих мрежа и система. Садржај и поступак 
израде техничке документације. Техничка контрола, стручни надзор и технички преглед. 
Планирање, пројектовање и техничка регулатива за типичне телекомуникационе мреже и 
системе. Примери реалних пројеката телекомуникационих мрежа и система. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
Harry R. Anderson, Fixed broadband wireless system design, Wiley, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Национална законска регулатива везана за поступак израде техничке документације. 
Национални и међународни стандарди и препоруке за конкретне телекомуникационе мреже и 
системе.
Техничка документација реализованих телекомуникационих мрежа и система. Додатни 
материјал добијен од наставника.

Владанка Аћимовић-Распоповић, Слободан Лазовић, Телекомуникациони системи-оптички 
системи преноса, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2002.

Телекомуникације

Roger L. Freeman, Telecommunication System Engineering, Wiley, 2004

Миловановић Д. Братислав, Марковић В. ВераНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Маринковић Д. Златица, Атанасковић С. Александар, Јоковић Ј. 
Југослав

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије
Мастер академске
Пројектовање телекомуникационих мрежа и система

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 0 0 10
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит 50

50

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије
Мастер академске
Студијски истраживачки рад 2

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предметни наставник, односно ментор дипломског рада саставља задатак и доставља га 
студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком 
користећи предложену литературу . Током израде рада, предметни наставник може давати 

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Телекомуникације

Нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих 
подручја које су изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској 
анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално 
коришћење литературе, студенти проширују знања проучавањем различитих метода и радова 
који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да 
спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате проблематике. Практичном 
применом стечених знања код студената се развија способност да сагледају место и улогу 
инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Примена основних, теоријско методолошких,научно-стручних и стручно-апликативних знања и 
метода на решавању конкретних проблема. Студент изучава проблем, његову структуру и 
сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог 
решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за 
решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању.

Садржај предмета

Формира се појединачно у складу са потребама конкретног дипломског рада, његовом 
сложеношћу и структуром. Студент према својим афинитетима и склоностима бира област 
студијског рада односно предметног наставника са листе наставника на студијском програму 
који му дефинише конкретан задатак. Студент проучава стручну литературу, стручне и научне 
радове који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног 
задатка или пак изводи одређене експерименте у лабораторији. Студијски рад обухвата и 
активно праћење примарних сазнања, организацију и извиђење експеримената, нумеричке 
симулације и статистичку обраду података, израду семинарског рада из уже научно наставне 
области којој припада тема самосталног истраживачког рада.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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15 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит 100

Нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност вођења једноставнијег самосталног пројекта, способност формулације и анализе 
проблема, критичког осврта на могућа решења, прегледа литературе из дате области. Примена 
стечених инжењерских и пројектантских знања и вештина на решавање проблема, имајући у 
виду комплексност, трошкове, поузданост и ефикасност решења. Способност писања рада у 
задатој форми. Способност јасног и најширем аудиторијуму прихватљивог образложења 
урађеног пројекта кроз усмену одбрану завршног рада.

Израда мастер рада има за циљ обједињавање, потврђивање и практичну примену стечених 
знања током студија. Студенту се пружа прилика да демонстрира способност самосталног 
извођења једноставнијег пројекта, који може бити практичног, истраживачког или теоријско-
методолошког карактера. Студент такође стиче искуство у приказу свог рада кроз писану форму 
и усмено излагање током одбране завршног рада.

Садржај предмета
Мастер рад представља самостални истраживачки, практични или теоријско методолошки рад 
студента усаглашен са нивоом студија, у коме се он упознаје са неком ужом облашћу кроз 
преглед литературе и усваја методологију истраживања односно пројектовања неопходну за 
израду рада. Кроз израду рада студент примењује практична и теоријска знања стечена током 
студија. Рад у писаној форми по правилу садржи уводно поглавље, дефиницију проблема, 
преглед области и постојећих решења, предлог и опис сопственог решења, закључак и 
литературу. Јавна усмена одбрана рада се организује пред комисијом од три члана, од којих је 
један ментор рада. Током усмене одбране кандидат образлаже резултате свог рада, а затим 
одговара на питања чланова комисије, чиме кандидат демонстрира способност усмене 
презентације пројекта.

Спецификација предмета за књигу предмета

Уз помоћ ментора из реда наставника, студент настоји што самосталније решити постављени 
задатак и припремити одговарајућу документацију и усмену одбрану. Самостални рад студента 
процењује се на 15 ЕСПБ.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Телекомуникације

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Телекомуникације и обрада сигнала, Радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије
Мастер академске
Мастер рад

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 30

40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвајање знања из области дистрибуције ТВ сигнала и архитектуре 
сателитских/кабловских/земаљских ТВ система. Познавање техничких детаља и начина 
функционисања пријемне опреме телевизијских система.

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета. Лабораторијске вежбе кроз практичан рад обухватају мерење карактерисатика 
пријемног ТВ сигнала и мерења на кабловском дистрибуционом систему.

Стицање теоријских и практичних знања из области сателитске, кабловске и земаљске 
телевизије

Садржај предмета

Aналогни и дигитални ТВ системи и стандарди.  Архитектура сателитског, кабловског и 
земаљског ТВ система. Продукција, пренос и дистрибуција ТВ сигнала. Додатни сервиси.  
Пријемна опрема за сателитску ТВ. DTH. SMATV. Кабловски дистрибуциони системи (КДС). 
Главна станица. MMDS. Условни приступ. Инфраструктура за интерактивне сервисе. Пријемна 
опрема за земаљску телевизију. IPTV. MHP. Мобилни уређаји за пријем ТВ сигнала.

W. Ciciora, Modern Cable Television Technology-Video Voice and Data Communications, 2nd Ed, 
Morgan Kaufmann 2003

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, практичан рад у лабораторији, консултације

Литература
H. Benoit, Digital Television - Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, 3rd 
Ed, Focal Press 2008

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Група аутора, Кабловска телевизија, монографија, Радио-телевизија Србије. 1996.
U. Reimers, DVB - The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting, Springer, 
2005.

Телекомуникације

Пронић-Ранчић Р. Оливера, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар, Јоковић Ј. Југослав

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Сателитска, кабловска и земаљска телевизија

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 30

30

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Мултимедијални комуникациони системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Марковић В. Вера, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, практичан рад у лабораторији, консултације

Литература
K.R.Rao, Zoran S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic: Multimedia communication Systems, John 
Wiley & Sons, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

K.R.Rao, Zoran S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic: Wireless Multimedia 
Communication:Convergence, DSP, QoS, and Security, CRC, 2009.
Gonzalez and Woods, Digital Image Processing, 2nd ed., Prentice Hall, 2002. 

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање знања неопходних за анализу продукције, преноса и обраде мултимедијалних сигнала 
у комуникационим системима.

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета. 

Упознавање са техникама и стандардима формирања, обраде и преноса мултимедијалних 
садржаја у комуникационим системима.

Садржај предмета

Мултимедија - основни појмови, извори података, преносни медијуми.  Формати записа 
мултимедијалних сигнала - говорни сигнал, аудио, текст, слика, видео - дигитална обрада, 
компресија. Продукција и интеграција мултимедијалног садржаја и синхронизација. Стандарди 
компресије за мултимедијалне комуникације. Претраживање мултимедијалног садржаја. 
Заштита мултимедијалног садржаја. Интерактивни мултимедијални сервиси. Квалитет сервиса 
у мултимедији. Бежични комуникациони системи за мултимедију.  Мултимедијалне комуникације 
преко ИП мрежа. Технологије конвергенције. 

Yao Wang, Jörn Ostermann, Ya-Qin Zhang: Digital Video Processing and Communications, Prentice 
Hall, 2002.
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
25 усмени испит 20
30

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Бежични приступ Интернету

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације

Литература
A. F. Molisch, Wireless Communications, John Wiley and Sons, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Kim, M.Fischer, 802.11ac Wireless Computer Networking Standard, Willey, 2012.
В. Марковић, Б. Миловановић, Н. Дончов, З. Станковић, Бежични комуникациони системи, 
Електронски факултет, 2008.

Mark Beaulieu, Wireless Internet Applications and Architecture, Addison-Wesley, 2001
William Stallings, Wireless Communications & Networks, Pearson Prentice Hall, 2006

Телекомуникације

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање актуелних техника бежичног приступа Интернету. Познавање практичних 
реализација различитих мрежних архитектура за приступ Интернету.

Практичан рад који се односи на анализу рада и подешавање компоненти за бежични приступ 
Интернету. Практичан рад који се односи на реализацију различитих мрежних архитектура и 
сервисних скупова за бежични приступ Интернету у лабораторијским условима.

Стицање теоријског и практичног знања о стандардним методама и техникама за бежични 
приступ Интернету.

Садржај предмета

Преглед стандарда бежичних комуникација који се користе за приступ Интернету. Приступ 
Интернету заснован на IEEE 802.15 стандарду. PAN архитектура и бежичне мреже. Bluetooth 
технологија у преносу података. Приступ Интернету заснован на IEEE 802.11 стандарду. Wi-Fi. 
PLCP i PMD слојеви преноса података. Опрема за реализацију бежичног приступа Интернету. 
Роминг у бежичним мрежама и мобилни IP протокол. Архитектура IEEE.802.16 мрежа за приступ 
Интернету. Wi-Max. Приступ Интернету преко система мобилне телефоније. WAP. Сателитски 
Интернет. Безбедност података у системима за бежични приступ Интернету.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 30

40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа теорије радарских система и радиолокације.
Познавање техничких и технолошких решења примењених у савременим радарским системима
Познавање техничких специфичности SAR, метеоролошких и војних радара.

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета.

Стицање теоријских и практичних знања о радарским системима и радиолокацији 

Садржај предмета

Основни принципи радиолокације и архитектура радара. Класификација и примена савремених 
радарских система. Радарска једначина. RCS. MTI и импулсни Доплерови радари. Детекција 
радарског сигнала у шуму. Обрада радарских сигнала. Екстракција радарских информација. 
Радарски клатер. Остале врсте радара: SAR радари, метеоролошки радари, војни радарски 
системи. Радарски уређаји (предајници, пријемници, антене).

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације

Литература
Ј. Заткалик, Радиолокација I-део, Наука-Београд, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

B. Mahafza, Radar systems analysis and design using MATLAB, 2nd Edition, CRC, 2005. 
M. I. Skolnik, Introduction to radar systems, Mc Graw-Hill, 2001.

Телекомуникације

Пронић-Ранчић Р. Оливера, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Радарски системи и радиолокација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије

11



4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 40

40
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима, методама, технологијама и софтверским 
апликацијама намењеним за електронско пословање.

Рад на пројектовању и имплементацији система електронског пословања кроз имплементацију 
пројектних и архитектурних образаца апликација електронског пословања коришћењем 
комерцијалних и open source софтверских компоненти, оквира и платформи. Имплементација 
Web засноване апликације за е-пословање коришћњем Ј2ЕЕ платформе. Имплементација 
интеграције апликација е-пословања и управљање застарелим апликацијама коришћењем 
комерцијалних и open source софтверских компоненти, midlleware платформи и оквира. 
Имплементација и интеграција Web сервиса за интеграцију система е-пословања.

Овладавање знањем, методама и технологијама неопходним за пројектовање и 
имплементацију софтверских система за електронско пословање.

Увод у е-пословање; појам, концепти и апликације е-пословања и е-трговине. Пословне 
стратегије, модели и процеси. Информационе технологије и технолошка инфраструктура за е- 
пословање. XML Web технологије. Моделирање е-пословања. Поузданост и квалитет сервиса е- 
пословања. Обрасци апликација електронског пословања. Апликациони сервери, платформе и 
middleware у системима е-пословања. Компонентни развој софтвера за е-пословање. 
Управљање застарелим апликацијама. Интеграција апликација компаније (Enterprise Application 
Integration ). Интеграција е-пословања. Wеб сервиси и сервисно-оријентисане архитектуре у е-
пословању. Протоколи и стандарди у е-пословању.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
Michael P. Papazoglou, Pieter Ribbers, Е-Business: Organizational and Technical Foundations, Wiley, 
2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Antonio Goncalves, Beginning Java™ EE 6 Platform with GlassFish™ 3: From Novice to Professional, 
Apress, 2009
Актуелни научни радови и чланци презентовани на конференцијама и публиковани у 
часописима.

Gary Schneider, E-business, 9th edition, Course Technology, CENGAGE Learning, 2011.

Телекомуникације

Gustavo Alonso, Fabio Casati, Harumi Kuno, Vijay Machiraju, Web Services: Concepts, Architectures 
and Applications, Springer, 2010

Драган X. СтојановићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Предић Б. Братислав

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Електронско пословање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 40

10
40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти имају искуство у раду у пројектном тиму у време планирања пројекта; разумеју 
проблеме организације пројектног тима, интеракције са корисницима, распореда и буџета, 
управљања ризицима.

Организација тимског пројекта.

Упознати студенте са основним принципима организације рада на пројектном принципу. 
Обезбедити им практично искуство у планирању, праћењу и контроли пројекта.

Управљање – карактеристике и функције. Изазови управљања у техници и инжењерству и 
неопходне вештине. Животни циклус пројекта, животни циклус производа. Управљање 
пројектима у контектсту организације. Процес управљања пројектом; стандард, процесне групе, 
процесне интеракције, мапирање процеса, главна процесна документа. Организовање и људски 
фактор. Избор и формирање пројекта. Управљање инжењерским дизајном; процена трошкова 
пројекта. Управљање опсегом пројекта. Организовање времена у пројекту; активности – 
дефинисање и распоређивање, предвиђање трајања и ресурса, контрола и измене распореда. 
Управљање квалитетом; планирање квалитета, осигуравање нивоа квалитета, контрола 
квалитета. Стандарди квалитета и њихов утицај на управљање. Управљање људским 
ресурсима; планирање људских ресурса, формирање, развој и управљање пројектним тимом. 
Управљање комуникацијом у пројекту; планирање комуникација, дистрибуирање информација, 
интерно и екстерно извештавање, колаборација и тимски рад. Управљање ризицима; 
планирање управљања ризицима, идентификација ризика, квалитативна и квантитативна 
анализа ризика, планирање одговора на ризике, надгледање и контрола ризика. Управљање 
набавкама. Уговори и уговарање. Техничка подршка и одржавање. Трендови у управљању 
пројектима.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, консултације, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и
пројеката.

Литература
James Taylor: Managing Information Technology Projects: Applying Project Management Strategies to 
Software, Hardware, and Integration Initiatives, American Management Association, USA, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide, 5th edition, PMI, USA,
2013.

Телекомуникације

Интернет страница предмета: колекција слајдова са предавања, скрипта, колекција ранијих 
студентских пројеката, форум.

Милентијевић З. ИванНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Војиновић М. Оливер

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Организација и управљање пројектима

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Милић Љ. Миљана, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да користе DSP процесор за дигиталну обраду сигнала коришћењем 
савремених развојних софтвера и алата.

Циљ предмета је да омогући студентима овладавање теоријским и практичним знањима 
потребним за имплементацију основних алгоритама из домена дигиталне обраде сигнала 
коришћењем DSP процесора.

Предвиђено је да студент самостално уради следеће вежбе: 1) Манипулисање са бројевима у 
фиксном и покретном зарезу; 2) Упознавање са могућностима савремених развојних средстава 
за пројектовање; 3) Имплементација FIR и IIR филтара коришћењем MATLAB-a и FDATool-a; 4) 
Практична примена FFT-а; 5) Генерисање синусних сигнала и сигнала шума, DTM (Dual-Tone 
Multifrequency) генератор и детектор тона; 6) Обрада аудио сигнала, лоцирање извора звука, 
cepstrum и примена у препознавању говора; 7) Поништавање ехоа; 8) Технике за кодирање 
канала и примена у комуникацијама; 9) Обрада дигиталне слике, хистограм, филтрирање, 
примена JPEG стандарда и DCT; 10) Обрада медицинске слике, филтрирање
електрокардиограм (ECG) и електроенцефалограм (EEG) сигнала. Вежбе се реализују 
коришћење софтверских алата MATLAB и Code Composer Studio и DSP развојног система.

Преглед теорије дигиталне обраде сигнала. Дигитализација аналогног сигнала. А/Д и Д/А 
конвертори. Специфичности и архитектуре DSP процесора. Репрезентација података у формату 
фиксног и покретног зареза и аритметика; ефекат коначне дужине речи. Скуп инструкција. 
Програмирање DSP процесора на асемблерском језику и на вишем програмском језику. 
Развојна средства и алати: асемблер, линкер, симулатор, дибагер. Програмирање DSP 
алгоритама: конволуција, корелација, дигитални филтри (IIR, FIR, LMS, DFT, FFT, и IFFT). 
Обрада аудио сигнала коришћењем DSP процесора. Обрада слике коришћењем DSP 
процесора. Оптимизација кода.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
Предавања у виду скрипте доступне у електронсом облику на Web сајту факултета, 
http://es.elfak.ni.ac.rs.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Kuo, S., Gan, W. S., Digital Signal Processors: Architectures, Implementations, and Applications, 
2005,  Pearson Educaton Inc., ISBN 0-13-127766-9.

Kuo, S., Lee, B., Tian, W., Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, 
Second Edition, 2006, John Wiley & Sons Ltd, ISBN-13 978-0-470-01495-0.

Електроника и микросистеми

PowerPoint презентацијe за сва предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Татјана Р. Николић, Миле К. СтојчевНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Горан С. Николић, Милић Љ. Миљана

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
DSP алгоритми и програмирање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
20 усмени испит 25

25

Атанасковић С. Александар, Стошић П. Биљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за рад у савременим софтверским пакетима за пројектовање, 
анализу и оптимизацију микроталасних кола. Познавање поступака пројектовања РФ и 
микроталасних пасивних и активних склопова и уређаја.

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета. Студијски истраживачки рад обухвата индивидуални и/или тимски рад на 
пројектовању конкретних уређаја и склопова, њиховoj реализацију и верификацију резултата 
поступком мерења.

Стицање теоријских и практичних знања из области пројектовања РФ и микроталасних 
склопова и уређаја 

Садржај предмета
Савремени приступ пројектовању кола (CAD технике). Моделовање и симулација. Оптимизација 
у поступку пројектовања. Пројектовање пасивних микроталасних склопова. X параметри.  
Пројектовање активних микроталасних склопова. Пројектовање улазног дела микроталасног 
пријемника. Програмски пакети за анализу, оптимизацију и пројектовање РФ и микроталасних 
кола.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, практичан лабораторијски рад, домаћи задаци, консултације

Литература
 Practical Microstrip Design and Applications, G. Kompa, Artech House, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Mikrotalasna tehnika - I deo, B. Milovanović, V. Marković, N. Maleš - Ilić, O. Pronić - Rančić, Unigraf, 
2009.
O. Pronić - Rančić, V. Marković, N. Maleš – Ilić, B. Milovanović: "Mikrotalasna elektronika", u štampi, 
2013. 

Microwave Solid State Circuit Design, I. Bahl, P. Bartia, J. Wiley, 2003. 
MicrowaveEngineering, 3rd edition, D. Pozar,  John Wiley & Sons, Inc, 2005.  

Телекомуникације

Малеш-Илић П. Наташа, Пронић-Ранчић Р. Оливера, Марковић В. ВераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар, Стошић П. Биљана

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Пројектовање РФ и микроталасних склопова

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни за модул
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 20

35

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање главних карактеристика широкопојасних приступних технологија. Способност избора 
оптималне архитектуре мрежe за приступ са становишта ефикасне дистрибуције 
широкопојасних интерактивних сервиса.

Практичан рад са мерним инструментима за карактеризацију приступних мрежа на физичком 
нивоу и IP нивоу.

Стицање основних знања о приступним технологијама за дистрибуцију широкопојасних 
интерактивних сервиса. Упознавање са типовима и архитектурама широкопојасних приступних 
мрежа и одговарајућим стандардима и препорукама.

Садржај предмета
Општи модел мреже за приступ. Преглед карактеристика преносних медијума. Стандарди и 
препоруке. Технологије широкопојасног приступа код телекомуникационих каблова са 
симетричним парицама. xDSL симетричне и асиметричне приступне технологије (HDSL, SHDSL, 
ADSL2+, VDSL). Уређаји за широкопојасни приступ (разделници, IP-DSLAM, xDSL модеми). 
Оптика у приступним мрежама (FITL). Топологије оптичких приступних мрежа. Пасивне и 
активне оптичке мреже у локалној петљи (BPON, GPON, EPON, AON). DWDM системи. 
Комбиноване технологије у мрежама за приступ. Модернизација КДС система уз коришћење 
хибридних мрежа са оптичким и коаксијалним кабловима (HFC мреже). Двосмерни пренос 
сигнала и сервиси (кабловска ТВ, интернет, видео на захтев, пренос говора). Терминални 
систем кабловских модема (CMTS). Кабловски модеми. Широкопојасни приступ преко 
електроенергетских водова. PLC приступне мреже преко ниско-напонских водова (основни 
елементи: PLC базна станица, модем, рипитер, gateway). Кућне (In-home) PLC мреже. Бежична 
локална петља (RITL). Фиксни и мобилни бежични приступ. Широкопојасне бежичне приступне 
технологије (WLAN, UWB, Wi-Max). Вишенамски приступни чворови (MSAN).

Halid Hrasnica, Abdelfatteh Haidine, Ralf Lehnert, Broadband Powerline Communications - Network 
Design, John Wiley and Sons Ltd, 2004. 6. Martin Clark, Wireless Access Networks: Fixed Wireless 
Access and WLL Networks – Design and Operations, John Wiley and Sons Ltd, 2000.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, практична настава, консултације, семинарски рад.

Литература
Небојша С. Дончов, Широкопојасне мреже за приступ, скрипта, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Chinlon Lin, Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-the-Home, John Wiley & Sons, 2006.

Philip Golden, Herve Dedieu, Krista Jacobsen, Fundamentals of DSL technology, Auerbach 
Publications, Taylor & Francis Group, 2006.

Милан Јанковић, Зоран Петровић, Широкопојасне дигиталне мреже интегрисаних дигиталних 
сервиса – мреже за приступ, 2. издање, Академска мисао, 2003.

Телекомуникације
Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Мастер академске
Широкопојасне мреже за приступ

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
35

30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање принципа и техника електромагнетске компатибилности. Оспособљавање за 
решавање EMC проблема електромагнетским симулацијама на рачунару и EMC мерења. 
Способност пројектовања кола и уређаја који испуњавају EMC стандарде.

Рачунске вежбе. Практичан рад са софтверским пакетима за решавање EMC проблема. 
Лабораторијска EMC мерења.

Упознавање са основним појмовима из области електромагнетске компатибилности (EMC),  
EMC проблемима који се јављају у пракси и техникама и поступцима за њихово решавање. 
Стицање основних знања о методама пројектовања кола и уређаја који обезбеђују испуњавање 
EMC стандарда.

Садржај предмета

Увод у електромагнетску компатибилност. Извори електромагнетских сметњи. Начини преноса 
електромагнетских сметњи. Теорија оклапања. Теорија отвора. Преношење електромагнетских 
сметњи проводним путевима и зрачењем. Електромагнетска сусцептибилност. Интегритет 
сигнала. Технике за контролу електромагнетских сметњи. Основни принципи EMC 
пројектовања. Преглед нумеричких симулационих техника за решавање EMC проблема на 
рачунару. EMC стандарди. Методе мерења и испитивања карактеристика EMC.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, рад у лабораторији и на рачунару, консултације, пројектни задатак.

Литература
Christos Christopoulos, Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility, Second Edition, 
CRC Press, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Антоније Ђорђевић, Драган Олћан, Испитивање електромагнетске компатибилности, Академска 
мисао, Београд, 2012.

Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, 2006.

Телекомуникације

Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари/пројекти

Јоковић Ј. Југослав, Станковић Ж. Зоран

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Електромагнетска компатибилност

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

30
25

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Адаптивне антене и МИМО системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, семинарски рад, домаћи задаци,  консултације

Литература
B. Allen, M. Ghavami, Adaptive Array Systems: fundamentals and applications, Wiley, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, 3rd edition, Wiley, 2005.
J. S. Seybold, Introduction to RF Propagation, Wiley, 2005.

G. Thoulos, MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Taylor & Francis Group, 
2006.

S. Chandran, Adaptive Antenna Arrays: trend and applications, Springer, 2004.

Телекомуникације

 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних техника просторне обраде сигнала и начина рада адаптивних антена. 
Способност примене основних метода обликовања дијаграма зрачења антенског низа у 
конструкцији адаптивних антена. Познавање технике преноса сигнала системима са више 
предајних и више пријемних антена (MIMO системима). Познавање начина примене адаптивних 
антена и MIMO система у пракси.

Решавање практичних проблема који се односе на обликовање дијаграма зрачења антенских 
низова. Решавање практичних проблема који се односе на примену антенских низова у 
одређивању правца доласка ЕМ зрачења.

Стицање теоријског и практичног знања о техникама преноса и просторне обраде сигнала у 
бежичним комуникацијама које су засноване на коришћењу адаптивних антена и MIMO (Multiplе 
Input – Multiple Output) система.

Садржај предмета

Карактеризација EM таласа у просторно-временском домену. Просторно филтрирање сигнала и 
SDMA концепт. Антенски низови са управљивом карактеристиком зрачења. Buttler-ова матрица. 
Скенирајући антенски низови. Алгоритми за одређивање правца доласка EM зрачења (MUSIC, 
ESPRIT). Адаптивни антенски низови. Адаптивно обликовање дијаграма зрачења у временском 
и просторном домену. Wiener-ова солуција. MIMO системи. (архитектура, просторни 
комуникациони канал, процесирање у просторно-временском домену). Примена антенских 
низова и MIMO система у бежичним комуникацијама.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
30

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Мастер академске
Дистрибуирани ембедед системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Ђорђевић Љ. Горан, Стојчев К. МилеНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Милица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, семинарски, консултације

Литература
H. Karl and A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Белешке са предавања у виду скрипте доступне у електронском облику на веб сајту факултета 
заједно са PowerPoint презентацијама свих предавања.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Исход овог предмета је усвајање знања неопходних за: а) разумевање принципа пројектовања, 
анализе и имплементације дистрибуираних ембедед система; б) развој реалних ембедед 
апликација заснованих на бежичним сензорским мрежама употребном оперативног система као 
што је TinyOS.

Практична настава је организована у оквиру неколико лабораторијских вежби и мини-пројеката 
фокусираних на: програмирање бежичне сензорске мреже, аквизицију података, комуникацију и 
пренос података, интерфејс између корисника и бежичне сензорске мреже.

Циљ овог предмета јесте стицање знања о улози и значају комуникација и умрежавања у 
области ембедед система, с нагласком на проучавање основних концепата и метода 
својствених бежичним сензорским мрежама и  RFID системима.

Садржај предмета

Увод у дистрибуиране ембедед система: заједничке каректеристике, класификација, типичне 
области примене. Бежичне сензорске мреже: апликационе области и примери примене, 
заједничке карактеристике и изазови; архитектура сензорског чвора: сензорски, процесорски, 
комуникациони и подсистем за напајање; мрежна архитектура: класификација, оптимизациони 
циљеви и принципи пројектовања; комуникациони протоколи: физички ниво: карактеристике 
бежичног комуникационог канала и примопредајници мале снаге; МАЦ ниво: протоколи 
засновани на надметању и протоколи засновани на временском распореду, вишеканални 
протоколи, 802.15.4 и ZigBee; протоколи за рутирање: плављење и госипинг, протоколи за 
проактивно, географско и рутирање на-захтев; временска синхронизација; локализација: 
технике за директну и индиректну локализацију; програмирање бежичних сензорских мрежа: 
оперативни системи (TinyOS) и програмски језици (nesC). Радио-фреквентна идентификација 
(RFID): класификација, стандарди и регулатива; физички и ниво везе: спрезање, фреквенције, 
кодирање, модулација и антиколизиони протоколи; области примене.
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
усмени испит 20

40

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Нумерички методи у телекомуникацијама

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Петковић С. Миодраг, Милошевић М. ДушанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић С. Миодраг, Милошевић М. Душан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације.

Литература
 Љ. Петковић: Нумеричка анализа, Просвета, Ниш (2003).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 А. Borggess, F. J. Narcowich: A First Course in Wavelet with Fourier Analysis, Prentise-Hall (2001). 
 Г.В. Миловановић: Нумеричка анализа  I део,  Научна књига, Београд (1988).

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска  и практична знања.

Рад у програмском пакету Математика.

Упознавање са нумеричким методима и њихова имплементација на проблеме из области 
телекомуникација. 

Садржај предмета

Нумерички методи у линеарној алгебри. Анализа грешке и слабо-условљени системи. 
Итеративни методи за решавање нелинеарних једначина. Метод Неwтон-Канторовича за 
системе једначина. Апроксимација и интерполација функција. Нумеричко диференцирање и 
интеграција. Приближно решавање диференцијалних једначина. Wавелет трансформација и 
временско-фреквенцијска анализа. Класификација wавелета. Мултирезолуцијска анализа и 
wавелети. Wавелет декомпозиција и реконструкција. Габорова трансформација. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 15

40
15

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Телеметрија

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Денић Б. Драган, Перић X. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миљковић С. Горан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања прате вежбе на којима се анализирају конкретни примери и проблеми.

Литература
Д. Денић, Г. Миљковић, "Телеметрија - скрипта", на сајту Електронског факултета, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Horan, “Introduction to PCM telemetering systems”, CRC Press, 2002.
W. Nawrocki, „Measurement systems and sensors“, Artech House, 2005.

Ј.Webster, “The measurement, instrumentation, and sensors handbook”, CRC Press, 1999.

Д. Денић, И. Ранђеловић, Д. Живановић, „Рачунарски мерно-информациони системи у 
индустрији“, Електронски факултет у Нишу и WUS Austria, скрипта, 2005.

Телекомуникације

нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност дефинисања основних проблема везаних за пренос мерних сигнала и реализацију 
савремених мерних система за мерење на даљину. Способност пројектовања једноставних 
примера телеметријских система и процене испуњености стандарда. Способност рада са 
савременим мерним системима за мерење на даљину.

Предмет има за циљ да се студент упозна са основним техникама преноса мерних сигнала и 
конфигурацијама већег броја савремених мерних система за мерење на даљину.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Пнеуматски телеметријски системи. Аналогни телеметријски 
системи. Фреквенцијска модулација, импулсно-ширинска модулација. Трансмитери. Двожични 
трансмитери, серијски и паралелни извори снаге, анализа конкретних двожичних трансмитера. 
Аналогно-дигитални телеметријски системи. Делта модулација. Дигитални телеметријски 
системи. ФСК модулација, импулсно-кодирајуће методе модулације дигиталних сигнала. 
Дигитални трансмитери. Дигитални двожични трансмитери, универзални асинхрони пријемници 
и предајници. Примена рачунара у телеметријским системима. Стандардни интерфејс системи, 
модеми. Телеметријски ситеми у аутомобилима. Фибер-оптички телеметријски системи. 
Индустријски телеметријски системи. Биотелеметријски системи. Виртуелна инструментација и 
Интернет у телеметријским системима. Повезивање удаљених мерних система, дистрибуиране 
виртуелне лабораторије. Тестирање телеметријских система. Стандарди у телеметрији.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 25
15 усмени испит 25

20

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Техника и примена ласера

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стефановић Ч. ДимитријеНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стефановић Ч. Димитрије

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
 Цвијетић, М. Дигиталне свјетловодне телекомуникације, Научна књига, Београд, 1989.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Chartier, G., Introduction to Optics, Springer, 2005.

Лукатела, Г; Драјић, Д.; Петровић, Г., Дигиталне телекомуникације, Грађевинска књига, Београд, 
1978.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Детаљно познавање ласерских уређаја и њихова примена у телекомуникацијама

Пројектовање, конструкција и израда простих оптоелектронских побудних кола.
Обиласци фирми које производе и/или користе оптоелектронске компоненте, уређаје и системе.
Израда семинарских радова и бизнис планова.

Упознавање са ласерским светлосним изворима, њиховом побудом и конструкцијама, односно 
применом у различитим областима технике, медицине и широке потрошње.

Садржај предмета
Ласерска техника као део оптоелектронике и њена улога у електроници, а посебно у 
телекомуникацијама. Спонтана и стимулисана емисија. Полупроводнички ласери и њихова 
примена у телекомуникацијама. Карактеристике и ограничења ласера. Квантна 
оптоелектроника. Извори и преносници светлости. Сложене оптичке и електрооптичке структуре 
телекомуникационих система

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
30 усмени испит 20

20

Миловић М. ДаниелаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

практична настава
колоквијуми
семинари

Миловић М. Даниела

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
G. Agrawal, Fiber Optic Communications Systems, John Willey & Sons, 2002

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Нелинеарна оптика

Телекомуникације

Мастер академске

Оптичке комуникације

Телекомуникације и обрада сигнала

активност у току 
предавања

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Biswas Anjan, Milovic Daniela, Edwards Matthew, Mathematical theory of dispersion-managed optical 
solitons, 2010, Springer Verlag, New York, NY. USA. 
ISBN 978-3-642-10219-6

Стечено знање се може употребити за анализирање простирања оптичких сигнала кроз
нелинеарно оптичко влакно.  

Рачунске вежбе на којима се детаљно решавају практични нумерички проблеми везани за
нелинеарно простирање кроз оптичко влакно, укључујући решавање задатака који су неопходни
за полагање завршног испита. 

Упућивање студената у детаље преноса сигнала кроз нелинеарно оптичко влакно као и у
посебне технике за компензацију нелинеарних ефеката.

Садржај предмета

Преносне карактеристике оптичких влакана. Губици услед материјалне апсорпције, линеарног и
нелинеарног расејања. Дисперзија: мултимодна, хроматска, поларизациона и међумодна.
Моделовање простирања импулса кроз оптичко влакно. Нелинеарне карактеристике оптичког
влакна. Оптички солитони: формирање, модулациона нестабилност и солитонска интеракција.
Солитонски комуникациони систем. Нелинеарно простирање импулса: нелинеарна
Шредингерова једначина, варијациони и нумерички методи решавања. 

J. M. Senior, Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Извори напона напајања

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Радмановић Ђ. Милан, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Радмановић Ђ. Милан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Д.Манчић, М.Радмановић, Извори напона напајања, Електронски факултет, Ниш, у штампи, 
2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A.Pressman, Switching Power Supply Design, McGraw Hill., New York, 1998.
Power point презентација за предмет.

Телекомуникације

Радмановић Ђ. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о изворима напона напајања. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене извора напона напајања.

Линеарни регулатор напона. Прекидачки регулатор напона. Прекидачки flyback извор напона 
напајања. Прекидачки полумостни извор напона напајања. Систем беспрекидног напајања.

Усвајање основних знања о изворима напона напајања, начинима њихове реализације и 
практичној примени.

Садржај предмета
Врсте напајања. Линеарни извори напона напајања. Директни претварачи. Претварачи са 
изолацијом. Начини управљања код прекидачких извора. Системи напајања. Централизована и 
децентрализована напајања. Уземљивање система. Напонски баланс. Системи беспрекидног 
напајања (СБН). Елементи система. Батерије и акумулатори. Начини извођења. Начини 
регулације и управљања.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 40

40
10

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Електронско пословање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драган X. СтојановићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
Michael P. Papazoglou, Pieter Ribbers, Е-Business: Organizational and Technical Foundations, Wiley, 
2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Antonio Goncalves, Beginning Java™ EE 6 Platform with GlassFish™ 3: From Novice to Professional, 
Apress, 2009
Актуелни научни радови и чланци презентовани на конференцијама и публиковани у 
часописима.

Gary Schneider, E-business, 9th edition, Course Technology, CENGAGE Learning, 2011.

Телекомуникације

Gustavo Alonso, Fabio Casati, Harumi Kuno, Vijay Machiraju, Web Services: Concepts, Architectures 
and Applications, Springer, 2010

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима, методама, технологијама и софтверским 
апликацијама намењеним за електронско пословање.

Рад на пројектовању и имплементацији система електронског пословања кроз имплементацију 
пројектних и архитектурних образаца апликација електронског пословања коришћењем 
комерцијалних и open source софтверских компоненти, оквира и платформи. Имплементација 
Web засноване апликације за е-пословање коришћњем Ј2ЕЕ платформе. Имплементација 
интеграције апликација е-пословања и управљање застарелим апликацијама коришћењем 
комерцијалних и open source софтверских компоненти, midlleware платформи и оквира. 
Имплементација и интеграција Web сервиса за интеграцију система е-пословања.

Овладавање знањем, методама и технологијама неопходним за пројектовање и 
имплементацију софтверских система за електронско пословање.

Увод у е-пословање; појам, концепти и апликације е-пословања и е-трговине. Пословне 
стратегије, модели и процеси. Информационе технологије и технолошка инфраструктура за е- 
пословање. XML Web технологије. Моделирање е-пословања. Поузданост и квалитет сервиса е- 
пословања. Обрасци апликација електронског пословања. Апликациони сервери, платформе и 
middleware у системима е-пословања. Компонентни развој софтвера за е-пословање. 
Управљање застарелим апликацијама. Интеграција апликација компаније (Enterprise Application 
Integration ). Интеграција е-пословања. Wеб сервиси и сервисно-оријентисане архитектуре у е-
пословању. Протоколи и стандарди у е-пословању.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Горан С. Николић, Милић Љ. Миљана

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
DSP алгоритми и програмирање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Татјана Р. Николић, Миле К. СтојчевНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

Садржај предмета

семинари (пројекат)

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
Предавања у виду скрипте доступне у електронсом облику на Web сајту факултета, 
http://es.elfak.ni.ac.rs.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Kuo, S., Gan, W. S., Digital Signal Processors: Architectures, Implementations, and Applications, 
2005,  Pearson Educaton Inc., ISBN 0-13-127766-9.

Kuo, S., Lee, B., Tian, W., Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, 
Second Edition, 2006, John Wiley & Sons Ltd, ISBN-13 978-0-470-01495-0.

Електроника и микросистеми

PowerPoint презентацијe за сва предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Милић Љ. Миљана, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да користе DSP процесор за дигиталну обраду сигнала коришћењем 
савремених развојних софтвера и алата.

Циљ предмета је да омогући студентима овладавање теоријским и практичним знањима 
потребним за имплементацију основних алгоритама из домена дигиталне обраде сигнала 
коришћењем DSP процесора.

Предвиђено је да студент самостално уради следеће вежбе: 1) Манипулисање са бројевима у 
фиксном и покретном зарезу; 2) Упознавање са могућностима савремених развојних средстава 
за пројектовање; 3) Имплементација FIR и IIR филтара коришћењем MATLAB-a и FDATool-a; 4) 
Практична примена FFT-а; 5) Генерисање синусних сигнала и сигнала шума, DTM (Dual-Tone 
Multifrequency) генератор и детектор тона; 6) Обрада аудио сигнала, лоцирање извора звука, 
cepstrum и примена у препознавању говора; 7) Поништавање ехоа; 8) Технике за кодирање 
канала и примена у комуникацијама; 9) Обрада дигиталне слике, хистограм, филтрирање, 
примена JPEG стандарда и DCT; 10) Обрада медицинске слике, филтрирање
електрокардиограм (ECG) и електроенцефалограм (EEG) сигнала. Вежбе се реализују 
коришћење софтверских алата MATLAB и Code Composer Studio и DSP развојног система.

Преглед теорије дигиталне обраде сигнала. Дигитализација аналогног сигнала. А/Д и Д/А 
конвертори. Специфичности и архитектуре DSP процесора. Репрезентација података у формату 
фиксног и покретног зареза и аритметика; ефекат коначне дужине речи. Скуп инструкција. 
Програмирање DSP процесора на асемблерском језику и на вишем програмском језику. 
Развојна средства и алати: асемблер, линкер, симулатор, дибагер. Програмирање DSP 
алгоритама: конволуција, корелација, дигитални филтри (IIR, FIR, LMS, DFT, FFT, и IFFT). 
Обрада аудио сигнала коришћењем DSP процесора. Обрада слике коришћењем DSP 
процесора. Оптимизација кода.
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 30

30
10

Основи телекомуникација, Увод у теорију телекомуникација 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

У оквиру овог предмета студенти ће: 1) бити упознати са основним деловима сателитских 
телекомуниакционих система; 2) научити модулационе технике и заштитне кодове који се 
примењују у овим системима; 3) бити оспособљени да врше прорачуне у вези са вишеструким 
приступом сателиту; 4) бити у стању да процене утицаје различитих сметњи у сателитском 
каналу; 5) знати примене сателитских телекомуникационих система.

Биће организоване вежбе на табли и студијски истраживачки рад.

Стицање знања из сателитских телекомуникација у области примене модулационих формата и 
заштитних кодова. Стицање потребних знања за прорачун сметњи и упознавање са 
комерцијалним применама ових система.

Садржај предмета

Преглед и подела сателитских телекомуникационих система. Основни делови сателитског 
система. Прорачун сателитског линка. Сметње у сателитском систему. Положај сателита на 
геостационарној орбити. Подела фреквенцијског опсега. Модулационе технике у сателитским 
системима: спектар, демодулација, вероватноћа грешке. Компресија видео сигнала. Заштитни 
кодови у сателитским системима. Вишеструки приступ сателиту. VSAT (Very Small Aparture 
Terminal) системи. Сателитски навигациони системи. Пренос радио и телевизијског сигнала 
посредством сателита. Сателитки мобилни системи. Системи за глобално позиционирање (GPS 
– Global Positioning Systems). Пројектовање сателитских телекомуникационих система.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе на табли, домаћи задаци, пројекат, консултације.

Литература
V. K. Bhargava, D. Haccoun, R. Matyas, P. P. Nuspl, Digital Communications by Satellite – 
Modulation, Multiple Access and Coding, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1991.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Handbook on Satellite Communications, 3rd edition, ITU, Geneva, Switzerland, 2002.
Influence of the Variability of the Propagation Channel on Mobile, Fixed Multimedia and Optical 
Satellite Communications, The SatNEx Consortium, 2004. 

G. Maral, M. Bosquet, Satellite Communication Systems, John Wiley & Sons, England, 1996.

T. Pratt, C. W. Bostian, J. E. Allnutt, Satellite Communications, 2nd edition, John Wiley & Sons, USA, 
2003.

Телекомуникације

Ђорђевић Т. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Сателитске телекомуникације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
30 усмени испит 25

15

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Обрада и синтеза звука

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Ћирић Г. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Практичне вежбе и вежбе у студију. Консултације.

Литература
М. Мијић: Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

M. Kahrs, K. Brandenburg: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, Kluwer 
Academic Publishers, USA, 2002.
J. W. Beauchamp: Analysis, Synthesis and Perception of Musical Sounds, Springer, USA, 2007.

Y. Huang, J. Benesty: Audio Signal Processing for Next-Generation Multimedia Communication 
Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2004.

J. Watkinson: An introduction to digital audio, 2nd edition, Focal Press, Oxford, 2002.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања из обраде аудио сигнала, дизајна и синтезе звука; Примена теоријских знања; 
Напредно коришћење аудио опреме и одговарајућих програма; Вештине обраде аудио сигнала 
и синтезе звука.

Примена програмских пакета за обраду аудио сигнала и практичне вежбе у студију (Обрада 
аудио сигнала (звука)-дигитализација, филтрирање, анализа, динамичка обрада, модификација 
у времену и висини тона, конверзија брзине одмеравања. Примена аудио ефеката. Обрада 
говорног сигнала. Тродимензионалност звука. Синтеза звука. Аудио кодовање и компресија).

Овладавање савремним знањима и вештинама из области аудио сигнала (звука) и њихове 
обраде, примене аудио система, аудио кодовања, као и синтезе звука.

Садржај предмета

Аудио сигнали (звук) – дигитализација, филтрирање, анализа, динамичка обрада, модификација 
у времену и висини тона, конверзија брзине одмеравања. Дигитални аудио (карактеристике, 
специфичности, примене). Аудио ефекти и њихова примена. Обрада говорног сигнала.  
Бинаурално слушање и субјективни ефекти. Тродимензионалност звука (стереофонија, 
бинаурална техника, вишеканални приступ). Синтеза звука (FM, wavetable, субтрактивна, 
адитивна и синтеза помоћу изобличења фазе). Аудиторна виртуелна окружења. Перцептуално 
(аудио) кодовање. Аудио компресија и стандарди.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академскe
Обрада сигнала у MIMO системима

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драча Љ. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Панајотовић С. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Консултације

Литература
C.Oestges, B.Clerckx: "MIMO Wireless Communications", Elsevier, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T.M.Duman, A.Ghrayeb: "Coding for MIMO Communication Systems", John Wiley, 2007.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност примене теоријски стеченог знања из области MIMO система у анализи и 
дизајнирању истих.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Рад на различитим софтверским 
пакетима.

Проширити знање из области бежичних комуникација, тј. упознати се са савременим MIMO 
системима

Садржај предмета
Кратак осврт на SISO системе. SIMO и MISO системи као прелазно решење. MIMO канал. Space-
time кодови. Просторно мултиплексирање. Архитектура MIMO пријемника. OFDM. MIMO у LTE. 
Вишекориснички МIMO системи (MU-MIMO). Симулација и перформансе MIMO и MU-MIMO 
система.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Кохерентни телекомуникациони системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Миловић М. Даниела, Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миловић М. Даниела, Милић Н. Дејан

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске и лабораторијске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
Г. Лукатела, Д. Драјић, Г. Петровић, Р. Петровић, Дигиталне телекомуникације,  Грађевинска 
књига, Београд, 1984.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. G. Proakis, Digital Communications, McGraw Hill, 2001
W. C. Lindsey, Synchronization Systems in Communication and Control, Prentice-Hall, Inc. Englewood 
Cliffs, 1972

Thomas H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University 
Press, 2004

Roland E. Best, Phase-locked Loops: Design, Simulation, and Applications, McGraw Hill, 2003

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање за примену стечених теоријских знања у решавању практичних проблема из 
области синхронизације сигнала. Овладавање пројектовањем и анализом кола за екстракцију 
референтног носиоца и детекцију фазно модулисаних сигнала.

Рачунске вежбе. Рад у лабораторији биће организован сходно броју и афинитетима студената.

Стицање основних теоријских знања из области екстракције референтног сигнала и фазне 
петље.

Садржај предмета

Поређење кохерентне и некохерентне детекције дигиталних сигнала. Екстракција носиоца, 
фазна петља: VCO, детектор фазе, филтер. Особине и типови PLL петље и анализа 
перформанси. Хомодинска и хетеродинска детекција. Аутохомодинска детекција. Фазне и 
фреквенцијске технике модулације, QAM, CPM модулације са непрекидном фазом. Анализа 
шумова и сметњи. Перформансе пријемника. Вишеканални кохерентни системи. Слабо 
кохерентни системи, фазни шум, кохерентна детекција оптичких сигнала.
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

30
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студенти су оспособљени да се баве анализом, обрадом и 
компресијом слике и видео сигнала. 

Решавање конкретних проблема везаних за дигитализацију и обраду слике. Практичан рад у 
различитим софтверским пакетима. 

Циљ курса је да студенти добију потребна знања о карактеристикама слике и видео сигнала, као 
и о алатима за њихову анализу и обраду. 

Садржај предмета

Формирање дигиталне слике. Дигитализација слике и основне особине слике (средња вредност, 
стандардна варијација, хистограм). Објективне и субјективне мере квалитета слике. 
Трансформација слике (DCT, DFT, WT). Побољшање квалитета слике. Операције над 
појединим пикселима. Просторне операције. Операције у трансформационом домену. 
Рестаурација слике. Компресија слике. Компресија без губитака. Предиктивне технике за 
компресију слике. Трансформационе технике за компресију слике. Компресија видео сигнала. 
Компресија видео сигнала уз компензацију покрета. Стандарди за компресију видео сигнала 
(H.261, H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4). Издвајање ивица. Сегментација слике.  

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практична настава на рачунарима, домаћи задаци, консултације.

Литература
М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, Београд, 2006.  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

I. M. Pu, Fundamental Data Compression, Butterworth-Heinemann, 2006.
R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital image Processing, Pearson Education, 2009.

Телекомуникације

Перић X. Зоран, Јовановић Ж. АлександраНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Дигитална обрада слике

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Познавање елемената софтверског радија и принципа рада. Лабораторијски 
рад на неким хардверским платформама за софтверски радио.

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе из 
Лабораторијске вежбе: Генерисање основних сигнала коришћењем платформе на бази FPGA, 
Креирање једноставног комуникационог ланца на бази USRP платформе, Анализа 
перформанси сложених комуникационих система коришћењем развојног окружења на бази 
USRP платформе.

Увод у софтверски радио и уређаје који могу да се програмирају тако да раде са различитим 
стандардима. Опис елемената софтверског радија и анализа рада пријемника.

Садржај предмета
Увод. Основни принципи. Елементи примопредајника на бази софтверског радија. Адаптивни и 
реконфигурабилни филтри. Трансверзални филтер. Алгоритми за адаптацију. Хардверске 
платформе за софтверски радио. Принципи рада и основне карактеристике.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
N. Benvenuto, G. Cherubini, Algorithms for Communications Systems and their Applications, John 
Wiley&Sons, England, 2002

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. H. Reed, Software Radio: A Modern Approach to Radio Engineering, Prentice Hall PTR, May 2002

Телекомуникације

Николић Б. ЗорицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Принципи софтверског радија

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
30 усмени испит 20

20

Увод у теорију телекомуникација

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за анализу и процену параметара случајних процеса и решавање
комуникационих проблема

На рачунским вежбама студентима се излажу илистровани примери основних концепата
обрађених на предавањима и стечена знања се примењују на решавање конкретних
комуникационих проблема.  

Усвајање основних знања о случајним процесима. Основи теоријe детекције, корелације
естимације.

Садржај предмета

Класификација и параметри случајних процеса. Појам ансамбла. Стационарност, ергодичност,
корелациона функција, Винер-Хинчинова теорема. Статистичка теорија детекције, тестирање
хипотеза. Елементи естимације. Дискретни случајни низови, Марковљеви случајни низови.
Издвајање сигнала из шума филтрацијом и корелацијом. Оптимални пријемник. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
Георгије Лукатела, Статистичка теорија телекомуникација, Грађевинска књига, Београд, 1991. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. M. Senior, Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992

Михајло Ч. Стефановић, Даниела М. Миловић, Збирка задатака из статистичке теорије 
телекомуникација, Електронски факултет, Ниш, 2011.

А. Маринчић, Оптичке телекомуникације, Универзитет у Београду, Београд, 1997

Телекомуникације

Миловић М. ДаниелаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Стохастички процеси, детекција и естимација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Мастер академске студије
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
30 усмени испит 45
20

Телекомуникације и обрада сигнала
Мастер академске
Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Цветковић Ж. ЗлатаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић З. Бојана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања ; Вежбе на табли; Лабораторијске вежбе на рачунару; Консултације

Литература
StephenD.Gedney „Introduction to the Finite-Difference: Time-Domain (Fdtd) Method for 
Electromagnetics“ , Morgan & Claypool Publishers,2011

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

H. Uhlmann (Ed.) et all, "Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering -Textbook for 
Graduate Students, Part I: Static and Stationary Electrical and Magnetic Field", Technical University 
Ilmenau/Germany, 2005.

Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање методологијом нумеричког решавања диференцијалних Максвелових једначина у 
простору и времену као и имплементација нових елемената и компонената у одговарајуће 
електромагнетно симулационо окружење.

Вежбе се раде на рачунару из већине  делова који се у оквиру теоријске наставе изучавају.  
Лабораторијске вежбе се изводе помоћу сопствено реализованог симулационог пакета.

Обезбеђење основних знања неопходних за даље активно учешће у развоју нових технологија 
применом нумеричке електромагнетике које су од интереса за развој телекомуникација.

Садржај предмета

Преглед нумеричких метода за израчунавање електромагнетног поља. Метод коначних разлика 
у временском домену и одговарајућа подела простора. Нумеричка стабилност и дисперзија 
метода коначних разлика у временском домену. Моделовање генератора, линеарних и 
нелинеарних елемената и електронских склопова. Апсорпциони услови на границама домена 
који се анализирају  са посебним нагласком на идеално прилагођеном апсопционом слоју. Near-
far трансформација у временском и фреквенцијском домену. Метод коначних разлика у 
временском домену са променљивом просторном поделом и нумерички проблеми на граници 
два домена. Трендови даљег развоја у примени код бежичних и оптичких телекомуникационих 
система. 
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34


	2МТЗ1О01 Пaкетске комуникaције
	Предмет

	2МТЗ1О02 Студијски истрaживaчки рaд 1
	Предмет

	2МТЗ1О03 Стручнa прaксa
	Предмет

	2МТЗ2О01 Пројектовaње телекомуникaционих мрежa и системa
	Предмет

	2МТЗ2О02 Студијски истрaживaчки рaд 2
	Предмет

	2МТЗ2О03 Мaстер рaд
	Предмет

	2МТР1A01 Сaтелитскa, кaбловскa и земaљскa телевизијa
	Предмет

	2МТР1A02 Мултимедијaлни комуникaциони системи
	Предмет

	2МТР1A03 Бежични приступ Интернету
	Предмет

	2МТР1A04 Рaдaрски системи и рaдиолокaцијa
	Предмет

	2МТР1A05 Електронско пословaње
	Предмет

	2МТР1A06 Оргaнизaцијa и упрaвљaње пројектимa
	Предмет

	2МТР1A07 ДСП aлгоритми и прогрaмирaње
	Предмет

	2МТР1О01 Пројектовaње РФ и микротaлaсних склоповa
	Предмет

	2МТР1О02 Широкопојaсне мреже зa приступ
	Предмет

	2МТР2A01 Електромaгнетскa компaтибилност
	Предмет

	2МТР2A02 Aдaптивне aнтене и МИМО системи
	Предмет

	2МТР2A03 Дистрибуирaни ембедед системи
	Предмет

	2МТТ1A01 Нумерички методи у телекомуникaцијaмa
	Предмет

	2МТТ1A02 Телеметријa
	Предмет

	2МТТ1A03 Техникa и применa лaсерa
	Предмет

	2МТТ1A04 Нелинеaрнa оптикa
	Предмет

	2МТТ1A05 Извори нaпонa нaпaјaњa
	Предмет

	2МТТ1A06 Електронско пословaње
	Предмет

	2МТТ1A07 ДСП aлгоритми и прогрaмирaње
	Предмет

	2МТТ1Б01 Сaтелитске телекомуникaције
	Предмет

	2МТТ1Б02 Обрaдa и синтезa звукa
	Предмет

	2МТТ1Б03 Обрaдa сигнaлa у МИМО системимa
	Предмет

	2МТТ1О01 Кохерентни телекомуникaциони системи
	Предмет

	2МТТ1О02 Дигитaлнa обрaдa слике
	Предмет

	2МТТ2A01 Принципи софтверског рaдијa
	Предмет

	2МТТ2A02 Стохaстички процеси, детекцијa и естимaцијa
	Предмет

	2МТТ2A03 Одaбрaнa поглaвљa нумеричке електромaгнетике
	Предмет




