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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

0

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Основи електронике

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

Петковић М. Предраг, Павловић Д. Властимир, Миловановић П. 
Драгиша, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирковић Д. Дејан, Димитријевић А. Марко, Ђорђевић Д. Срђан, 
Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

Литература
В. Литовски, et. al., Практикум лабораторијских вежби из Електронике, Електронски факултет 
Ниш, 2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T.Schubert, E.Kim, Active Non-Linear Electronics, Wiley, New York, 1996.
Power point презентација за предмет

М.Радмановић, Основи електронике, Електронски факултет, Ниш, у штампи, 2013.

В. Павловић, и остали, Лабораторијски практикум из предмета Основи електронике, 
Електронски факултет у Нишу, 2012.

Електротехника и рачунарство

Мирковић Д. Дејан, Димитријевић А. Марко, Ђорђевић Д. Срђан, 
Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама електронике. Овладавање техникама реализације и примене 
основних електронских кола.

Основни појачавачки степени; Примена операционог појачавача; Негативна повратна спрега; 
Осцилатори; Појачавачи снаге; Исправљачи и регулатори напона.

Усвајање основних знања из електронике, појачавачке технике, осцилатора простопериодичних 
сигнала и извора напона напајања.

Садржај предмета
Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног 
транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. 
Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени 
појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. 
Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих 
сигнала. Извори напона напајања.

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

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 20

40

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Математика 3

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

Коцић М. Љубиша, Марјановић М. ЗвезданНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Марјановић М. Звездан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе

Литература
Стефановић Л., Ранђеловић Б., Матејић М.,Теорија редова за студенте техничких факултета, 
СКЦ, 2006. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Стефановић Л., Матејић М., Маринковић С., Диференцијалне једначине за студенте техничких 
факултета, СКЦ, 2006. 
Стефановић Л., Математика за студенте техничких факултета – Векторска анализа; Интеграли: 
криволи-нијски, двојни, тројни, површински; Теорија поља,  Просвета Ниш, 1997;         Петковић 
М., Миловановић Г., Математика за студенте техничких факултета V део, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, 2000.

Ђорђевић Р., Миловановић Г., Диференцијалне једначине – обичне диференцијалне једначине,  
Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 2006. 

Коцић Љ.,Функције више променљивих, Универзитет у Нишу, Електронски факултет 2008

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у струци

предавања на табли, рачунске вежбе 

Овладавање основним математичким знањима из теорије и примена истих кроз примере

Садржај предмета
Редови. Бројни редови. Позитивни редови. Алтернативни редови. Функционални редови. 
Потенцијални редови. Фуријеови редови. Обичне диференцијалне једначине. 
Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине првог и вишег 
реда. Системи диференцијалних једначина. Функције више променљивих. Граничне 
вредности и непрекидност. Парцијални изводи и диференцијали првог и вишег реда. Локални 
екстремуми. Условни екстремуми. Глобални екстремуми на затвореној области. Интеграли. 
Криволинијски интеграли. Двојни и тројни интеграли. Комплексна анализа. Функције 
комплексне променљиве. Коши-Риманови услови. Комплексна интеграција. Кошијева основна 
интегрална формула за функције и изводе. Лоранов ред. Рачун остатака и Хевисајдов развој. 
Лапласова трансформација.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Метрологија електричних величина

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

Денић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Симић М. Милан, Миљковић С. Горан, Динчић Р. Милан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања (теоријска настава) са графичком презентацијом материјала у виду слајдова.       
Рачунске вежбе са решавањем задатака из области електричних мерења.
Практична настава у облику лабораторијских и демонстрационих вежби.

Литература
Б. Димитријевић, “Електрична мерења“, наменски уџбеник, Научна књига, Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Tumanski, “Principles of Electrical Measurements”, Taylor & Francis Group, 2006.  
Материјал за предавања на сајту факултета: Предавања MEV.ppt и Предавања MEV.pdf 
(www.elfak.ni.ac.rs).

П. Правица, И. Багарић, “Метрологија електричних величина - општи део“, Наука, Београд.

Б. Димитријевић, Д. Денић, Г. Ђорђевић, “Електрична мерења - Збирка задатака са Практикумом 
за рад на лабораторијским вежбама“, Електронски факултет, Ниш.

Електротехника и рачунарство

Симић М. Милан, Миљковић С. Горан, Динчић Р. Милан, Јоцић В. 
Александар, Лукић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост и способност студената за решавање практичних проблема из области мерења 
електричних величина, на основу доброг познавања метода и техника мерења, са правилном 
употребом савремених инструмената и опреме за мерење електричних величине. Поред тога, 
важан сегмент је и обученост студената за каснију примену стечених знања из техника мерења 
у инжењерским професијама из области електротехнике и рачунарства. 

Рачунске, лабораторијске и демонстрационе вежбе: oспособљавање студената за решавање 
рачунских задатака из области мерења електричних величина, као и за практичну примену 
метода мерења и мерних инструмената кроз ангажовање на лабораторијским и 
демонстрационим вежбама. Према Практикуму за рад на лабораторијским вежбама студенти 
подносе одговарајући извештај о свакој урађеној лабораторијској вежби.  

Едукација и упознавање студената са основним теоријским и практичним знањима из области 
метрологије и мерења електричних величина.

Садржај предмета
Основи теорије мерења - метрологије. Електричне величине и јединице мерења. Стандарди 
јединица мера ампера, ома и волта МКСА система (еталони и нормативи). Структурне шеме 
процеса мерења електричних величина. Методе мерења електричних величина. Обрада 
резултата мерења и мерна несигурност. Метролошке карактеристике електричних мерних 
средстава. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Инструмент са кретним калемом. 
Проширење мерног опсега амперметра, волтметра и ом-метра. Мерни конвертори електричних 
величина. Осцилоскопи.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
5 усмени испит 25

40

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Сигнали и системи

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

Николић В. СашаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станчић З. Горан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Аудитивне вежбе, Лабораторијске вежбе, Консултације

Литература
Видосав Стојановић, Дискретне мреже и процесирање сигнала, 2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Видосав Стојановић, Дискретне мреже и процесирање сигнала, 2004
Simon Haykin, Barry Van Veen,   Signals and systems
Steven T. Karris, Signals and systems with Matlab applications  

Електротехника и рачунарство

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о особинама сигнала и система. Познавање поступака за анализу 
система у временском и фреквенцијском домену. 

Трансформације независних променљивих: операције померања, рефлексије и скалирања. 
Парне и непарне функције. Анализа кола првог и другог реда. Елементарни 
сигнали.Представљање функција преко елементарних сигнала. Лапласова трансформација. 
Инверзна Лапласова  трансформација и њено израчунавање. Конволуција. Израчунавање 
конволуције у временском домену. Израчунавање конволуције помоћу Лапласове 
трансформације. Фуријеов ред. Развијање периодичних функција у Фуријеов ред. Одређивање 
излаза система за дати улаз применом Лапласове трансформације.

Усвајање основних знања о сигналима и системима. Упознавање са методама анализе  система 
у временском домену. Лапласова трансформација и њена примена на анализу  система.  
Фуријеов ред. Конволуција и израчунавање излаза система за произвољну побуду.  

Садржај предмета
Појам сигнала и система, типови сигнала, класификација. Стабилност. Импулсни одзив.
Карактеризација континуалних система диференцијалним једначинама. Фуријеов ред. 
Дискретизација континуалних сигнала. Реално и идеализовано одмеравање временски 
континуалних сигнала. Теорема одмеравања. Импулсни одзив у временском домену. 
Конволуција. Лапласова трансформација. Веза између Лапласове и Фуријеове трансформације. 
Примена Лапласове трансформације на решавање линеарних диференцијалних једначина. 
Функција преноса линеарног система. Стабилност система. Одзив линеарних континуалних 
система на произвољну побуду.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
20 усмени испит 25
20

5

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Материјали за електронику

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

Пешић М. БиљанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пауновић В. Весна

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, рачунске и лабораторијске вежбе

Литература
Предавања у форми Power Point презентација, материјали за рачунске и лабораторијске вежбе 
на:  materijali.elfak.ni.ac.rs

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 S. O. Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill, 2002 

Електротехника и рачунарство

Пауновић В. Весна

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент стиче неопходна знања о врстама и основним особинама материјала намењених 
изради електронских компонената и уређаја. Ова сазнања су потребна за праћење већег броја 
предмета на вишим годинама основних и дипломских академских студија.

Рачунске и лабораторијске вежбе из проводних, полупроводних, диелектричних и магнетних 
материјала.

Упознавање студената са микроструктурним  особинама неорганских (проводних, 
полупроводних, диелектричних, магнетних и суперпроводних) и органских материјала који 
налазе примену у електроници.

Садржај предмета
Увод. Материјали за електронику и електронски производи. Проводници: дефиниције и опште 
особине, метали, легуре, неметални проводници, примена. Полупроводници: дефиниције и 
опште особине, елементарни полупроводници, полупроводничка једињења и легуре, примена. 
Диелектрици: дефиниције, механизми поларизације, статичке и динамичке особине, специјални 
диелектрици, примена. Магнетици: дефиниције и опште релације, врсте магнетних материјала, 
примена. Суперпроводници: феноменологија суперпроводности, примена. Органски 
материјали и примена.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 15
20 усмени испит 15
30
10

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Карактеризација материјала

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

Митић В. ВојиславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пауновић В. Весна, Митић В. Војислав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз коришћење видео презентације, лабораторијске вежбе, консултације. Израда 
семинарског рада. 

Литература
 M.T. Dove, Structure and Dynamics, Oxford master series, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 M. L. Frame, B.B. Mandelbort, Fractals, Graphics and Mathematics Education,The Mathematical 
Association of America Inc., 2002, Washington DC

M. Wilson, K. Kannangara, G. Smith, M. Simmons, B. Raguse, Nanotechnology-basic science and 
emerging technologies, Chapman&Hall, 2004

Електротехника и рачунарство

Пауновић В. Весна

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за разумевање релације структура и својства материјала. Способност 
комбиновања различитих метода и уређаја за детаљну, прецизну и инвентивну карактеризацију 
материјала.

Рачунске и лабораторијске вежбе из СЕМ и ЕДС анализа, електрична карактеризација 
материјала

Стицање основних знања из метода карактеризације материјала. Повезивање теоријских знања 
и њихове практичне примене у карактеризацији материјала. Упознавање са најсавременијим 
методама и уређајима за карактеризацију материјала. 

Садржај предмета
Модерне анализе материјала. Структурна својства материјала. Корелација технологија (синтеза)- 
структурних својстава -материјала. Симетрија и кристалографија у структурној хијерархији 
материјала. Модерне методе карактеризације:  СЕМ, ТЕМ, ЕДС, XРД, СПМ, ласерска 
спектроскопија, НМР спектроскопија. Методе стереологије (квантитативна металографија). 
Примена фрактала у структурној анализи материјала.Структура материјала у функцији високе 
интеграције електронских компонената и параметара у електронским уређајима. Нове 
технологије мерења електричних и електронских карактеристика микроструктурног и 
наноскалног нивоа у материјалима. Нове методе карактеризације у области наноматеријала. 
Померање граница научних сазнања у области структурне хијерархије и анализе савремених 
материјала

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
30 усмени испит 20
20

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Компоненте за телекомуникације

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

Манић Ђ. ИвицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације

Литература
Штампани материјал – текстови предавања и PowerPoint слајдови, примери са решењима и 
упутства за лабораторијске вежбе

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Dimitrijev, Understanding Semiconductor Devices , Oxford University Press, New York, 2000, ISBN 
0-19-513186-X

T.S. Laverghetta, Microwaves and Wireless Simplified (2nd ed.), Artech House, Boston, 2005, ISBN 1-
58053-943-2

Електротехника и рачунарство

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањима о електронским компонентама и њиховој примени у телекомуникацијама

Аудиторним вежбама покривене су области преносних водова, пасивних електронских 
компонената, диода, биполарних и MOS транзистора, CMOS кола, меморија и компонената у 
SMD технологији. Лабораторијске вежбе обухватају:  реализацију основних кола са 
исправљачким, зенер, шоткијевим и LED диодама, снимање карактеристика биполарног и MOS 
транзистора и CMOS инвертора, реализацију основних појачавачких и осцилаторних кола, 
фреквентних мултипликатора, различитих филтара, кола за амплитудну и фреквентну 
модулацију и демодулацију, кола за вршење основних аритметичких операција, даљинских 
управљача на бази фотодиоде и фототранзистора, као и упознавање са софтвером за прорачун 
параметара планарних водова. 

Упознавање са најзначајнијим пасивним и активним електронским компонентама за пренос, 
обраду, појачање, пријем и емитовање сигнала у телекомуникацијама

Садржај предмета
Специфичности компонената за телекомуникације. Преносни водови. Класификација преносних 
водова: ТЕМ водови и водови вишег реда, двожични и коаксијални каблови, планарни водови, 
таласоводи. Конектори и адаптери. Пасивне електронске компоненте. Феритне и комбиноване 
компоненте. Полупроводнички материјали за електронске компоненте: Si и III-V композитни 
полупроводници. Диоде: p-n, Шоткијеве, PiN, тунелске, LED. Биполарни транзистор. MOS 
транзистор. LDMOS транзистор снаге. JFET. MESFET. Интегрисана кола. Хибридна интегрисана 
кола. Монолитна интегрисана кола. Технологије дигиталних кола. CMOS. BiCMOS. Основне 
ћелије динамичких RAM: капацитивне, FLASH, FeRAM. Нискошумни пријемници. Компоненте у 
SMD технологији.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 25
усмени испит 25

50

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Основи квантне и статистичке физике

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

Ристић С. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Нешић Т. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе и консултације

Литература
Г. Ристић, Основи квантне и статистичке физике, Електронски факултет Ниш, 2008

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање методама за решавање проблема тунеловања електрона кроз потенцијалне 
баријере и налажења енергије електрона у потенцијалним јамама. Могућност примене квантних 
статистика на чврста тела, са посебним освртом на полупроводнике. 

Практична настава се одвија кроз рачунске вежбе, на којима се решавају конкретни проблеми. 
То омогућава студентима да успешније савладају области које се обрађују на предавањима

Упознавање са основама нерелативистичке квантне механике и принципом рада квантних 
компонената. Упознавање са класичним и квантним статистикама и њиховом применом на 
фотоне и електроне.

Садржај предмета
Ограничења класичне физике. Уводне поставке квантне механике. Честично-таласни дуализам. 
Де Брољева хипотеза и Хајзенбергове релације неодређености. Таласна функција. 
Стационарна и нестационарна Шредингерова једначина. Потенцијални степеник, потенцијалне 
баријере и јаме. WKB апроксимација. Тунел диода. Квантне микроструктуре. Квантни 
транзистори. Максвел-Болцманова, Бозе-Ајнштајнова и Ферми-Диракова расподела. Статистика 
електрона и фотона.  

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

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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 30

30
10

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Телекомуникације

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Haykin, Communication Systems, 4th ed., John Wiley & Sons, 2001.
З. Николић, Основи телекомуникација, Чуперак плави, Ниш, 1994.

И. С. Стојановић, Основи телекомуникација, Научна књига, Београд, 1990.

М. Дукић, Г. Марковић, Д. Вујић, Принципи телекомуникација, Зборник решених проблема, 
Академска мисао, Београд, 2009.

Електротехника и рачунарство

Цветковић М. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита студенти ће: 1) знати да врше спектралну анализу периодичних и 
апериодичних детерминистичких сигнала, као и случајних сигнала; 2) научити основне принципе 
аналогне амплитудске и угаоне модулације; 3) научити поступке дигитализације аналогних 
сигнала; 4) сагледати перформансе импулсне кодоване модулације и различитих варијанти 
делта модулације; 5) знати основне принципе преноса дигиталних сигнала у основном и 
транспонованом опсегу учестаности. 

Рачунске вежбе на табли и лабораторијске вежбе на макетама и рачунарима коришћењем 
MATLAB-a из свих методских јединица са предавања.

Стицање основних знања из аналогних и дигиталних телекомуникација

Садржај предмета

Спектрална анализа детерминистичких и случајних сигнала. Преглед и опис система за пренос 
сигнала. Пренос сигнала кроз линеарне и нелинеарне системе. Амплитудска, фреквенцијска и 
фазна модулација. Одмеравање. Квантовање и компресија. Кодовање. Синхронизација рама. 
Делта модулација. Диференцијална импулсна кодована модулација. Пренос дигиталних сигнала 
у основном опсегу учестаности.  Пренос дигиталних сигнала у транспоновaнoм опсегу 
учестаности (ASK, FSK, PSK, QAM). Основи теорије информација. Примери оптичких, бежичних 
и сателитских телекомуникационих система.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 15
5 усмени испит 15

40
20

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Основи оптике

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

Голубовић М. СнежанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Голубовић М. Снежана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, консултације

Литература
М. Пејовић, Општа физика (Оптика), Електронски факултет Ниш, 2006. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Вучић, Оновна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990
Germain Cartier, Introduction to optics,Springer Science+Business Media, 1997

М. Пејовић, С. Голубовић, Г. Ристић, А. Јакшић, Општи курс физике, Збирка решених задатака, 
Електронски факултет Ниш, 2003

М. Пејовић, Општа физика (Оптика), Електронски факултет Ниш, 2006. 

Електротехника и рачунарство

Нешић Т. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена неопходна теоријска знања за праћење виших курсева на техничким факултетима, 
успешно сналажење у решавању задатака

Практична настава ће се одвијати кроз вежбе, рачунске и лабораторијске. И рачунске вежбе
(решавањем конкретних проблема) и лабораторијске вежбе, као и самостално ангажовање на 
изради семинарских радова, омогућиће студентима да успешно савладају области које се 
обрађују кроз теоријску наставу.

Упознавање студената са основним својствима светлости и законитостима којима светлост 
подлеже.

Садржај предмета

Теоријска настава ће се одвијати кроз предавања, у оквиру следећих области: Основна својства 
светлости, Геометријска оптика, Електромагнетна теорија светлости, Интерференција, 
дифракција и поларизација светлости, Пролаз светлости кроз изотропну и анизотропну средину, 
Корпускуларна теорија светлости, Рендгенско зрачење, Фотокомпоненте.

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

Теоријска
настава

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

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

30
25

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Tехнологије микросистема

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

Пешић М. Биљана, Пауновић В. ВеснаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пешић М. Биљана, Пауновић В. Весна

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, консултацијe

Литература
Предавања у форми Power Point презентација, материјали за вежбе на 
www.elfak.ni.ac.рс/predavanja/Tehnologije mikrosistema

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 V. Vardan, K. Vinoy and S. Gopalakrishnan, Smart Material Systems and MEMS, John Wiley, 2006

N. Maluf, An Introdution to Microelectromechanical Systems Engineering, Artech House, 2000

Електротехника и рачунарство

Пешић М. Биљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о великом броју различитих технологија реализације микросистема.

Вежбе које приказују поједине технолошке процесе. 

Овладавање основним знањима о материјалима и технолошким процесима који се користе у 
производњи, монтажи и интеграцији микросистема.

Садржај предмета
Дефиниције и класификација микросистема. Материјали за производњу микросистема. 
Технолошки процеси: раст филмова, допирање, литографија, нагризање, специфични процеси. 
Технологија запреминског микромашинства : технолошки низ, примери структура, примена. 
Технологија површинског микромашинства : технолошки низ, примери структура, примена. LIGA 
технологија: технолошки низ, примери структура, примена. Монтажа и интеграција 
микросистема.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) oбавезни
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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
15 усмени испит 25
30

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Полупроводничке компоненте

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

Пријић П. АнетаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пријић П. Анета

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава - коришћење слајдова; Показна настава – коришћење трасера и анализатора 
параметара; Вежбе на рачунару; Лабораторијске вежбе.

Литература
Скрипта слајдова са предавања

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Практикум за вежбе на рачунару
Практикум за лабораторијске вежбе

Стојан Ристић, "Дискретне полупроводничке компоненте", Просвета, Ниш, 2002. 

R. Boylestad, L. Nashelsky, "Electronic Devices and Circuit Theory", Pearcon Prentice Hall, New 
Jersey, USA, 2009.

Електротехника и рачунарство

Пријић П. Анета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање структуре, начина функционисања и основних параметара који карактеришу групе 
полупроводничких компонената. Могућност избора одговарајућих полупроводничких 
компонената за разноврсне практичне примене на основу њихове техничке документације. 
Способност пројектовања основних дискретних електронских кола и анализе њихове 
осетљивост са аспекта толеранције параметара и температурне стабилности компонената.

Вежбе на рачунару и лабораторијске вежбе из области: Струјно-напонске карактеристике диода. 
Исправљачка диодна кола. Диодна кола за ограничавање и успостављање напонског нивоа. 
BJT као прекидач. BJT као појачавач. JFET као извор константне струје. NMOS и CMOS 
инвертор.

Изучавање структуре и принципа фунционисања основних полупроводничких компонената и 
упознавање са њиховим карактеристикама и главним применама у електронским колима.

Садржај предмета

Увод. Преглед основних типова полупроводничких компонената. Основне особине 
полупроводника. Структура, принцип функционисања и карактеристике основних типова диода. 
Примене диода. Структура, принцип функционисања и карактеристике биполарних транзистора 
(BJT). Биполарни транзистор као прекидач. Биполарни транзистор као појачавач. Основна 
појачавачка кола са биполарним транзисторима. Структура, принцип функционисања и 
карактеристике једноспојних транзистора са ефектом поља (JFET). Извори константне струје са 
JFET-ом. Структура, принцип функционисања и карактеристике метал-оксид-полупроводник 
транзистора са ефектом поља (MOSFET). NMOS и PMOS транзистори са ефектом поља. NMOS 
инвертор. CMOS инвертор. Вишеспојне и остале полупроводничке компоненте.
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12



5 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 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 35
усмени испит 35

30

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Дозиметрија и дозиметри

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

Ристић С. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Живановић Н. Емилија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе и консултације

Литература
Г. Ристић, Дозиметрија и дозиметри, скрипта, Електронски факултет Ниш

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у професионалном раду у условима у 
којима се јављају повишени нивои зрачења, као и успешно сналажење у решавању проблема из 
дозиметрије

Практична настава ће се одвијати кроз рачунске вежбе. Решавање конкретних проблема 
омогућиће студентима да стекну одређена практична знања 

Овладавање основним знањима о јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, дозиметријским 
величина и јединицама, као и упознавање са основним типовима дозиметара зрачења

Садржај предмета
Теоријска настава ће се одвијати кроз предавања, у оквиру следећих области: Извори и врсте 
зрачења, подела зрачења. Јонизујуће зрачење: честично и електромагнетно, закон 
радиоактивног распада, дозиметријске величине и јединице, интерекација зрачења са 
материјом, дејство зрачења на живу материју, детекција зрачења. Принцип рада и опис 
различитих типова дозиметара јонизујућег зрачења. Нејонизујуће зрачење (радио-фреквентно и 
оптичко): особине, величине и јединице, мерење и инструменти за мерење поља зрачења, 
билошки ефекти.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 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 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

30
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је обучен да може да реши основне проблеме који захтевају знања електромагнетике. У 
стању је да разуме перформансе уређаја и  његову компатибилност са другим уређајима.

У оквиру вежбања, предвиђена је симулација на рачунару коришћењем софтверских пакета за 
прорачун ЕМ поља.

Циљ предмета је да студент научи да користи најчешће примењиване методе за прорачун ЕМ 
поља, да се упозна са стандардима из области електромагнетске поузданости електронских 
уређаја.

Садржај предмета

Електрично поље и магнетно поље. Статичко и временски променљиво поље. Прогресивни 
таласи. Простирање простопериодичних таласа у срединама без губитака. Водови: Једначина 
водова. Простирање таласа дуж водова. Водови без губитака. Коефицијент рефлексије. Стојећи 
таласи. Електростатика: Максвелове једначине. Кулонов закон. Електрични скалар потенцијал. 
Пуасонова једначина. Гранични услови. Метод огледања. Магнетостатика: Магнетне силе и 
моменти. Био-Саваров закон. Магнетно поље површинске и запреминске струје. Амперов закон. 
Магнетни вектор потенцијал. Гранични услови за магнетно поље. Простирање раванских 
таласа: Једначина дисперзије. Поларизација раванских таласа. Фазна и групна брзина. Снелови 
закони. Френелови коефицијенти рефракције и дифракције. Брустеров угао. Метаматеријали. 
Зрачење и антене: Кратки дипол. Далеко поље. Снага зрачења. Карактеристика зрачења. 
Усмереност антене. Гејн антене. Отпорност зрачења. Електромагнетска компатибилност: 
Кондукционе и радијационе сметње. Сметње узроковане аналогним и дигиталним сигналима. 
Дисторзија сигнала. Екранизација. Уземљење.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања аудиторна, Консултације, Мултимедијалне презентације, фотографије и видео 
клипови, обавезне консултације

Литература
8. F. T. Ulaby, E. Michielssen, U. Ravaioli: Fundamentals of Applied Electromagnetics (6/E), Prentice 
Hall, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. V. Surutka: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1966. 
D. M. Veličković: Elektromagnetika - prva sveska, Elektronski fakultet, Niš, 2004.

D. M. Veličković, F. H. Uhlmann, K. Brandisky, R. D. Stancheva, H. Brauer:
Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005. 

D. M. Veličković i saradnici.: Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Elektromagnetike, Elektronski fakultet, 
Niš, 2000.

Електротехника и рачунарство

Раичевић Б. Небојша, Цветковић Н. НенадНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ранчић П. Милица, Илић С. Саша

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Примењена електромагнетика

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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14



5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
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 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 40

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Основна знања за разумевање напредних курсева из области електронских 
компонената и микросистема.

Компјутерска симулација полупроводничких структура.

Разматрање феномена важних за разумевање физике полупроводничких компонената.

Садржај предмета
Носиоци наелектрисања у полупроводнику. Примесе у полупроводницима. Концентрације 
носилаца. Једначина електронеутралности. Дегенерација полупроводника. Електронски 
транспортни процеси. Boltzmann-ова кинетичка једначина. Механизми расејавања носилаца. 
Транспортне једначине. Покретљивост носилаца. Дифузиони и рекомбинациони процеси. 
Дифузиона струја носилаца. Poisson-ова једначина. Време живота носилаца. Једначине 
континуитета. Einstein-ова релација. Проводност у јаким пољима. Врући носиоци. Тунелски и 
лавински механизми пробоја. Контактне и површинске појаве. Хомогени и хетерогени P-N спој. 
MOS структура.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
 Web страна "предавања-литература"

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрана поглавља из књиге: S. Zee, M. Lee, „Semiconductor Devices - Physics and Technology“,  
3rd Ed., Wiley, 2010, ISBN 978-0470-53794-7.

Електротехника и рачунарство

Николић С. Зоран, Пантић С. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Зоран, Пантић С. Драган

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Електронска физика чврстог тела

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
усмени испит 25

15
30

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Предмет је организован тако да су, захваљујући комбинацији стеченог теоријског и практичног 
знања, студенти оспособљени дапрорачунавају, пројектују и користе постројења за конверзију 
обновљивих извора у електричну или топлотну енергију и унапређују могућности њихове 
примене.

Одвија се кроз вежбе на којима се приказују и анализирају изведена решења из облати примене 
обновљивих извора енергије у свету и код нас. Студенти раде семинарски рад са темом из 
области алтернативних извора енергије, као и конкретан задатак пројетовања фотонапонских 
система различитих типова и снаге. 

Стицање основних знања и разумевање значаја коришћења обновљивих извора енегрије. 
Упознавање са врстама обновљивих извора енергије и технологијама конверзије других типова 
енергије у електричну. Изучавање техничко-технолошких карактеристика компонената и 
система, и овладавање софтверским алатима који се користе за пројектовање система.

Садржај предмета
Увод  – енергија и околина, глобално снабдевање и употреба енергије, појам и врсте 
обновљивих извора енергије. Стање на светском тржишту и примери реализованих електрана у 
Србији. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, ветрогенератори, фарме 
ветрењача. Хидроенергија: ресурси, искоришћење снаге воде, процена расположиве енергије, 
врсте турбина и система, малехидроелектране (типови и конструкција). Геотермална енергија: 
врсте геотермалних извора (воде, топле стене, земља), ресурси, технологије и системи за 
експлоатацију. Биомаса: карактеристике, технологије и системи за коришћење биомасе, 
наменска производња биомасе за енергију, биохемијски процеси производње (етанол, биодизел 
и биогас). Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво. Нове 
технологије: гориве ћелије, компримовани водоник. Складиштење енергије: акумулација 
хидроенергије, електрохемијско складиштење енергије (батерије), процес електролизе, 
акумулирана енергија компримованог водоника. Соларна енергија. Соларна термална и 
фотонапонска енергија. Врсте соларних ћелија и њихове основне електричне карактеристике. 
Моделирање и симулација процеса производње и електричних карактеристика соларних ћелија. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Наставне методе су предавања и вежбе уз активно учествовање студената кроз дискусију на 
задате теме и анализу различитих решења из области коришћења обновљивих извора енергије. 
Самостални рад студената се исказује кроз израду и презентацију семинарских радова.

Литература
Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаћи задаци на web сајту  Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Милош Радаковић, Обновљиви извори енергије и њихова економска оцена, АГМ књига, 2010.

Љубомир Мајданџић, Обновљиви извори енергије, Graphis, 2011.

Електротехника и рачунарство

Пантић С. Драган, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Обновљиви извори енергије

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

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

Теоријска
настава

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

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Обрада глаголских времена, пасива, условних реченица, вежбе из области стручног 
вокабулара, одговарајућих области синтаксе и морфологије. 

Усвајање основних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном 
терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним 
морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and Communication 
Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 1

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
20 усмени испит 30

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Способност коришћења симулатора аналогних микроелектронских кола. 
Способност практичне реализације једноставнијих аналогних  микроелектронских склопова.

Рачунарска симулација кола са аналогним микроелектронским компонентама. Избор аналогних 
микроелектронских компонената на основу података из техничких спецификација. Практична 
реализација кола са дискретним компонентама и интегрисаним колима, коришћењем 
прототипних плочица.

Упознавање са основним аналогним микроелектронским колима и њиховом практичном 
имплементацијом.

Садржај предмета

Извори једносмерног напона: интегрисани исправљачи, прекидачки извори напајања, 
филтрирање једносмерног напона. Основни аналогни микроелектронски степени: појачавачи у 
биполарној технологији, појачавачи у MOS технологији, извори константне струје, 
диференцијални појачавачи, вишестепени појачавачи. Аналогна микроелектронска кола: 
операциони појачавачи, извори референтног напона, компаратори, осцилатори, 
мултивибратори, операциони појачавачи транскондуктансе, интегрисани стабилизатори и 
конвертори једносмерног напона, померачи напонских нивоа, пуњачи батерија, A/D конвертори.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Вежбе на рачунару; Вежбе у лабораторији; Консултације

Литература
Интернет презентација предмета са предавањима и вежбањима.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T. Floyd, "Electronic Devices (Conventional Current Version)",9th Ed., Pearson Education, 2011, ISBN 
978-0132668880

A. Sedra, C. Smith, „Microelectronics Circuits“,  International Sixth Edition, Oxford University Press, 
2010, ISBN  978-0199738519.

Електротехника и рачунарство

Пријић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел, Пејовић М. Милић

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Аналогна микроелектроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
30 усмени испит 20
20

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Карактеризација компонената

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

Манић Ђ. ИвицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Манић Ђ. Ивица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације

Литература
Штампани материјал – текстови предавања и PowerPoint слајдови, примери са решењима и 
упутства за мерење

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D.K. Schroder, Semiconductor material and device characterization (2nd ed.), John Willey & Sons, 
New York, 1998, ISBN 0-471-24139-3

The Parametric Measurement Handbook, Third Ed., March 2012, Agilent Technologies.

Електротехника и рачунарство

Манић Ђ. Ивица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о техникама карактеризације компонената и микросистема, као и 
оспособљеност за руковање појединим мерним уређајима и примену техника за карактеризацију

Аудиторним вежбама покривене су области електричне карактеризације компонената, технике 
пробирања, карактеризација електрофизичких параметара, аналитичке технике, анализа 
топографије и површине чипа, као и анализа чипа по дубини. Лабораторијске вежбе обухватају: 
мануелно и аутоматизовано (помоћу рачунара и одговарајућег софтвера) снимање електричних 
карактеристика, мерење пробојних напона и одређивање статичких и динамичких параметара 
(отпорности, напона провођења, напона прага, појачања, транскодуктансе) различитих врста 
диода, биполарних транзистора, MOS транзистора, тиристора, JFET-а, CMOS инвертора и 
сензорских компонената помоћу трасера транзисторских карактеристика, анализатора 
електричних параметара и других универзалних уређаја за напајање и мерење.

Овладавање теоријским знањима о најважнијим техникама за карактеризацију електронских 
компонената и микросистема, као и овладавање практичном применом појединих техника

Садржај предмета
Технике за електричну карактеризацију. Карактеризација преносних и излазних I-V 
карактеристика. Примена трасера транзисторских карактеристика и анализатора електричних 
параметара. Карактеризација компонената у кућишту: примена тестних адаптера. 
Карактеризација чипова: технике пробирања. Карактеризација електрофизичких параметара: CV 
техника, техника пумпања наелектрисања, I-V технике. Аналитичке технике за карактеризацију. 
Детаљна анализа садржаја техничке документације (datasheets) компонената: параметри и 
њихово значење. Критеријуми за избор компонената, у зависности од намене уређаја у које се 
уграђују.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Нови материјали и технологије

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

Митић В. ВојиславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Митић В. Војислав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, рачунске и лабораторијске вежбе

Литература
 M. M. Ristić, Principi nauke o materijalima, SANU Posebna izdanja, knjiga DCXVII, (1993).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 W.D.Callister, “Materials Science And Engineering an introduction, John Wiley&Sons Ltd, 2003

 D.Raković, Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala, Beograd, (1997)

Електротехника и рачунарство

Пауновић В. Весна

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање за разумевање релације структура–својства-примена материјала. Способност 
дизајнирања-пројектовања  материјала са унапред задатим својствима за потребе у савременој 
енергетици.

Рачунске и лабораторијске вежбе из одговарајућих области

Стицање основних знања из области материјала за савремене енергетске компоненте и 
системе. Повезивање теоријских знања и њихова практична примена у технолошким процесима 
за истраживање, развој и производњу модерних материјала за подручје енергетике. Упознавање 
са најновијим достигнућима у области нових материјала за подручје електронских компонената 
и система модерних облика производње енергије

Садржај предмета

Глобализација истраживања и развоја нових материјала и технологија. Структура, симетрија и 
хијерархија  материјала.  Кристалографија.Физичка хемија, термодинамика и статистичка 
физика нових електронских материјала. Теорија фаза и фазних трансформација. Процеси на 
граничним површинама. Утицај микроструктуре на електрична својства керамичких материјала. 
Фрактали. Карактеризација материјала. Полимерни, композитни и некристални материјали и  
технологије. Течни кристали. Електропроводна керамика. Керамички материјали за кондензаторе 
Пиезоелектрична, фероелектрична и пироелектрична својства, ПТЦР и НТЦР ефекти. 
Диелектрици, магнетци и суперпроводници. Електрооптичка керамика. Оптичка влакна. 
Керамички материјали за микроталасне компоненте, кварцни осцилатори и филтери, МЕМС 
компоненте. Електронски и фотонски материјали. Ферити и други керамички материјали са 
магнетним својствима. Наноматеријали и нанотехнологије. Угљенични материјали. Материјали 
за нове и алтернативне изворе енергије и горивне ћелије. Фузиони материјали и технологије. 
Биокерамика. Електронски материјали и  технологије у свемиру. Стратегија ЕУ у области нових 
материјала и технологија.
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6 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 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 40

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих статистичких метода у контроли
квалитета.

Рачунске вежбе. Примена статистичких метода контроле квалитета.

Овладавање основним знањима неопходним за употребу статистичких метода у контроли
квалитета.

Садржај предмета
Елементи теорије вероватноће. Случајне променљиве. Функција расподеле. Основне расподеле 
случајне променљиве. Централна гранична теорема. Елементарна теорија узорковања. 
Карактеристике узорка. Емпиријска расподела. Теорија оцене. Тестирање статистичких 
хипотеза. Тестови хомогености. Елементи анализе корелације и регресије. Функције одлуке. 
Стохастички процеси. Методе контроле квалитета. Процедуре и табеле узорковања. Планови 
узорковања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
Б. Поповић, Обезбеђење квалитета производа, Наука, Београд, 1992.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

E. L. Grant, R. S. Leavenworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1988.
Derman Cyrus and Sheldon Ross , Statistical Aspects of Quality Control, Elsevier, 2006.

K. Sarkadi, I. Vincze, Mathematical Methods of Statistical Quality Control, Akademiai
Kiado, Budapest, 1974.

Ј. Ј. Петрић, М. М. Јевтић, В. Стојановић, Анализа поузданости, Савремена
администрација, Београд, 1979.

Електротехника и рачунарство

Николић С. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Зоран

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Статистичке методе контроле квалитета

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Јоковић Ј. Југослав, Димитријевић Ж. Тијана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање теорије простирања ЕМ таласа по водовима, Оспособљеност за коришћење 
Смитовог дијаграма при анализи/пројектовању микроталасних кола,  Познавање таласних 
параметара и могућност њиховог коришћења у анализи и пројектовању микроталасних кола,  
Познавање микрострип структуре за вођење микроталаса и оспособљеност за њихову анализу, 
синтезу, као и примену у реализацији сложенијих микроталасних склопова, Разумевање рада 
полупроводничких компоненти и основних принципа пројектовања активних микроталасних 
склопова-појачавача и осцилатора, Способност коришћења специјализованих софтверских 
алата за анализу и оптимизацију микроталасних кола и склопова.

Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији. 

Стицање основних теоријских и практичних знања из области микроталасне технике и 
електронике

Садржај предмета
Увод.  Особине микроталаса. Простирање по водовима. Карактеристични параметри 
трансмисионих линија. Смитов дијаграм и његове примене у анализи микроталасних кола. 
Технике за решавање проблема прилагођења код микроталасних кола. Микрострип линија. 
Таласне матрице. Микроталасна интегрисана кола. Микроталасне диоде. Миkроталасни 
транзистори. RF и микроталасни појачавачи и осцилатори. 

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Mikrotalasna tehnika - I deo, B. Milovanović, V. Marković, N. Maleš - Ilić, O. Pronić - Rančić, Unigraf, 
2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

O. Pronić, V. Marković, N. Maleš – Ilić, B. Milovanović: "Mikrotalasna elektronika", u štampi, 2013.

David Pozar, Microwave Engineering,  third edition, John Wiley and Sons, Inc., 2005.

Bratislav Milovanović еt al., Mikrotalasna tehnika – zbirka zadataka, Elektronski fakultet u Nišu, 2002

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав, Димитријевић Ж. Тијана

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Mикроталасна техника и електроника

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

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

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН,студијс
ки 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

0 писмени испит 50
40 усмени испит
10

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Моделирање и симулaција микроелектронских компонената и кола

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

Јанковић Д. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пејовић М. Милић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања аудиторна, Вежбе уз практично коришћење програма SPICE. Консултације, 

Литература
A. Vladimirescu:The SPICE Book,Wiley (1993)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Коришћење интернета

М.Дамјановић и др.Практикум лабораторијских вежбања из Пројектовање и тестирање 
електронских кола и система , Електронски Факултет Ниш (2000) 

Електротехника и рачунарство

Пејовић М. Милић

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Упознавање студената са применом SPICE софтверскoг пакета за моделирање и
симулацију електронских компонената и кола

У оквиру лабораторијских вежбања, предвиђена је обука у коришћењу програма SPICE као и
симулација практичних електронских кола

Овладавање знањима из области моделирања и симулације електронских компонената, као и 
сензорских компонената и електронских кола. 

Садржај предмета

Увод у SPICE програм. Врсте анализе: DC, AC и транзијентна симулација. Статички модели
електронских компонената. Модели за велике и мале сигнале. Тачност модела и конвергенција. 
Моделирање температурних ефеката и самозагревања компонената. Моделирање шумова. 
Симулација у фреквентном домену. Модели R, L и C елемената.Модели за PN-диоду, Шоткијеву 
диоду, биполарне транзисторе, МОС транзисторе и компоненте снаге.  Модели сензорских 
компонената. Коришћење SPICE библиотека. Екстракција параметара модела из мерних 
резултата.
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
15

Давидовић С. Војкан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент стиче неопходна теоријска и практична знања о значају испитивања и предвиђања 
поузданости микроелектронских компонената 

У оквиру практичног дела предмета студенти се упознају и овладавају техникама електричне 
карактеризације и дијагностике отказа код компонената на плочицама (коришћење трасера, 
пробера и оптичког микроскопа), као и једноставнијим техникама за отварање кућишта и 
анализу отказа компонената нижег нивоа сложености, где се укључују и анализе уз помоћ 
електронског микроскопа. Студенти изводе и Burn-in експерименте на повишеним 
температурама. 

Овладавање основним знањима из области поузданости, физике и дијагностике отказа 
микроелектронских компонената

Садржај предмета

Деградација и отказ микроелектронских компонената. Појам облика, механизма и узрока отказа. 
Елементи теорије поузданости. Графичко моделирање поузданости (крива коритастог облика). 
Поступци одабирања поузданих компонената. Убрзано испитивање поузданости - тестови 
повишене температуре, влажности, напона и механичких напрезања. Предвиђање поузданости 
и моделирање отказа (модели поузданости дискретних компонената и интегрисаних кола). 
Физика отказа: откази услед транспорта масе (откази на контактима и метализацији), откази 
услед транспорта наелектрисања (пробој диелектрика, врући носиоци, електрично напрезање, 
електростатичко пражњење), откази услед спољашњих ефеката (утицај влаге, јонизујуће 
зрачење). Дијагностика отказа, недеструктивно испитивање (радиографија, SАМ микроскопија, 
PIND тестирање), електрично тестирање, структурална карактеризација (оптичка микроскопија, 
SEM, TEM, X спектроскопија, Auger спектроскопија). Поузданост компонената за 
телекомуникације, МЕМS компонената и соларних компонената.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања (класични метод и коришћењем PowerPoint презентација), консултације, рачунске и 
практичне лабораторијске вежбе (отварање кућишта, електрична анализа чипа, микроскопија), 
семинарски рад, домаћи задаци

Литература
Предавања у форми PowePoint презентација, материјали за рачунске вежбе, лабораторијске 
вежбе и домаћи задаци доступни на сајту Факултета: 
www.elfak.ni.ac.rs/predavanja/Pouzdanost_mikroelektronskih_komponenata

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. W. MsPherson, Reliability Physics and Engineering , Springer, 2010
M. Ohring, Reliability and Failure of Electronic Materials and Devices , Academic Press, 1998 

F. Jensen, Electronic Component Reliability , John Wiley, 1995

E. Amerasekera and D. Campbell, Failure Mechanisms in Semiconductor Devices , John Wiley, 1987

Електротехника и рачунарство

Пешић М. БиљанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пешић М. Биљана

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Поузданост микроелектронских компонената

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

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

Теоријска
настава

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

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за примену нумеричких алгоритама у струци.

Практична настава (реализује се кроз решавање задатака којима је покривен садржај теоријске 
наставе а са циљем да студент претходно изложена теоријска разматрања претвори у 
сопствено функционално знање). 

Овладавање концептима нумеричке математике.

Садржај предмета

Нумерички методи за решавање система линеарних једначина. Директни методи. Итеративни 
методи. Слабоусловљени системи. Нелинеарне једначине и системи. Њутнов метод и његове 
модификације. Метод сечице. Метод половљења интервала. Решавање алгебарских једначина. 
Метод Њутн-Канторовича за системе нелинеарних једначина. Апроксимација функција. 
Интерполација (Лагранжова и Хермитова). Проблем најмањих квадрата. Нумеричко 
диференцирање и интеграција. Њутн-Коутсове и Гаусове квадратурне формуле.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Консултације

Литература
 Г.В. Миловановић: Нумеричка анализа – I део. Научна књига, Београд 1991.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Г.В.Миловановић, М.А.Ковачевић, М.Спалевић: Зборник решених проблема из нумеричке 
математике. Електронски факултет, Ниш 2003.

Г.В. Миловановић: Нумеричка анализа – II део. Научна књига, Београд 1991.

Електротехника и рачунарство

Ковачевић А. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Маринковић Д. Слађана

Електронске компоненте и микросистеми

Основне академске
Нумеричка математика

Студијски програм 

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

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

20 писмени испит 20
усмени испит 20

40

Милошевић М. Душан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска  знања из основа вероватноће и статистике.

Рад у програмском пакету СПСС.

Овладавање основним знањима из вероватноће и статистике.

Садржај предмета

Дефиниције вероватноће. Случајне величине.  Дискретне и непрекидне случајне величине. 
Функција, закон и  густина расподеле вероватноћа. Вишедимензионалне случајне величине. 
Условне расподеле и независност случајних величина. Нумеричке карактеристике случајних 
величина.  Математичко очекивање, моменти, дисперзија, стандардна девијација. 
Чебишевљева неједнакост и правило “три сигме”. Карактеристична функција. Особине 
карактеристичне функције. Расподеле случајних величина. Граничне теореме. Основни појмови 
статистике. Популација, случајни узорак, Централна теорема статистике. Расподеле важне у 
статистици. Хи-квадрат расподела, Студентова (т) расподела, Фишерова (Ф) расподела. Оцене 
параметара. Тачкасте оцене. Ефикасност оцене. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. 
Тестови значајности. Параметарски тестови. Непараметарски тестови.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације.

Литература
М.С. Петковић , Г.В. Миловановић,  Математика за студенте техничких факултета V део, 
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

PDF презентација предмета.

М. Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао, 
Београд 2006.

Електротехника и рачунарство

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

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Статистика и вероватноћа

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

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

Теоријска
настава

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

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 2

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

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and 
Communication Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Напредна теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Увежбавање основних принципа и врста усмених и писаних комуникација за потребе 
електротехнике. Продубљивање знања из граматике, синтаксе, морфологије. Усавршавање 
вештина комуникације. 

Усвајање напредних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета
Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. 
Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним 
синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном 
енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и 
писаних комуникација за потребе електротехнике. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
20 усмени испит 30

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Дигитална микроелектроника

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

Пријић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Вежбе на рачунару; Вежбе у лабораторији; Консултације

Литература
Интернет презентација предмета са предавањима и вежбањима.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T. Floyd, „Digital Fundamentals“, 10th Edition, Pearson Education, 2008, ISBN 978-0138146467.

Електротехника и рачунарство

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Способност коришћења симулатора дигиталних микроелектронских кола. 
Способност практичне реализације једноставнијих дигиталних микроелектронских склопова.

Рачунарска симулација кола са дигиталним микроелектронским компонентама. Избор 
дигиталних микроелектронских компонената на основу података из техничких спецификација. 
Практична реализација кола са дигиталним микроелектронским компонентама, коришћењем 
прототипних плочица.

Упознавање са основним дигиталним микроелектронским колима и њиховом практичном 
имплементацијом.

Садржај предмета

Основна логичка кола: технологије логичких кола – CMOS логичка кола, TTL логичка кола. 
Комбинациона логичка кола: универзални логички елементи; функције комбинационе логике - 
сабирачи, компаратори, енкодери и декодери, мултиплексери и демултиплексери. Бистабилне 
меморијске јединице:  Бравица (latch), флип-флоп, примене флип-флопа. Бројачи: асинхрони и 
синхрони бројачи, пројектовање бројача, каскадни бројачи. Померачки регистри: типови 
померачких регистара, померачки регистри као бројачи, примене померачких регистара. 
Меморије: RAM, ROM, флеш. Д/А конверзија.
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6 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 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
40 усмени испит 50

Врачар М. Љубомир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Упознавање студената са технологијом израде, принципима рада и практичном
применом интегрисаних сензорских компонената и претварача

У оквиру лабораторијских вежбања, предвиђена је обука у коришћењу сензора и упознавање 
њихових практичних карактеристика. Уводни курс вежбања  је одређен за рад са 
микроконтролерима и њихово повезивање са различитим врстама сензора.

Овладавање знањима неопходним за разумевање и практичну примену савремених сензорских 
компонената и њихова примена у мерним микросистемима

Садржај предмета

Информационо-процесни системи. Мерни и контролни системи. Претварачи. Дефиниција и 
подела сензора. Опште сензорске карактеристике и ограничења. Дефиниције параметара. 
Калибрација. Корекција грешке.Технологија израде. Поузданост. Сензори сигнала зрачења, 
механичких сигнал,топлотних сигнала, магнетних сигнала, хемијских сигнала, биолошких 
сигнала. Конструкције и принципи рада. Примене. Интелигентни сензори и претварачи. 
Функционални блокови. Микромеханички сенори, компоненте и системи. Функционални блокови. 
Интегрисани сензори на бази микроелектромеханичких (МЕМС) компонената.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања аудиторна, Вежбе лабораторијске. Консултације, 

Литература

 М.Поповић, "Сензори и мерења", Завод за уџбенике и наставна средства, И.Сарајево 2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Н.Јанковић, Ауторизоване белешке на web страни факултета.

Н. Јанковић, "Практикум из предмета Сензори и претварачи", Електронски факултет Ниш, 1995

Електротехника и рачунарство

Јанковић Д. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Врачар М. Љубомир

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Сензори и претварачи

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

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

Циљ
предмета

Исход
предмета

ТеоријскаПрактична 
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

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

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 
изборног подручја-модула одобрава да се пракса обави у жељеној установи и на захтев издаје 
писмени упут за стручну праксу особи надлежној за извођење праксе у датој установи. По 
обављеној пракси, а на основу извештаја студента и потврде одговорног лица које потписом и 
печатом предузећа потврђује да је пракса обављена, студенту се додељује 3 ЕСПБ бода за 
обављену стручну праксу.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

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

Пријић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Стручна пракса

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 40

20

Николић С. Зоран

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Овладавање употребом метода за испитивање, анализу и прорачун 
поузданости.

Моделирање и прорачун показатеља поузданости.

Овладавање знањима и методама за испитивање, анализу и прорачун поузданости.

Садржај предмета

Узорковање. Атрибутивни, варијабилни и секвенцијални планови узорковања. Оперативна 
карактеристика. Методе пријемних испитивања (AQL, LTPD). Теорија поузданости. Показатељи 
поузданости. Модели поузданости (статички, динамички). Анализа отказа. Закони расподеле 
отказа. Узроци и механизми отказа. FMEA метод. Методе испитивања поузданости. Анализа 
поузданости (Вејбулова анализа). Нормална испитивања поузданости. Убрзана испитивања 
поузданости. Прорачун поузданости. Монотони системи. Редна и паралелна структура. 
Редундантност компонената. Поузданост “k од n” исправних елемената. Мрежне структуре. 
Трансформација структура. Оптимизација поузданости. Софтверски алати.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
Ј. Ј. Петрић, М. М. Јевтић, В. Стојановић, Анализа поузданости, Савремена
администрација, Београд, 1979.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Finn Jensen, Electronic Component Reliability: Fundamentals, Modelling, Evaluation, and
Assurance, John Wiley & Sons, 1995.

Р. М. Рамовић, Поузданост система - електронских, телекомуникационих и
информационих, Катедра за Микроелектронику и техничку физику, Електротехнички
факултет, Универзитет у Београду 2005.

Електротехника и рачунарство

Николић С. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Зоран

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Анализа поузданости

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20

Лукић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост и способност студената за решавање практичних проблема из мерења у области 
микроелектронике, на основу доброг познавања метода и техника мерења, са правилном 
употребом савремених уређаја и опреме за мерење и тестирање микроелектронских 
компонената и кола.

Лабораторијске и демонстрационе вежбе: oспособљавање студената за практичну примену 
метода мерења и уређаја за мерење и тестирање микроелектронских компонената и кола, кроз 
ангажовање на лабораторијским и демонстрационим вежбама. Према упутству за рад на 
лабораторијским вежбама студенти подносе одговарајући извештај о свакој урађеној 
лабораторијској вежби.

Едукација и упознавање студената са основним теоријским и практичним знањима везаним за 
мерење основних параметара аналогних и дигиталних компонената и кола. 

Садржај предмета

Улога и значај мерења параметара микроелектронских компонената и кола. Метролошко 
обезбеђење процеса мерења и тачности резултата мерења. Хардверске компоненте система за 
мерење параметара микроелектронских компонената и кола. Тестирање DC и динамичких 
параметара ADC и DAC кола. Опрема за аутоматско тестирање микроелектронских 
компонената и кола (АТЕ). Примена виртуелне мерне инструментације и LabVIEW софтвера у 
процесу мерења параметара микроелектронских компонената и кола.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања (теоријска настава) са графичком презентацијом материјала у виду слајдова.   
Практична настава у облику лабораторијских и демонстрационих вежби.
Свакодневне консултације студената код наставника или сарадника. 

Литература
Gordon W. Roberts, Friedrich Taenzler, Mark Burns, “An introduction to mixed-signal IC test and 
measurement, Second Edition”, Oxford University Press, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Amir Afshar, “Principles of Semiconductor Network Testing”, Elsevier Inc., 1995.

S. Tumanski, “Principles of Electrical Measurements, Chapter 6. Computer Measuring Systems, Virtual 
Measuring Systems”, Taylor & Francis Group, 2006. 

Електротехника и рачунарство

Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
семинарски радови
колоквијуми

Симић М. Милан

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Мерења у микроелектроници

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
30

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Архитектуре дигиталних система

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

Ђорђевић Љ. ГоранНаставник (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, консултације

Литература
Горан Љ. Ђорђевић, „Архитектуре микросистема“, Електронски факултет Ниш, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

P.P. Chu, „RTL Hardware Design Using VHDL, Coding for Efficiency, Portability, and Scalability“, John 
Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2006.

V. A. Pedroni, „Circuit Design with VHDL“, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2004.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Милица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Исход овог предмета је способност студената да користе технике, вештине и савремена 
инжењерска средства за пројектовање дигиталних система, што укључује: а) симулацију 
дигиталног система моделираних употребом језика за опис хардвера и б) синтезу пројеката 
дигиталних система погодних за реализацију у технологији програмабилних дигиталних кола. 

Предвиђено је да студент самостално уради следеће вежбе: 1) ток пројектовања за FPGA; 2) 
употреба шематског едитора; 3) симулација и синтеза VHDL програма; 4) конкурентни VHDL кôд; 
4) секвенцијални VHDL кôд; 5) моделирање коначни аутомати у VHDL-у; 6) структурни VHDL кôд; 
7) рад са пакетима и библиотекама; 8) примена функција и процедура.

Циљ овог предмета јесте упознавање студената са основним принципима пројектовања 
дигиталних система с нагласком на приступу заснованом на употреби језика за опис хардвера.

Садржај предмета

Увод у дигиталне системе: имплементационе технологије и принципи пројектовања дигиталних 
кола и система. Програмабилна дигитална кола: архитектуре (CPLD/FPGA), ток пројектовања, 
софтверски алати и развојни системи. Увод у VHDL: структура кôда, стилови пројектовања у 
VHDL-у, пројектне јединице. Лексички елементи и објекти: типови података, сигнали, варијабле 
и поља, конверзија података, оператори и атрибути. Конкурентне наредбе: WHEN, SELECT i 
GENERATE, концептуални дијаграми и синтеза конкурентног кôда. Секвенцијални кôд: процеси, 
наредбе IF, CASE и LOOP, синтеза секвенцијалног кôда, секвенцијални кôд за комбинациона и 
секвенцијална кола. Коначни аутомати: дијаграм стања и дијаграм алгоритамске машине стања, 
VHDL опис коначног аутомата, кодирање стања. Пакети и компоненте: конструкције PACKAGE и 
COMPONENT, хијерархијско и структурно пројектовање у VHDL-у. Функције и процедуре.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход

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 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
15 усмени испит 25

30

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор, Јовановић Д. Милица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент стиче неопходна знања о соларним компонентама и системима.

Практична настава се организује кроз рачунске вежбе и пројектовање соларних система 
коришћењем различитих софтверских пакета. На постојећим системима се реализују практичне 
вежбе које подразумевају карактеризацију различитих типова соларних модула, као и мерења 
основних електричних параметара соларних ћелија. Организују се посете соларним електанама 
где се студенти упознају са практичним проблемима при њиховој израдњи. 

Упознавање студената са принципом рада, основним карактеристикама и израдом соларних 
ћелија, као и конструкцијом и пројектовањем фотонапонских система.

Садржај предмета
Фотонапонски ефекат. Генерација носилаца наелектрисања услед апсорпције светлости. 
Апсорпција код директних и индиректних полупроводника. Соларне ћелије. Основни механизми 
конверзије енергије. Струјно-напонаска карактеристика, струја кратког споја, напон отвореног 
кола и ефикасност осветљеног идеалног, бесконачног p-n споја. Фотоструја, струја засићења и 
омска отпорност реалне соларне ћелије. Високо ефикасне соларне ћелије. Електрични и 
оптички губици. Структуре и процеси за производњу високо ефикасних соларних ћелија. 
Материјали и технологије за производњу Si соларних ћелија. Технологија Si соларних ћелија. 
Савремене технологије производње Si соларних ћелија. Нови материјали и трендови развоја 
соларних ћелија. Типови соларних ћелија. Соларне ћелије на кристалном Si, соларне ћелије са 
концентратором, бифацијалне и соларне ћелије са укопаним контактом, MIS, поликристалне, 
вишеслојне и танкослојне соларне ћелије. Танкослојне соларне ћелије на аморфном Si, Ga-As, 
Cd-Te, Cu-In-Se2. Анализа и карактеризација соларних ћелија. Струјно-напонска карактеристика, 
спектрални одзив и PCVD техника мерења. Моделирање и симулација соларних ћелија TCAD 
софтверским пакетима. Генерализовани PSPICE модел соларних ћелија. PV системи. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, вежбе на рачунару

Литература

Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаћи задаци на Интернет презентацији Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Planning and Instaling Photovoltaic Systems, Eartscan UK&USA, 2008.

Д. Пантић, Б. Пешић, С. Ристић, З. Пријић, Т. Пешић и А. Пријић, Пројектовање фотонапонских 
система, Студија, Електронски факултет у Нишу, 2004.

Електротехника и рачунарство

Пантић С. Драган, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Соларне компоненте и системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о електричним и електронским уређајима у аутомобилу. Примена и анализа података 
дијагностичких уређаја

Основне методе мерења на аутомобилском мотору. Мерење момента. Мерење температуре. 
Мерење притиска. Мерење протока ваздуха. Електронско паљење. Дијагностички уређаји. 
Анализа дијагностичких  протокола. Повезивање са PC  рачунаром.

Упознавање са општом структуром аутомобила и електричним уређајима у аутомобилу и 
принципима контроле рада мотора. Упознавање са савременим методама дијагностике рада 
аутомобила.

Садржај предмета

Основни принципи рада аутомобила – физичка конфигурација, мотор, пренос снаге, вешање, 
системи за кочење и управљање. Системи за контролу и инструментација у аутомобилу – 
аналогни и дигитални системи, системи са отвореном и затвореном петљом. Микропроцесорска 
инструментација и контрола. Електронска контрола рада мотора. Сензори и актуатори у 
аутомобилу – МАФ, издувни гасови, позиција лептира, РПМ, температура мотора, температура 
ваздуха у усисној грани, МАП, притисак издувних гасова, брзина возила. Дигитални системи за 
контролу рада мотора – потрошња горива, ЕГР контрола, контрола рада вентила, електронско 
паљење. Контрола кретања возила, АБС систем, електронско вешање, електронско утрављање. 
Инструментација и телеметрија – комуникациони системи, интерфејси и стандарди. 
Дијагностика. Трендови развоја електронских система у аутомобилу. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Предавања, Аудиторне вежбе, Лабораторијске вежбе, Домаћи задаци, Колоквијуми, Семинарски 
рад, Консултације

Литература
„Аутоелектроника“, помоћни уџбеник наставника у рукопису.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Документација дијагностичког уређаја

Eлектротехника и рачунарство

Петровић Д. БраниславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Аутоелектроника

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 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 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 30

30

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Радиодифузни системи и технологије

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

Миловановић Д. Братислав, Малеш-Илић П. Наташа, Пронић-Ранчић Р. 
ОливераНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав, Атанасковић С. Александар

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, 
Focal Press 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.

W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.

U. Reimers, DVB - The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting, Springer, 
2005.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре  радиодифузних система. Разумевање стандарда за сателитски, 
кабловски и земаљски  пренос, као и за планирање мрежа за дистрибуцију ТВ сигнала.  
Познавање основних техничких детаља и функционалности опреме за продукцију, пренос и 
пријем телевизијских сигнала. 

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

Упознавање студената са основним принципима формирања, преноса и пријема ТВ сигнала у 
радиодифузним системима.

Садржај предмета

Радиодифузни системи – типови , фреквенцијски опсези, архитектура DTV система. Студијска 
ТВ продукција – формирање ТВ сигнала, додатни сервиси, ТS, интерфејси, мултиплексирање 
ТВ програма. Дигитални ТВ пренос (DVB) – сателитски/кабловски/земаљски - примарна и 
секундарна дистрибуција, микроталасни линкови, архитектура предајника, параметри ТВ 
преноса. Планирање мрежа за земаљску радиодифузију - MFN и SFN, gap filleri, прорачун нивоа 
ЕМ поља и сервисне зоне дигиталног ТВ предајника. Пријем дигиталног ТВ сигнала - 
архитектура пријемника, квалитет сервиса и мерења параметара ТВ сигнала.

J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005.
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3 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 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Заједнички
Основне академске
Инжењерско образовање и одрживи развој

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

Бојков С. ВанчеНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Бојков, В . 2013. Образовање за инжењере и одрживи развој  (у завршној припреми)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђукановић, М. 1996. Животна средина и одрживи развој. Београд. Елит
Делетић, С.,Пејчић, М. 2007.  Друштво и одрживи развој. Ниш. Електронски факултет

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекивани резултати укључују стицање знања о принципима на којима се заснива концепт 
одрживог развоја, имплементацију моралних норми у изради критичких оцена стратегија за 
заштиту животне средине и одрживи развој у специфичним просторним, социјалним и културним 
условима у којима се одвија инжењерско делање.

Циљ предмета  је да представи динамичан развој еколошких проблема и одрживог развоја у 
савременом свету, као и њихов утицај на теорију и праксу инжењерске професије; да 
студентима омогући стицање нових знања из области образовања за инжењере, инжењеринга, 
инжењерске етике и одрживог развоја; да подстакне разумевање њихове међузависности и 
помогне студентима да овладају принципима одрживог развоја и препознају важност  етике и 
образовања за инжењере у техници и друштву. 

Садржај предмета

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у Србији. 
Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. 
Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. 
Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога 
међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми 
и стратешка документа о утврђивању приоритета, циљева и политика одрживог развоја на 
глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и 
економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена 
технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех 
усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  
Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке 
последице и научне технолошке револуције. 
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3 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 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Заједнички
Основне академске
Пословне комуникације

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

Бојков С. ВанчеНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације

Литература
Делетић, С.,Пејчић, М. 2008. Пословне комуникације. Ниш. Електронски факултет.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Томић, З., 2006. Комуникологија. Београд. Чигота штампа.
Пол, Смит, 2002. Маркетинг комуникације. Београд. Клио.
Станковић, Љ.,Аврамовић,М. 2006. Пословно комуницирање. Ниш. Економски факултет.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спремност електроинжењера да уз стечене комуникативне вештине уз практичну примену 
модерне технологије планира, организује и самостално доноси одлуке у савременом 
корпоративном пословању.

Циљ предмета је да будуће инжењере елекронике упозна са улогом пословних комуникација у 
стратегији бизниса, комуникацијским аспектима у  пословним односима, са улогом 
комуникативних вештина, као и са дидактичким принципима у практичној пословној и 
електронској тржишној комуникацији.

Садржај предмета
Основни елементи комуникација. Структура комуникативног процеса. Врсте комуникација. 
Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у пословним 
преговорима. Техника вођења пословних преговора. Основна обележја пословних комуникација. 
Односи с јавношћу. Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија. Пословни бонтон. 
Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и безбедности 
електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој савременог друштва. 
Европски правни оквир за електронске комуникације. Правни и етички проблеми пословања на 
интернету. Заштита приватности.
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Пројектовање микросистема

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

Пријић П. АнетаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава - коришћење слајдова; Показна настава – представљање реализованих 
микросистема; Вежбе на рачунару.

Литература
Скрипта слајдова са предавања

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Nadim Maluf, Kirt Williams, "An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering", 2nd 
Edition, Artech House, Norwood, Massachusetts, USA, 2004.
CoventorWare - Software Documentation and MEMS Design and Analysis Tutorials

Ville Kaajakari, "Practical MEMS: Analysis and design of microsystems, MEMS sensors, electronics, 
actuators, rf mems, optical mems, and microfluidic systems", Small Gear Publishing, 2009.

Tai-Ran Hsu, "MEMS and Microsystems: design, manufacture, and nanoscale engineering", 2nd 
Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2008.

Електротехника и рачунарство

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање структуре, принципа функционисања и основних параметара који карактеришу 
саставне компоненте микросистема. Могућност пројектовања и анализе микросистема помоћу 
рачунара. Способност пројектовања, верификације и реализације лабораторијских прототипова 
микросистема. 

Вежбе на рачунару из области пројектовања и анализе функционисања микросистема: 
монолитна и биметална микрогредица; низ микро-огледала; пиезо-резистивни сензор; електро-
термо-механички микропокретач; чешљасти електростатички покретач. 

Изучавање структуре и принципа функционисања компоненти микросистема. Упознавање са 
основним принципима пројектовања, верификације дизајна и реализације микросистема.

Садржај предмета
Увод. Поступци у процесу пројектовања микросистема. Основне поставке дизајна. Анализа 
дизајна. Верификација дизајна. Пројектовање и анализа микросистема помоћу рачунара (CAD). 
Принципи функционисања компоненти микросистема. Материјали за израду микросистема. 
Технологије израде микросистема. Закони механике и протока флуида код пројектовања 
микросистема. Закони скалирања микросистема. Анализа микросистема на бази сензора 
притиска и микро-Пелтијевог елемента.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

39



5 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25
40 усмени испит 25

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Познавање процеса пројектовања и технологије производње штампаних 
плоча. Познавање принципа електромеханичког дизајна. Способност практичне реализације 
једнослојних и једноставнијих двослојних штампаних плоча.

Коришћење ECAD и MCAD пакета. Електромеханичко пројектовање и практична реализација 
уређаја (електрична шема, штампана плоча, каблирање, конектори, кућиште, техничка 
документација).

Упознавање са основама процеса пројектовања штампаних плоча и њиховом практичном 
имплементацијом. Упознавање са основним принципима електромеханичког дизајна.

Садржај предмета

Технологија производње штампаних плоча. Технологија SMD монтаже компонената. 
Једнослојне и двослојне плоче. Вишеслојне штампане плоче. Електромеханичко пројектовање. 
Коришћење софтверских пакета за пројектовање. 3D моделирање компонената, штампаних 
плоча и кућишта. Правила пројектовања. Распоред компонената на плочи и електромагнетна 
компатибилност. Топологије повезивања компонената. Размена модела између ECAD и MCAD 
пакета. Дизајн за производњу. Израда и одржавање техничке документације.  

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Вежбе на рачунару; Вежбе у лабораторији; Консултације

Литература
Интернет презентација предмета са предавањима и вежбањима.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

C. Coombs, „Printed Circuits Handbook”, 6th ed., McGraw-Hill, 2008., ISBN 978-0071467346

Електротехника и рачунарство

Пријић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел, Пејовић М. Милић

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Пројектовање штампаних плоча

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 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 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
20

Алексић М. Сања

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент се упознаје са најважнијим технолошким процесима за производњу интегрисаних кола 
и оспособљен је да самостално користи комерцијалне софтверске алате (Silvaco и ISE TCAD) за 
пројектовање, симулацију и оптимизацију технолошких процеса и електричних карактеристика 
микроелектронских компонената.

У оквиру рачунских вежби, једног самосталног пројекта (семинарског рада) и 4 планиране вежбе 
које се обављају на рачунару, студент се оспособљава да самостално користи комерцијалне 
софтверске алате за пројектовање и симулацију технолошких процеса и електричних 
карактеристика полупроводничких компонената.

Стицање основних знања о методама и поступцима симулације и оптимизације технолошких 
процеса за производњу интегрисаних кола и процедурама пројектовања и оптимизације 
микроеле-ктронских компонената и симулације њихових електричних карактеристика.

Садржај предмета

Увод. Симулација и моделовање технолошких процеса. CMOS технолошки низ. Моделовање 
процеса јонске имплантације. Аналитички 1D и 2D модели. BTE. Монте Kарло. Моделовање 
термичких процеса. Дифузионе једначине. Дифузија примеса и тачкастих дефеката. Сегрегација 
примеса. Аналитички модел процеса оксидације. Deal-Groov модел. Нумерички модели. 
Моделовање литографских процеса. Моделовање депозиције и нагризања. Симулација и 
моделовање електричних карактеристика компонената. Систем основних полупроводничких 
једначина. Покретљивост. Генерација и рекомбинација. Скалирање. Домен симулације и 
гранични услови. Дискретизација. Решавање PDE система TCAD софтверски пакети. Silvaco и 
ISE TCAD пакети. Пројектовање нумеричког експеримента (DOE).

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, вежбе, вежбе на рачунару, семинарски рад, домаћи задаци.

Литература
Драган Пантић, Татјана Пешић, Елва Јовановић, Моделирање и симулација у 
микроелектроници, Електронски факултет у Нишу, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаће задатке на web site Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs 

J.D. Plummer, M.D. Deal, P.B. Griffin, Silicon VLSI Technology, Prentice Hall, 2000.

Електротехника и рачунарство

Пантић С. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алексић М. Сања

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Пројектовање и симулација микроелектронских компонената

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 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 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

25
30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Проширивање теоријског знања из области нанотехнологија, као и сазнања о различитим 
применама. Студент треба да се оспособи да разуме основне принципе и припреми да прихвата 
нова знања.

Упознавање са нанотехнологијама и њиховим различитим применама кроз серију популарних 
предавања доступних на интернету. Израда семинарских радова и њихова презентација.

Овладавање вишим нивоом знања из области нанотехнологија, као и припрема студената да 
прихвате нова знања из ове области. 

Садржај предмета

Нанотехнолошка револуција. Типови нанотехнологија и наномашина. Тop down и bottom up 
приступ. Међуатомске и међумолекуларне силе. Нанотехнологија - механичке, оптичке, 
електричне, магнетне и хемијске особине. Транспортни процеси у квантним жицама и 
карбонским нано-цевима. Балк структуре и наноматеријали: Квантне области, жице и тачке. 
Карбонске наноцеви (CNTs). Једнослојне (SWNTs) и вишеслојне (MWNTs) карбонске наноцеви, 
графени, фулерони. Метал/оксид наночестице, наножице, наноцеви и нанофибер. 
Полупроводничке квантне тачке. Гасни сензори. Критеријуми за избор материјала. Сензори за 
различите гасове. Гасни сензори засновани на полупроводничким компонентама. Биосензори. 
Принцип рада. Биосензори засновани на DNA и протеинима. Полупроводничке нанокомпоненте. 
Single electron компоненте. Nano scale MOSFET. Single electron транзистор. Нанороботика и 
наноманипулација. Нанокомпјутери. Optical fibers за нанокомпоненте. Нанокомпоненте чији се 
рад заснива на DNA. Micro и Nanomechanics. Нанотехнологија у области обновљивих извора 
енергије. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, вежбе, вежбе на рачунару, семинарски рад, домаћи задаци.

Литература
Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаће задатке на web site Електронског факултета www.ni.ac.rs 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

M. Kohler, W. Fritzsche, An Introduction to Nanostructuring Techniques, 2005.
1. Charles P.Poole Jr and. Frank J.Owens, “Introduction to Nanotechnology”, Wiley Interscience, 
2003.

L.E. Foster, G. Allen, Nanotechnology: Science, Innovation, and Opportunity, Prentice Hall 
Professional Technical Reference, 2005. 

S. Kelley, T. Sargent, Introduction to Nanotechnology: The New Science of Small, The Great Courses, 
The Teaching Company, 2012. 

Електротехника и рачунарство

Пантић С. Драган, Пауновић В. ВеснаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пантић С. Драган, Пауновић В. Весна

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Нанотехнологије

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 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 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
15 усмени испит 50

25

Врачар М. Љубомир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Познавање процеса пројектовања и технологије производње аутономних 
микросистема. Познавање техника оптимизације потрошње електричне енергије код аутономних 
микросистема. Способност практичне реализације аутономних микросистема.

Рачунарска симулација коришћењем ECAD пакета. Избор компонената мале потрошње (low-
power, micro-power). Илустрација примене коришћењем реализованог микросистема на нивоу 
штампане плоче. Практична реализација аутономног телеметријског микросистема коришћењем 
развојног окружења. 

Упознавање са пројектовањем аутономних микросистема и њиховом практичном 
имплементацијом.

Садржај предмета

Аутономни микросистеми - дефиниција и подела по подручјима примене. Архитектуре 
аутономних микросистема. Системи са батеријским напајањем. Типови батерија. Кола за 
пуњење батерија. Самонапајајући (Energy Harvesting) системи: термални, соларни, хемијски, 
механички. Оптимизација потрошње електричне енергије. Принципи пројектовања аутономних 
микросистема. Блок за прикупљање електричне енергије. Блок за складиштење електричне 
енергије. Сензорски блок. Телеметријски блок. Уграђени софтвер аутономних микросистема.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Вежбе на рачунару; Вежбе у лабораторији; Консултације

Литература
Интернет презентација предмета са предавањима и вежбањима.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Апликационе ноте произвођача компонената

Shashank Priya, Daniel J. Inman. Energy Harvesting Technologies. Springer, 2009., ISBN 978-0-387-
76464-1

María Teresa Penella-López, Manuel Gasulla-Forner. Powering Autonomous Sensors (An Integral 
Approach with Focus on Solar). Springer, 2011.,  ISBN 978-9400715721 

Електротехника и рачунарство

Пријић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Врачар М. Љубомир

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Аутономни микросистеми

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 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 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 0
20 усмени испит 30

0
40

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Пројектовање интегрисаних кола

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

Петковић М. ПредрагНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
пројекти

Мирковић Д. Дејан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Аудитивне вежбе, Лабораторијске вежбе на рачунару, Консултације, Индивидуални 
и групни пројекти.

Литература
П. Петковић, Пројектовање CMOS интегрисаних кола са мешовитим сигналима, Електронски 
факултет, 2009,ISBN 978-86-85195-86-0 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Allan Hasting, The art of Analog Layout, PRENTICE HALL, 2001, ISBN 0-13-087061-7
MentorGraphics ASIC Design Suite документација

П. Петковић, презентација са предавања 
http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/PEK/PIK_MIM.htm

П. Петковић, et al., Практикум лабораторијских вежби из предмета Пројектовање електронских 
кола и Пројектовање дигиталних интегрисаних кола, Електронски факултет Ниш, Фебруар 2010.

Електротехника и рачунарство

Петковић М. Предраг, Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти стичу компетенције да: 1. изаберу адекватан стил пројектовања; 2. Користе CAD алате 
за пројектовање дигиталног кола (а) коришћењем расположиве библиотеке стандардних ћелија, 
(б) креирају и карактеришу сопствену дигиталну ћелију; (3)  упознају се са основама LINUX/UNIX 
оперативног система, (4) усаврше вештине писања извештаја и презентовања резултата.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину  пројектовања  
интегрисаних кола уз примену једног од индустријских CAD/EDA стандарда за пројектовање 
интегрисаних кола  Mentor Graphics ASIC Design Suite под LINUX/UNIX оперативним системом. 
Током курса интензиван је рад у лабораторији. У првом делу курса студенти пролазе целокупни 
ток пројектовања дигиталних кола на бази стандардних ћелија на примеру који им је дат у 
практикуму. Након тога добијају индивидуалне пројекте и самостално пројектују дигитално 
интегрисано коло. Други део курса организован је на исти начин. Услов за излазак на испит јесу 
позитивно оцењени пројекти.  

Усвајање и ситематизовање знања везаних за пројектовање интегрисаних кола на бази 
стандардних ћелија и потпуног пројектовања по наруџбини.

Садржај предмета

(1) Увод: Стилови пројектовања, критеријуми за избор одговарајућег стила. Стандардни и 
субмикронски CMOS процес. Правила пројектовања. Развођење напајања у интегрисаним 
колима. Типови кућишта. Глобални размештај. (2) Пројектовање на бази стандардних ћелија; 
библиотеке; формати података. VHDL прилагођен синтези. Синтеза; верификација; размештај, 
повезивање, пост-лејаут верификација, екстракција електричних параметара из лејаута. (3) 
Потпуно пројектовање по наруџбини. Димензионисање компонената. Цртање лејаута МОС 
транзистора. Симболички лејаут. Цртање електричне шеме; симулација; LVS провера; 
екстракција параметара из лејаута; Каратеризација након имплементације. Додавање нове 
ћелије постојећој библиотеци. (4) Израда пројектне документације, писање извештаја.
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5 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 25
15 усмени испит 25

20

Пауновић В. Весна

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање основном шемом прогнозе својстава материјала, почев од структуре материјала, 
захтевима електронике до одговарајуће технологије. Довољно теоријског и практичног знања да 
се испројектује материјал задатих карактеристика .

Низ вежби које би представљале својеврсни приказ својстава, структуре и технологија 
најкоришћенијих материјала у електроници и микроелектроници

Упознавање са принципима прогнозе својства материјала са посебним освртом на пројектовање 
и добијање материјала за електронику са унапред задатим својствима.

Садржај предмета

Основни принципи прогнозе својстава материјала (веза између структуре, својстава-особина  и 
технологије материјала).  Прогноза својстава, избор и пројектовање материјала за електронику. 
Базе података електронских материјала. Основни и  конструкциони материјали за електронику. 
Прогноза и пројектовање металних, керамичких и полимерних материјала. Пројектовање 
некристалних и органских материјала. Композитни материјали.  Суперпроводни, супермагнетни, 
полупроводнички, оптоелектронски и пиезо наноматеријали

Спецификација предмета за књигу предмета

Класична предавања,вежбе, консултације, усмена излагања семинарских радова.

Литература
 Интернет презентација предмета са предавањима и вежбањима

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

За поједине типове материјала: књиге из едиције Монографије науке о материјалима у издању 
САНУ, ЦМС 

 S. O. Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill, 2002 
W.D.Calilister, Materials science and engineering- an introduction, Wiley&Sons, 2003.

Електротехника и рачунарство

Пауновић В. ВеснаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пауновић В. Весна

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Пројектовање материјала за електронику

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25
40 усмени испит 25

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Протоколи за сензорске мреже

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

Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе и консултације.

Литература

Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Shashi Phoha, Thomas F. La Porta, Christopher Griffin, Sensor Network Operations, Wiley-IEEE 
Press, 2006

Електротехника и рачунарство

Цветковић М. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање сензорских мрежа и њихових особина. Разумевање основних концепата сензорских 
мрежа. Познавање најважнијих протокола за сензорске мреже и њихова употреба у пракси.

Лабораторијске вежбе везане за протоколе сензорских мрежа.

Овладавање основним знањима везаних за архитектуру и протоколе бежичних сензорских 
мрежа. Стварање базе знања за усавршавање у области анализе и пројектовања бежичних 
сензорских мрежа.

Садржај предмета

Увод. Архитектура чвора. Хардверске компоненте. Потрошња енергије сензорског чвора. 
Преглед оперативних система. Архитектура мреже. Сценарија сензорских мрежа. Оптимизација 
и мере квалитета. Принципи пројектовања сензорских мрежа.  Концепт gatewaya. Физички слој. 
MAC протоколи. Основи (бежичних) МАС протокола. Протоколи за повремену комуникацију и 
концепт „буђења“ чвора. Протоколи засновани на заузимању канала. Протоколи на бази 
временске расподеле. IEEE 802.15.4 протокол. Протоколи везе података. Контрола грешака. 
Употреба фрејмова. Управљање линком. Додељивање имена и адреса. Управљање именима и 
адресама код сензорских мрежа. Додељивање МАС адреса. Географско адресирање и 
адресирање на бази заузимања адреса. Протоколи за рутирање. Прослеђивање на случајан 
начин. Енергетски ефиксано слање ка одређеном чвору (unicast). Слање ка свим или одређеним 
чворовима (broadcast и multicast). Географско рутирање. Мобилни чворови. Data-centric и 
Content-based умрежавање. Data-centric рутирање. Агрегација података. Data-centric 
складиштење података.
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6 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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
30

Манић Ђ. Ивица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања за правилно разумевање функције у колу и избор адекватних 
компонената снаге за дату апликацију и поуздан рад електронског кола

Аудиторним вежбама покривене су области пробојног напона, снажних диода, биполарних 
транзистора, тиристора, MOS транзистора снаге, IGBT-а, електронских кола снаге и поузданости 
компонената снаге. Лабораторијске вежбе обухватају: снимање излазних и преносних 
карактеристика, одређивање отпорности укључења, као и мерење напона прага и пробојног 
напона дрејн-сорс  n- и p-каналног VDMOS транзистора снаге, реализацију кола за контролу 
смера струје (Н-моста) помоћу биполарних и VDMOS транзистора снаге, реализацију кола са 
VDMOS транзистором за временски ограничено укључење релеа путем механичког тастера, 
дејства светлосног импулса на фотоотпорник и сензора додира, као и реализацију кола са 
триаком за фазну контролу мрежног напона (светлосни димер).

Овладавање основним знањима о структури, технологији, принципу рада, карактеристикама и 
примени појединих полупроводничких компонената и интегрисаних кола снаге

Садржај предмета
Увод. Дефиниција, врсте и области примене компонената снаге. Транспорт и време живота 
носилаца. Пробојни напон. Лавински пробој. Пробој продирањем. Технике за смањивање 
ивичних ефеката. Термички (секундарни) пробој. Снажне диоде. PiN и Шоткијева диода. 
Биполарни транзистори. Појачање и пробојни напон БТ-а. Ефекти великих густина струје. 
Област безбедног рада. Прекидачке карактеристике. Дарлингтонов пар. Снажни тиристори. 
Режими рада. Врсте тиристора. Триак. Фототиристор. Статичке индукционе компоненте снаге. 
Статички индукциони транзистор и тиристор. MOS компоненте снаге. Структура и принцип рада 
LDMOS и VDMOS транзистора. Паразитни елементи у VDMOS структури. Електрични параметри 
VDMOS транзистора. Динамичке карактеристике и област безбедног рада. MOS контролисани 
тиристор (MCT). Биполарни транзистор са изолованим гејтом (IGBT). Структура и принцип 
рада IGBT-а. Динамичке карактеристике и област безбедног рада IGBT-а. Електронска кола 
снаге. Принципи интеграције. Снажни модули и хибридна кола. Монолитна ИКС. 
Високонапонска кола. Интелигентна кола снаге и SOC (System-on-а-Chip). Технике изолације. 
Поузданост компонената снаге. Кућишта и одвођење топлоте. Заштита од преоптерећења.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације

Литература
С. Ристић, Дискретне полупроводничке компоненте , Универзитет у Нишу, 1990, 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

B. Jayant Baliga, Modern Power Devices , John Wiley & Sons, New York, 1987 ISBN 0-471-81986-7

V. Benda, J. Gowar, D.A. Grant, Power Semiconductor Devices – Theory and Applications , John 
Wiley & Sons, Chichester (UK), 1999, ISBN 0-471-97644-X

Штампани материјал – текстови предавања и PowerPoint слајдови, примери са решењима и 
упутства за лабораторијске вежбе 

Електротехника и рачунарство

Манић Ђ. ИвицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Манић Ђ. Ивица

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Компоненте и кола снаге

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

30 писмени испит
20 усмени испит 30

20

Стефановић Ч. Димитрије

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Проширена знања и практично овладавање оптоелектронским техникама и технологијама 
оптоелектронских компонената и система.

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

Упознавање са својствима светлости, светлосним изворима и детекторима, односно 
оптоелектронским колима и системима.

Садржај предмета

Оптика, електроника, класична и квантна електродинамика и статистичка физика као база 
оптоелектронике. Дуална природа светлости. Емисија, простирање и апсорпција светлости. 
Прогноза и пројектовање оптоелектронских материјала и дискретних оптоелектронских 
компонената. Квантна оптоелектроника. Спонатана и стимулисана емисија светлости. Масери и 
ласери. Електрооптички и пиезоелектрични материјали и компоненте. Оптоелектронске 
компоненте у рачунарским (течнокристални и ТФТ дисплеји, читачи и скенери, меморијске 
јединице, копир машине) и телекомуникационим (катодне цеви, преклопници, полупроводнички, 
керамички и други специјални дисплеји; модулатори и демодулатори) уређајима и системима. 
Оптоелектронски наноматеријали и технологије.

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.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стефановић Ч. Димитрије

Електронске компоненте и микросистеми
Основне академске
Оптоелектроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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