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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

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.

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

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

Електроника
Основне академске
Основи електронике

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

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

Електроника
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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
5 усмени испит 25

40

Електроника
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/искључује колоквијуме 30
15 усмени испит 30
20

Рајковић J. Петар, Михајловић Т. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након одслушаног курса студент би требало да овлада објектнo-оријентисаном техником 
програмирања и да буде у стању да самостално развија апликације у програмском језику Ц++.

Дефиниција класе у пrограмском језику Ц++. Креирање објеката у статичкој и динамичкој зони 
меморије. Имплементација и коришћење конструктора. Деструктори. Имплементација 
операторских функција чланица класа и глобалних операторских функција. Дефинисање 
изведених класа. Виртуелне и чисте виртуелне функције у програмском језику Ц++. Библиотечке 
класе за рад са текстуалним и бинарним токовима података.

Упознавање студената са објектно-оријентисаном парадигмом програмирања и програмским 
језиком Ц++.

Садржај предмета
Карактеристике објектно-оријентисане техника програмирања. Представљање система мрежом 
објеката који међусобно интерагују. Класе и објекти. Право приступа члановима класе. Статички 
чланови класе. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Наслеђивање. 
Полиморфизам. Апстрактне класе. Улазни и излазни токови података. Пријављивање и обрада 
изузетака. Генеричке функције и класе. Простори имена.    

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, показне лабораторијске вежбе, самосталне лабораторијске 
вежбе.

Литература

М. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић и И. Петковић, Објектно оријентисани језици Ц++ и 
Јава са решеним задацима, Електронски факултет у Нишу, Едиција Помоћни уџбеници, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

ppt презентације са часа.

Ласло Краус, програмски језик Ц++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007.

Електротехника и рачунарство

Стојковић Р. СузанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Електроника
Основне академске
Основе објектно-оријентисаног програмирања

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

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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 20

40

Електроника
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) 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 30

5 усмени испит 30
20
10

Електроника
Основне академске
TВ 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

Цветковић С. Стевица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе.

Литература
Charles Poynton, Digital Video and HDTV - Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann Publishers, 
San Francisco 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Nikolić, S. Cvetković: TV sistemi, skripta.
Dušan Marković, DVB-T (terestrička digitalna televizija), Mikroknjiga, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о основним начинима дистрибуције ТВ сигнала. Познавање колор простора. Познавање 
ДВБ стандарда за дигиталну земаљску телевизију. Оспособљавање за рад у дигиталним 
кабловским дистрибуционим системима. 

Коришћење софтверских анализатора МПЕГ транспортног стрима. Вежбе на рачунару у 
Матлабу. Практична обука за рад у станици за дистрибуцију кабловске дигиталне телевизије.

Пренети теоријско и практично знање о основним начинима дистрибуције ТВ сигнала. Упознати 
се са колор просторима. Изучити стандард за пренос ТВ сигнала земаљском дигиталном 
телевизијом. Упознати се са основама дистрибуције ТВ сигнала сателитском и кабловском 
дигиталном телевизијом.

Садржај предмета
Увод у ТВ системе. Преглед и поређење различитих система за дистрибуцију ТВ сигнала. Колор 
простори. Преглед видео сигнала. НТСЦ и ПАЛ. Земаљска дигитална телевизија - ДВБ 
стандард. Кодирање видео сигнала. Одмеравање видео сигнала. Компресија видео сигнала. 
Мултиплексирање видео сигнала. Канално кодирање. ОФДМ модулација. Сателитска и 
кабловска дигитална телевизија.
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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 30
10 усмени испит 20
30

Јовановић Д. Милица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Исход овог предмета јесте: а) разумевање специфичних принципа ембедед система и стицање 
практичног искуства у програмирању ембедед система мале сложености употребом вишег 
програмског језика; б) овладавање основним принципима дизајна и анализе алгоритама; в) 
разумевање основних класа алгоритама и њихових особина.

Самостално решавање проблема, распоређених у шест домаћих задатака, који су у вези са 
алгоритмима и структурама података обухваћених теоријском наставом:  а) основне структуре 
података; б) алгоритми за сортирање; в) рекурзивни алгоритми; г) бинарна стабла претраге; д) 
репрезентација графа и обилазак графа; ђ) алгоритми за одређивање најкраћих путева у графу. 
Практична настава, кроз лабораторијске вежбе, фокусирана је на програмирање ембедед 
система мале сложености коришћењем програмског језика C и пратећих развојних средстава.

Циљ овог предмета јесте упознавање студената са: а) основним концептима програмирања 
ембедед система; б) основним техникама дизајна и анализе ефикасних алгоритама с) нагласком 
на алгоритме и методе од практичног значаја.

Садржај предмета

Увод у ембедед системе: главне области примене и примери, заједничке карактеристике и 
изазови у пројектовању ембедед система. Основни градивни блокови ембедед система. 
Преглед програмског језика C/C++ из перспективе ембедед програмирања. Основе 
програмирања ембедед система: програмирање дигиталних и аналогних улаза-излаза, прекида 
и комуникације. Дизајн и анализа алгоритама. Сложеност алгоритама. Сортирање: heapsort, 
quicksort, mergesort. Основне структуре података: стекови и редови чекања, ланчане листе, хеш 
табеле. Рекурзивни алгоритми. Стабла: бинарна стабла претраге, бинарни хипови. Графови: 
представљање графова, обилазак графа; минимално повезујуће стабло, најкраћи путеви од 
једног чвора, најкраћи путеви између свих чворова у графу.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
R. Sedgewick and K. Wayne, Algorithms, 4th Edition, Addison-Wesley Professional, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Милица

Електроника
Основне академске
Архитектуре и алгоритми

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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

20
30

Електроника
Основне академске
Пројектовање електронских 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
семинари

Милић Љ. Миљана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару; 
Консултације; Индивидуални пројекти.

Литература
В. Литовски,  Пројектовање електронских кола, Нова Југославија Врање, 2000, ISBN 86-7369-015-
3.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

http://leda.elfak.ni.ac.rs/education/

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

Електротехника и рачунарство

Милић Љ. Миљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање електронских кола уз потпуну свест о одговорности 
пројектанта, како у производњи, тако и у заштити животне средине. Студенти стичу 
компетентност да користе програме за анализу, оптимизацију и симулацију електронских кола, 
да науче како да напишу и презентују резултат рада, као и да овладају пројектовањем 
штампаних кола.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину  пројектовања  
електронских кола уз примену једног од расположивих CAD алата за пројектовање електронских 
кола. Током курса интензиван је рад у лабораторији. У првом делу курса студенти уче VHDL 
прилагођен синтези на примеру који им је дат у практикуму. Након тога добијају индивидуалне 
пројекте сличне сложености. У другом делу курса студенти димензионишу једноставно аналогно 
коло према задатим спецификацијама уз примену CAD алата према примеру датом у 
практикуму. Пројектују и верификују штампану плочу. Након тога добијају индивидуалне пројекте 
са сличним задатком. 

Усвајање и ситематизовање знања везаних за пројектовање електронских кола имајући у виду 
различите аспекте и фазе пројектовања од функционалног до физичког нивоа и штампаних 
кола.

Садржај предмета

Аспекти пројектовања електронских кола (технологија, хардвер/софтвер, правни, економски и 
еколошки аспект). Стилови пројектовања, критеријуми за избор одговарајућег стила. Домени 
описа пројекта. Фазе пројектовања. Опис пројекта. Језици за опис хардвера - VHDL. Структурно 
пројектовање. Оптимизација електронских кола. Анализа и синтеза толеранција. Основе 
физичког пројектовања – пројектовање штампаних плоча. Типови штампаних плоча. Елементи 
штампаних плоча. Материјали за штампане плоче. Процес пројектовања штампаних плоча. 
Процеси производње штампаних плоча. Верификација и тестирање.

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 20
15 усмени испит 20
40

Електроника
Основне академске
Дигитална електроника

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

Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања са видео презентацијама. Аудитивне вежбе. Лабораторијске вежбе. Консултације.

Литература
Jevtić, M. Damnjanović, M, Digitalna elektronika, skripta i ppt prezentacija predavanja.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Tocci, R. Widmer, N. Moss, G, Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2006.

Jevtić, M. Jovanović, B, Digitalna elektronika - Laboratorijski praktikum za Altera DE1, EFNiš, 2009.

Đorđević, B. Jevtić, M. Damnjanović, M. ... Digitalna elektronika, zbirka zad., EF Niš, 2001. 
Živković, D. i Popović, M, Impulsna i digitalna elektronika, Akademska misao, 2000.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Б. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематска знања о основним дигиталним колима. Уз функционалност и структуру дигиталних 
кола стичу се знања о начинима представљања функције и понашања дигиталних кола. 
Сагледавање проблема који се могу јавити при коришћењу основних и креирању сложенијих 
дигиталних кола. Ова знања су неопходна за разумевање изучавања микропроцесора и 
микрорачунара и представљају основу за више предмета који се односе на анализу, примену и 
пројектовање сложених дигиталних кола, модула и система.

Аудитивне вежбе: На аудитивним вежбама се кроз решавање задатака утврђују теоријска
знања и студенти уводе у креативну примену основних дигиталних кола. 
Лабораторијске вежбе: Потпуно овладавање функционалношћу изучаваних дигиталних кола
сагледавањем њихове функције и њиховог понашања уз помоћ логичког симулатора и
реализације дигиталних кола на програмабилној развојној плочи ALTERA FPFA DE1 са
Quartus II  софтверским развојним окружењем и пратећом лабораторијском опремом. 

Да студенти најпре сагледају опште особине дигиталних кола и основне проблеме који се 
јављају при њиховој реализацији и примени. Да стекну знања о функционалности и структури 
основних дигиталних кола на којима су засновани микропроцесори и микрорачунари. Уз све то 
да овладају и основним начинима представљања функционалног описа и описа понашања 
дигиталних кола

Садржај предмета
Основна логичка кола и њихове основне карактеристике. Кола са контролом стања високе 
импендансе на излазу. BUS HOLD  коло. Комбинациона кола: кодер; приоритетни кодер; 
декодер; мултиплексери; демултиплексери; компаратор бинарних бројева. Секвенцијална кола: 
SR  и D latch  кола; SR, D, JK, T  флип-флопови. Регистри: стационарни; померачки; бројачки. 
Примена регистара. Статичка меморија - RAM . 2D  и 3D  архитектура меморија. Статичке 
меморије са више портова. Асоцијативна меморија. Формирање већих меморијских простора. 
Динамичка меморија (основна ћелија, блоковска структура, секвенце рада). Синхрони 
динамички меморијски модули. Полупроводничке меморије: ROM . EEPROM  и FLASH . 
Архитектуре FLASH  меморија. Блок структура USB FLASH  уређаја. NVRAM  и RAM  са BACUP 
батеријом. FRAM . Програмабилна кола: PLA, PAL, PLD , FPGA . Аритметичка кола. Потпуни 
сабирач. Системи за сабирање и одузимање. Јединица за предвиђање преноса (CLA ). 
Акумулациони сабирач. Аритметичко логичка јединица (ALU ). Множачи и делитељи бинарних 
бројева. Основи D/A  и A/D  конверзије.

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 20
10 усмени испит 20
40

5

Електроника
Основне академске
Аналогна електроника

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

Миловановић П. ДрагишаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђорђевић Д. Срђан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару; 
Консултације; Индивидуални пројекти.

Литература
Д. Миловановић, Аналогна електроника , уџбеник у припреми.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

В. Литовски, Основи електронике, Теорија и решени задаци, Београд, 2006.
Ramakant Gayakwad, Op-Amps and Linear Integrated Circuits, N ew Jersy, 2000.

Д. Миловановић, С. Ђорђевић, Упутство за лабораторијске вежбе из аналогне електронике.

Д. Миловановић, С. Ђорђевић, Збирка задатака из аналогне електронике , помоћни уџбеник у 
припреми.

Електротехника и рачунарство

Ђорђевић Д. Срђан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Коришћење стечених знања из наведених методских јединица у анализи и синтези аналогних 
електронских кола са идеалним и реалним дискретним и интегрисаним компонентама.

На вежбама решавати задатке из области које су теоријски обрађене, а затим на 
лабораторијским вежбама коришћењем програмског пакета Psice симулирати поједина 
практична решења.

 Стицање знања из примене идеалних и реалних операционих појачавача, стабилности кола са 
операционим појачавачима, унутрашњих и спољашних фреквенцијских компензација 
операционих појачавача, интегрисаних кола операционих појачавача, генератора аналогних 
функција и аналогних филтара. Упознавање принципа рада програмског пакета PSpice у 
симулацији аналогних електронских кола.

Садржај предмета

Примена операционих појачавача. Карактеристике реалних операционих појачавача. 
Стабилност кола са повратном спрегом. Фреквенцијске компензације операционих појачавача. 
Интегрисана кола операционих појачавача. Генератори аналогних функција. Аналогни филтри. 
Примена PSice програмског пакета у анализи аналогних електронских кола.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
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 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 30

40

Електроника
Основне академске
Дигитална обрада сигнала

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

Павловић Д. ВластимирНаставник (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
M. Пoпoвић, Дигитaлнa oбрaдa сигнaлa, Нaукa, 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Мitrа, Digital signal processing A computer based approach, McGraw-Hill, 2006.
Steven T. Karris, Signals and systems with Matlab applications, Orchard publications, 2003.

Јоn G. Prоаkis, Dimitris Маnоlаkis,  Digitаl  Signаl Prоcеssing, Pеаrsоn,  2007.

Љ. Mилић и З. Дoбрoсaвљeвић, Увoд у дигитaлну oбрaду сигнaлa, Aкaдeмскa мисao, 2009.

Електротехника и рачунарство

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о дискретним системима и њиховој реализацији. Овладавање 
техникама пројектовања рекурзивних и нерекурзивних филтара.

Трансформација извода. Импулсно инваријантна трансформација. Израчунавање z 
трансформације  на основу Лапласове трансформације. Билинеарна трансформација. 
Модификована z трансформација. Релације ЛТ- ФТ- ЗТ. Структуре за реализацију дигиталних 
филтара. Директна реализација. Каскадна реализација. Паралелна реализација. Лествичаста 
реализација. Решеткаста реализација. Allpass реализација.  Бинарна аритметика. Утицај 
квантовања коефицијената на филтарску функцију. Гранични циклуси. Квантовање производа и 
ефекти граничног циклуса. Гранични циклуси као последица прекорачења опсега при сабирању. 
Дигитално-континуална конверзија.

Усвајање основних знања о анализи, синтези и обради дигиталних сигнала.  Упознавање са 
методама практичне реализације преносне функције.  Упознавање Матлаб наредби за анализу 
и обраду дигиталних  сигнала. Стицање основних знања за изучавање предмета Обрада аудио 
сигнала, Дигитална обрада слике. 

Садржај предмета

z трансформација. Инверзна z трансформација. Дискретна Фуријеова трансформација. 
Краткотрајна Фуријеова трансформација. Дискретне мреже. Линеарне диференцне једначине са 
константним коефицијентима. Блок дијаграм за представљање дискретних мрежа. Преносна 
функција дискретне мреже. Фреквенцијски одзив. Континуално дискретне трансформације. 
Трансформација извода. Импулсно инваријантна трансформација. Билинеарна 
трансформација. Нерекурзивни дигитални филтри. Мреже са линеарном фазном 
карактеристиком. Пројектовање нерекурзивних филтара. Прозорске функције. Пројектовање 
нерекурзивног филтра у фреквенцијском домену.  Хилбертов трансформатор.

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
15 усмени испит 20
20
15

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Дефиниција појмова архитектуре и организације микрорачунара. Основни градивни блокови 
рачунарског система. Подела рачунарских система. Перформансе микрорачунарских система, 
перформансне метрике. Презентација података, формат инструкција, типови операнада, скуп 
инструкција. Начини адресирања. Једноставна централна процесорска јединица. Стаза 
података,  аритметичка јединица, регистарско поље. Управљачка јединица - директно и 
микропрограмско управљање. Меморијски подсистем - главна меморија и кеш меморија – 
асоцијативна, директно пресликана, скупно асоцијативна. Масовна меморија. Виртуална 
меморија и страничење. Улазно-излазни подсистем. Технике за паралелни и серијски У/И 
пренос података. Типови и карактеристике У/И уређаја. Магистрале, арбитража, синхроне и 
асинхроне магистрале. Прекиди и изузеци. Архитектуре и скуп наредби микрорачунарских 
система базираних на IA-32 и IA-64. Програмирање на асемблерском и на вишем програмском 
језику C. Општи принципи техника за побољшање перформанси - проточност, паралелизам, 
суперскаларност, VLIW и вишепроцесорски системи на чипу.

Електроника
Основне академске

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

Стечена знања студентима су неопходна ради ефикасног пројектовања, програмирања и 
експлоатације система заснованих на примени микрорачунара у различитим делатностима 
свакодневног живота.

Николић Р. ТатјанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

Предвиђено је да студенти одраде следеће вежбе: 1) Симулација рада једноставног процесора, 
2) Креирање програма на асемблеру, 3) Макрои и процедуре, 4) Коришћење дибагера; 5) 
Конверзија података; 6) Приступ видео меморији; 7) Обрада прекида.

Упознавање студената са основним принципима рада и пројектовања савремено конципираних 
микрорачунарских система. Материја која се изучава обухвата: оцену перформанси рачунарских 
система, синтезу једноставног секвенцијалног процесора, организацију улаза-излаза, 
пројектовање и програмирање микрорачунарских система.

Микропроцесорски системи

Николић С. Горан
Николић С. Горан

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
Миле Стојчев, RISC, CISC и DSP процесори, Електронски факултет у Нишу, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Т. Станковић, С. Ристић, М. Крстић, И. Андрејић, М. Стојчев, Лабораторијски практикум из 
предмета микропроцесорски системи, Електронски факултет у Нишу, 2004.

Миле Стојчев, Татјана Станковић, Изабрани задаци из микропроцесорских система, 
Електронски факултет у Нишу, 2004.

ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Електротехника и рачунарство

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 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
15
15

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

Симић М. Милан

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Електрична и електронска мерења

Eлектротехника и рачунарство

Раденковић Н. Драган, Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Системи јединица, грешке мерења. Стандарди електричних величина, следивост мерења. 
Електрични мерни инструменти, мерење једносмерних и наименичних напона и струја, мерење 
отпорности, електронски волтметри. Мерење времена, фреквенције, периоде и фазе. Аналогно-
дигитални конвертори, дигитални волтметри, осцилоскопи. Основи рачунарских мерних уређаја 
и система, виртуелни инструменти. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Излагање наставе са слајд презентацијом и дијалог са студентима.
Дијалошке рачунске вежбе наставника (или сарадника) и студената.
Појединачне или групне консултације код наставника или сарадника.
Демонстрација средстава мерења.
Практичне лабораторијске вежбе.

Литература
Б. Димитријевић, "Електрична мерења", Научна књига, Београд, 1990.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Tumanski, "Principles of Electrical Measurements”, Taylor & Francis Group, 2006.

И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, 
Београд, 1996.

Б. Димитријевић, Д. Денић, Г. Ђорђевић, "Електрична мерења - Збирка задатака са Практикумом 
за рад на лабораторијским вежбама", Електронски факултет, Ниш, 1995.

J. G. Webster, "Instrumentation and Sensors Handbook",  CRC Press.

Јоцић В. Александар, Миленковић В. Владета, Симић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања из електричних и електронских метода мерења и инструментације и 
оспособљеност студената за креативан рад на практичним експериментима, уз обраду и 
критичку анализу мерних података, како у стручним предметима током наставка студија, тако и у 
инжењерској професији.

Рачунске и лабораторијске вежбе са макетама и мерним инструментима које илуструју основне 
мерне методе.

Едукација студената са теоријским и практичним знањима из мерне технике и припрема за 
експериментални рад и обраду мерних резултата. Проучавање принципа рада и поступака 
реализације и примене типичних електричних и електронских метода мерења и 
инструментације, како за едукацију у наставку студија, тако и у професионалним  инжењерским 
пословима.

Садржај 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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Дискретна математика

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

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ранђеловић М. Бранислав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака. 

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. А. Андерсон, Дискретна математика са комбинаториком, Рачунарски факултет, Београд, 2005.
Д. Цветковић, С. Симић, Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.

Ћ. Б. Долићанин, И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, ДУНП, Нови Пазар, 2010.

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Р. М. Станковић, Б. М. Ранђеловић, Елементи 
дискретне математике, ВПС, Блаце, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је спреман за самосталну примену усвојених знања у рачунарским и другим техничким 
предметима.

Вежбе у потпуности пpате програм предавања.

Циљ курса је да научи студенте како да размишљају логички и математички и како да 
примене ове технике у решавању проблема у другим научним и техничким дисциплинама.
У оквиру курса студенти ће се  упознати са математичком логиком, скуповима, низовима, 
модуларном аритметиком.

Садржај предмета

Математичка логика.  Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. 
Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови.  Представљање. 
Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. 
Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. 
Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. 
Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови.  Функције 
генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, 
Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент.  Израчунавање и 
особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели 
бројеви . Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне 
једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни 
разломци. Модуларна аритметика. 
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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

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.

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

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Примењена електромагнетика

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 30
усмени испит 30

30

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о особинама аудио сигнала и његовој обради. Овладавање 
техникама пројектовања филтара за обраду аудио сигнала и њихове реализације. 

Пројектовање прототипских аналогних филтaра пропусника ниских фреквенција. Технике 
апроксимације филтарских функција. Упоређење карактеристика Butterworth-ових и Chebyshev-
љевих филтара. Линеарност фазне карактеристике и њен утицај на изобличење сигнала. 
Лествичаста реализација филтарске функције у случају идеалне побуде.  Лествичаста 
реализација филтарске  функције у случају реалне побуде. Пројектовање скретнице првог, 
другог и трећег реда. Синтеза и детекција дуал-тоне мултифреквенцијског сигнала. Суббанд 
кодирање говорног и аудио сигнала. Осетљивост филтарских функција и проблеми практичне 
реализације са стандардним вредностима елемената.

Усвајање основних знања о аудио сигналу и пројектовању филтара за њихову обраду. 
Упознавање са функцијама и могућностима Матлаба у анализи и обради аудио сигнала. 
Ефикасно професионално коришћење Матлаба. Стицање основних знања за изучавање 
предмета Обрада сигнала у музици.

Садржај предмета
Allpass филтри, особине и пројектовање фазних коректора. Реализација филтарске функције 
активним РЦ филтрима.   Еквилајзери. Нормализација преносне функције по фреквенцији и 
импеданси. Осетљивост филтарских функција и проблеми практичне реализације са 
стандардним вредностима елемената. Фреквенцијске трансформације аналогног прототипског 
филтра у филтре другог пропусног опсега.  
Дигитализација аудио сигнала. Анти-алиасинг филтар. Квантно изобличење. Дитхер-овање. 
Дигитално снимање звука. Спектрална анализа аудио сигнала. Краткотрајна Фуријеова 
трансформација. Дигитални модел говорног сигнала. А/Д конверзија аудио сигнала. 
Краткотрајна Фуријеова трансформација. Линеaрано предиктивно кодовање говора. Синтеза 
говора. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
Les Thede, Practical analog and digital filter design, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Julius O. Smith III, Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effect,  
Stanford, 2006.

S. Мitrа, Digital signal processing A computer based approach, McGraw-Hill, 2006.
Julius O. Smith III, Introduction to digital filters,  Stanford, 2006.

Електротехника и рачунарство

Павловић Д. ВластимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станчић З. Горан

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Oбрада аудио сигнала

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

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

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Обновљиви извори енергије

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 1 2 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
15
15

J. G. Webster, "Instrumentation and Sensors Handbook",  CRC Press.

Јоцић В. Александар, Миленковић В. Владета, Симић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања из електричних и електронских метода мерења и инструментације и 
оспособљеност студената за креативан рад на практичним експериментима, уз обраду и 
критичку анализу мерних података, како у стручним предметима током наставка студија, тако и у 
инжењерској професији.

Рачунске и лабораторијске вежбе са макетама и мерним инструментима које илуструју основне 
мерне методе.

Едукација студената са теоријским и практичним знањима из мерне технике и припрема за 
експериментални рад и обраду мерних резултата. Проучавање принципа рада и поступака 
реализације и примене типичних електричних и електронских метода мерења и 
инструментације, како за едукацију у наставку студија, тако и у професионалним  инжењерским 
пословима.

Садржај предмета
Системи јединица, грешке мерења. Стандарди електричних величина, следивост мерења. 
Електрични мерни инструменти, мерење једносмерних и наименичних напона и струја, мерење 
отпорности, електронски волтметри. Мерење времена, фреквенције, периоде и фазе. Аналогно-
дигитални конвертори, дигитални волтметри, осцилоскопи. Основи рачунарских мерних уређаја 
и система, виртуелни инструменти. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Излагање наставе са слајд презентацијом и дијалог са студентима.
Дијалошке рачунске вежбе наставника (или сарадника) и студената.
Појединачне или групне консултације код наставника или сарадника.
Демонстрација средстава мерења.
Практичне лабораторијске вежбе.

Литература
Б. Димитријевић, "Електрична мерења", Научна књига, Београд, 1990.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Tumanski, "Principles of Electrical Measurements”, Taylor & Francis Group, 2006.

И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, 
Београд, 1996.

Б. Димитријевић, Д. Денић, Г. Ђорђевић, "Електрична мерења - Збирка задатака са Практикумом 
за рад на лабораторијским вежбама", Електронски факултет, Ниш, 1995.

Eлектротехника и рачунарство

Раденковић Н. Драган, Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Симић М. Милан

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Електрична и електронска мерења

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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је спреман за самосталну примену усвојених знања у рачунарским и другим техничким 
предметима.

Вежбе у потпуности пpате програм предавања.

Циљ курса је да научи студенте како да размишљају логички и математички и како да 
примене ове технике у решавању проблема у другим научним и техничким дисциплинама.
У оквиру курса студенти ће се  упознати са математичком логиком, скуповима, низовима, 
модуларном аритметиком.

Садржај предмета

Математичка логика.  Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. 
Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови.  Представљање. 
Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. 
Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. 
Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. 
Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови.  Функције 
генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, 
Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент.  Израчунавање и 
особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели 
бројеви . Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне 
једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни 
разломци. Модуларна аритметика. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака. 

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. А. Андерсон, Дискретна математика са комбинаториком, Рачунарски факултет, Београд, 2005.

Д. Цветковић, С. Симић, Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.

Ћ. Б. Долићанин, И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, ДУНП, Нови Пазар, 2010.

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Р. М. Станковић, Б. М. Ранђеловић, Елементи 
дискретне математике, ВПС, Блаце, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ранђеловић М. Бранислав

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Дискретна математика

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

30
20

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Примењена електромагнетика

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

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

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања аудиторна; 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

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.
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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 30

5 усмени испит 30
20
10

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособити студенте да разумеју и самостално имплементирају основне операције дигиталне 
обраде слике у Матлабу.

Вежбе на рачунару у програмском пакету Матлаб. Практична програмска имплементација 
алгоритама дигиталне обраде слике који су представљени на предавањима.

Представити основне алгоритме за дигиталну обраду слике: побољшање квалитета, 
изоштравање, филтрирање, сегментација, итд. Овладати математичким апаратом за примену 
операција у дигиталној обради слике. Софтверски реализовати стечено знање у Матлабу.

Садржај предмета
Компоненте система за обраду слике. Фотометрија, аквизиција и дигитализација слике. 
Побољшање слике у просторном домену. Хистограм слике. Линеарно филтрирање у 
просторном домену - изоштравање слике. Брзо филтрирање слике у фреквенцијском домену - 
конволуциона теорема. Нелинеарно филтрирање слике - пример медиан филтра. Рестаурација 
слике у присуству шума. Сементација слике - поређење са прагом. Морфолошке операције над 
сликом. Обрада слике у боји. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, лабораторијске вежбе, индивидуални пројекти.

Литература
Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Nikolić, S. Cvetković: Digitalna obrada slike, skripta.

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Дигитална обрада слике

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

5 писмени испит 25
усмени испит 25

15
30

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Обновљиви извори енергије

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

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

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

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. 
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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

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
1. 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

23



6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична 
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

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

Електроника
Основне академске
Рачунарске мреже и интерфејси
Николић Р. Татјана, Ђорђевић Љ. ГоранНаставник (за предавања)

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
М. Стојчев, Рачунарске мреже и пренос података, Електронски факултет Ниш, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миле Стојчев, Горан Николић, Наташа Поповић, Збирка задатака из рачунарских мрежа и 
интерфејса, Електронски факултет у Нишу, 2011.

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав
Број ЕСПБ

M.A. Gallo, W.M. Hancock, Computer Communications and Networking Technologies, Brooks/Cole 
Thomson Learning, 2006.

ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs

Електротехника и рачунарство

У оквиру реализације плана и програма предвиђено  је да студенти самостално ураде следећих 
осам лабораторијских вежби: 1) Електрични интерфејси; 2) Детекција и корекција грешака; 3) 
Асинхрони и синхрони пренос; 4) Ethernet; 5) Token-ring; 6) Рутирање; 7) LAN; 8) Пројектовање 
мреже.

Циљ овог предмета је упознавање студената са: а) основним принципима преноса податак, б) 
архитектурама рачунарских мрежа, комуникационим протоколима и интерфејсима; ц) 
различитим концептима и техникама које су кључне за успешну имплементацију рачунарских 
мрежа.

Предиспитне обавезе

Исход овог предмета јесте разумевање принципа рачунарских комуникација, компонената, 
апликација, протокола, стандарда, и имплементационих стратегија које представљају основу за 
пројектовање, експлоатацију, и одржавање рачунарских мрежа.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета
Пренос података и умрежавање. Мрежне компоненте. Нивовски модел. Развој Интернета. ISO-
OSI модел. TCP/IP протокол стек. Физички ниво и ново везе. Сигнали и електрични интерфејси. 
Асинхрони и синхрони пренос. Дигитални и аналогни пренос. Модулационе технике. 
Мултиплексирање. Детекција и корекција грешака. Управљање на нивоу везе и протоколи. 
Приступ тачка ка тачки. Произвољан приступ, Ethernet. Мрежни ниво, повезивање, превођење 
мрежне адресе.Прослеђивање и фрагментација датаграма. IPv4 и IPv6. Рутирање. Алгоритми за 
рутирање: вектор растојања, стање везе. Подмреже и хијерархијско адресирање. Аутономни 
системи и структура Интернета. Алгоритми за међудоменско рутирање. Транспортни ниво. 
Портови и клијент-сервер модел. UDP. TCP, сегменти, успостављање конекције, дијаграм 
стања, контрола протока, протокол клизног прозора, контрола грешака. Контрола загушења, 
природа загушења, модел рутера, модели контроле загушења, спори старт, брза ретрансмисија, 
брзи опоравак. Апликациони ниво. TELNET, FTP, DNS, електронска пошта. HTTP/Web. 
Статички, динамички и активни Web документи. Прокси сервер и кеширање страница. Сигурност 
рачунарских мрежа. Напади, заштите, шифровање, ауторизовани приступ. Карактеристике 
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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
10 усмени испит 40

20

Електроника
Основне академске
РФ електроника

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирковић Д. Дејан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; рачунске вежбе; лабораторијске вежбе; консултације.

Литература
Г. Јовановић, РФ електроника, скрипта у електронском формату (доступна на веб страници 
предмета).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Ludwig, P. Bretchko, „RF Circuit Design: Theory and Applications“, Prentice Hall, 2000. (уџбеник 
на енглеском)

Упутства, текстуални и видео туторијали за лабораторијске вежбе и индивидуалне пројекте 
(доступно на веб страници предмета).

Г. Јовановић, М. Илић, "РФ електроника - Збирка решених задатака", Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, 2011.

Електротехника и рачунарство

Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да стекну знања о начину функционисања и особинама РФ кола и система. 
Такође, треба да овладају поступком пројектовања РФ кола. У процесу пројектовања је 
предвиђена употреба специјализованих софтверских алата.

1. Малошумни појачавач: 1.1. Нелинеарни модели транзистора, избор оптималне једносмерне 
радне тачке, коло за поларизацију; 1.2. S параметри активног елемента. Провера стабилности. 
Избор и пројектовање кола за стабилизацију. Модификовани S параметри; 1.3. Билатерални 
појачавач. Кола за прилагођење на улазу и излазу. Пренето, доступно, радно и максимално 
појачање појачавача; 2. Филтри са дискретним елементима и са микрострип линијама; 3. ПЛЛ 
синтезатор; 4. Кола за промену фреквенције – мешачи;

Упознавање студената са принципима бежичног преноса података. Изучавање архитектуре 
предајника и пријемника као и основних блокова и кола која чине високофреквентни део радио 
уређаја. Стицање знања о поступку пројектовања РФ кола.

Садржај предмета

Принципи бежичног преноса података, архитектуре радио предајника и пријемника, осцилаторна 
кола, пасивни и активни елементи у РФ колима, трансмисионе линије, Смитова карта, S 
параметри, пројектовање малошумних  РФ појачавача, кола за прилагођење, пројектовање РФ 
филтара, осцилатори и ПЛЛ,  кола за промену фреквенције – мешачи,  РФ појачавачи снаге, 
амплитудска модулација, фреквенцијска модулација.
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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
10 усмени испит 30

50

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање сигурних електронских система на нивоу модула и 
кола уз познавање потребних софверских и хардверских алата.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују вежбајући употребу алата за 
пројектовање и документовање пројекта, алата за управљање израдом пројекта и алата за 
вредновање пројектованог система - OrCAD-a, Protel-a, Microsoft Project-a, Microchip-овог 
развојног система, логичког анализатора, опште инструментације. Практична употреба PIC 
микроконтролера током пројектовања система. Практично коришћење комуникационих 
протокола: RS 232/485, Ethernet, Bluetooth Планирање развоја пројеката, извођење захтева, 
компромиса. Поступак анализе и развијања хардверских и  софтверских подсистема.
Израда техничке документације по стандардима.

Усвајање и систематизовање знања везаних за пројектовање система на нивоу модула и 
електронских кола.

Садржај предмета

Типови и тополошке структуре електронских система. Пројектовање система: нивои и фазе 
пројектовања, развој спецификација, моделовање, пројектовање одозго-наниже, 
модуларизација, хардвер-софтвер  компромис, пројектовање софтвера, пројектовање хардвера, 
интеграција, вредновање. Управљање пројектом: организација пројектног тима, документација и 
њена организација. Средства за пројектовање електронских система: средства за пројектовање 
софтвера, средства за пројектовање хардвера, алати за интеграцију хардвера и софтвера и 
отклањање грешака, софтверски пакети за подржавање пројектовања микрорачунарских 
система. Пројектовање поузданих система: системи за откривање отказа и системи који могу да 
раде и у присуству отказа, редунданса у хардверу, редунданса у софтверу, редунданса у 
подацима, редунданда у времену. Пројектовање штампане плоче. Дефинисање индивидуалних 
пројектних задатака.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
Дамњановић М., Пројектовање електронских система, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Тocci R., Widmer N.and Moss.G, Principles and applications (10th edition), Prentice Hall 2006.

Дамњановић М. et al., Практикум лабораторијских вежбања из пројектовања и тестирања 
електронских кола и система, Eлектронски факултет Ниш, 2000.

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Борисав

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Пројектовање електронских система

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) 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
15 усмени испит 20
20
15

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета
Трендови у технологији. Муров закон. Мере за процену перформанси. Технике за побољшање 
перформанси. Смањење потрошње. Режими рада микропроцесора за уштеду енергије 
Повећање пропусности: паралелизам, проточност, суперпроточност, суперскаларност. 
Организација меморијског подсистема. Главна и кеш меморија. Технике за очување 
конзистентности и кохерентности у раду меморије. Паралелизам на нивоу инструкција. 
Ограничења код извршења програма, типови хазарда. Предикција гранања. Технике за 
оптимизацију кода. Паралелизам на нивоу података и паралелизам на нивоу задатака. 
Суперскаларне организације различитих процесора. VLIW процесори. Вишепроцесорски 
системи на чипу, хомогени и хетерогени. Акцелератори, GPU. Програмирање хомогених и 
хетерогених вишејезгарних процесора.

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске

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

Стечена знања из области микропроцесорске технике студентима су неопходна ради ефикасног 
програмирања и експлоатације сложених микрорачунарских система заснованих на концептима 
суперскаларности, суперпроточности и VLIW, у циљу оптимизације брзине извршења кода и 
ефикасне комуникације са спољним светом.

Николић Р. ТатјанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

Предвиђено је да студенти самостално ураде следеће вежбе: 1) Процена перформанси; 2) 
Симулација рада проточних система (PCSpim); 3) Симулација рада VLIW машина; 4) ILP 
технике; 5) Multithread процесор; 6) Конфигурабилни процесор.

Упознавање студената са основним принципима рада и пројектовања савремених и сложених 
микрорачунарских система. Материја која се изучава односи се на оцену перформанси 
рачунарских система, архитектуру суперскаларних и VLIW процесора, сагледавање ограничења 
у раду и њихово премошћавање.

Микропроцесорскa техника

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав
Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
Миле Стојчев, RISC, CISC и DSP процесори, Електронски факултет у Нишу, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Татјана Станковић, Саша Ристић, Милош Крстић, Иван Андрејић, Миле Стојчев, Лабораторијски 
практикум из предмета микропроцесорски системи, Електронски факултет у Нишу, 2004.

David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization and Design, Revised Fourth Edition: 
The Hardware/Software Interface, Elsevier, Nov 1, 2011.

Миле Стојчев, Татјана Станковић, Изабрани задаци из микропроцесорских система, 
Електронски факултет у Нишу, 2004.

ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Електротехника и рачунарство
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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
10 усмени испит 30

50

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Пројектовање електронских система

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

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
Дамњановић М., Пројектовање електронских система, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Тocci R., Widmer N.and Moss.G, Principles and applications (10th edition), Prentice Hall 2006.

Дамњановић М. et al., Практикум лабораторијских вежбања из пројектовања и тестирања 
електронских кола и система, Eлектронски факултет Ниш, 2000.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање сигурних електронских система на нивоу модула и 
кола уз познавање потребних софверских и хардверских алата.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују вежбајући употребу алата за 
пројектовање и документовање пројекта, алата за управљање израдом пројекта и алата за 
вредновање пројектованог система - OrCAD-a, Protel-a, Microsoft Project-a, Microchip-овог 
развојног система, логичког анализатора, опште инструментације. Практична употреба PIC 
микроконтролера током пројектовања система. Практично коришћење комуникационих 
протокола: RS 232/485, Ethernet, Bluetooth Планирање развоја пројеката, извођење захтева, 
компромиса. Поступак анализе и развијања хардверских и  софтверских подсистема.
Израда техничке документације по стандардима.

Усвајање и систематизовање знања везаних за пројектовање система на нивоу модула и 
електронских кола.

Садржај предмета

Типови и тополошке структуре електронских система. Пројектовање система: нивои и фазе 
пројектовања, развој спецификација, моделовање, пројектовање одозго-наниже, 
модуларизација, хардвер-софтвер  компромис, пројектовање софтвера, пројектовање хардвера, 
интеграција, вредновање. Управљање пројектом: организација пројектног тима, документација и 
њена организација. Средства за пројектовање електронских система: средства за пројектовање 
софтвера, средства за пројектовање хардвера, алати за интеграцију хардвера и софтвера и 
отклањање грешака, софтверски пакети за подржавање пројектовања микрорачунарских 
система. Пројектовање поузданих система: системи за откривање отказа и системи који могу да 
раде и у присуству отказа, редунданса у хардверу, редунданса у софтверу, редунданса у 
подацима, редунданда у времену. Пројектовање штампане плоче. Дефинисање индивидуалних 
пројектних задатака.
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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

5 писмени испит 30

5 усмени испит 30
20
10

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособити студенте да разумеју и самостално имплементирају основне операције дигиталне 
обраде слике у Матлабу.

Вежбе на рачунару у програмском пакету Матлаб. Практична програмска имплементација 
алгоритама дигиталне обраде слике који су представљени на предавањима.

Представити основне алгоритме за дигиталну обраду слике: побољшање квалитета, 
изоштравање, филтрирање, сегментација, итд. Овладати математичким апаратом за примену 
операција у дигиталној обради слике. Софтверски реализовати стечено знање у Матлабу.

Садржај предмета
Компоненте система за обраду слике. Фотометрија, аквизиција и дигитализација слике. 
Побољшање слике у просторном домену. Хистограм слике. Линеарно филтрирање у 
просторном домену - изоштравање слике. Брзо филтрирање слике у фреквенцијском домену - 
конволуциона теорема. Нелинеарно филтрирање слике - пример медиан филтра. Рестаурација 
слике у присуству шума. Сементација слике - поређење са прагом. Морфолошке операције над 
сликом. Обрада слике у боји. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, лабораторијске вежбе, индивидуални пројекти.

Литература
Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Nikolić, S. Cvetković: Digitalna obrada slike, skripta.

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Дигитална обрада слике

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) 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 30
10 усмени испит 20
30

Електроника - Ембедед системи
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 приступ заснован 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.

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 20
5 усмени испит 20

25
25

Предраг ПетковићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
пројекти

Срђан Ђорђевић

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Предавања уз примену пројектора; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару; Консултације; 
Индивидуални пројекти

Литература
П. Петковић, Презентација са предавања  http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Прорачун, симулација и имплементација најзначајнијих аналогних блокова.
Програмом су предвиђене следеће лабораторијске вежбе: 1. Инструментациони појачавач,2. Чоперски 
стабилизовани појачавач, 3. RMS-DC конвертор, 4. Фазно затворена петља, 5. Синхронизовани 
појачавач.  

Упознати студенте са функцијом, карактеристикама, начином анализе, пројектовања и примене 
најзначајнијих блокова који се примењују у системима са аналогним и мешовитим сигналима. 

Шум у електронским колима: извори, манифестација, мерење, технике за ублажавање последица. 
Извори сигнала: преглед типова и особина сензора (transducers). Кондиционирање сигнала. Побуда 
диференцијалних архитектура. Појачавачи са програмирљивим појачањем (PGA). Поjачавачи са 
широким пропусним опсегом. Појачавачи са малим шумом.  Појачавачи са струјном повратном петљом 
(Current feedback amplifiers). Компаратори. Инструментациони појачавачи. Конвертори ефективне у 
средњу вредност (True RMS to DC converters). Конвертори напона у фреквенцију. Конвертори 
фреквенције у напон. Мeшачи (Mixers). Фазно затворена петља (phase locked loop - PLL). 
Синхронизовани појачавачи (Lock-in Amplifiers). Појачавачи у колима за узорковање (Sample/Hold 
Amplifiers). Чоперски појачавачи (Chopper Amplifier). Изолациони појачавачи. Побуда капацитивних 
потрошача. Основе кола са комутираним кондензаторима (SC Circuits). Аналогно-дигитални 
конвертори. Дигитално-аналогни конвертори. Аналогне програмабилне електронске компоненте (Field 
Programmable Analog Arrays FPAA).

Врста и ниво студија
Назив предмета

Срђан Ђорђевић

Студенти ће стећи компетенције да препознају конфигурације и разумеју начин функционисања 
најзначајнијих блокова који се користе у аналогним и системима са мешовитим сигналима. Студенти ће 
бити оспособљени за симулацију на системском нивоу, избор топологије блокова према задатим 
спецификацијама као и имплементацију аналогних функција у системима са аналогним и мешовитим 
сигналима.

 Ванчо Литовски, Основи електронике, Теорија, решени задаци и испитна питања, Београд, 2006 .
 Johan Huijsing, OPERATIONAL AMPLIFIERS, Theory and Design, Kluwer Academic Publishers, 2001

Спецификација предмета за књигу предмета
Електротехника и рачунарство
Електроника

Садржај предмета

Основне академске студије
Aналогна електронска кола

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
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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 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
15
15

J. G. Webster, "Instrumentation and Sensors Handbook",  CRC Press.

Јоцић В. Александар, Миленковић В. Владета, Симић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања из електричних и електронских метода мерења и инструментације и 
оспособљеност студената за креативан рад на практичним експериментима, уз обраду и 
критичку анализу мерних података, како у стручним предметима током наставка студија, тако и у 
инжењерској професији.

Рачунске и лабораторијске вежбе са макетама и мерним инструментима које илуструју основне 
мерне методе.

Едукација студената са теоријским и практичним знањима из мерне технике и припрема за 
експериментални рад и обраду мерних резултата. Проучавање принципа рада и поступака 
реализације и примене типичних електричних и електронских метода мерења и 
инструментације, како за едукацију у наставку студија, тако и у професионалним  инжењерским 
пословима.

Садржај предмета
Системи јединица, грешке мерења. Стандарди електричних величина, следивост мерења. 
Електрични мерни инструменти, мерење једносмерних и наименичних напона и струја, мерење 
отпорности, електронски волтметри. Мерење времена, фреквенције, периоде и фазе. Аналогно-
дигитални конвертори, дигитални волтметри, осцилоскопи. Основи рачунарских мерних уређаја 
и система, виртуелни инструменти. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Излагање наставе са слајд презентацијом и дијалог са студентима.
Дијалошке рачунске вежбе наставника (или сарадника) и студената.
Појединачне или групне консултације код наставника или сарадника.
Демонстрација средстава мерења.
Практичне лабораторијске вежбе.

Литература
Б. Димитријевић, "Електрична мерења", Научна књига, Београд, 1990.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Tumanski, "Principles of Electrical Measurements”, Taylor & Francis Group, 2006.

И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, 
Београд, 1996.

Б. Димитријевић, Д. Денић, Г. Ђорђевић, "Електрична мерења - Збирка задатака са Практикумом 
за рад на лабораторијским вежбама", Електронски факултет, Ниш, 1995.

Eлектротехника и рачунарство

Раденковић Н. Драган, Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Симић М. Милан

Електроника – Кола и системи 
Основне академске
Електрична и електронска мерења

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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је спреман за самосталну примену усвојених знања у рачунарским и другим техничким 
предметима.

Вежбе у потпуности пpате програм предавања.

Циљ курса је да научи студенте како да размишљају логички и математички и како да 
примене ове технике у решавању проблема у другим научним и техничким дисциплинама.
У оквиру курса студенти ће се  упознати са математичком логиком, скуповима, низовима, 
модуларном аритметиком.

Садржај предмета

Математичка логика.  Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. 
Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови.  Представљање. 
Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. 
Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. 
Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. 
Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови.  Функције 
генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, 
Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент.  Израчунавање и 
особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели 
бројеви . Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне 
једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни 
разломци. Модуларна аритметика. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака. 

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. А. Андерсон, Дискретна математика са комбинаториком, Рачунарски факултет, Београд, 2005.
Д. Цветковић, С. Симић, Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.

Ћ. Б. Долићанин, И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, ДУНП, Нови Пазар, 2010.

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Р. М. Станковић, Б. М. Ранђеловић, Елементи 
дискретне математике, ВПС, Блаце, 2008.

Eлектротехника и рачунарство

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ранђеловић М. Бранислав

Електроника – Кола и системи
Основне академске
Дискретна математика

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
10 усмени испит 20
20
20

Електроника – Кола и системи 
Основне академске
Објектно оријентисане технике пројектовања система

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

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
S. Bennett, S. McRobb, R. Farmer, "Object-Oriented System Analysis and Design Using UML", 
McGraw-Hill, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Objektno-orijentisane tehnike projektovanja sistema (OOTPS) – skripta dostupna na sajtu  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/education.
M. Damnjanović, S. Đošić, "UML dijagrami – Zbirka rešenih zadataka".

М. Fowler, "UML ukratko: Kratak vodič kroz standardni jezik za modelovanje objekata", Mikro knjiga, 
2005.

Електротехника и рачунарство

M. Damnjanović, S. Đošić, "Objektno orijentisane tehnike projektovanja sistema – praktikum za 
laboratorijske vežbe".

Ђошић М. Сандра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о ОО пројектовању система уопште и фазама пројектовања од прикупљања корисничких 
захтева до имплементације, као и способност реализације свих фаза моделовањем користећи 
ОО програмски језик UML.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину пројектовања уз 
примену алата за аутоматско пројектовање софтвера – Rational Rose. Израдом комплетне 
документације о самостално реализованом пројектном задатку на основу УМЛ описа 
(семинарском раду), стичу и вештину формирања извештаја о реализованом задатку.

Научити основе ОО програмирања и пројектовања софтверских система помоћу UML-а 
користећи алат Rational Rose.

Садржај предмета

Апстракција података. Модули као средство апстракције. Класе и објекти. Наслеђивање и 
полиморфизам. Апстрактне класе и интерфејси. Објектно оријентисани (ОО) језици данас. 
Статичка и динамичка имплементација ОО језика. Концепти моделирања система на УМЛ-у. 
Креирање захтева. Анализа захтева. Објектна интеракција. Специфицирање операција. 
Специфицирање контроле. Приступ ОО пројектовању система коришћењем УМЛ-а. Форме у 
пројекту. Интеракција човек-рачунар. Пројектовање граничних класа. Управљање подацима. 
Имплементација. Компоненте за поновну употребу. Управљање ОО пројектом. Методологије 
развоја система. ОО моделовање система за рад у реалном времену. Примене ОО техника за 
реализацију система за рад у реалном времену.
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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 20
15 усмени испит 20
40

Електроника – Кола и системи 
Основне академске
Дигитална интегрисана кола

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

Јевтић С. МилунНаставник (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 са видео презентацијама. Аудитивне вежбе. Лабораторијске вежбе. Консултације.

Литература
Branko Dokić, Digitalna elektronika, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Stančić, G. Jevtić, M. Logička i impulsna kola - zbirka zadataka, Elektronski fakultet u Nišu, 2003. 
(dostupno u pdf formatu)
Stančić, G. Jevtić, M. Digitalna integrisana kola - laboratorijski praktikum, Elektronski fakultet u Nišu, 
2003.

Јевтић, М. ДИГИТАЛНА ИНТЕГРИСАНА КОЛА, скрипта и ppt  презентација предавања.
Živković, D. i Popović, M, Impulsna i digitalna elektronika, Akademska misao, 2000.

Електротехника и рачунарство

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематска знања о основним елементима дигиталних интегрисаних кола и њиховој примени у 
пројектовању сложених интегрисаних кола и система. Технике реализације дигиталних 
интегрисаних кола са смањеном потрошњом. Како се на бази основних логичких елемената и 
компаратора могу реализовати различита импулсна кола, а која су често саставни део 
данашњих сложених интегрисаних кола. 

Аудитивне вежбе: На аудитивним вежбама се кроз решавање задатака утврђују теоријска 
знања и уче основни елементи за реализацију дигиталних интегрисаних кола и њихова 
практична примена посебно у реализацији импулсних кола.
Лабораторијске вежбе: Практично сагледавање функционалности и особина основних 
дигиталних интегрисаних кола и импулсних кола уз коришћење симулатора електричних кола и 
лабораторијских макета са пратећом лабораторијском опремом. 

Да студенти детаљно сагледају структуру и карактеристике савремених фамилија логичких кола 
различитих технологија израде. Да сагледавајући проблеме и компромисе, науче како ће 
вршити селекцију интегрисаних логичких кола за одређене примене и како ће их међусобно 
повезивати. Научити функционалност, структуру и карактеристике напонских компаратора и 
њихове примене. Научити основна импулсна кола и њихову примену.

ж

Карактеристике дигиталних кола. Прекидачке карактеристике MOS FET -а, диоде и биполарног 
транзистора. Основна логичка кола (ЛК). Временске карактеристике. Дисипација снаге. CMOS 
ЛК (HC, HCT, AC, ACT, AHC, AHCT). Биполарна ЛК: S, LS, AS, ALS, ECL. BiCMOS ЛК: BCT ALB 
ABT ABTE LVT. Билатерални CMOS прекидач. Pass логика, CPL. CMOS ЛК  мале потрошње и 
ниског напона напајања. Транслирање напонских нивоа. Crossbar  трхника (CBT CBTLV ). 
Динамичка лгичка кола. Dmoino  логика. Реализација BUS-а (Bus-hold кола, BTL, GTL). SR и L 
леч. MS SR, D, JK и Т флип-флоп. Schmitt Trigger коло. Потискивање интерференце. 
Напонски компаратори. Мултивибраторска кола. Релаксациони осцилатори. Генератори напона 
линеарног таласног облика. Тајмер кола (Тi 555). Контролери струјних побуда.
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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

Електроника – Кола и системи
Основне академске
Обновљиви извори енергије

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

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

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

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. 
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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

20 писмени испит
20 усмени испит 40

20

Стојановић В. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање знања потребног за израду сложених 3Д модела, манипулацију 3Д објектима и 
основама анимације. 

3Д моделовање. 3Д камерa и ортогонални погледи, координатни систем, манипулација 
објектима. Полигонално моделовање, геометрија примитива, пoмерање пивот објеката, 
полигони, хијерархија.
НУРБС моделовање. Мапирање објеката. 
Камера. Светла. Рендеровање, мрежа сенки, оптимизације.
Анимација. Студијски истраживачки рад: Фотографисање, моделовање и визуелизација зграде у 
Нишу.

Упознавaње са програмима за 3Д моделирање. Усвајање основних знања из полигоналног 
моделовања, геометрије примитива, увода у полигоне. 

Садржај предмета

Увод у програме за 3Д моделовање. Кориснички интерфејс, поглед кроз 3Д камеру и 
ортогонални погледи, координатни систем, манипулација објектима. Основе полигоналног 
моделовања, геометрија примитива, пoмерање пивот објеката, увод у полигоне, хијерархија.
НУРБС моделовање. Мапирање објеката. 
Камера. Светла. Рендеровање, мрежа сенки, оптимизације.
Основе анимације.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; лабораторијске вежбе; консултације.

Литература
Морган Робинсон, “Маја 8 - Визуелни брзи водич“,  Компјутер библиотека, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Lee Lanier, "Maya - Professional Tips and Techniques", Wiley, 2007.

Електротехника и рачунарство

Стојановић В. НиколаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојановић В. Никола

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Анимација I

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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
15 усмени испит 20
20
15

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Микроконтролери

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практично показивање реализованих ембедед система који раде у реалном времену. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми, Семинарски 
рад, Консултације.

Литература
„Архитектура и програмирање микроконтролера фамилије МCS51“, помоћни уџбеник наставника 
у рукопису.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Keil документација.

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре микроконтролера и стицање знања за примену у ембедед 
апликацијама.

Развојни системи, Асемблер, учитавање програма. Рад са уграђеним периферијама. 
Седмосегментни дисплеј, тастатура. Серијска комуникација са PC рачунаром.

Упознавање студената са архитектуром најчешће коришћених микроконтролера и стицање 
основног знања за практичну примену и програмирање ембедед микроконтролерских система 
коришћењем асемблера и C језика.

Садржај предмета

Преглед и историјат развоја 8-битних микропроцесора и микроконтролера. Основне структуре 
најпознатијих микроконтролера на чипу. Intel MCS51, Silicon Laboratories C8051Fxxx, Microchip 
PIC, Atmel AVR, Motorola 68HC. Меморијски модели. Функционална структура: прекидни систем, 
улазно излазне јединице, тајмери, серијски интерфејси. Скуп наредби и  програмирање на 
асемблеру. Основе C програмирања за микроконтролере. Примена микроконтролера.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Назив предмета

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Методе конверзије. Примена конвертора.

ДА конвертори са тежинском и  лествичастиом отпорном и капацитивном мрежом. АДЦ са 
сукцесивном апроксимацијом, Флеш АДЦ, АДЦ са двоструком интеграцијом. Сигма – Делта АДЦ. 
ВФ конвертори. Сигма-Делта конвертор првог реда.

Упознавање студената са основном техником конверзије сигнала из аналогног у дигитални 
домен и обратно, као и стицање практичних знања о савременим колима за ове намене.

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације 
појединих метода. Практично показивање карактеристичних метода конверзије сигнала. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски 
рад. Консултације.

Литература
„Техника конверзије“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Историјат развоја конвертора. Кодирање и квантизација. Теорија одмеравања. Грешке 
конвертора. Архитектура конвертора (АДЦ, ДАЦ, Сигма-Делта). Тестирање конвертора. Кола за 
спрегу. Референтни извори, генератори тактног сигнала, аналогни прекидачи и мултиплексери, 
кола за одмеравање и држање. Примери примене конвертора: Прецизно кондиционирање 
сигнала; Дигитални потенциометар; Дигитални аудио; Дигитални видео дисплеји; Софтверски 
радио; Директна дигитална синтеза.

Врста и ниво студија

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

активност у току 
предавања

Садржај предмета

колоквијуми
семинари

практична настава

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан
Петровић Д. Бранислав
Технике конверзије
Основне академске

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)

Изабрани чланци. Каталози познатих произвођача конвертора.

Електроника - Мултимедијалне технологије 
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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 10
20 усмени испит 20
40

0

Данковић Б. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематски прилаз моделирању компоненти САУ. Операције са структурним блок дијаграмима. 
Формирање функција преноса. Анализа система у временском, фреквентном и комплексном 
домену. Пројектовање и подешавање контролера. Практичне примене аутоматског управљања 
у индустрији. Упознавање са MATLAB софтверским алатима.

Основне релације и примена Лапласове трансформације. Примена графа тока сигнала и 
Масоновог правила у решавању структурних блок дијаграма. Електромеханичке аналогије и 
одређивање функција преноса електричних кола.  Простор стања система. Одређивање 
матричних модела линеарних електричних мрежа. Трансформација мат. модела из простора 
стања у комплексни домен. Директно програмирање. Редно програмирање. Паралелно 
програмирање. Одзиви елемената и система (импулсни, одскочни, нагибни и фреквентни 
одзив). Анализа стабилности система применом Хурвицовог и Раусовог критеријума. Примена 
Никвистовог критеријума. Метода геометријског места корена (ГМК). Примена ГМК у синтези 
компензатора. Основне релације z-трансформације и инверзне z-трансформације. Функција 
преноса дискретних система. Испитивање стабилности дискетних САУ применом Џуријевог 
теста и билинеарне трансформације.

Упознавање са основном идејом аутоматског управљања, са компонентама система 
аутоматског управљања, моделирањем система, анализом и синтезом система.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти 
линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. 
Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност 
система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена 
квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа 
дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза 
дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и 
подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 1. део-Линеарни временски континуални САУ, Изд. ЕФ 
–Ниш, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Методичка збирка задатака, ЕФ Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Приручник за лабораторијске вежбе, ЕФ Ниш, 1995.

Милић Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, ЕФ Ниш, 2005.
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 3. део- Компоненте САУ, Изд. ЕФ -Ниш, 2002.

Електротехника и рачунарство

Антић С. Драган, Митић Б. ДаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша, Данковић Б. Никола

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Аутоматско управљање

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Нумеричка математика

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Маринковић Д. Слађана

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

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.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

41



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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
5 усмени испит 40

50

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

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

Петковић М. Предраг, Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Лабораторијске вежбе; Консултације; Индивидуални 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

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

Милић Љ. Миљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање дигиталних интегрисаних кола, како на нивоу ћелија, 
тако и на нивоу претпројектованих структура. Очекује се да студенти науче да димензионишу 
транзисторе у дигиталним колима, користе програме за аутоматску синтезу, верификацију и 
физичко пројектовање интегрисаних кола, као и да науче како да напишу и презентују резултат 
рада.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину пројектовања уз 
примену професионалног алата за пројектовање интегрисаних кола  Mentor Graphics ASIC 
Design Kit.

Усвајање и систематизовање знања везаних за пројектовање дигиталних интегрисаних кола, 
потпуно и делимично пројектованих по наруџбини.

Садржај предмета

Основе CMOS процеса. Mаске за фабрикацију. Физичка правила пројектовања. Симболичко 
пројектовање. Електрична карактеризација ћелија. Компромис између брзине, потрошње и 
површине. Потпуно пројектовање по наруџбини. Екстракција параметара, верификација после 
генерисања лејаута. ERC i DRC. Пројектовање засновано на ћелијама. VHDL опис. 
Верификација. Аутоматска синтеза. Предвиђање кашњења, потрошње и површине интегрисаног 
кола. Размештај и повезивање. Планирање површине. Интегритет сигнала. Пројектовање везе 
напајања. Пројектовање везе такта за превенцију ефекта clock-skew. Превенција проблема 
преслушавања. Превенција ефекта антена. Распоред стопица.

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

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

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

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан
Петровић Д. Бранислав
Технике конверзије
Основне академске

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације 
појединих метода. Практично показивање карактеристичних метода конверзије сигнала. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски 
рад. Консултације.

Литература
„Техника конверзије“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Каталози познатих произвођача конвертора.

Електроника - Ембедед системи

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Методе конверзије. Примена конвертора.

ДА конвертори са тежинском и  лествичастиом отпорном и капацитивном мрежом. АДЦ са 
сукцесивном апроксимацијом, Флеш АДЦ, АДЦ са двоструком интеграцијом. Сигма – Делта АДЦ. 
ВФ конвертори. Сигма-Делта конвертор првог реда.

Упознавање студената са основном техником конверзије сигнала из аналогног у дигитални 
домен и обратно, као и стицање практичних знања о савременим колима за ове намене.

Садржај предмета
Историјат развоја конвертора. Кодирање и квантизација. Теорија одмеравања. Грешке 
конвертора. Архитектура конвертора (АДЦ, ДАЦ, Сигма-Делта). Тестирање конвертора. Кола за 
спрегу. Референтни извори, генератори тактног сигнала, аналогни прекидачи и мултиплексери, 
кола за одмеравање и држање. Примери примене конвертора: Прецизно кондиционирање 
сигнала; Дигитални потенциометар; Дигитални аудио; Дигитални видео дисплеји; Софтверски 
радио; Директна дигитална синтеза.
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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 10
20 усмени испит 20
40

0

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Аутоматско управљање

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

Антић С. Драган, Митић Б. ДаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша, Данковић Б. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 1. део-Линеарни временски континуални САУ, Изд. ЕФ 
–Ниш, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Методичка збирка задатака, ЕФ Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Приручник за лабораторијске вежбе, ЕФ Ниш, 1995.

Милић Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, ЕФ Ниш, 2005.
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 3. део- Компоненте САУ, Изд. ЕФ -Ниш, 2002.

Електротехника и рачунарство

Данковић Б. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематски прилаз моделирању компоненти САУ. Операције са структурним блок дијаграмима. 
Формирање функција преноса. Анализа система у временском, фреквентном и комплексном 
домену. Пројектовање и подешавање контролера. Практичне примене аутоматског управљања 
у индустрији. Упознавање са MATLAB софтверским алатима.

Основне релације и примена Лапласове трансформације. Примена графа тока сигнала и 
Масоновог правила у решавању структурних блок дијаграма. Електромеханичке аналогије и 
одређивање функција преноса електричних кола.  Простор стања система. Одређивање 
матричних модела линеарних електричних мрежа. Трансформација мат. модела из простора 
стања у комплексни домен. Директно програмирање. Редно програмирање. Паралелно 
програмирање. Одзиви елемената и система (импулсни, одскочни, нагибни и фреквентни 
одзив). Анализа стабилности система применом Хурвицовог и Раусовог критеријума. Примена 
Никвистовог критеријума. Метода геометријског места корена (ГМК). Примена ГМК у синтези 
компензатора. Основне релације z-трансформације и инверзне z-трансформације. Функција 
преноса дискретних система. Испитивање стабилности дискетних САУ применом Џуријевог 
теста и билинеарне трансформације.

Упознавање са основном идејом аутоматског управљања, са компонентама система 
аутоматског управљања, моделирањем система, анализом и синтезом система.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти 
линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. 
Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност 
система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена 
квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа 
дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза 
дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и 
подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.
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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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Електроника - Ембедед системи 
Основне академске
Нумеричка математика

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Маринковић Д. Слађана

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

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.
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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

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. 
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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
15 усмени испит 20
20
15

Електроника
Основне академске
Основи енергетске електронике

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
М.Радмановић, Д.Манчић, Основи енергетске електронике, Електронски факултет, Ниш, у 
штампи, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, Power electronics: Converters, Applications, and Design, 
John Wiley & Sons., New York, 2003.

Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Д.Манчић, Збирка задатака из енергетске електронике, Електронски факултет, 
Ниш, 1995.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама енергетске електронике. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене основних кола енергетске електронике.

Основна кола енергетске електронике; Једнофазни регулатор напона; Трофазни регулатор 
напона; Једнофазни диодни исправљач; Трофазни диодни исправљач;

Усвајање основних знања о енергетској електроници, електронским енергетским компонентама 
и основним колима у којима се оне примењују. 

Садржај предмета
Увод у енергетску електронику. Електронске енергетске компоненте (диода, биполарни 
транзистор, тиристор, MOSFET, IGBT). Техника примене енергетских компонената (хлађење, 
заштита, групни рад компонената). Основна кола са диодама и тиристорима. Контролери 
наизменичног напона. Природна и принудна комутација. Извори једносмерног напона напајања 
(диодни исправљачи, тиристорски исправљачи).
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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 30

5 усмени испит 30
20
10

Електроника
Основне академске
Мултимедијални 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

Цветковић С. Стевица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе.

Литература
P. Havaldar, G. Medioni: Multimedia systems, 2010 Course Technology, Cengage Learning.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Shi Yun Q. Image and video compression for multimedia engineering, CRC Press, 2008.
Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 3rd edition, Prentice-Hall, 2008.

S. Nikolić, S. Cvetković: Multimedijalni sistemi, skripta.

Eлектротехника и рачунарство

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о основним концептима креирања, компресије, презентовања и обраде мултимедијалних 
информација. Разумевање алгоритама компресије слике, видео и аудио сигнала.

Вежбе на рачунару у програмском пакету Матлаб. Практична имплементација алгоритама 
компресија.

Пренети теоријско и практично знање о основним концептима мултимедијалних система. 
Анализирати поступке креирања, компресије, презентовања и обраде мултимедијалних 
информација. Детаљно представити алгоритме компресије слике, видеа и звука.

Садржај предмета

Појам дигиталних мултимедијалних информација и система.  Аквизиција дигиталних података, 
одмеравање и квантизација. Формати за снимање и приказ слике, видеа и аудио информација. 
Колориметрија - простори боја (RGB, rg, HSV, YCbCr, CMYK, итд.). Основи теорије информација - 
степен компресије, ентропија. Увод у компресију - компресија без губитака и са губицима. VLC 
кодовање - Хафманов поступак. Аритметичко и бинарно-аритметичко кодовање. Речничкo 
кодовање - LZW. Предиктивно кодовање - DPCM. Компресија слике - GIF i JPEG. Koмпресија 
аудио сигнала MP3. Компресија видео сигнала МPEG-2 и МPEG-4.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

48



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

10 писмени испит
10 усмени испит 40

40

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Видео продукција

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; лабораторијске вежбе; консултације.

Литература
Адобе креативни тим, Адобе Фотошоп ЦС4 учионица у књизи, Београд, ЦЕТ, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Јовановић Г. Упутства, примери и видео туториали, веб страница предмета и ДВД, 2013.
Адобе креативни тим, Адобе Афтер Ефектс 6.0 учионица у књизи, Београд, ЦЕТ, 2004.
Адобе креативни тим, Адобе Премјер Про 2.0 учионица у књизи, Београд, ЦЕТ, 2006.

Електротехника и рачунарство

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да овладају основним и напредним могућностима софтвера за видео и тонску 
продукцију. Треба да науче да креирају мултимедијалне садржаје у видео и аудио формату, 
интерактивне ДВД и видео туторијале.

Слике у видео продукцији. Алат за видео монтажу. Креирања видеа од анимираних слика. 
Употреба изворног прозора, монтажа сложених видео и аудио пројекта. Ефекти са звуком. 
Ефекти са сликом. Транзиције. Титлови. Пројектни задатак 1.
Алати за израду специјалних видео ефеката. Примери анимације слика, текста и видеа.  
Употреба 3Д слојева. Јава скрипт за контролу видеа. Стабилизација слике. Праћење покрета на 
слици. Мапирање времена. Брисање кључне боје. Трикови са честицама. Употреба 3Д модела. 
Пример статичког и анимираног ДВД менија. Снимање видео туторијала. Пројектни задатак 2.

Стицање знања и вештина у области мултимедијалног дизајна и технологије. Предвиђена је 
обука на софтверским алатима за видео и аудио продукцију. Презентација могућности ових 
алата у изради мултимедијалних садржаја у видео и аудио формату (монтажа и специјални 
ефекти), интерактивних ДВД менија, мултимедијалних презентација и видео туторијала.

Садржај предмета

Слике у видео продукцији. Алат за монтажу. Кључне слике. Изворни панел, улазна и излазна 
тачка. Статички и динамички титлови. Видео и аудио ефекти и транзиције.
Специјални видео ефекти. Врсте и особине слојева. Употреба маске, четкице, гумице, 
клонирања. Анимације са аутоматском оријентацијом и веза са „родитељским“ слојем. 
Анимација текст слојева, кинетичка типографија. Слојеви у 3Д простору. Камера у 3Д. Светло у 
3Д. Јава скрипт за видео продукцију. Стабилизација слике и праћење објекта. Алати за 
анимирање „лутке“. Мапирања времена. Брисање позадине техником кључне боје. Употреба 3Д 
модела. Интерактивни мултимедијални  ДВД менији. Снимање видео туторијала.
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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
15 усмени испит 20
20
15

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре микроконтролера и стицање знања за примену у ембедед 
апликацијама.

Развојни системи, Асемблер, учитавање програма. Рад са уграђеним периферијама. 
Седмосегментни дисплеј, тастатура. Серијска комуникацијуа са PC рачунаром.

Упознавање студената са архитектуром најчешће коришћених микроконтролера и стицање 
основног знања за практичну примену и програмирање ембедед микроконтролерских система 
коришћењем асемблера и C језика.

Садржај предмета

Преглед и историјат развоја 8-битних микропроцесора и микроконтролера. Основне структуре 
најпознатијих микроконтролера на чипу. Intel MCS51, Silicon Laboratories C8051Fxxx, Microchip 
PIC, Atmel AVR, Motorola 68HC. Меморијски модели. Функционална структура: прекидни систем, 
улазни излазне јединице,  тајмери, серијски интерфејси. Скуп наредби и  програмирање на 
асемблеру. Основе C програмирања за микроконтролере. Примена микроконтролера.

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практично показивање реализованих ембедед система који раде у реалном времену. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски 
рад. Консултације.

Литература
„Архитектура и програмирање микроконтролера фамилије МCS51“, помоћни уџбеник наставника 
у рукопису.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Keil документација.

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, Јовановић Д. Борисав

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Микроконтролери

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
5 усмени испит 40

50

Електроника - Kола и системи
Основне академске
Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

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

Петковић М. Предраг, Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Лабораторијске вежбе; Консултације; Индивидуални 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

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

Милић Љ. Миљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање дигиталних интегрисаних кола како на нивоу ћелија 
тако и на нивоу претпројектованих структура. Очекује се да студенти науче да димензионишу 
транзисторе у дигиталним колима, користе програме за аутоматску синтезу, верификацију и 
физичко пројектовање интегрисаних кола, као и да науче како да напишу и презентују резултат 
рада.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину пројектовања уз 
примену професионалног алата за пројектовање интегрисаних кола  Mentor Graphics ASIC 
Design Kit.

Усвајање и систематизовање знања везаних за пројектовање дигиталних интегрисаних кола, 
потпуно и делимично пројектованих по наруџбини.

Садржај предмета

Основе CMOS процеса. Mаске за фабрикацију. Физичка правила пројектовања. Симболичко 
пројектовање. Електрична карактеризација ћелија. Компромис између брзине, потрошње и 
површине. Потпуно пројектовање по наруџбини. Екстракција параметара, верификација после 
генерисања лејаута. ERC i DRC. Пројектовање засновано на ћелијама. VHDL опис. 
Верификација. Аутоматска синтеза. Предвиђање кашњења, потрошње и површине интегрисаног 
кола. Размештај и повезивање. Планирање површине. Интегритет сигнала. Пројектовање везе 
напајања. Пројектовање везе такта за превенцију ефекта clock-skew. Превенција проблема 
преслушавања. Превенција ефекта антена. Распоред стопица.
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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".

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Електроника
Основне академске
Стручна пракса

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
20 усмени испит 40

30

Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањем и вештинама за самосталну реализацију виртуелних инструмената 
коришћењем LabVIEW развојног окружења. Студенти стичу способност креирања виртуелних 
инструмената и извођење аквизиције и мерења употребом истих.

Увод у LabVIEW развојно окружење (фронт панел, блок дијаграм, палете са елементима),
реализација виртуелног инструмента у LabVIEW окружењу. Data-flow концепт програмирања и
модуларно програмирање. Аквизиција података у LabVIEW окружењу. Петље. Низови и рад са
фајловима, приказивање таласних облика сигнала (Waveform Graphs). Стрингови, кластери,
контрола грешака, case структуре и секвенце. Формуле. Штампање и документовање резултата.
Основне програмске архитектуре, повезивање и пренос података преко мреже.

Стицање неопходних знања за креирање виртуелних инструмената. Упознавање са концептом 
виртуелне инструментације и data-flow обраде података и програмирања.

Садржај предмета

Концепт виртуелног инструмента, предности виртуелних инструмената у односу на класичне. 
Основни појмови аквизиције података - резолуција, брзина семпловања, A/D konverzija. Спрега 
хардвера и софтвера виртуелног инструмента. Концепт data-flow обраде података и  графичког 
програмирања. Обрада добијених података, документовање и представљање.

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, семинарски радови.

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
National Instruments: "LabVIEW User Manual", http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

National Instruments: "LabVIEW Measurements Manual", http://www.ni.com/pdf/manuals/322661a.pdf.

Електротехника и рачунарство

Миловановић П. ДрагишаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић А. Марко

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Виртуелни инструменти

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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
15 усмени испит 20
20
15

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре микроконтролера и стицање знања за примену у ембедед 
апликацијама.

Развојни системи, Асемблер, учитавање програма. Рад са уграђеним периферијама. 
Седмосегментни дисплеј, тастатура. Серијска комуникација са PC рачунаром.

Упознавање студената са архитектуром најчешће коришћених микроконтролера и стицање 
основног знања за практичну примену и програмирање ембедед микроконтролерских система 
коришћењем асемблера и C језика.

Садржај предмета

Преглед и историјат развоја 8-битних микропроцесора и микроконтролера. Основне структуре 
најпознатијих микроконтролера на чипу. Intel MCS51, Silicon Laboratories C8051Fxxx, Microchip 
PIC, Atmel AVR, Motorola 68HC. Меморијски модели. Функционална структура: прекидни систем, 
улазно излазне јединице, тајмери, серијски интерфејси. Скуп наредби и  програмирање на 
асемблеру. Основе C програмирања за микроконтролере. Примена микроконтролера.

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практично показивање реализованих ембедед система који раде у реалном времену. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми, Семинарски 
рад, Консултације.

Литература
„Архитектура и програмирање микроконтролера фамилије МCS51“, помоћни уџбеник наставника 
у рукопису.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Keil документација.

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, Јовановић Д. Борисав

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Микроконтролери

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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 10
20 усмени испит 20
40

0

Данковић Б. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематски прилаз моделирању компоненти САУ. Операције са структурним блок дијаграмима. 
Формирање функција преноса. Анализа система у временском, фреквентном и комплексном 
домену. Пројектовање и подешавање контролера. Практичне примене аутоматског управљања 
у индустрији. Упознавање са MATLAB софтверским алатима.

Основне релације и примена Лапласове трансформације. Примена графа тока сигнала и 
Масоновог правила у решавању структурних блок дијаграма. Електромеханичке аналогије и 
одређивање функција преноса електричних кола.  Простор стања система. Одређивање 
матричних модела линеарних електричних мрежа. Трансформација мат. модела из простора 
стања у комплексни домен. Директно програмирање. Редно програмирање. Паралелно 
програмирање. Одзиви елемената и система (импулсни, одскочни, нагибни и фреквентни 
одзив). Анализа стабилности система применом Хурвицовог и Раусовог критеријума. Примена 
Никвистовог критеријума. Метода геометријског места корена (ГМК). Примена ГМК у синтези 
компензатора. Основне релације z-трансформације и инверзне z-трансформације. Функција 
преноса дискретних система. Испитивање стабилности дискетних САУ применом Џуријевог 
теста и билинеарне трансформације.

Упознавање са основном идејом аутоматског управљања, са компонентама система 
аутоматског управљања, моделирањем система, анализом и синтезом система.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти 
линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. 
Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност 
система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена 
квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа 
дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза 
дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и 
подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 1. део-Линеарни временски континуални САУ, Изд. ЕФ 
–Ниш, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Методичка збирка задатака, ЕФ Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Приручник за лабораторијске вежбе, ЕФ Ниш, 1995.

Милић Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, ЕФ Ниш, 2005.
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 3. део- Компоненте САУ, Изд. ЕФ -Ниш, 2002.

Електротехника и рачунарство

Антић С. Драган, Митић Б. ДаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша, Данковић Б. Никола

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Аутоматско управљање

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 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Нумеричка математика

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Маринковић Д. Слађана

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

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.
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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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

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.

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Пословне комуникације

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

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.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

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 разво,. Ниш, Електронски факултет.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Инжењерско образовање и одрживи развој

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
наставаПрактична 
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
20
20

Стојановић В. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени да самостално снимају своје фотографије поштујући основна правила 
и начела у настајању фотографије. Знаће да препознају тренутак и начин  настајања 
фотографије, како  је и зашто обрадити у постпродукцији у циљу унапређења визуелног 
доживљаја  и како интервенисати графиком са или без фотографије. Самостално дизајнирање 
логотипа и смештање у одређени формат, употреба графичког дизајна на филму, телевизији, 
штампи и интернету.

Практична настава биће извођена континуирано током целог семестра, студенти ће кроз 
практичан рад са апаратом фотографисати и правити фотографије на  задате теме: 
архитектура, документарна, новинска и информативна, уметничка фотографија. Следи процес 
анализе фотогафија,  дорађивање у PhotoShopu, корекција и постпродукција. Графички дизајн 
на фотографији и без фотографије, шпице за телевизију, телопи, плакати, билбоарди, 
визиткарте итд.

Упознавање студената са вредностима фотографије, како настаје, који су основни принципи 
настајања, обрада фотографије кроз алате за фотографију, PhotoShop. Које су могућности за 
искоришћење фотографије и у какве сврхе, Упознати студенте са основним жанровима 
фотографије, документарна, модна, уметничка, информативна. Упознавање са графичким 
дизајном, његовом употребом на фотографији, филму и телевизији, штампи и интернету. Дизајн 
логотипа на разним форматима. Колористика.

Садржај предмета

Основни појмови ликовне уметности у фотографији, настанак и развој фотографије, светло, 
анализа светлости по таласним дужинама, извори светла, температура боје. Фотографска 
камера, емулзија, објективи, ДоФ, експозиција, бленда. Кадар и планови, композиција 
фотографије. Дигитална фотографија, обрада фотографије у постпродукцији. Дизајнирање 
графике са и без фотографије, сврха графике.  Дизајн на медијима као део тотал дизајна.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе.

Литература
Fotografija - Dragoljub Kažić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Photoshop CS : knjiga za digitalne fotografije / Scott Kelby ; [prevod Saša Prudkov]. - 1. izd. - Čačak : 
Kompjuter Biblioteka, 2004.

http://tutoriali.org/Digitalna_fotografija.html.

Електротехника и рачунарство

Јовановић С. Горан, Стојановић В. НиколаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојановић В. Никола

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Фотографија и графички дизајн

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 усмени испит 30
20
20

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Медицинска електроника

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

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинарски рад - пројека

Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М.Дамњановић, Б. Јовановић, Електроника у медицини, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Б. Михајловић, Физикална терапија, Ободскo слово, 2002.
Д. Раденковић ет. Ал. Електомедицинска инструменатција, Електронски факултет, 2007.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени елетронских сигнала у медицини и компетентност за пројектовање основних 
електронских кола применљивих у медицини.

Лабораторијске вежбе и израда пројекта.  Знање стечено на предавањима студенти употпуњују 
на лабораторијским вежбама, а затим знање примењују у реализацији пројекта. Вежбе укључују 
пројектовање ЕКГ појачавача и филтара који се данас користе у ЕКГ уређајима. Пројекти 
укључују практичне примере програмирања ПИЦ микроконтролера и програмирања АНДРОИД 
мобилних уређаја у применама које су везане за прикупљање, обраду и пренос биомедицинских 
сигнала: реализација једноканалног ЕКГ монитора употребом ПИЦ микроконтролера и ТФТ 
дискпеја, реализација ЕКГ холтер уређаја употребом микроконтролера и микроСД картице, 
реализација ЕКГ телеметријских уређаја.

Стицање знања о основама електронике у медицини, употреби електричних сигнала у медицини 
и најбитнијом карактеристикама медицинских електронских уређаја: поузданости и сигурности.

Садржај предмета

Ћелија као извор биоелектричног потенцијала. Електрични проводни систем срца. Стандардни 
ЕКГ одводи.  Инструментациони појачавач. Нискошумни операциони појачавач. Пропусни опсег 
појачавача. Проблеми шумова и интерференција код аналогних кола. Филтрирање сигнала 
биопотенцијала (пројектовање ВФ филтара, конструкција активних и пасивних филтара, кола за 
пригушење хармоника). Детекција пејсмејкер импулса, кола за ограничавање нагиба сигнала. 
Хардвер за дигиталну обраду сигнала. Реализација дигиталних филтара. Поузданост и 
сигурност медицинских електронских уређаја. Пројектовање система напајања.
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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 30
10 усмени испит 20
30

Јовановић Д. Милица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Исход овог предмета је усвајање знања неопходних за: а) разумевање основних мрежних 
протокола, стандарда и апликационих сервиса који се данас примењују на Интеренту и вебу; б) 
разумевање клијент-сервер архитектуре; в) креирање једноставних веб страница коришћењем 
HTML-а и JavaScript-а.

Практична настава је фокусирана на креирање елемената веб страница употребом HTML-а и 
JavaScript-а. Лабораторијске вежбе посвећене HTML-у: а) форматирање текста, б) листе, в) 
слике и хипервезе, г) табеле, д) оквири и ђ)форме. Лабораторијске вежбе посвећене JavaScript-
у: а) основе JavaScript-а, б) рад са објектом document, в) манипулација HTML формама, г) рад са 
објектом window и манипулација HTML оквирима, д) манипулација сликама. Практична настава 
такође обухвата и један пројекат креирања комплетног веб сајта.

Циљ овог предмета је упознавање студената са основним мрежним протоколима који се користе 
на Интернету и техникама за репрезентацију и манипулацију подацима на вебу.

Садржај предмета

Историјат преноса података и умрежавања, еволуција Интернета и веба. Преглед рачунарских 
комуникација, мрежних архитектура, стандарда и протокола. Референтни модле TCP/IP. 
Мрежни слој: протоколи IP и ICMP, Ping, Traceroute, NAT. Протокол IPv6. Протоколи за 
рутирање: рутирањен на основу вектора удаљености, рутирање на основу стања линка, 
бродкаст и мултикаст рутирање. Транспортни слој: мултиплексирање/демултиплексирање, UDP, 
поуздани пренос података, TCP. Апликациони слој: принципи мрежних апликација, клијент-
сервер модел, протоколи DNS, HTTP, FTP; електронска пошта, протоколи: SMTP, POP3, IMAP. 
„Peer-to-peer“ модел. Веб: веб сервер и веб прегледач, URL, „cookie“, статички, активни и 
динамички веб документи. XML и XSL. Прокси сервер и кеширање веб страница. HTML. Основе 
JavaScript-a. Мултимедијалне комуникације: стриминг, VoIP, управљање квалитетом сервиса. 
Сигурност рачунарских мрежа: аутентикација и заштита података, „firewall“, VPN.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, пројектни задатак, 
консултације.

Литература
B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, 4/e, McGraw-Hill, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Милица

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Интернет и веб технологије

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

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Аутоелектроника

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

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

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

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. 
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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

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

30
20

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студент је овладао техникама компресије сигнала и у потпуности 
разуме принципе изворног кодовања, компресије и преноса аудио, говорног и видео сигнала.

Решавање конкретних проблема из методских јединица са предавања. Софтверска 
имплементација алгоритама компресије.

Стицање теоријских и практичних знања из области кодовања и компресије сигнала.

Садржај предмета
 Кодовање извора са фиксном и промењивом дужином кодне речи. Увод у линеарно 
предиктивно кодовање. Примена дигиталних филтара у конструкцији линеарних предиктора. 
Процена параметара дискретних сигнала за адаптивно изворно кодовање. Адаптивна 
диференцијална PCM техника кодовања. Компресија без губитака. Компресија заснована на 
Хафмановом и аритметичком кодовању. Лемпел-Зивови кодови. Компресија са губицима. 
Скаларна и векторска квантизација. Компресија заснована на трансформационом кодовању. 
Компресија заснована на wavelets трансформацији. Компресија аудио и говорног сигнала. 
Компресија видео сигнала. 

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д. Б. Драјић, П. Н. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, треће проширено издање, 
Академска мисао, Београд, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

K. Sayood, Introduction to Data Compression, Elsevier, Morgan Kaufmann, 2006.
Д. Радуновић, Таласићи (wavelets), Академска мисао, Београд, 2005.

J. Anderson, S. Mohan, Source and Channel Coding an Algorithmic Approach, Kluwer Academic. 
Publishers, Boston, 1991.

N.S. Jayant, P. Noll, Digital Coding of Waveforms, Prentice-Hall, New Jersey, 1984.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Ж. Александра

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Koдовање и компресија сигнала

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 30
усмени испит 30

20

Рачунарска графика

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

Електротехника и рачунарство
Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске

Ранчић Д. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

лаб. Вежбе
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић М. Александар, Михајловић Т. Владан

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Ранчић Дејан, Power point презентације за предмет, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Hill, F. S., Computer Graphics - using OpenGL, Prentice Hall Publishing Company, 2001.
Shirley, P., Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters Publishing Company, 2002.

Ed Angel, Interactive Computer Graphics, A Top-down Approach with OpenGL (Third Edition), 
Addison-Wesley Publishing Company, 2003.

Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., Computer Graphics - Principles and Practice, second 
edition in C, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

Димитријевић М. Александар, Михајловић Т. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа рачунарске графике. Познавање основних техника и алгоритама 
рачунарске графике. Оспособљеност за самостално програмирање графичких апликација 
коришћењем Microsoft GDI 2D графичког API-ја. Оспособљеност за самостално програмирање 
графичких апликација коришћењем OpenGL 3D графичког API-ја.

Рачунске вежбе, лабораторијске вежбе. Практичан рад на програмирању графичких апликација 
коришћењем програмског језика Visual C/C++ и GDI и OpenGL графичких API-ја.

Увођење студената у област рачунарске графике и упознавање са основним техникама и 
алгоритмима из ове области.

Садржај предмета

Увод у интерактивну рачунарску графику и системе за рачунарску графику. Хардвер за 
рачунарску графику. Растерски графички алгоритми за цртање, испуну и исецање 2D примитива 
(линија, круг елипса). 2D и 3D геометријске трансформације. Компоновање трансформација. 
Алгоритми за остваривање реалности приказа. Модели боја. Светло и модели осветљења. 
Модели сенчења. Алгоритми за генерисање сенки. Моделирање кривих и површи (Splajn, 
Bezierove и NURBS криве и површи). Алати и софтвер за рачунарску графику. Графички API 
(GDI, GDI+, OpenGL). Интерактивно графичко програмирање.
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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 0
25 усмени испит 30

0
40

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Мобилни електронски уређаји

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

Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Б. Бојан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару и развојном окружењу; 
Консултације; Индивидуални и групни пројекти.

Литература
S. Canumalla, P. Viswanadham, Portable Consumer Electronics , PennWell Corp., 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Dell, D Rand, Understanding Batteries , Royal Society of Chemistry, 2001.
C. Piguet, Low Power Electronics Design , CRC Press, 2004.
J. Rabaey, Low Power Design Essentials , Springer, 2009.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Б. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања омогућиће студентима да стекну представу о потреби за налажењем 
компромиса између брзине рада, потрошње електричне енергије и површине интегрисаног кола 
(чипа) које улази у састав једног мобилног електронског уређаја. 

Знање стечено на предавањима студенти продубљују кроз рад у лабораторији, уз употребу
различитих софтверских алата намењених пројектовању дигиталних система. Током
пројектовања и имплементације студенти врше и анализу перформанси имплементираних
система. Главни циљ је да студенти стекну представу о утицају технолошких параметара,
архитектурних модификација и различитих имплементационих алгоритама на укупне
перформансе дизајна. Практична искуства стичу коришћењем FPGA ALTERA DE1 развојне
плоче са одговарајућим софтверским алатима.

Циљ овог предмета је упознати студенте са основним техничким карактеристикама мобилних 
електронских уређаја, као и са захтевима (у погледу потрошње, брзине рада и површине 
интегрисаног кола) са којима се суочавају пројектанти ових уређаја. Затим је циљ да се студенти 
стекну знања о техникама за реализацију претходних захтева.

Садржај предмета
Развој интегрисаних кола. Еволуција брзине рада, потрошње електричне енергије и површине 
дигиталног интегрисаног кола. Појава портабилних електронских уређаја. Ште се од њих 
очекује? Батеријско напајање и основне карактеристике батерија. Типови потрошње електричне 
енергије једног мобилног електронског уређаја. Реалност потребе за минимизацијом тј. 
оптимизацијом потрошње електричне енергије. Low power  пројектовање: преглед различитих 
минимизационих техника које се примењују на технолошком, блоковском и нивоу архитектуре 
пројекта. Стања смањене потрошње мобилног електронског уређаја; power down, sleep, idle .. . 
Потреба за изналажење компромиса између потрошње, брзине рада и површине једног 
интегрисаног кола. 
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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 усмени испит 30
20
20

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Медицинска електроника

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

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинарски рад - пројека

Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М.Дамњановић, Б. Јовановић, Електроника у медицини, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Б. Михајловић, Физикална терапија, Ободскo слово, 2002.
Д. Раденковић ет. Ал. Електомедицинска инструменатција, Електронски факултет, 2007.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени елетронских сигнала у медицини и компетентност за пројектовање основних 
електронских кола применљивих у медицини.

Лабораторијске вежбе и израда пројекта.  Знање стечено на предавањима студенти употпуњују 
на лабораторијским вежбама, а затим знање примењују у реализацији пројекта. Вежбе укључују 
пројектовање ЕКГ појачавача и филтара који се данас користе у ЕКГ уређајима. Пројекти 
укључују практичне примере програмирања ПИЦ микроконтролера и програмирања АНДРОИД 
мобилних уређаја у применама које су везане за прикупљање, обраду и пренос биомедицинских 
сигнала: реализација једноканалног ЕКГ монитора употребом ПИЦ микроконтролера и ТФТ 
дискпеја, реализација ЕКГ холтер уређаја употребом микроконтролера и микроСД картице, 
реализација ЕКГ телеметријских уређаја.

Стицање знања о основама електронике у медицини, употреби електричних сигнала у медицини 
и најбитнијом карактеристикама медицинских електронских уређаја: поузданости и сигурности.

Садржај предмета

Ћелија као извор биоелектричног потенцијала. Електрични проводни систем срца. Стандардни 
ЕКГ одводи.  Инструментациони појачавач. Нискошумни операциони појачавач. Пропусни опсег 
појачавача. Проблеми шумова и интерференција код аналогних кола. Филтрирање сигнала 
биопотенцијала (пројектовање ВФ филтара, конструкција активних и пасивних филтара, кола за 
пригушење хармоника). Детекција пејсмејкер импулса, кола за ограничавање нагиба сигнала. 
Хардвер за дигиталну обраду сигнала. Реализација дигиталних филтара. Поузданост и 
сигурност медицинских електронских уређаја. Пројектовање система напајања.
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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

Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о електроенергетским претварачима. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене електроенергетских претварача.

Једнофазни тиристорски исправљач; Трофазни тиристорски исправљач; Чопер; Једнофазни 
инвертор; Трофазни мостни инвертор.

Усвајање основних знања о електроенергетским претварачима, начинима њихове реализације и 
практичној примени.

Садржај предмета
Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC). Једносмерни претварачи 
(DC/DC). Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи. Начини реализације претварача. 
Тиристорски претварачи. Инвертори (DC/AC). Врсте инвертора. Напонски инвертори 
(једнофазни и вишефазни). Струјни инвертори. Резонантни инвертори. Наизменични претварачи 
(AC/AC). Циклоконвертори. Матрични претварачи. Примена претварача у напајању 
једносмерних и наизменичних мотора. Примена претварача у производњи, преносу и 
дистрибуцији електричне енергије.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д.Манчић, М.Радмановић, Електроенергетски претварачи, Електронски факултет, Ниш, у 
штампи, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, Power electronics: Converters, Applications, and Design, 
John Wiley & Sons., New York, 2003.

Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Д.Манчић, Збирка задатака из енергетске електронике, Електронски факултет, 
Ниш, 1995.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Електроенергетски претварачи

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

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.

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

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Примењена електромагнетика

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

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

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Аутоелектроника

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

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Основне карактеристике сензора и методе обраде података. Реализација система за аквизицију 
података. 

Мерење температуре а) термопар, б) НТЦ отпорник, Мерење диференцијалног  притиска, 
Мерење силе, аналогно и дигитално филтрирање, бежични систем за аквизицију температуре.

Упознавање студената са основним методама аквизиције електричних и неелектричних 
величина. Упознавање са основним сензорским компонентама и проблемима обраде њихових 
сигнала. Сагледавање основних принципа интеграције комплетног система за аквизицију 
података.

Садржај предмета

Дефиниција и основне структуре система за аквизицију података. Општи принципи мерења, 
домени података. Типови система за аквизицију. Основни градивни блокови система. Сензори и 
претварачи. Технике калибрације и линеаризације. Аналогни мултиплексери, Кондиционирање 
сигнала, АД и ДА конвертори и интерфијси. Кориснички интерфејси – тастатуре и дисплеји. 
Микроконтролери у системима за аквизицију података. Телеметрија.  Примери ДАС система. 
ДАС системи на бази ПЦ рачунара. Labview и виртуелна инструментација у аквизицији података.

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практична демонстрација реализованих система за аквизицију података. Предавања. 
Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски рад. 
Консултације.

Литература
„Системи за аквизицију података“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Приручник за Labview .

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, Јовановић Д. Борисав

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Системи за аквизицију података

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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 0
20 усмени испит 30

0
40

Електроника - Кола и Системи
Основне академске
Пројектовање аналогних 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
семинари

Мирковић Д. Дејан

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература

P. E. Allen, D. R. Holberg, CMOS Analog Circuit Design 2nd edition,2002, ISBN 0-19-511644-5.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Hans Camenzind, Designing Analog Chip¸ Copyright 2004, 2005 Hans Camenzind.
MentorGraphics ASIC Design Suite и Asic DesignKit документација.

Allan Hasting, The art of Analog Layout, PRENTICE HALL, 2001, ISBN 0-13-087061-7.
Behzad Razavi, Design of Analog Integrated Circuits, 2000.ISBN 0-07-238032-2.

Електротехника и рачунарство

Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти стичу компетенције да: пројектују и димензионишу аналогна електронска кола на 
транзисторском нивоу у циљној CMOS технологији, верификују пројекат на функционалном и 
технолошком нивоу коришћењем CAD софтвера и EDA  алгоритама, упознају се са основама 
LINUX/UNIX оперативног система, стекну вештине писања извештаја и презентовања резултата.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину  пројектовања аналогних 
интегрисаних кола уз примену једног од индустријских CAD/EDA стандарда за пројектовање 
интегрисаних кола  Mentor Graphics ASIC Design Suite под LINUX/UNIX оперативним системом. 

Стицање знања потребних за пројектовање и верификацију специфичних аналогних 
интегрисаних кола.

Садржај предмета

Упознавање са током пројектовања аналогног интерисаног кола. Објашњење и дефиниција 
основних елемената у току пројектовања (PDK, каратереистични CAD DB формат- библоитеке, 
ћелије, прикази). Симулација. Модел транзистора. Основни градивни блокови аналогне 
електронике (ревизија). Специфичности и изазови у процесу интеграције аналогног интегрисаног 
кола за циљни CMOS технолошки процес. Извори шума у интегирисаним колима. Избор 
топологије аналогног кола за дату примену. Верификација функције топологије. Физичка 
имплементација. Каратеризација након имплементације. Припрема за фабрикацију. 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

10 писмени испит
10 усмени испит 30

50

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за пројектовање интегрисаних кола високог степена интеграције на 
основу описа на VHDL-у.

Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину пројектовања уз 
примену алата за аутоматско пројектовање интегрисаних кола. Израдом комплетне 
документације о самосталном пројекту интегрисаног кола на нивоу VHDL описа, стичу и вештину 
формирања извештаја о реализованом задатку.

Усвајање и систематизовање знања везаних за пројектовање интегрисаних кола високог 
степена интеграције.

Садржај предмета
VLSI технологија. Структура VLSI система. Пројектовање архитектуре: синтеза на високом 
нивоу, синтеза на RTL нивоу. Синтеза за малу потрошњу. Пројектовање подсистема: принцип 
pipelinig, datapath, control path, основни подсистеми (комбинациони померачи, сабирачи, ALU, 
множачи, меморије). Bременска условљеност: проблеми код синхроних кола (clock skew) и код 
асинхроних кола (проблем трке). Напајање. CAD системи. Пројекат: Пројекат интегрисаног кола 
на нивоу VHDL описа

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М. Дамњановић, Пројектовање VLSI, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

M. Дамњановић, et. аl., Практикум лабораторијских вежбања из пројектовања и тестирања 
електронских кола и система, Електронски факултет Ниш, 2000.

К.C. Chang, Digital Systems Design with VHDL, An Integrated Approach, IEEE Computer Society, 
ISBN 0-7695-0023-4.

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Борисав

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Пројектовање VLSI

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 30
10 усмени испит 30

0
20

Петковић П. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање свих карактеристичних електромеханичких компоненти погона и преноса снаге. 
Избор адекватних погонских и сензорских система. Пројектовање једноставних управљачких 
структура.

Практичан рад са сензорима помераја - енкодерима, као и  електричним моторима, односно 
њихово управљање и погон. Одређивање одзива пнеуматског система са опругом и масом. 
Показна вежба система балансирања лоптице на плочи са визуелном повратном спрегом. 

Упознавање са концептом функционисања система састављених од механичких и електричних 
компоненти, разноврсних погона и сензора, као и пројектовања једноставних система 
управљања са циљем задовољења општих принципа мехатронике и спреге са човеком.

Садржај предмета

Примери мехатроничких система. Одзиви и понашање система. Обрада сигнала. Електронске и 
енергетске компоненте мехатроничких система. Механички системи. Динамика кретања. 
Сензори у мехатроници. Електромотори. Пнеуматски системи. Структура микропроцесорских 
система мехатронике. Повезивање елетромеханичких компоненти на PC. Управљање 
системима. Принцип повратне спреге. Контролери кретања. Програмабилни логички 
контролери. Примери пројектовања мехатроничких система. Интелигентни системи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).
Аудитивна предавања, рачунске, практичне и показне вежбе.

Литература
Предавања из Мехатронике - белешке.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Clarence W.de Silva, Mechatronics – An Integrated Approach, CRC Press 2205, ISBN-13: 978-
0849312748.

Sabri Cetinkunt, Mechatronics, Willey, 2007, ISBN-13 978-0-471-47987-1.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић П. Милош

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Мехатроника

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

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

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

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав
Петровић Д. Бранислав
Системи за рад у реалном времену
Основне академске

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практично показивање реализовних ембедед система који раде у реалном времену. 
Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски 
рад. Консултације.

Литература
„Системи за рад у реалном времену“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Одабрани чланци. Silabs документација, Kеil документација.

Електроника

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Концепција разумевања и развоја система за рад у реалном времену и његова имплементација. 
Модел система и програм за контролу температуре. 

Ембедед систем. Треперење контакта. Мерење температуре. Оперативни систем за ембедед 
микрорачунаре фамилије MCS51, RTX Tiny.  Петља регулације. Преклапање задатака.

Упознавање студената са областима примене рачунара у системима који треба да одговоре на 
догађаје у реалном времену. Овакви догађаји захтевају разумевање асинхроних и синхроних 
догађаја, метода за хватање података пре него они нестану и извршавање задатака у оквиру 
задатих временских интервала.

Садржај предмета

Дефиниција, основне карактеристике и примери система за рад у реалном времену (РТ 
системи). Основни принципи пројектовања РТ система – спецификација захтева. Методе 
програмирања – језици синтакса, стил, типови података, контролне структуре, подпрограми. 
Модуларно програмирање, апстрактни типови података, објектно орјентисано програмирање. 
Висока поузданост, дефиниције, модели отказа, редунданса. Мултитаскинг, преклапање 
задатака, распоређивање задатака. Синхронизација и комуникација задатака, међусобна 
искључивост, семафори, редови чекања, бафери и заштићени објекти. Атомичне акције. Кернел 
– архитектура, хардверски модел, меморијске мапе, периферије, додела и обрада прекида. 
Дистрибуирани системи. Дефиниција, језици за програмирање. Програмирање на ниском нивоу.
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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 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

Електроника
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) 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
20
20

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Камера и монтажа

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

Стојановић В. НиколаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојановић В. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе

Литература
Gramatika filmskog jezika - Danijel Eridzon.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Тehnika televizijskih kamermana - grupa autora.
Gladak Rez - Marko Babac.

Електротехника и рачунарство

Стојановић В. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су оспособљени да кретивно мисле сликом, да  снимају тематске филмове, спотове, 
џинглове и остале ТВ форме,  уз употребу свих правила филмских и ТВ школа, да 
употребљавају кроз монтажу смислено унапред снимљене кадрове како би испричали логичну 
причу гледаоцима, користећи камеру и програме за монтажу ТВ слике.

Студенти снимају и монтирају своје филмове и спотове на основу својих идеја, тако да за  испит 
свако има своја два рада, кратки играни филм или ТВ спот. Практична настава се одвија кроз 
посете ТВ студијима, режијским и мастер собама. Студенти  учествују у реализацији појединих 
живих или споровозно снимљених емисија на ТВ станици уз надзор наставника и људи са 
телевизије. Смењују се на кључним радним местима, видео миксер, тон мајстор, сниматељ, 
монтажер, реализатор итд. Учествују активно у производњи конкретног ТВ програма у 
студијским живим емисијама, комбинованим емисијама, директним преносима репортажним 
колима спортских и културних манифестација, споровозним снимањима ТВ репортажа, 
документарних филмова итд.

Упознавање студената са основним фунцијама камере и монтаже. Објаснити им све основне 
информације о живој слици на филму и телевизији, упознати их како слика настаје и како може 
бити искоришћена у информативне, уметничке и забавне сврхе. Еволуција филма и телевизије 
кроз формате од филма до слике високе резолуције HDTV. Употреба филмске и ТВ слике на 
телевизији и интернету. 

Садржај предмета
Упознавање студената са камером, оптиком камере, призме, основних функција камере, 
електроником камере. CCD и CMOS чипови, обрада слике. Упознавање са различитим 
системима и форматима камера, појава HDV и HDTV формата. Количине светла и утицај на 
експозицију. Упознавање са функцијама камере. План, кадар и кадрирање, композиција кадра, 
покрет камере, раскадриравање сцене. Филмска и телевизијска интерпункција. Линерна и 
нелинеарна монтажа. Рез, фрејм, кадар у монтажи и његова дужина трајања, елипса, паралелна 
монтажа. Динамика кадра, повезивање покрета. Нелинеарни системи, Adobe, Avid, Final Cut, 
Vegas.
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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
15 усмени испит 20
20
15

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Системи за аквизицију података

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практична демонстрација реализованих система за аквизицију података. Предавања. 
Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци. Колоквијуми. Семинарски рад. 
Консултације.

Литература
„Системи за аквизицију података“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Приручник за Labview .

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Основне карактеристике сензора и методе обраде података. Реализација система за аквизицију 
података. 

Мерење температуре а) термопар, б) НТЦ отпорник, Мерење диференцијалног  притиска, 
Мерење силе, аналогно и дигитално филтрирање, бежични систем за аквизицију температуре.

Упознавање студената са основним методама аквизиције електричних и неелектричних 
величина. Упознавање са основним сензорским компонентама и проблемима обраде њихових 
сигнала. Сагледавање основних принципа интеграције комплетног система за аквизицију 
података.

Садржај предмета

Дефиниција и основне структуре система за аквизицију података. Општи принципи мерења, 
домени података. Типови система за аквизицију. Основни градивни блокови система. Сензори и 
претварачи. Технике калибрације и линеаризације. Аналогни мултиплексери, Кондиционирање 
сигнала, АД и ДА конвертори и интерфијси. Кориснички интерфејси – тастатуре и дисплеји. 
Микроконтролери у системима за аквизицију података. Телеметрија.  Примери ДАС система. 
ДАС системи на бази ПЦ рачунара. Labview и виртуелна инструментација у аквизицији података.
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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

5 писмени испит 20
усмени испит 20

25
30

Милић Љ. Миљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за област тестирања и дијагностике електронских кола. 
Очекује се да студенти науче како се поступа приликом тестирања једног електронског система, 
који методи се користе у припреми тестирања и дијагностике током пројектовања кола, и који се 
хардверски и софтверски алати користе приликом тестирања и дијагностике на терену.

Тестирање дигиталних кола. Минимални тестни скуп, Алгоритми за аутоматско генерисање 
теста код комбинационих кола. Генерисање теста код секвенцијалних кола.Тестирање дефеката 
кашњења. Генерисање  IDDQ теста за дигитална кола. Алгоритми симулације дефеката у 
дигиталним колима. Цене генерисања теста код дигиталних кола.

Упознавање студената са фундаменталним принципима тестирања и дијагностике електронских 
кола укључујући интегрисане компоненте и кола.

Садржај предмета

Дефекти и ефекти дефеката. Основни појмови тестирања. Индуктивна анализа дефеката. 
Речник дефеката. Функционални и структурни тест. Тестирање аналогних кола. Модели 
дефеката у аналогним колима. Модели дефеката у дигиталним колима. Генерисање теста. 
Тестирање дигиталних кола. Тестирање дефеката кашњења. IDDQ тест за дигитална кола. 
Тестирање структура са регуларном топологијом. Симулација дефеката у дигиталним колима. 
Пројектовање за тестабилност. Критеријуми одлучивања. Тестирање система са мешовитим 
сигналима. Системи за тестирање. Методи за дијагностику. Генерисање хипотеза. Дијагностика 
заснована на моделу и вештачкој интелигенцији. Примена неуронских мрежа. Хијерархијска 
дијагностика. Дијагностика аналогних, дигиталних и система са мешовитим сигналима.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару; 
Консултације; Индивидуални пројекти

Литература
В. Литовски,  Основи тестирања електронских кола, Електронски факултет Ниш, 2010, ISBN 978-
86-85195-71-6.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

http://leda.elfak.ni.ac.rs/education/

М. Милић, ет.ал., Практикум лабораторијских вежби из тестирања и дијагностике електронских 
кола, Електронски факултет Ниш, 2010, ISBN 978-86-6125-007-1

В. Литовски,  Збирка задатака из тестирања електронских кола, Електронски факултет Ниш, 
2010, ISBN 978-86-6125-008-8.

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милић Љ. Миљана

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Тестирање и дијагностика

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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
30

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Пројектовање 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, пројектни задатак, консултације.

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, 1997.

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 средње и велике сложености, што 
укључује: а) пројектовање стазе података и управљачке јединице дигиталног система сходно 
функционалним захтевима, б) пројектовање различитих типова аритметичких кола 
(комбинационих и секвенцијалних), в) трансформацију алгоритма у дигитални хардвер и г) 
интеграцију ИП језгара у већи и сложенији дигитални систем.

Практична настава је фокусирана на РТЛ пројектовање и употребу FPGA развојних софтвера и 
средстава и организована је у следеће четири целине: 1) пројектовање и оптимизација стазе 
података; 2) технике моделирања у VHDL-у стандардних дигиталних компоненти већег обима; 3) 
пројектовање и процена перформанси различитих типова аритметичких кола; 4) пројектовање и 
реализација једноставног РТЛ система. Практична настава такође обухвата и један РТЛ 
пројекат већег обима.

Циљ овог предмета је упознавање студената са принципима и техникама пројектовања 
дигиталних система на регистарском нивоу (РТЛ) апстракције, што обухвата: методологију РТЛ 
пројектовања, прегледа компонената дигиталних система и синтезу високог нивоа.

Садржај предмета

Компоненте дигиталних система: декодери, мултиплексери, кодери, померачи, регистарски 
фајл, магистрале и комуникација. Аритметичка кола: сабирачи (сабирач са редним преносом, 
сабирач са убрзаним преносом, брзи сабирачи), множачи (матрични множач, Бу-Вули множач), 
секвенцијални сабирачи и множачи. РТЛ пројектовање: подела на стазу података и управљачку 
јединицу, организација стазе података, пројектовање управљачке јединице, АСМ 
репрезентација алгоритма, оптимизација АСМ дијаграма, моделирање РТЛ система у VHDL-у. 
РТЛ пројектовање за малу потрошњу. Технике тактовања и синхронизације. Синтеза високог 
нивоа: граф тока података и трансформације; синтеза архитектуре (алокација и деоба ресурса, 
деоба регистара и магистрала, проточност, оптимизација хардверске сложености и 
перформанси), распоређивање операција (временом и ресурсима ограничено распоређивање, 
хеуристички алгоритми за распоређивање операција). Увод у системе на чипу и пројектовање 
засновано на ИП језгрима.
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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 усмени испит 30
20
20

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени елетронских сигнала у медицини и компетентност за пројектовање основних 
електронских кола применљивих у медицини.

Лабораторијске вежбе и израда пројекта.  Знање стечено на предавањима студенти употпуњују 
на лабораторијским вежбама, а затим знање примењују у реализацији пројекта. Вежбе укључују 
пројектовање ЕКГ појачавача и филтара који се данас користе у ЕКГ уређајима. Пројекти 
укључују практичне примере програмирања ПИЦ микроконтролера и програмирања АНДРОИД 
мобилних уређаја у применама које су везане за прикупљање, обраду и пренос биомедицинских 
сигнала: реализација једноканалног ЕКГ монитора употребом ПИЦ микроконтролера и ТФТ 
дискпеја, реализација ЕКГ холтер уређаја употребом микроконтролера и микроСД картице, 
реализација ЕКГ телеметријских уређаја.

Стицање знања о основама електронике у медицини, употреби електричних сигнала у медицини 
и најбитнијом карактеристикама медицинских електронских уређаја: поузданости и сигурности.

Садржај предмета

Ћелија као извор биоелектричног потенцијала. Електрични проводни систем срца. Стандардни 
ЕКГ одводи.  Инструментациони појачавач. Нискошумни операциони појачавач. Пропусни опсег 
појачавача. Проблеми шумова и интерференција код аналогних кола. Филтрирање сигнала 
биопотенцијала (пројектовање ВФ филтара, конструкција активних и пасивних филтара, кола за 
пригушење хармоника). Детекција пејсмејкер импулса, кола за ограничавање нагиба сигнала. 
Хардвер за дигиталну обраду сигнала. Реализација дигиталних филтара. Поузданост и 
сигурност медицинских електронских уређаја. Пројектовање система напајања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М.Дамњановић, Б. Јовановић, Електроника у медицини, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Б. Михајловић, Физикална терапија, Ободскo слово, 2002.
Д. Раденковић ет. Ал. Електомедицинска инструменатција, Електронски факултет, 2007.

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинарски рад - пројека

Јовановић Д. Борисав

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Медицинска електроника

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

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Електроенергетски претварачи

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д.Манчић, М.Радмановић, Електроенергетски претварачи, Електронски факултет, Ниш, у 
штампи, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, Power electronics: Converters, Applications, and Design, 
John Wiley & Sons., New York, 2003.

Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Д.Манчић, Збирка задатака из енергетске електронике, Електронски факултет, 
Ниш, 1995.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о електроенергетским претварачима. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене електроенергетских претварача.

Једнофазни тиристорски исправљач; Трофазни тиристорски исправљач; Чопер; Једнофазни 
инвертор; Трофазни мостни инвертор.

Усвајање основних знања о електроенергетским претварачима, начинима њихове реализације и 
практичној примени.

Садржај предмета
Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC). Једносмерни претварачи 
(DC/DC). Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи. Начини реализације претварача. 
Тиристорски претварачи. Инвертори (DC/AC). Врсте инвертора. Напонски инвертори 
(једнофазни и вишефазни). Струјни инвертори. Резонантни инвертори. Наизменични претварачи 
(AC/AC). Циклоконвертори. Матрични претварачи. Примена претварача у напајању 
једносмерних и наизменичних мотора. Примена претварача у производњи, преносу и 
дистрибуцији електричне енергије.
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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

Електроника - Ембедед системи
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 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

25
30

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Тестирање и дијагностика

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

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милић Љ. Миљана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе на рачунару; 
Консултације; Индивидуални пројекти

Литература
В. Литовски,  Основи тестирања електронских кола, Електронски факултет Ниш, 2010, ISBN 978-
86-85195-71-6.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

http://leda.elfak.ni.ac.rs/education/

М. Милић, ет.ал., Практикум лабораторијских вежби из тестирања и дијагностике електронских 
кола, Електронски факултет Ниш, 2010, ISBN 978-86-6125-007-1

В. Литовски,  Збирка задатака из тестирања електронских кола, Електронски факултет Ниш, 
2010, ISBN 978-86-6125-008-8.

Електротехника и рачунарство

Милић Љ. Миљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за област тестирања и дијагностике електронских кола. 
Очекује се да студенти науче како се поступа приликом тестирања једног електронског система, 
који методи се користе у припреми тестирања и дијагностике током пројектовања кола, и који се 
хардверски и софтверски алати користе приликом тестирања и дијагностике на терену.

Тестирање дигиталних кола. Минимални тестни скуп, Алгоритми за аутоматско генерисање 
теста код комбинационих кола. Генерисање теста код секвенцијалних кола.Тестирање дефеката 
кашњења. Генерисање  IDDQ теста за дигитална кола. Алгоритми симулације дефеката у 
дигиталним колима. Цене генерисања теста код дигиталних кола.

Упознавање студената са фундаменталним принципима тестирања и дијагностике електронских 
кола укључујући интегрисане компоненте и кола.

Садржај предмета

Дефекти и ефекти дефеката. Основни појмови тестирања. Индуктивна анализа дефеката. 
Речник дефеката. Функционални и структурни тест. Тестирање аналогних кола. Модели 
дефеката у аналогним колима. Модели дефеката у дигиталним колима. Генерисање теста. 
Тестирање дигиталних кола. Тестирање дефеката кашњења. IDDQ тест за дигитална кола. 
Тестирање структура са регуларном топологијом. Симулација дефеката у дигиталним колима. 
Пројектовање за тестабилност. Критеријуми одлучивања. Тестирање система са мешовитим 
сигналима. Системи за тестирање. Методи за дијагностику. Генерисање хипотеза. Дијагностика 
заснована на моделу и вештачкој интелигенцији. Примена неуронских мрежа. Хијерархијска 
дијагностика. Дијагностика аналогних, дигиталних и система са мешовитим сигналима.
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Димитријевић М. Александар, Михајловић 
Т. Владан
Димитријевић М. Александар, Михајловић 
Т. Владан

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 30
усмени испит 30

20

Рачунарска графика

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа рачунарске графике. Познавање основних техника и алгоритама 
рачунарске графике. Оспособљеност за самостално програмирање графичких апликација 
коришћењем Microsoft GDI 2D графичког API-ја. Оспособљеност за самостално програмирање 
графичких апликација коришћењем OpenGL 3D графичког API-ја.

Рачунске вежбе, лабораторијске вежбе. Практичан рад на програмирању графичких апликација 
коришћењем програмског језика Visual C/C++ и GDI и OpenGL графичких API-ја.

Увођење студената у област рачунарске графике и упознавање са основним техникама и 
алгоритмима из ове области.

Садржај предмета

Увод у интерактивну рачунарску графику и системе за рачунарску графику. Хардвер за 
рачунарску графику. Растерски графички алгоритми за цртање, испуну и исецање 2D примитива 
(линија, круг елипса). 2D и 3D геометријске трансформације. Компоновање трансформација. 
Алгоритми за остваривање реалности приказа. Модели боја. Светло и модели осветљења. 
Модели сенчења. Алгоритми за генерисање сенки. Моделирање кривих и површи (Splajn, 
Bezierove и NURBS криве и површи). Алати и софтвер за рачунарску графику. Графички API 
(GDI, GDI+, OpenGL). Интерактивно графичко програмирање.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Ранчић Дејан, Power point презентације за предмет, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Hill, F. S., Computer Graphics - using OpenGL, Prentice Hall Publishing Company, 2001.
Shirley, P., Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters Publishing Company, 2002.

Ed Angel, Interactive Computer Graphics, A Top-down Approach with OpenGL (Third Edition), 
Addison-Wesley Publishing Company, 2003.

Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., Computer Graphics - Principles and Practice, second 
edition in C, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

Назив предмета
Ранчић Д. ДејанНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

лаб. Вежбе
практична настава
колоквијуми (х2)
семинари

Електротехника и рачунарство
Електроника - Ембедед системи
Основне академске

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
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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 30
15 усмени испит 20
30

Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање основних принципа електромеханичког претварања енергије. Разумевање 
основних особина и начина рада ротационих машина и трансформатора.

Практична настава се одвија у лабораторији. Препознавање поједних врста машина. Основни 
делови и конструкција. Пуштање у рад појединих врста машина.  У лабораторији: Пуштање у 
рад. Механичке карактеристике електричних машина.

Стицање основних знања из области електромеханичког претварања енергије, електричних 
машина и електромоторних погона.

Садржај предмета

Основни закони и принципи електромеханичког претварања енергије. Магнетно и електрично 
коло електричних машина. Енергетски биланс опште машине. Једначина кретања. 
Електромагнетни моменат електричних машина. Примери једнопобудних и вишепобудних 
система. Принцип рада основних врста машина. Магнетна поља једносмерних и наизменичних 
машина. Магнетопобудне силе. Извођење намота електричних машина. Навојни сачиниоци. 
Електромоторне силе. Карактеристичне величине. Машине за једносмерну струју. Синхроне 
машине. Асинхроне машине. Енергетски трансформатори.

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи путем предавања и вежбања. На предавањима се користе савремене методе 
извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и упућују 
студенте на самостално решавање проблема из инжењерске праксе. Део вежбања се изводи у 
лабораторији у циљу снимања статичких карактеристика електричних машина.

Литература
Милош Петровић “Електромеханичко претварање енергије”, Научна књигa , 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Radenko Wolf, “Uvod u teoriju električnih strojeva”, Školska knjiga, Zagreb.
D. White, H. Woodson, “Electromechanical Energy Conversion”, John Willey&Sons.
G. R. Slemon, A. Straughen, “Electric Machines”, Adison-Wesley publishing Company.

Електротехника и рачунарство

Митровић Н. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Банковић Г. Бојан

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Електромеханичко претварање енергије

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

20 писмени испит
20 усмени испит 40

20

Стојановић В. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање знања потребног за израду сложених визуелних ефеката на 3Д моделима, техником 
динамике честичних система.  

2Д и 3Д визуелни ефекти. Композитинг и композитинг софтвери.
Динамичке симулације. Честични системи. Динамика честичних система.
Динамика тканине. Динамичка влакaна. Флуиди и динамика флуида. 2Д и 3Д флуиди.
Кеширање и рендеровање динамичких симулација.
МЕЛ скриптовање. Студијски истраживачки рад: Видео материјалу снимљеном камером додати 
специјалне ефекте и урадити постпродукцију у композитинг софтверу.

Упознавaње са коришћењем визуелних ефеката на 3Д моделима. Представљање технике 
динамике честичних система за симулацију тканине, влакана, флуида и другог. 

Садржај предмета

Визуелни ефекти. 2Д и 3Д визуелни ефекти. Композитинг и композитинг софтвери.
Увод у динамичке симулације. Честични системи. Динамика честичних система.
Динамика тканине. Динамика влакaна. Флуиди и динамика флуида. 2Д флуиди. 3Д флуиди.
Кеширање и рендеровање динамичких симулација.
МЕЛ скриптовање.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; лабораторијске вежбе; консултације;

Литература
Морган Робинсон, “Маjа 8 - Визуелни брзи водич“,  Компјутер библиотека, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Lee Lanier, "Maya - Professional Tips and Techniques", Wiley, 2007.
Lee Lanier, "Advanced Maya Texturing and Lighting", Wiley, 2008.

Електротехника и рачунарство

Стојановић В. НиколаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојановић В. Никола

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Анимација II

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

5 писмени испит 25
25 усмени испит 25
20

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Студијска аудиотехника

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ћирић Г. Дејан
Ћирић Г. Дејан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Вежбе у студију. Консултације.

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

M. Talbot-Smith: Audio engineer's reference book, 2nd edition, Focal Press, Oxford, 1999.
Д. Дринчић и П. Правица: Електроакустика – збирка решених задатака, Висока школа 
електротехнике и рачунарства у Београду, Београд, 2011.

T. D. Rossing: Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007.

П. Правица, Д. Дринчић: Електроакустика, Висока школа електротехнике и рачунарства у 
Београду, Београд, 2008.

Електротехника и рачунарство

Ћирић Г. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања из области звука и студијске аудиотехнике. Примена теоријских знања. 
Коришћење аудио опреме, студијског простора и одговарајућих програма. Вештине снимања 
звука. Пројектовање система.

Решавање проблема на рачунским вежбама (Простирање звука и звучни извори. Аналогије. 
Електроакустички претварачи. Улазно и излазно акустичко окружење. Психолошка акустика. 
Аудио сигнали. Снимање и репродукција звука). Симулације на рачунару (Акустика просторија). 
Практичне вежбе у лабораторији и студију (Карактеристике електроакустичких претварача 
(звучника, скретница и слушалица). Импулсни одзив просторије и објективни параметри 
акустике просторија. Снимање звука и репродукција звука. Микрофонске технике).

Овладавање основним теоријским и практичним знањима о звуку, генерисању, простирању  и 
перцепцији звука, аудио сигналима и системима, аудио уређајима, снимању и репродукцији 
звука.

Садржај предмета
Звук као појава. Генерисање и простирање звука. Звучни извори. Електроакустички претварачи 
(микрофони, слушалице и звучници). Информационо поље звука. Аналогни и дигитални аудио 
сигнали (говорни и музички сигнал). Звучно поље као улаз аудио система. Чуло слуха као излаз 
аудио система. Субјективни ефекти звука. Аудио компоненте и системи. Микрофонски концепт. 
Технике снимања звука. Утицај простора у коме се врши снимање (студијски и режијски 
простор). Просторност звучне слике. Записивање и репродукција аудио сигнала. Аудио уређаји 
(аналогни и дигитални – миксете, снимачи, репродуктори, процесори). Повезивање и напајање 
уређаја. Излазно акустичко окружење. Основе обраде аудио сигнала. Мера квалитета аудио 
сигнала.
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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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
40 усмени испит 50

Основне академске
Сензори и претварачи

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

Електроника - Мултимедијалне технологије 

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Врачар М. Љубомир

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

Врачар М. Љубомир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Упознавање студената за 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 сигнала, 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.
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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 30
усмени испит 30

30

Основне академске
Oбрада сигнала у музици

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

Електроника - Мултимедијалне технологије 

Павловић Д. ВластимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
Julius O. Smith III, Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effect,  
Stanford, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Мitrа, Digital signal processing A computer based approach, McGraw-Hill, 2006.
Julius O. Smith III, Introduction to digital filters,  Stanford, 2006.

Електротехника и рачунарство

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о методама обраде музичког сигнала. Овладавање техникама 
пројектовања  филтара за реализацију различитих ефеката. Познавање постојећег софтвера за 
генерисање секвенци и обраду музичког садржаја.   

Матлаб и обрада .wаv  фајлова. Филтрирање музичког сигнала и репродукција. Слабљење 
пропагационог таласа и његово моделирање. SISO FDN-FDN са једним улазом и једним 
излазом. Allpass филтар реализован са два чешљаста филтра. Угнеждени allpass филтри.  
Нерекурзивни и рекурзивни чешљасти филтар. Транспонована ТДЛ. Schroeder-ова allpass 
секција. Morrer-ов ревербератор. ЈЦР ревербератор. Фазинг ефекат реализован уз помоћу 
allpass филтра првог реда. Реверберација и анализа комплексности њене реализације. FIR и IIR 
генератор ехоа. Дециматор. Интерполатор. Линеарна интерполација. Allpass интерполација 
првог реда.

Усвајање основних знања о музичком сигналу и његовој обради. Упознавање са методама 
практичне реализације аудио ефеката.  Реализација аудио ефеката помоћу програмског пакета  
Матлаб. Упознавање са постојећим софтвером за обраду музичког сигнала. 

Садржај предмета

Моделирање кашњења. Сферни таласи. Рефлексија раванских таласа. Ехо симулатор. 
Дигитални таласовод. ТДЛ. Чешљасти и аllpass филтри. ФДН. Реверберација. Густина ехоа. 
Ране рефлексије.  Freeverb. Ефекти базирани на временски променљивим линијама за 
кашњење. Интерполација линија за кашњење. Flanging ефекат. Фазинг ефекат.  Ефекат хора. 
Леслие ефекат. Еквилајзери. Multirate обрада сигнала. Филтарске банке. Подопсежно  кодовање 
музичког и аудио сигнала. Праг чујности и маскирање. Редукција података музичког сигнала. 
Кодовање подопсега. MPEG аудио стандарди.  Постојећи софтвер за обраду музичког сигнала.
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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

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама термовизије. Овладавање техником термовизијског снимања и 
тумачења резултата термовизијске инспекције.

Термовизијска камера Varioscan 3021ST. Термовизијска инспекција уређаја у електроници. 
Термовизијска инспекција енергетске ефикасности грађевинског објекта. Термовизијска 
инспекција електродистрибутивне мреже. Термовизијска инспекција топловодног система. 
Термовизијско испитивање пацијената у медицини. Обрада термовизијске слике применом 
софтвера Irbis.

Усвајање основних знања о термовизијској техници и практичној примени термовизијске камере.

Садржај предмета
Увод у термовизију. Теорија инфрацрвеног зрачења. Детекција инфрацрвеног зрачења и 
мерење температуре. Уређаји за мерење температуре. Принцип рада и врсте термовизијских 
камера. Практични аспекти примене термовизијских камера. Примена термовизије за 
превентивно одржавање и испитивање у различитим областима. Обрада и анализа 
термовизијских слика.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература

R.Thomas, Thermography Monitoring Handbook, Coxmoor Publishing Company, Oxford, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Power point презентација за предмет.

H.Maldague, P.O.Moore, NDT Handbook on Infrared and Thermal Testing, American Society for 
NonDestructive Testing, 2001.

Електротехника и рачунарство 

Манчић Д. Драган, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Термовизија

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
40 усмени испит 40

Eлектроника - Mултимедијалне технологије
Основне академске
Креирање мултимедијалних садржаја

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

Николић В. Саша, Јовановић С. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, семинарски радови.

Литература
Hugh E. Williams i David Lane: Web aplikacije i baze podataka, Mikro knjiga, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Josh Hill, James A. Brannen: HTML5 i CSS3,  CET Computer Equipment and Trade, Beograd i 
Portalibris, Beograd, 2011.

Larry Ullman: PHP and MySQL for Dynamic Web Sites, Peachpit Press, 2012.

Електротехника и рачунарство

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањем и вештинама за самостално креирање мултимедијалне Web апликације 
коришћењем савремених Интернет и Веб технологија. Студент има способност коришћења  
мултимедијалних алата за припрему садржаја Web стране.  

Фонтови, слике, листе  и табеле у HTML документу. Израда пријавног обрасца са неопходним 
елементима. Припрема формата података за слање Web серверу. Израда Web апликације. 
Мултимедијални садржаји на страници. Оптимизација слика и аудио-видео садржаја за 
постављање на Web-у. Преузимање, инсталација и подешавање MySQL-а за рад са IIS-ом и 
Apache-ом. Формирање базе података. Формирање PHP-странице. Интеграција PHP кода и 
HTML-а. Формирање сервeрског скрипта у PHP-у за приступ подацима MySQL базе. Припрема 
података за објављивање на клијентском рачунару. Постављање апликације на Web сервер.

Стицање неопходних знања за креирање мултимедијалних садржаја на Web-у. Упознавање са 
серверским скрипт језиком - PHP и интеграција са MySQL базама података.

Садржај предмета

Развој Интернета и Web технологија. HTML5 - нови стандард за структуирање Web стране. 
Мултимедије на Web страници. Звук, слика, графика и видео на Web-у, CSS3 подршка. 
Оптимизација мултимедијалних апликација на Интернету. Програмски пакети за обраду 
мултимедијалних садржаја на Web-у. Скрипт језици и технологије на стрaни Web клијента и Web 
сервера. Интеграција MySQL базе података на Web страницу. PHP: серверски скрипт језик за 
формирање динамичких Web страница. Интеграција PHP-а и MySQL-а у Web апликацији. 
Прихватање и обрада података из образаца. CMS алати - WordPress и Joomla.
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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
10 усмени испит 40

40

Електроника  - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Гејминг

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; вежбе; консултације;

Литература
Will Goldstone, Unity Game Development Essentials, Packt Publishing, Birmingham, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Sue Blackman, Beginning 3D Game Development with Unity, Apress, 2011.

Електротехника и рачунарство

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће повезати већ стечена знања из области обраде слике, звука и видеа, као и знање 
из 3Д моделирања и анимације са програмирањем и креирањем апликација. Оваква 
мултимедијална апликација се може адаптирати на већину платформи и на све значајне 
оперативне системе.

Пример цртања  теренa, неба и окружења. Учитавање 3Д објеката и модела, текстуре, 
материјала. Светла и камере. Уграђени јава скрипт едитор. Кориснички улаз (контролер) са 
мишем и тастатуром. Уграђене команде. Пример писања скрипте за објекте. Колајдери, 
колизије, рејкастинг, физика објекта. Графички кориснички интерфејс. Дугмета, менији, падајући 
менији, текстуре. Партикл систем (дим и ватра). Основна скрипта и класе. Контрола објеката. 
Пример програмирања звука.

Оспособљавање студената за креирање мултимедијалних 2Д и 3Д апликација за све 
платформе. Повезивање знања из обраде слике, звука и видеа, 3Д моделирања и анимације, са 
програмирањем.  

Садржај предмета

Генерисање сцене, теренa, “неба”, креирање и тестирање окружења. Учитавање или креирање 
3Д објеката и модела, мрежа, текстуре, материјали. Светла и камере. Јава скрипт.
Кориснички улаз (контролер). Миш, тастатура, џојстик и друго. Уграђене команде, скрипте за 
објекте.
Колајдери, колизије, рејкастинг, физика објекта. Графички кориснички интерфејс. Дугмета, 
менији, падајући менији, текстуре. Партикл системи. Основна скрипта. Основне класе. 
Анимација и контрола објеката. Програмирање звука. Јунити  додаци.
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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 20
15 усмени испит 20
20
15

Литература
J. Schiller, Mobile Communications, Addison Wesley, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Стојчев, Рачунарске мреже и пренос података, Електронски факултет Ниш, 2005.
ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета
Електротехника и рачунарство

Николић Р. Татјана, Ђорђевић Љ. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

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

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Увод у бежични пренос. Стандарди и организације. Карактеристике бежичног преноса и 
специфичности у односу на жичани пренос. Мобилност. Бежичне комуникационе технологије. 
Бежично умрежавање. Системи за бежични пренос. 2G, 3G и 4G бежичне мреже. Бежични LAN-
ови. IP умрежавање. Сигурност бежичних LAN-ова. 802.11 бежични LAN стандард. ZigBee. 
Bluetooth. Рутирање у бежичним ad hoc и мобилним мрежама. Бежичне сензорске мреже. 
Индустријски бежични LAN. Нови трендови у развоју бежичних мрежа. Хардвер бежичних 
уређаја. Примо-предајник. Интерфејси са host рачунаром. Оперативни системи за мобилне 
уређаје. Програмирање комуникационих уређаја. Батеријско напајање мобилних уређаја за 
бежични пренос. Прикупљање енергије из околине.

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске

Сазнања до којих ће студент доћи изучавањем овог предмета од виталне су важности за 
коректно сагледавање: а) специфичности и карактеристика бежичног преноса; б) 
комуникационих и рачунарских концепата и техника које се односе на бежични пренос; в) 
проблема и ограничења која прате пројектовање и реализацију бежичних рачунарских мрежа и 
уређаја; г) апликација комуникационих концепата и техника.

1) Програмирање мобилних уређаја и развој бежичних и мобилних сервиса коришћењем 
мрежних оперативних система за мобилне платформе; 2) Коришћење симулатора ради процене 
перформанси бежичних система различитих топологија; 3) Организација и мерења 
перформанси бежичних система у реалним условима. 

Овај предмет уводи студенте у област бежичних и мобилних рачунарских мрежа. Садржај 
материје овог предмета покрива: 1) специфичности бежичног преноса; 2) стандардизацију 
бежичних система; 3) умрежавање бежичних рачунарских мрежа; 4) структуре и принципе рада 
бежичних примопредајника; 5) програмирање бежичних комуникационих уређаја.

Бежичне рачунарске мреже и уређаји

Јовановић Д. Милица
Јовановић Д. Милица
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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 20
30 усмени испит 20
20

Електроника - Мултимедијалне технологије 
Основне академске
Мобилне телекомуникације

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, консултације.

Литература

З. Николић, Н. Милошевић, Б. Димитријевић и Милан Живковић: Збирка задатака из мобилних 
телекомуникација, Електронски  факултет у   Нишу, 2005., Едиција: помоћни уџбеници.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T. Rappaport:  Wireless Communications – Principles & Practice, Prentice Hall, 2002.
W.Lee: Mobile cellular telecommunications systems, McGrow-Hill, NY, 1989.

Електротехника и рачунарство

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити способни за анализу и синтезу мобилних ћелијских телекомуникационих 
система у каналу са федингом. Студенти ће имати знања из напредних техника вишеструког 
приступа, техника диверзити пријема, као и из дигиталних ћелијских система (GSM, cdmaOne, 
GPRS, EDGE, cdma2000, and W-CDMA). Поред теоријских знања, студенти ће имати и практична 
знања из мобилних телекомуникације, стечена на хардверским платформама базираним на 
FPGA.

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе из 
модела фединга, диверзити пријема, система са проширеним спектром и директном секвенцом, 
као и из OFDM-а. Лабораторијске вежбе се одвијају на хардверској платформи за софтверски 
радио (УСРП), као и на платформи на бази FPGA Xilinx Virtex-2 чипа. 

Овладавање основним знањима везаним за мобилне телекомуникације.

Садржај предмета

Основни концепт мобилних ћелијских комуникација и специфичности тренутних и предложених 
еворпских система. Поновно коришћење фреквенција. Обрада позива. Пропагационо 
слабљење. Фединг и методе за смањење његовог ефекта. Технике и особине поступака за 
корекцију грешака. Модулационе технике. Фреквенцијски временски и кодни мултиплекс. 
Микроћелијско окружење. Мобилни сателитски системи. Еволуција стандарда мобилних 
телекомуникација. Стање мобилних телекомуникација у нашој земљи и у свету.
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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
10 усмени испит 40

20

Г. Јовановић, Комуникациона кола и системи, скрипта, доступна на веб страни предмета.

Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обучавање студената за посао дизајнера РФ кола и система. Оспособљавање за решавање 
проблема са којима се дизајнери срећу. Рад у типичном  радном окружењу РФ дизајнера,   
коришћење софтверских и мерних алата.

Прорачун фактора шума појачавача. Модели и симулација  шума у РФ колима.
Пројектовање и симулирање напонског и струјног референтног извора.
Пројектовање и симулирање малошумног појачавача за минимални шум и минимална 
нелинеарна изобличења. Хармоник баланс анализа.
Пројектовање и симулирање осцилатора и ПЛЛ кола.
Пројектовање и симулирање калема на чипу. Планарна електромагнетна симулација.
Пројекат само-осцилујућег мешача са  малошумним појачавачем. 

Упознавање студената са послом дизајнера РФ кола и система. Навести проблеме са којима се 
дизајнери срећу и показати како се ти проблеми решавају. Обучити студенте за рад у типичном  
радном окружењу и за коришћење софтверских и мерних алата.

Садржај предмета

Посао дизајнера РФ кола и система: радно окружење, софтверски и мерни алати.
Проблем нелинеарности активних кола: Хармонијска изобличења, компресиона тачка, 
интермодулациона изобличења. Рачунање, симулација и мерење шума. Пројектовања 
појачавача за минимални шум и минимална нелинеарна изобличења. Пројектовање осцилатора 
и ПЛЛ кола. Фазни шум и стабилност. Пројектовање лејаута штампаних плоча за РФ кола. 
Пројектовање лејаута за РФ интегрисана кола. Калеми и кондензатори на чипу. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; рачунске вежбе; лабораторијске вежбе; консултације.

Литература

Benzad Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 1998.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Ludwig, P. Bretchko, RF Circuit Design: Theory and Applications, Prentice Hall, 2000.

R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Artech House, 
Boston, 2003.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђорђевић Д. Срђан

Електроника - Мултимедијалне технологије
Основне академске
Комуникациона кола и системи

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

Основне академске
Сензори и претварачи

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

Електроника - Ембедед системи 
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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
15 усмени испит 40
40

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о пројектовању база података и моделима података (ER, EER, 
UML), релационом моделу података и имплементацији база података. Практична знања о језику 
SQL, имплементацији, смештању и претраживању података.

ER дијаграми (ентитети, везе, атрибути) , Превођење ER модела у релациони модел, SQL DDL 
наредбе (CREATE TABLE наредба, типови података), Упити и SQL SELECT наредба (основни 
облик наредбе, спајање табела, напредни облик наредбе), SQL наредбе за ажурирање података 
(INSERT, UPDATE, DELETE), SQL наредбе за рад са погледима и индексима,  ADO.NET 
(архитектура библиотеке, Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet, 
параметризовани упити, трансакције)

Овладавање основним знањима неопходним за пројектовање, имплементацију и коришћење 
база података.

Садржај предмета

1. Увод: основни појмови (податак, информација, база података, систем за управљање базама 
података, систем база података, апликације над базом података).
2. Модели података: појам модела података и његове компоненте, концпетуално пројектовање 
базе података, (E)ER модел података.  
3. Релациони модел: концепти , структурна и интегритетна компонента, шема релације, појава 
релације, кључ релације, спецификација ограничења, SQL DDL наредбе.
4. Релациона алгебра: операције – селекција, пројекција, спој и врсте спојева, унија, пресек, 
разлика, Декартов производ, упити релационе алгебре, примери упита.
5. Функционалне зависности: дефиниција, правила извођења функционални зависности, 
затварач скупа функционалних зависности, затварач скупа атрибута, одређивање кључа. 
6. Анализа шеме релације: процес нализе и квалитет пројектоване шеме базе података.
7. Нормализација: сврха нормализације и нормалне форме, дефиниције и тест нормалних 
форми, поступак нормализације и примери из праксе. 
8. Увод у трансакциону обраду: појам трансакција, ACID својства трансакција. 
9. Архитектура система база података, преглед. 

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Презентације за предмет

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и 
базе података, II део: БАЗЕ ПОДАТАКА, Едиција: Помоћни уџбеници, 2004, Електронски 
факултет у Нишу.

Електротехника и рачунарство

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Електроника - Ембедед системи 
Основне академске
Базе података

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Електроника - Ембедед системи
Основне академске
Напредни микроконтролери

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Колоквијуми
"Напредни микроконтролери" - у припреми.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Кеил документација.

"The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3", Joseph Yiu, Newnes, 2009,  ISBN: 978-1-85617-963-8.

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре напредних микроконтролера и стицање знања за примену у ембедед 
апликацијама.

Развојни системи, Асемблерски, C и C++ језик, учитавање програма. Рад са уграђеним 
периферијама. Имплементација ембедед оперативног система. Коришћење  MDK Keil RealView 
alata. Развојни систем заснован на Мbed модулу. 

Упознавање студената са архитектуром најчешће коришћених напредних микроконтролера и 
стицање основног знања за практичну примену и програмирање напредних ембедед 
микроконтролерских система коришћењем асемблера, C и C++ језика.

Садржај предмета

Основна АРМ архитектура. Преглед Cortex-М3/М4: регистри, начини рада, NVIC, меморијска 
мапа, магистрале, MMU, прекиди и изузеци, подршка дебагирања. инструкције.
Примена Cortex-M3/M4. Програмирање: Асемблер, C и C++ језик, меморија података, семафори, 
bit band. Програмирање изузетака: коришћење прекида, опслужиоци, софтверски прекиди. 
Системски тајмер, управљање потрошњом, мултипроцесорска комуникација. NXP LPC1768 : 
архитектуре уграђених периферија. Развојна средства: MDK-ARM, C/C++ компајлер, uVision, 
RTX оперативни систем, CAN интерфејс, USB интерфејс, Фајл систем, TCP/IP мрежно 
окружење, графичка окружења. CMSIS стандард - софтверски интерфејс.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична 
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

Charles Severance, Kevin Dowd, High Performance Computing, 4nd Edition, O'Reilly Media, 2007.

G. R. Andrews, Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, Addison 
Wesley, 2003.

Електротехника и рачунарство

Предвиђена је израда следећих лабораторијских вежби: 1) Синхронизација процеса; 2) 
Синхронизација нити; 3) Креирање програма; 4) Креирање кода у циљу оптимизације кода тела 
петљи (фузија, фисија); 5) Елиминација зависности по подацима; 6) Профилисање кода кога 
карактерише доминантно извршење петљи.

Циљ овог предмета јесте стицање знања из области техника за оптимизацију кода, што 
укључује: 1) идентификацију активности на нивоу задатака и нити; 2) идентификацију зависности 
у коду; 3) креирање конкурентних програма; 4) технике за синхронизацију и комуникацију;  6) 
примене конкурентности на нивоу хомогених и хетерогених система.

Предиспитне обавезе

Исход овог предмета је спосбност студената да: а) користе основне техника за оптимизацију 
кода за конкурентне системе хомогеног и хетерогеног типа, б) пројектују и програмски реализују 
различите паралелне алгоритме, првенствено намењених оптимизацији ембедед система (са 
аспекта обима кода, уграђеног хардвера, времена извршења и потрошње).

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Процес компилације и оптимизације кода. Међујезик. Идентификација основних блокова кода. 
Нивои оптимизације. Класичне технике за оптимизацију. Профилисање кода. Тајминг целокупног 
програма и делова програма. Процена заузећа меморије. Прикупљање информације о времену 
извршења. Унапређене компајлерске технологије. Оптимизација кода тела петљи, фузија, 
фисија. Идентификација зависности. Зависност по подацима. Једноставне трансформације. 
Дефиниција конкурентности. Конкурентни системи, конкурентне апликације, архитектуре 
конкурентних система. Процеси и синхронизација. Локови и баријере. Семафори. Монитори. 
Паралелно и дистрибуирано програмирање. Деоба програма на задатке, планирање, креирање 
и завршавање процеса. Деоба програма на нити, креирање и управљање нитима. 
Програмирање система са дељивом меморијом. Дистрибуирано програмирање: пренос порука. 
RPC и рандевуи. Програмирање хомогених и хетерогених система. OpenMP и OpenCL. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

David J. Lilja, Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide, Cambridge University Press, 
New York, NY, 2007.

Јовановић Д. Милица
Број ЕСПБ

Николић Р. Татјана, Ђорђевић Љ. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Милица

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

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Oптимизационе технике
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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

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Термовизија

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

Манчић Д. Драган, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература

R.Thomas, Thermography Monitoring Handbook, Coxmoor Publishing Company, Oxford, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Power point презентација за предмет.

H.Maldague, P.O.Moore, NDT Handbook on Infrared and Thermal Testing, American Society for 
NonDestructive Testing, 2001.

Електротехника и рачунарство 

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама термовизије. Овладавање техником термовизијског снимања и 
тумачења резултата термовизијске инспекције.

Термовизијска камера Varioscan 3021ST. Термовизијска инспекција уређаја у електроници. 
Термовизијска инспекција енергетске ефикасности грађевинског објекта. Термовизијска 
инспекција електродистрибутивне мреже. Термовизијска инспекција топловодног система. 
Термовизијско испитивање пацијената у медицини. Обрада термовизијске слике применом 
софтвера Irbis.

Усвајање основних знања о термовизијској техници и практичној примени термовизијске камере.

Садржај предмета
Увод у термовизију. Теорија инфрацрвеног зрачења. Детекција инфрацрвеног зрачења и 
мерење температуре. Уређаји за мерење температуре. Принцип рада и врсте термовизијских 
камера. Практични аспекти примене термовизијских камера. Примена термовизије за 
превентивно одржавање и испитивање у различитим областима. Обрада и анализа 
термовизијских слика.
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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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
0 усмени испит 30

20
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Концепт роботизације и проблеми. Математичке основе роботике. Основне компоненте робота. 
Организација робота као система. Управљање роботима. Програмирање и примена робота.

Упознавање са основним темама савремене индустријске роботике и применама индустријских 
робота.

Садржај предмета

Геометрија робота. Модел кинематике робота. Диференцијална кинематике. Погонски системи 
робота. Електрични, хидраулички и пнеуматички погон. Системи за пренос погонског момента. 
Динамика робота. Модел динамике робота. Анализа моделираних и немоделираних ефеката. 
Симулација робота. Планирање трајекторија. Синтеза трајекторија у унутрашњим и спољашњим 
координатама. Сензори у роботици. Извршни органи робота. Управљање у унутрашњим 
координатама. Управљање у спољашњим координатама. Инверзно кинематичко и динамичко 
управљање. Управљање по позицији и сили. Интелигентно управљање. Планирање дејстава. 
Функционална архитектура управљачког система. Примена робота. Увођење робота у 
производњу. Услужни роботи. Аутоматски вођена возила. Роботи у сервисним, медицинским и 
космичким применама.

Спецификација предмета за књигу предмета

Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).
Аудитивна предавања и показне вежбе

Литература
Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Thomas R. Kurfess, Robotics and Automation Handbook, CRC Press, 2004, ISBN: 0849318041.

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Андрић Д., Збирка задатака из роботике, Нови Сад, Ниш, 
2002, интернет издање.

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Марко Раковић, Индустријска роботика, уџбеник. У фази 
штампања. 

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Петковић П. Милош

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Увод у роботику

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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
10 усмени испит 40

40

Цветковић С. Стевица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће повезати већ стечена знања из области обраде слике, звука и видеа, као и знање 
из 3Д моделирања и анимације са програмирањем и креирањем апликација. Оваква 
мултимедијална апликација се може адаптирати на већину платформи и на све значајне 
оперативне системе.

Пример цртања  теренa, неба и окружења. Учитавање 3Д објеката и модела, текстуре, 
материјала. Светла и камере. Уграђени јава скрипт едитор. Кориснички улаз (контролер) са 
мишем и тастатуром. Уграђене команде. Пример писања скрипте за објекте. Колајдери, 
колизије, рејкастинг, физика објекта. Графички кориснички интерфејс. Дугмета, менији, падајући 
менији, текстуре. Партикл систем (дим и ватра). Основна скрипта и класе. Контрола објеката. 
Пример програмирања звука.

Оспособљавање студената за креирање мултимедијалних 2Д и 3Д апликација за све 
платформе. Повезивање знања из обраде слике, звука и видеа, 3Д моделирања и анимације, са 
програмирањем.  

Садржај предмета

Генерисање сцене, теренa, “неба”, креирање и тестирање окружења. Учитавање или креирање 
3Д објеката и модела, мрежа, текстуре, материјали. Светла и камере. Јава скрипт.
Кориснички улаз (контролер). Миш, тастатура, џојстик и друго. Уграђене команде, скрипте за 
објекте.
Колајдери, колизије, рејкастинг, физика објекта. Графички кориснички интерфејс. Дугмета, 
менији, падајући менији, текстуре. Партикл системи. Основна скрипта. Основне класе. 
Анимација и контрола објеката. Програмирање звука. Јунити  додаци.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; вежбе; консултације;

Литература
Will Goldstone, Unity Game Development Essentials, Packt Publishing, Birmingham, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Sue Blackman, Beginning 3D Game Development with Unity, Apress, 2011.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић С. Стевица

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Гејминг

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

Ултразвучна техника

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

Електротехника и рачунарство 
Eлектроника - Eмбедед системи

Манчић Д. Драган, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
М.Радмановић, Д.Манчић: Пројектовање и моделирање снажних ултразвучних претварача, 
Електронски факултет, Ниш, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д.Манчић, В.Пауновић: Примена импедансне спектроскопије за електричну карактеризацију La 
допиране BaTiO3-керамике, Електронски факултет, Ниш, 2012.  
Power point презентација за предмет.

J. David, N.Cheeke, Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves, CRC Press, 2002.
H.Kuttruf, Physik und Technik des Ultraschalls, S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1988.

Основне академске

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама ултразвучне технике. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене ултразвучних претварача и генератора.

Мерење карактеристика пиезоелектричних керамика. Конструкција и мерење карактеристика 
ултразвучног сендвич претварача. Конструкција и мерење карактеристика ултразвучне 
сонотроде. Ултразвучни генератор. Систем за ултразвучно чишћење.

Усвајање основних знања о ултразвучној техници, начинима реализације и практичној примени 
уређаја ултразвучне технике.

Садржај предмета
Увод у ултразвучну технику. Области примене ултразвука. Теоријски аспекти примене 
ултразвука. Генерисање и простирање ултразвучних таласа. Ултразвучни таласоводи и 
претварачи. Детекција и мерење ултразвука. Недеструктивно тестирање материјала. Примена 
ултразвука у процесирању сигнала и мерењима. Ултразвук у медицини. Методе ултразвучног 
скенирања. Примена снажног ултразвука.
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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 20
15 усмени испит 20
20
15

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Увод у бежични пренос. Стандарди и организације. Карактеристике бежичног преноса и 
специфичности у односу на жичани пренос. Мобилност. Бежичне комуникационе технологије. 
Бежично умрежавање. Системи за бежични пренос. 2G, 3G и 4G бежичне мреже. Бежични LAN-
ови. IP умрежавање. Сигурност бежичних LAN-ова. 802.11 бежични LAN стандард. ZigBee. 
Bluetooth. Рутирање у бежичним ad hoc и мобилним мрежама. Бежичне сензорске мреже. 
Индустријски бежични LAN. Нови трендови у развоју бежичних мрежа. Хардвер бежичних 
уређаја. Примо-предајник. Интерфејси са host рачунаром. Оперативни системи за мобилне 
уређаје. Програмирање комуникационих уређаја. Батеријско напајање мобилних уређаја за 
бежични пренос. Прикупљање енергије из околине.

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске

Сазнања до којих ће студент доћи изучавањем овог предмета од виталне су важности за 
коректно сагледавање: а) специфичности и карактеристика бежичног преноса; б) 
комуникационих и рачунарских концепата и техника које се односе на бежични пренос; в) 
проблема и ограничења која прате пројектовање и реализацију бежичних рачунарских мрежа и 
уређаја; г) апликација комуникационих концепата и техника.

1) Програмирање мобилних уређаја и развој бежичних и мобилних сервиса коришћењем 
мрежних оперативних система за мобилне платформе; 2) Коришћење симулатора ради процене 
перформанси бежичних система различитих топологија; 3) Организација и мерења 
перформанси бежичних система у реалним условима. 

Овај предмет уводи студенте у област бежичних и мобилних рачунарских мрежа. Садржај 
материје овог предмета покрива: 1) специфичности бежичног преноса; 2) стандардизацију 
бежичних система; 3) умрежавање бежичних рачунарских мрежа; 4) структуре и принципе рада 
бежичних примопредајника; 5) програмирање бежичних комуникационих уређаја.

Бежичне рачунарске мреже и уређаји

Јовановић Д. Милица
Николић Р. Татјана, Ђорђевић Љ. ГоранНаставник (за предавања)

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе

Јовановић Д. Милица
Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета
Електротехника и рачунарствоСтудијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
J. Schiller, Mobile Communications, Addison Wesley, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Стојчев, Рачунарске мреже и пренос података, Електронски факултет Ниш, 2005.
ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.
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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 20
30 усмени испит 20
20

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити способни за анализу и синтезу мобилних ћелијских телекомуникационих 
система у каналу са федингом. Студенти ће имати знања из напредних техника вишеструког 
приступа, техника диверзити пријема, као и из дигиталних ћелијских система (GSM, cdmaOne, 
GPRS, EDGE, cdma2000, and W-CDMA). Поред теоријских знања, студенти ће имати и практична 
знања из мобилних телекомуникације, стечена на хардверским платформама базираним на 
FPGA.

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе из 
модела фединга, диверзити пријема, система са проширеним спектром и директном секвенцом, 
као и из OFDM-а. Лабораторијске вежбе се одвијају на хардверској платформи за софтверски 
радио (УСРП), као и на платформи на бази FPGA Xilinx Virtex-2 чипа. 

Овладавање основним знањима везаним за мобилне телекомуникације.

Садржај предмета

Основни концепт мобилних ћелијских комуникација и специфичности тренутних и предложених 
еворпских система. Поновно коришћење фреквенција. Обрада позива. Пропагационо 
слабљење. Фединг и методе за смањење његовог ефекта. Технике и особине поступака за 
корекцију грешака. Модулационе технике. Фреквенцијски временски и кодни мултиплекс. 
Микроћелијско окружење. Мобилни сателитски системи. Еволуција стандарда мобилних 
телекомуникација. Стање мобилних телекомуникација у нашој земљи и у свету.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, консултације.

Литература

З. Николић, Н. Милошевић, Б. Димитријевић и Милан Живковић: Збирка задатака из мобилних 
телекомуникација, Електронски  факултет у   Нишу, 2005., Едиција: помоћни уџбеници.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T. Rappaport:  Wireless Communications – Principles & Practice, Prentice Hall, 2002.
W.Lee: Mobile cellular telecommunications systems, McGrow-Hill, NY, 1989.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Мобилне телекомуникације

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
10 усмени испит 40

20

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Комуникациона кола и системи

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђорђевић Д. Срђан

Посао дизајнера РФ кола и система: радно окружење, софтверски и мерни алати.
Проблем нелинеарности активних кола: Хармонијска изобличења, компресиона тачка, 
интермодулациона изобличења. Рачунање, симулација и мерење шума. Пројектовања 
појачавача за минимални шум и минимална нелинеарна изобличења. Пројектовање осцилатора 
и ПЛЛ кола. Фазни шум и стабилност. Пројектовање лејаута штампаних плоча за РФ кола. 
Пројектовање лејаута за РФ интегрисана кола. Калеми и кондензатори на чипу. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; рачунске вежбе; лабораторијске вежбе; консултације.

Литература

Benzad Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 1998.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Ludwig, P. Bretchko, RF Circuit Design: Theory and Applications, Prentice Hall, 2000.

R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Artech House, 
Boston, 2003.

Електротехника и рачунарство

Г. Јовановић, Комуникациона кола и системи, скрипта, доступна на веб страни предмета.

Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обучавање студената за посао дизајнера РФ кола и система. Оспособљавање за решавање 
проблема са којима се дизајнери срећу. Рад у типичном  радном окружењу РФ дизајнера,   
коришћење софтверских и мерних алата.

Прорачун фактора шума појачавача. Модели и симулација  шума у РФ колима.
Пројектовање и симулирање напонског и струјног референтног извора.
Пројектовање и симулирање малошумног појачавача за минимални шум и минимална 
нелинеарна изобличења. Хармоник баланс анализа.
Пројектовање и симулирање осцилатора и ПЛЛ кола.
Пројектовање и симулирање калема на чипу. Планарна електромагнетна симулација.
Пројекат само-осцилујућег мешача са  малошумним појачавачем. 

Упознавање студената са послом дизајнера РФ кола и система. Навести проблеме са којима се 
дизајнери срећу и показати како се ти проблеми решавају. Обучити студенте за рад у типичном  
радном окружењу и за коришћење софтверских и мерних алата.

Садржај предмета
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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 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 за 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 сигнала, 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

Основне академске
Сензори и претварачи

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

Електроника - Kола и системи
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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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
20 усмени испит 40

30

Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањем и вештинама за самосталну реализацију сложених виртуелних 
инструмената коришћењем LabVIEW развојног окружења, имплементираних на платформама за 
рад у реалном времену и FPGA, као и SCADA система.

Реализација виртуелних инструмента са догађајима (event-driven) и контролом грешака.
Реализација коначног аутомата. Имплементација multithread виртуелног инструмента.
Синхронизација процеса и нити. Интеграција хетерогеног кôда и компоненти (IP блокови, DLL,
.NET и ActiveX). Портовање виртуелних инструмената на систем за рад у реалном времену.
Реализација в. инструмента на FPGA. Објектно оријентисани приступ у реализацији в.
инструмената. Дистрибуирани в. инструменти са клијент-сервер моделом. Реализација SCADA
система.

Стицање неопходних знања за реализацију сложених апликација виртуелних инструмената, 
виртуелних инструмената за рад у реалном времену и дистрибуираних виртуелних 
инструмената.

Садржај предмета
Концепти event-driven виртуелног инструмента, коначног аутомата, контроле грешака, multithread 
апликације, синхронизација процеса и нити, објектно-оријентисани модели. Интеграција 
хетерогеног кôда. Виртуелни инструменти за аквизицију и обраду података у реалном времену. 
Обрада података на FPGA. Дистрибуирани виртуелни инструменти.

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, семинарски радови.

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
National Instruments: "LabVIEW User Manual", http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

National Instruments: "LabVIEW FPGA User Manual", http://www.ni.com/pdf/manuals/370690b.pdf

C. L. Clark, "LabVIEW Digital Signal Processing and Digital Communications", McGraw-Hill, 2010.

National Instruments: "LabVIEW Real-time Module User Manual", 
http://www.ni.com/pdf/manuals/322154d.pdf.

National Instruments: "LabVIEW Real-time User Manual", http://www.ni.com/pdf/manuals/322154c.pdf.

Електротехника и рачунарство

Миловановић П. ДрагишаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић А. Марко

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Напредни виртуелни инструменти

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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 0
25 усмени испит 30

0
40

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Електронски системи за безбедност

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

Јевтић С. Милун, Петровић Д. БраниславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Консултације; Индивидуални и групни пројекти.

Литература
R. Anderson, Security Engineering , 2nd edition, Wiley, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

E. Amoroso, Fundamentals of Computer Security Technology , Prentice Hall, 1994.

R. Pearson, Electronic Security Systems: A Manager's Guide to Evaluating and Selecting System 
Solutions , Elsevier, 2011.

V. Vemuri, Enhancing Computer Security with Smart Technology , Taylor&Francis, 2005.

Електротехника и рачунарство

Ђошић М. Сандра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања омогућиће студентима да стекну представу о томе шта је то електронски 
безбедносни систем и на које се све начине могу обезбеђивати објекти, простор, производни 
процеси, процеси рада и подаци. Такође, студент ће бити способан да се бави пројектовањем 
система различите врсте и намене са функциом безбедности и сигурности, као и самосигурних 
система. 

Студенти се упознају са практичним аспектима пројектовања електронског безбедносног 
система: развојним алатима и софтвером. Знање стечено на предавањима студенти продубљују 
кроз покушаје практичне реализације безбедносних система мале и средње сложености.

Циљ овог предмета је упознати студенте са основама пројектовања електронских система чији 
је основни задатак остваривање безбедности у различитим процесима.

Садржај предмета

Електронски безбедносни системи: потребе за оваквим системима и карактеристични примери. 
Комуникациони протоколи: ризици од "прислушкивања" и различите технике "напада на 
протокол". Контрола приступа: приступи у оквиру оперативног система и хардверска заштита. 
Криптографија: историја и различите технике криптографије. Заштита у економији: банкарство и 
књиговодство. Заштита у више нивоа. Мултилатерална заштита. Физичка заштита. Надгледање 
и мерење. Безбедно штампање: заштита хартија од вредности. Биометрија: ручни потпис, 
препознавање лица, отисак прста, препознавање гласа и зенице ока (IRIS). Заштита у мобилним 
комуникацијама. Напади у рачунарској мрежи и заштита. Методологије развоја електронских 
безбедносних система: top-down и итеративне технике. Безбедносни системи у процесима 
ризичног окружења; за лако запаљиве и експлозивне средине, у подземној експлоатацији руда, 
итд. Самосигурност електронских безбедносних система. Законске регулативе релевантне за 
безбедносне електронске системе. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

109



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

5 писмени испит 15
15 усмени испит 15
30
20

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Тестирање система

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

Јевтић С. Милун, Петковић М. ПредрагНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације; Индивидуални пројекти.

Литература

S. Mourad, Y. Zorian, "Principles of Testing Electronic Systems", John Wiley & Sons, Inc, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Kenneth P. Parker, "The Boundary-Scan Handbook", Kluwer Academic Publishers, 2003.

M. S. Reorda, Z. Peng, M. Violante, "System-level Test and Validation of Hardware/Software 
Systems", Springer, 2005.

Електротехника и рачунарство

Ђошић М. Сандра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да студенти науче фундаменталне методе тестирања електронских система као и 
руковање неким од познатих софтверских пакета за тестирање система.

Аудитивне вежбе: студенти на аудитивним вежбама кроз решавање задатака утврђују теоријска 
знања и уче се систематском приступу тестирања електронских система. Лабораторијске вежбе: 
употреба алата за тестирање на практичном пројекту.

Усвајање и систематизовање знања везаних за тестирање електронских система. 

Садржај предмета

I JTAG . Дефиниција Boundary Scan , JTAG  и IEEE 1149.1 , 1149.6  и 1149.7 . Различити нивои 
JTAG  тестирања: на нивоу чипа, на нивоу плоче, тестирање на нивоу система. Функционално 
тестирање. Предности JTAG  тестирања. Коришћење JTAG -а у савременим дигиталним 
уређајима; дебаговање, load -овање, програмирање.  II Тестирање софтвера. Функционално и 
структурно тестирања софтвера. Технике беле кутије. Технике црне кутије. Технике ОО 
тестирања. III Стратегије тестирања RTS -а. Важност тестирања RTS -а. Технике тестирања RTS -
а. Нивои тестирања RTS -а: јединично тестирање, интеграционо тестирање и тестирање 
система. IV On-line  тестирање. Неконкурентно оn-line  тестирање: спорадично (event-triggered ) и 
периодично (time-triggered ). Конкурентно оn-line  тестирање. Built-in self-test .
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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
20

Основне академске
Системи за управљање и надзор у индустрији

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

Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања са видео презентацијама; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

Литература
Јевтић, М. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ИНДУСТРИЈИ, скрипта и ppt презентације предавања 
(у припреми за јавно објављивање).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Litovski, V., Damnjanović, M., Jevtić, M., и други, "PRAKTIKUM LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ 
PROJEKTOVANJA I TESTIRANJA ELEKTRONSKIH KOLA I SISTEMA", Elektronski fakultet u Nišu, 2000.

Електротехника и рачунарство

Ђошић М. Сандра

Електроника - Кола и системи

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стекнута знања о системима за управљање и надзор индустријских процеса, односно њиховим 
елементима, најпре дају разумевање могућности и начина функционисања ових система. То 
даље омогућује пројектовање - креирање, интеграцију и одржавање  различитих система за 
управљање и надзор у индустрији. Знања стекнута у овом предмету дају могућност да се уз 
знања из области алгоритама управљања уз коришћења софтверских алата за развој, могу 
реализовати - програмирати конкретни системи за управљање и надзор индустријских процеса.

у уд уд р р д у рђују
теоријска знања и уче се систематском приступу анализе и креирању системима за управљање
и надзор индустријских процеса. Лабораторијске вежбе: Практично сагледавање
функционалности и начина коришћења и програмирања у развојном окружењу основних
програмабилних елемената система за управљање и надзор индустријских процеса
(програмабилни контролер, програмабилни логички контролер, архивер података,
улазно/излазни панел, индустријски PC ). Међусобно повезивање - комуникација између
елемената система.

Овладати знањима о најчешће коришћеним системима за управљање и надзор (СУН) 
индустријских процеса. Деатаљно упознати функционалност свих елемената СУН процеса и 
начине њиховог повезивања у целину и повезивања са окружењем. Стећи знања о 
могућностима програмирања система и његових појединих елемената. Сагледати начине 
остваривања инеракције између човека и СУН-а - односно процеса. Сагледати могућности 
интеграције СУН-а у шири информациони систем. Стећи основна знања о поузданости ових 
система и како се може проценити сигурност остваривања функције ових система.

Садржај предмета
Типови и архитектуре индустријских управљачко-надзорних система. Управљачки уређаји: 
релејни, електронски, микропроцесорски и рачунарски. Индустријски програмабилни контролери 
(PLC, PAC ): архитектура,  логички елементи и стандардне функције. Развојно окружење за PLC 
и PAC . HMI  реализације. Индустријски PC . Аутоматизација и визуализација. Микрорачунарски 
системи за управљање у реалном времену. Високо одговорни системи. Индустријске 
комуникационе мреже: топологија, преносни медијуми, методе приступа преносним медијумима. 
Мрежни стандарди. Комуникациони протоколи: ethernet, TCP/IP , Profibus . Стандарди физичког 
нивоа комуникационих канала. Оптички пренос сигнала. OPC  стандарди и спецификације.
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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 усмени испит 30
20
20

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Компетентност за пројектовање електронских система који се примењују у физикалној терапији 
и медицинској дијагностици

Лабораторијске вежбе и израда пројекта. Знање стечено на предавањима студенти употпуњују 
на лабораторијским вежбама, а затим примењују у реализацији пројекта. Вежбе укључују 
симулацију и пројектовање и система за мерење процента кисеоника у крви. Пројекти укључују 
практичне задатке програмирања PIC микроконтролера и програмирања АНДРОИД мобилних 
уређаја у реализацији real-time система за праћење виталних параметара употребом PIC 
микроконтролера и ТFТ дисплеја, реализацији холтер уређаја за праћење виталних параметара, 
реализацији напредних телеметријских система заснованих на АНДРОИД мобилним уређајима.

Стицање знања о функцији и структури електронских система за медицинску дијагностику и 
физикалну терапију.

Садржај предмета

Мембрански и акциони потенцијал, преношење електричног импулса. Mедицински уређаји за 
електротерапију. Стимулација нерава и мишића. Електро-мускуларна стимулација (ЕМС). 
Транскутална електрична нервна стимулација (ТЕНС). Стимулација интерферентним струјама. 
Стимулација електромагнетним пољем. Конструкција пејсмејкер уређаја. Импедансна 
плетизмографија. Пројектовање дефибрилатор уређаја и кардиовертер дефибрилаторa. Систем 
за праћење и бележење рада кардиоваскуларног система човека. Систем за надзор виталних 
животних параметара болесника у реалном времену. Систем даљинског надзора пацијената. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М.Дамњановић, Б. Јовановић, Медицински електронски системи, скрипта.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Б. Михајловић, Физикална терапија, Ободскo слово, 2002.

D. Prutchi, M. Norris, Design and Development of Medical Electronic Intrumentation, John Willey and 
Sons, Inc. 2005.

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Борисав

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Медицински електронски 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

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама ултразвучне технике. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене ултразвучних претварача и генератора.

Мерење карактеристика пиезоелектричних керамика. Конструкција и мерење карактеристика 
ултразвучног сендвич претварача. Конструкција и мерење карактеристика ултразвучне 
сонотроде. Ултразвучни генератор. Систем за ултразвучно чишћење.

Усвајање основних знања о ултразвучној техници, начинима реализације и практичној примени 
уређаја ултразвучне технике.

Садржај предмета
Увод у ултразвучну технику. Области примене ултразвука. Теоријски аспекти примене 
ултразвука. Генерисање и простирање ултразвучних таласа. Ултразвучни таласоводи и 
претварачи. Детекција и мерење ултразвука. Недеструктивно тестирање материјала. Примена 
ултразвука у процесирању сигнала и мерењима. Ултразвук у медицини. Методе ултразвучног 
скенирања. Примена снажног ултразвука.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
М.Радмановић, Д.Манчић: Пројектовање и моделирање снажних ултразвучних претварача, 
Електронски факултет, Ниш, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д.Манчић, В.Пауновић: Примена импедансне спектроскопије за електричну карактеризацију La 
допиране BaTiO3-керамике, Електронски факултет, Ниш, 2012.  
Power point презентација за предмет.

J. David, N.Cheeke, Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves, CRC Press, 2002.
H.Kuttruf, Physik und Technik des Ultraschalls, S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1988.

Основне академске

Манчић Д. Драган, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Ултразвучна техника

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

Електротехника и рачунарство 
Електроника - Кола и системи
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична 
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
15 усмени испит 20
20
15

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

Eлектроника - Eмбедед системи
Основне академске
Ембедед системи
Николић Р. ТатјанаНаставник (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; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Домаћи задаци; Колоквијуми; Семинарски 
рад; Консултације.

Литература
Wayne Wolf, Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design, Morgan 
Kaufmann, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Sudep Pasricha, Nikil Dutt, On-Chip Communication Architectures, Elsevier, Burlington MA, 2008.

Јовановић Д. Милица
Број ЕСПБ

Јамes Peckol, Embedded Systems: A Contemporary Design Tool, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 
NJ, 2007.

ppt презентација свих предавања, http://es.elfak.ni.ac.rs.

Електротехника и рачунарство

Предвиђено је да студенти самостално ураде следећих осам вежби коришћењем развојног 
окружења за пројектовање ембедед система на FPGA платформи: 1) Креирање програма за 
ембедед апликацију, 2) Профилисање, 3) Избор процесора и симулација, 4) Пројектовање 
меморије, 5) Пројектовање U/I подсистема, 6) Хардвер-софтвер кодизајн, 7) Мултипорцесорске 
архитектуре, 8) Мултипроцесорски софтвер. 

Циљ овог предмета јесте упознавање студената са основним принципима ембедед система 
(ЕС), специфичностима, и њиховим пројектовањем. Обухваћене су следеће области: а) 
апликациони домени. б) Системи на чипу (SoC); в) хомогени и хенерогени вишепроцесорски 
ембедед системи;  г) креирање софтвера за ЕС-е.

Предиспитне обавезе

Исход овог предмета је усвајање знања о архитектури ЕС-а, хардверских и софтверских 
елемената, програмских модела, и стицање софтверско-инжењерских практичних искустава 
битних за пројектовање и развој ЕС-а.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Дефиниција, специфичности и категорије ембедед система. Средства за развој. Ембедед 
процесирање. Спецификација, захтеви, модели израчунавања, програмски језици. Хардвер 
ембедед система. Пројектовање ембедед процесора. Eмбедед меморије. Eмбедед оперативни 
системи. Имплементација ембедед система, хардвер/софтвер кодизајн, управљање 
конкурентношћу на нивоу задатака и вишенитног режима рада. Компајлери за ембедед системе. 
SoC дизајн. SoC архитектуре, акцелератор-процесори. Брзе серијске магистрале. SoC 
магистрале и NoC архитектуре. ИП језгра. Синхронизација. Глобално асинхрони локално 
синхрони дизајн. Апликационо специфични и конфигурабилни процесори. Мултипроцесорски 
SoC-ови. Реконфигурабилно рачунарство. Моделирање и пројектовање хетерогених процесора. 
Валидација, симулација, израда прототипа и емулације, тестирање, симулација грешака, 
убацивање грешака, формалне верификације. Високо-поуздани системи. Тандем процесирање. 
Софтверски имплементирана висока поузданост, N-верзионо програмирање.
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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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
0 усмени испит 30

20
20

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Увод у роботику

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Петковић П. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).
Аудитивна предавања и показне вежбе

Литература
Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Thomas R. Kurfess, Robotics and Automation Handbook, CRC Press, 2004, ISBN: 0849318041.

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Андрић Д., Збирка задатака из роботике, Нови Сад, Ниш, 
2002, интернет издање.

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Марко Раковић, Индустријска роботика, уџбеник. У фази 
штампања. 

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Концепт роботизације и проблеми. Математичке основе роботике. Основне компоненте робота. 
Организација робота као система. Управљање роботима. Програмирање и примена робота.

Упознавање са основним темама савремене индустријске роботике и применама индустријских 
робота.

Садржај предмета

Геометрија робота. Модел кинематике робота. Диференцијална кинематике. Погонски системи 
робота. Електрични, хидраулички и пнеуматички погон. Системи за пренос погонског момента. 
Динамика робота. Модел динамике робота. Анализа моделираних и немоделираних ефеката. 
Симулација робота. Планирање трајекторија. Синтеза трајекторија у унутрашњим и спољашњим 
координатама. Сензори у роботици. Извршни органи робота. Управљање у унутрашњим 
координатама. Управљање у спољашњим координатама. Инверзно кинематичко и динамичко 
управљање. Управљање по позицији и сили. Интелигентно управљање. Планирање дејстава. 
Функционална архитектура управљачког система. Примена робота. Увођење робота у 
производњу. Услужни роботи. Аутоматски вођена возила. Роботи у сервисним, медицинским и 
космичким применама.
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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

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

Електроника - Кола и системи
Основне академске
Оптоелектроника

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 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит
40 усмени испит 40

Електроника - Kола и системи
Основне академске
Вештачка интелигенција у инжењерству

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

Миловановић П. ДрагишаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Лабораторијске вежбе; Консултације; Индивидуални пројекти.

Литература
Haykin, S., “Neural Networks: A Comprehensive Foundation”, Macmillan College Publishing Company, 
Inc., 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Genetic Algorithms in Applications, Editor Rustem Popa, In-tech, March 2012, ISBN 978-953-51-0400-
1.

Андрејевић, М., „Неуронске мреже у моделовању“, Задужбина Андрејевић, Београд, 2004.

Миленковић, С., „Вештачке неуронске мреже“, Задужбина Андрејевић, Београд, 1997,

Електротехника и рачунарство

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за примену вештачких неуронских мрежа у пројектовању, тестирању и 
дијагностици електронских кола и система.
Очекује се да студенти науче фундаменталне алгоритме учења неуронских мрежа као и 
руковање неким од познатих софтверских пакета за примену неуронских мрежа.

Примена код рачунара опште намене. Неуро-рачунари. Специјализована IC која реализују 
вештачке неуронске мреже. Примена неуронских мрежа у CAD, обради слика и сигнала, у OCR 
системима, у синтези и препознавању говора, у SAU и роботици, у цивилним и војним 
безбедносним системима. Хардверска имплементација вештачке неуронске мреже на FPGA.

Стицање знања из области вештачке интелигенције са нагласком на концепт вештачких 
неуронских мрежа. Оспособљавање за самосталну примену концепата на проблемима из 
електротехничке струке.

Садржај предмета

Појам вештачке интелигенције. Вештачка интелигенција заснована на продукционим правилима. 
Вештачке неуронске мреже. Природни нервни систем. Неурон. Синапса. Модел неурона. 
Архитектуре вештачких неуронских мрежа. Учење. Перцептрон. Могућности, алгоритми за 
учење и капацитет перцептрона. Вишеслојне неуронске мреже. Backpropagation алгоритам. 
Рекурентне неуронске мреже. Типови, учење и проблеми примене. Динамички поступци учења. 
Генетски алгоритми. Реализација вештачких неуронских мрежа. VLSI имплементација аналогних 
неуронских мрежа. Дигитална реализација неуронских мрежа. Boltzmann-ова машина. Neuro-
fuzzy мреже и њихова примена. 
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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит
усмени испит 40

40

Електроника - Kола и системи
Основне академске
Пројектовање за животну средину

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

Миловановић П. ДрагишаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Консултације; Индивидуални пројекти.

Литература
Литовски, Б., и ини, „Програм успостављања система рециклаже отпадне електронске опреме 
од компјутера“, Агенција за Рециклажу Србије, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Wimmer, et all, „Ecodesign implementation“, Springer, Dordrecht, The Nederlands, 2004.
В. Литовски,  Пројектовање електронских кола, Нова Југославија Врање, 2000.

Kuehr, R., and Williams, E, , editors, „Computer and the environment“, Kluwer, Dordrecht, The 
Nederlands, 2003.

Goldberg, L.H., editor „Green electronics / Green bottom line“, Newnes, Boston. USA, 2000.

Електротехника и рачунарство

Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање компетентности за одрживо пројектовање електронских производа.
Очекује се да студенти науче како се процењује животни век производа и који су методи 
пројектовања који одређују успех производа у току целог животног века.

Еколошки информациони системи за мониторинг и управљање. Мерљиви параметри природне 
околине. Концепти конверзије природних у електричне величине. Аквизиција еколошких 
података. Еколошки информациони системи. Мониторинг, статистичка обрада и управљање 
еколошким параметрима. Праћење извора ризика. Спречавање хазардних ситуација.

Упознавање са појмом одрживог развоја и животног века производа, са еколошким аспектима 
животног века и концептима пројектовања за цео животни век.

Садржај предмета

Проблеми интеракције са природном околином. Електроника и електронска индустрија и 
екологија. Економски аспекти. Комунални еколошки проблеми. Концепти одрживог развоја 
друштва. Место пројектанта у смањењу еколошких ризика. Фазе живота производа.  Крај 
животног циклуса. Поновна употреба, растављање, прерада, одлагање. Сценарио сакупљања 
истрошених производа. Концепти одрживог пројектовања (ОП). Фазе, ефекти, поступци ОП. ОП 
електронских производа. Поступци стандардизације и стандарди одрживог развоја. Стандарди 
везани за индустријске услове. Европско и домаће законодавство.
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	2ОЕЕ3О01 Основи електронике
	Предмет

	2ОЕЕ3О02 Телекомуникaције
	Предмет

	2ОЕЕ3О03 Сигнaли и системи
	Предмет

	2ОЕЕ3О04 Основе објектно-оријентисaног прогрaмирaњa
	Предмет

	2ОЕЕ3О05 Мaтемaтикa 3
	Предмет

	2ОЕЕ4A01 ТВ системи
	Предмет

	2ОЕЕ4A02 Aрхитектуре и aлгоритми
	Предмет

	2ОЕЕ4A03 Пројектовaње електронских колa
	Предмет

	2ОЕЕ4О01 Дигитaлнa електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ4О02 Aнaлогнa електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ4О03 Дигитaлнa обрaдa сигнaлa
	Предмет

	2ОЕЕ4О04 Микропроцесорски системи
	Предмет

	2ОЕЕ5A01 Електричнa и електронскa мерењa
	Предмет

	2ОЕЕ5A02 Дискретнa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ5A03 Примењенa електромaгнетикa
	Предмет

	2ОЕЕ5A04 Обрaдa aудио сигнaлa
	Предмет

	2ОЕЕ5A05 Обновљиви извори енергије
	Предмет

	2ОЕЕ5Б01 Електричнa и електронскa мерењa
	Предмет

	2ОЕЕ5Б02 Дискретнa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ5Б03 Примењенa електромaгнетикa
	Предмет

	2ОЕЕ5Б04 Дигитaлнa обрaдa слике
	Предмет

	2ОЕЕ5Б05 Обновљиви извори енергије
	Предмет

	2ОЕЕ5О01 Енглески језик 1
	Предмет

	2ОЕЕ5О02 Рaчунaрске мрезе и интерфејси
	Предмет

	2ОЕЕ5О03 РФ електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ5О04 Пројектовaње електронских системa
	Предмет

	2ОЕЕ5О05 Микропроцесорскa техникa
	Предмет

	2ОЕЕ5О06 Пројектовaње електронских системa
	Предмет

	2ОЕЕ5О07 Дигитaлнa обрaдa слике
	Предмет

	2ОЕЕ5О08 Aрхитектуре дигитaлних системa
	Предмет

	2ОЕЕ5О09 Aнaлогнa електронскa колa
	Предмет

	2ОЕЕ5Ц01 Електричнa и електронскa мерењa
	Предмет

	2ОЕЕ5Ц02 Дискретнa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ5Ц03 Објектно оријентисaне технике пројектовaњa системa
	Предмет

	2ОЕЕ5Ц04 Дигитaлнa интегрисaнa колa
	Предмет

	2ОЕЕ5Ц05 Обновљиви извори енергије
	Предмет

	2ОЕЕ6A01 Aнимaцијa 1
	Предмет

	2ОЕЕ6A02 Микроконтролери
	Предмет

	2ОЕЕ6A03 Технике конверзије
	Предмет

	2ОЕЕ6A04 Aутомaтско упрaвљaње
	Предмет

	2ОЕЕ6A05 Нумеричкa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ6Б01 Пројектовaње дигитaлних интегрисaних колa
	Предмет

	2ОЕЕ6Б02 Технике конверзије
	Предмет

	2ОЕЕ6Б03 Aутомaтско упрaвљaње
	Предмет

	2ОЕЕ6Б04 Нумеричкa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ6О01 Енглески језик 2
	Предмет

	2ОЕЕ6О02 Основи енергетске електронике
	Предмет

	2ОЕЕ6О03 Мултимедијaлни системи
	Предмет

	2ОЕЕ6О04 Видео продукцијa
	Предмет

	2ОЕЕ6О05 Микроконтролери
	Предмет

	2ОЕЕ6О06 Пројектовaње дигитaлних интегрисaних колa
	Предмет

	2ОЕЕ6О07 Стручнa прaксa
	Предмет

	2ОЕЕ6Ц01 Виртуелни инструменти
	Предмет

	2ОЕЕ6Ц02 Микроконтролери
	Предмет

	2ОЕЕ6Ц03 Aутомaтско упрaвљaње
	Предмет

	2ОЕЕ6Ц04 Нумеричкa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕЕ7A01 Пословне комуникaције
	Предмет

	2ОЕЕ7A02 Инжењерско обрaзовaње и одрживи рaзвој
	Предмет

	2ОЕЕ7Б01 Фотогрaфијa и грaфички дизaјн
	Предмет

	2ОЕЕ7Б02 Медицинскa електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Б03 Интернет и веб технологије
	Предмет

	2ОЕЕ7Б04 Aутоелектроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Б05 Кодовaње и компресијa сигнaлa
	Предмет

	2ОЕЕ7Б06 Рaчунaрскa грaфикa
	Предмет

	2ОЕЕ7Д01 Мобилни електронски уређaји
	Предмет

	2ОЕЕ7Д02 Медицинскa електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Д03 Електроенергетски претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕЕ7Д04 Примењенa електромaгнетикa
	Предмет

	2ОЕЕ7Е01 Aутоелектроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Е02 Системи зa aквизицију подaтaкa
	Предмет

	2ОЕЕ7Е03 Пројектовaње aнaлогних интегрисaних колa
	Предмет

	2ОЕЕ7Е04 Пројектовaње ВЛСИ
	Предмет

	2ОЕЕ7Е05 Мехaтроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7О01 Системи зa рaд у реaлном времену
	Предмет

	2ОЕЕ7О02 Солaрне компоненте и системи
	Предмет

	2ОЕЕ7О03 Кaмерa и монтaжa
	Предмет

	2ОЕЕ7О04 Системи зa aквизицију подaтaкa
	Предмет

	2ОЕЕ7О05 Тестирaње и дијaгностикa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц01 Пројектовaње дигитaлних системa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц02 Медицинскa електроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц03 Електроенергетски претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц04 Aутоелектроникa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц05 Тестирaње и дијaгностикa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц06 Рaчунaрскa грaфикa
	Предмет

	2ОЕЕ7Ц07 Електромехaничко претвaрaње енергије
	Предмет

	2ОЕЕ8A01 Aнимaцијa 2
	Предмет

	2ОЕЕ8A02 Студијскa aудиотехникa
	Предмет

	2ОЕЕ8A03 Сензори и претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕЕ8A04 Обрaдa сигнaлa у музици
	Предмет

	2ОЕЕ8A05 Термовизијa
	Предмет

	2ОЕЕ8A06 Креирaње мултимедијaлних сaдржaјa
	Предмет

	2ОЕЕ8A07 Гејминг
	Предмет

	2ОЕЕ8A08 Бежичне рaчунaрске мреже и уређaји
	Предмет

	2ОЕЕ8A09 Мобилне телекомуникaције
	Предмет

	2ОЕЕ8A10 Комуникaционa колa и системи
	Предмет

	2ОЕЕ8Б01 Сензори и претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕЕ8Б02 Бaзе подaтaкa
	Предмет

	2ОЕЕ8Б03 Нaпредни микроконтролери
	Предмет

	2ОЕЕ8Б04 Оптимизaционе технике
	Предмет

	2ОЕЕ8Б05 Термовизијa
	Предмет

	2ОЕЕ8Б06 Увод у роботику
	Предмет

	2ОЕЕ8Б07 Гејминг
	Предмет

	2ОЕЕ8Б08 Ултрaзвучнa техникa
	Предмет

	2ОЕЕ8Б09 Бежичне рaчунaрске мреже и уређaји
	Предмет

	2ОЕЕ8Б10 Мобилне телекомуникaције
	Предмет

	2ОЕЕ8Б11 Комуникaционa колa и системи
	Предмет

	2ОЕЕ8Д01 Сензори и претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕЕ8Д02 Нaпредни виртуелни инструменти
	Предмет

	2ОЕЕ8Д03 Електронски системи зa безбедност
	Предмет

	2ОЕЕ8Е01 Тестирaње системa
	Предмет

	2ОЕЕ8Е02 Системи зa упрaвљaње и нaдзор у индустрији
	Предмет

	2ОЕЕ8Е03 Медицински електронски системи
	Предмет

	2ОЕЕ8Е04 Ултрaзвучнa техникa
	Предмет

	2ОЕЕ8О01 Ембедед системи
	Предмет

	2ОЕЕ8Ф01 Увод у роботику
	Предмет

	2ОЕЕ8Ф02 Оптоелектроникa
	Предмет

	2ОЕЕ8Ц01 Вештaчкa интелигенцијa у инжењерству
	Предмет

	2ОЕЕ8Ц02 Пројектовaње зa животну средину
	Предмет




