Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електротехника и рачунарство
Изборно подручје (модул)
Заједнички
Врста и ниво студија
Докторске студије
Антене и простирање
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Дончов С. Небојша, Станковић Ж. Зоран
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Стицање теоријског и практичног знања вишег нивоа о техници емисије и пријема ЕМ таласа
Циљ
коришћењем антена и антенских система као и простирању ЕМ таласа кроз простор изнад
предмета
земљине површине.
Самостално решавање практичних проблема у области пројектовања антена и антенских
система.
Исход
Самостално решавање практичних проблема у области моделовања простирања ЕМ таласа у
предмета
реалним условима изнад површине Земље.
Садржај предмета
Анализа антена и антенских низова (аналитичке и нумеричке методе). Синтеза антена и
антенских низова. Софтверски алати за анализу и синтезу антена, антенских низова и антенских
система. Поступци за пројектовање различитих класа антена које имају практичну примену у
савременим бежичним комуникационим системима. Адаптивне антенске структуре. Напредне
технике DOA естимације. Моделовање простирање ЕМ таласа. Предикција ЕМ поља у
различитим локал-специфичним регионима и за различите сервисе. Неуронски модели за
предикцију ЕМ поља. Примена нумеричких, емпиријских, неуронских и хибридних метода у
моделовању простирања ЕМ таласа. Поступци у реализацији локал специфичних неуронских и
хибридних емпиријско-неуронских (ХЕН) модела са повећаном ефикасношћу предикције нивоа
Теоријска
електричног поља на траси простирања.
настава
Практична Самостални истраживачки рад (анализа литературе, анализа конкретног проблема и
настава
реализација решења)
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
0
0
0
0
Методе
Презентације на одређене теме, семинари и пројекти
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
50

