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Назив предмета

Дончов С. Небојша, Станковић Ж. ЗоранНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Димитријевић Ж. Тијана

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

2006.

J. S. Seybold, Introduction to RF Propagation, Wiley, 2005.

F. Gross, Smart Antennas with MATLAB, Second Edition: Principles and Applications in Wireless 

Communication, McGraw Hill Professional, 2015.

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

Комуникације и информационе технологије

Системско инжењерство и радио-комуникације

Мастер академске студије

Адаптивне антене и МIMO системи

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Познавање основних техника просторне обраде сигнала и начина рада адаптивних антена. 

Способност примене основних метода обликовања дијаграма зрачења антенског низа у 

конструкцији адаптивних антена. Познавање технике преноса сигнала системима са више 

предајних и више пријемних антена (MIMO системима). Познавање начина примене адаптивних 

антена и MIMO система у пракси.

Решавање практичних проблема који се односе на обликовање дијаграма зрачења антенских 

низова. Решавање практичних проблема који се односе на примену антенских низова у 

одређивању правца доласка ЕМ зрачења.

Стицање теоријског и практичног знања о техникама преноса и просторне обраде сигнала у 

бежичним комуникацијама које су засноване на коришћењу адаптивних антена и MIMO (Multiplе 

Input – Multiple Output) система.

Садржај предмета

Карактеризација EM таласа у просторно-временском домену. Просторно филтрирање сигнала и 

SDMA концепт. Антенски низови са управљивом карактеристиком зрачења. Buttler-ова матрица. 

Скенирајући антенски низови. Алгоритми за одређивање правца доласка EM зрачења (MUSIC, 

ESPRIT). Адаптивни антенски низови. Адаптивно обликовање дијаграма зрачења у временском и 

просторном домену. Wiener-ова солуција. MIMO системи. (архитектура, просторни 

комуникациони канал, процесирање у просторно-временском домену). Примена антенских 

низова и MIMO система у бежичним комуникацијама.


