
 

КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 

седници одржаној 14.07.2020. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 

рада дипл. инж. Милене Радомировић под насловом „Реализација паметне утичнице са 

функцијом очитавања енергетског потписа“. Након прегледа материјала Комисија подноси 

следећи 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Биографски подаци кандидата  
 

Милена Радомировић је рођена 18.04.1994. године у Панчеву. Уписала је гимназију 

"Урош Предић" у Панчеву коју је завршила као вуковац. Електротехнички факултет у 

Београду уписала је 2013. године. Дипломирала је на одсеку за Електронику 2018. године са 

просечном оценом 8,51. Дипломски рад одбранила је у августу 2018. године са оценом 10.  

Дипломске академске – мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, на 

Модулу за електронику уписала је у октобру 2018. године.  Положила је све испите са 

просечном оценом 10.  

 

2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 46 страна, са укупно 41 сликом, 8 табела и 23 референце. Рад 

садржи увод, 4 поглавља и закључак (укупно 6 поглавља) и списак коришћене литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме је објашњен значај SmartGrid система и 

паметне утичнице као његовог дела, након чега су описани предмет и циљ рада.  

У другом поглављу описано је повезивање паметне утичнице у комуникациону мрежу 

и објашњена је детекција различитих уређаја у мрежи на основу енергетског потписа. 

У трећем поглављу описан је хардвер реализованог система, изнети су детаљи 

реализованих high voltage и low voltage плоча, као и cape за повезивање са BeagleBone Black 

Wireless плочом на којој се врши одговарајућа обрада података.  

У четвртом поглављу описан је софтвер за BeagleBone Black Wireless. Софтвер се 

састоји од апликације за обраду података која се извршава на ARM Cortex-A8 процесору и 

програма који се извршавају на PRU микроконтролерима који обављају комуникацију и 

сакупљање података са AD конвертора, синхронизацију са апликацијом и смештање 

података у дељену меморију. 

У оквиру петог поглавља дат је опис појединих детаља имплементације. 

Шесто поглавље је закључак.  

 

3. Анализа рада са кључним резултатима  
 

Мастер рад дипл. инж. Милене Радомировић се бави проблематиком пројектовања 

паметне утичнице са функцијом очитавања енергетског потписа. Рад описује систем који 

поред хардверско/софтверске подршке за стандардне функионалности има и 

хардверско/софтверску подршку за одабирање напонских и струјних сигнала у много ширем 

пропусном опсегу него што је то случај код класичних паметних утичница.  Овакав уређај 

има примену у Smart системима који имају за циљ оптимизацију потрошње и постизање што 

већег степена аутоматизације, између осталог праћењем навика корисника тако што је 

омогућена детекција различитих уређаја у систему.  
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