
 

КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

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

седници одржаној 11.05.2021. године именовалa нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 

рада дипл. инж. Милоша Крстановића под насловом „Естимација синхронизационих 

параметара при сигнализирању бржем од Најквистовог“. Након прегледа материјала 

Комисија подноси следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Биографски подаци кандидата  
 

Милош Крстановић је рођен 10.08.1996. године у Београду. Завршио је основну школу 

„20. октобар“ у Београду. Уписао је Десету гимназију „Михајло Пупин“ у Београду, коју је 

завршио са одличним успехом. Електротехнички факултет уписао је 2015. године. 

Дипломирао је као најбољи студент на одсеку за Телекомуникације и информационе 

технологије 2019. године са просечном оценом 9,28. Дипломски рад одбранио је у септембру 

2019. године са оценом 10. Дипломске академске – мастер студије на Електротехничком 

факултету у Београду, на Модулу за системско инжењерство и радио комуникације уписао је 

у октобру 2019. године. Положио је све испите са просечном оценом 10. 

 

2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 54 стране, са укупно 49 слика, 2 табеле и 22 референце. Рад 

садржи увод, 3 поглавља и закључак (укупно 5 поглавља), списак коришћене литературе, 

списак скраћеница, списак слика и списак табела. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада, као и 

мотивација за истраживање проблема решаваних у раду. Приказани су проблеми који се 

јављају у модерним комуникационим системима и начин на који се сваки иновативни систем 

преноса информација, какво је сигнализирање брже од Најквистовог, мора тестирати. Такође, 

направљен је преглед доприноса и садржаја осталих поглавља рада.    

У другом поглављу је дат кратак преглед и историјат технике сигнализирања бржег од 

Најквистовог. Описани су градивни блокови које такав систем преноса мора садржати. 

Посебно је акцентована реализација пријемника у облику турбо еквализационе петље, која 

обезбеђује висок ниво поузданости, уз постизање спектрално ефикасног преноса 

информација. Дат је кратак опис оптималног еквализатора који потискује интерсимболску 

интерференцију, намерно унету сигнализирањем бржим од Најквистовог, као и заштитних 

кодова са проверама парности мале густине, који су коришћени за исправљање грешака 

насталих у комуникационом каналу. На основу прегледа доступне литературе, изабран је 

филтар за уобличавање импулса, као компромис постигнуте спектралне ефикасности и 

комплексности пријемника. Филтар је коришћен да би се формирао референтни 

комуникациони модел, у оквиру ког су испитиване могућности успешне синхронизације, 

представљене у четвртом поглављу.      

У трећем поглављу детаљно је представљен проблем синхронизације пријемника и 

предајника у комуникационом систему. Посебно су изложени проблеми временске 

неусклађености рада предајника и пријемника, као и ефекти фазног и фреквенцијског 

помераја носиоца. Представљени су алгоритми који се у Најквистовим системима користе за 

одређивање почетка слања информационог блока, као и компензацију фреквенцијске 
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