
 
КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 27.4.2021. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Борислава Петровића под насловом „Побољшани модел активне области 
квантног каскадног ласера за средњу инфрацрвену област спектра са урачунатим ефектима 
анизотропије”. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Биографски подаци кандидата  
 

Борислав Петровић  рођен je 07.01.1995. године у Београду. Математичку гимназију у 
Београду завршио је са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписао је 
2013. године, на одсеку за Физичку електронику. Дипломирао је у јулу 2017. године са 
просечном оценом на испитима 9,02, на дипломском 10. Мастер академске студије на 
Електротехничком факултету у Београду  уписао је октобра 2018. на модулу за 
Наноелектронику и фотонику. Положио је све испите са просечном оценом 9,00. 
 
2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 39 страна са укупно 24 слике, 2 табеле и 24 референцe. Рад 
садржи увод, 3 поглавља и закључак (укупно 5 поглавља), као и списак коришћене 
литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Дат је кратак 
преглед примена квантних каскадних ласера у зависности од опсега таласне дужине. 

У другом поглављу објашњен је принцип рада квантног каскадног ласера. Дат је 
преглед структура терахерцних квантних каскадних ласера као и квантних каскадних ласера 
за средњу инфрацрвену области. Такође су изведене и брзине расејања за случајеве 
интеракције електрона са лонгитудиналним оптичким (ЛО) фононима, као и за прелазе 
засноване на електрон-електронским расејањима у оквиру изотропног модела диелектричне 
пермитивности. Нако тога, детаљно је изложено извођење брзина расејања електрона на ЛО 
фононима у активној области ласера разматрајући анизотропни модел пермитивности.  

У трећем поглављу су представљени изрази за појачање у ласеру у оквиру оба модела, 
при чему је детаљно изведен израз за појачање узимајући у обзир реалан ефекат 
анизотропије диелектричне пермитивности у структури.  

Четврто поглавље описује спроведени поступак за нумеричко одређивање 
електронске структуре одабраног профила активне области ласера дизајнираног за емисију 
зрачења у средњој инфрацрвеној области. Коришћен је самосагласни поступак решавања 
спрегнутих једначина за брзину расејања и система брзинских једначина, ради прорачуна 
расејања на ЛО фононима.  

Пето поглавље је закључак у оквиру кога је описана промена резултата за брзине 
расејања односно расподеле концентрација по итерацијама за ласер са урачунатим ефектима 
анизотропије наспрам ласера са изотропном вредношћу диелектричне пермитивности. 
Резултат овог рада може се користити за прецизнији прорачун појачања у квантним 
каскадним ласерима. 
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