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ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 
I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије:   28.09.2017. 

Састав комисије:  

1. Дамњановић др Мирјана редовни 
професор 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Бабковић др Калман доцент Електроника 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Секулић др Далибор доцент Електроника 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Трповски др Жељен ванредни 

професор 
Телекомуникације и обрада 

сигнала 
 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Ковачевић др Милан ванредни 

професор 
Атомска, молекулска и оптичка 

физика 
 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно-математички факултет, Крагујевац члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
6. Бајић др Јован доцент Електроника 

 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 



 2 
II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:   Ана, Винце, Јожа 

2. Датум рођења:   21.10.1984.   Место и држава рођења:   Вршац, Република Србија 

 
II.1 основне студије 
 
година уписа:        година завршетка:  просечна оцена током студија: 
 
универзитет:    

факултет:    

студијски програм:   

звање:    

 

II.2 мастер или магистарске студије 
 
година уписа:        година завршетка:  просечна оцена током студија: 
 
универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   Мастер инжењер електротехнике и рачунарства  

научна област:   Електроника 

наслов завршног рада:   Дизајн и фабрикација PCB сензора за дијагностику влажности коже 

    
 
II.3 докторске  студије  
 
година уписа:      

универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

   

2003. 2010. 9,16 

2010. 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1.  

Ana V. Joža, Jovan S. Bajić, Lazo M. Manojlović, Vladimir A. Milosavljević, 
Branislav D. Batinić, Nikola M. Laković, and Miloš B. Živanov, “Design 
Considerations and Performance Analysis of Dual Photodetector System for 
Reliable Laser Wavelength and Power Monitoring”, Sensors and Actuators A: 
Physical, Vol. 261, pp. 14-23, 2017 (ISSN 0924-4247, IF=2.499). 

M21 

кратак опис садржине: У овом раду је описан једноставан сензорски систем ниске цене за 
поуздано праћење таласне дужине и снаге ласера заснован на два различита фотодетектора. 
Различите спектралне осетљивости Ge и InGaAs фотодиоде се користе како би се постигло 
мерење таласне дужине светлости на принципу мерења односа снага. Као делитељ сигнала 
коришћена је 2х2 фибер-оптичка рачва како би се додатно повећала спектрална осетљивост 
система. Систем је тестиран коришћењем ласерa са подешавањем таласне дужине у опсегу од 
1525 до 1630 nm, при чему је демонстриран поуздан рад система у L-опсегу таласних дужина са 
високом линеарношћу (R2=0.99942). Постигнута је мерна грешка око ±0.2 nm и поновљивост 
±0.16 nm. Мерењем стабилности система процењена је резолуција мерења 17 pm. Испитана је 
поузданост рада система у зависности од температуре и добијени мерни резултати показују 
усклађеност са теоријом понашања полупроводника у зависности од температуре. Такође је 
испитана и зависност сензорског система од промене снаге ласерског извора. У опсегу оптичких 
снага извора од 4 до 26 mW, предложени сензорски систем има стабилност таласне дужине од 
±0.1 nm. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2.  

Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Lazo M. Manojlović, Miloš P. Slankamenac, 
Ana V. Joža and Miloš B. Živanov, “Wearable Low-Cost System for Human 
Joint Movements Monitoring Based on Fiber-Optic Curvature Sensor”, IEEE 
Sensors Journal, Vol. 12, No. 12, pp. 3424–3431, 2012 (ISSN 1530-437X, 
IF=1.475). 

M22 

кратак опис садржине: У овом раду је описан мерни систем за мерење угла савијања у људском 
колену заснован на једноставном и јефтином фибер-оптичком сензору закривљености са 
осетљивом зоном. Сензор закривљености је направљен помоћу пластичног оптичког влакна, и 
одликује се високом осетљивошћу и резолуцијом која је боља од 1 степена. У раду је такође 
описана и фабрикација предложеног сензора. Имплементирани сензор је монтиран на 
комерцијални стезник за колено који је погодан за облачење као одевни предмет и не уноси 
сметње приликом хода. За предложени сензор реализована је електроника која са рачунаром 
комуницира преко ZigBEE протокола која омогућава бежично праћење угла савијања у људском 
колену. Такође је реализована клијент-сервер апликација у LabVIEW програмском пакету која 
поред бежичног начина мерења омогућава удаљена мерења угла савијања у људском колену. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3.  

Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Ana V. Joža, Miloš P. Slankamenac, 
Miodrag Jelić and Miloš B. Živanov, “A Simple Fiber Optic Inclination Sensor 
Based on the Refraction of Light”, Physica Scripta, Vol. 149, pp. 1–4, 2012 
(ISSN 0031-8949, IF=1.032). 

M22 
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кратак опис садржине: У овом раду представљен је релативно једноставан и јефтин фибер-
оптички сензор за мерење угаоног помераја. Сензор је цилиндричног облика и састоји се од 
пластичног кућишта испуњеног водом до половине укупне запремине и два пластична оптичка 
влакна (предајног и пријемног) пречника 1.5 mm. Рад сензора се заснива на преламању 
светлости на граничној површини две средине (вода и ваздух) унутар сензора. Како се угао 
нагиба сензора мења, мења се и угао који заклапа нормала на раздвојну површ две средине 
(вода-ваздух) са осом оптичких влакана. Услед тога долази до промене у интензитету светлости 
прикупљене пријемним оптичким влакном у зависности од угла. У овом раду карактеристика 
сензора је мерена у корацима од 5º на опсегу од 360º. Мерена карактеристика је симетрична у 
односу на 180º. На карактеристици сензора издвајају се четири приближно линеарна опсега од 
око 30º. Постигнута осетљивост у опсегу од 20º до 50º је 84 mV/º, а у опсегу од 210º до 240º 72 
mV/º. Добијена тачност и резолуција мерења су 0,5º и 0,12º, респективно. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4.  

Jovan S. Bajić, Lazo Manojlović, Branislav Batinić, Ana V. Joža, Nikola 
Laković, Miloš B. Živanov, “Monitoring of the Laser Wavelength in Modern 
Fiber-Optic Communication Systems Using Dual Photodetectors”, Optical and 
Quantum Electronics, Vol. 48, No. 6, art. 333, 2016 (ISSN 0306-8919, 
IF=1.055). 

M23 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је једноставан и пре свега јефтин систем за 
управљање и праћење таласних дужина ласерских извора у системима који користе технологију 
густог мултиплексирања по таласним дужинама (енг. Dense Wavelength Division Multiplexing - 
DWDM) у L-опсегу помоћу два фотодетектора различитог типа. Различите осетљивости Ge и 
InGaAs фотодиоде у четвртом оптичком прозору (L-опсег), односно у опсегу таласних дужина 
од 1570 nm до 1610 nm су искоришћене за једноставну релизацију сензора за мерење таласне 
дужине монохроматског извора светлости. Истовременим довођењем монохроматске светлости 
помоћу оптичке рачве на оба фотодетектора и одговарајућом обрадом сигнала остварена је 
линеарна зависност излазног сигнала сензора у зависности од таласне дужине извора светлости. 
Добијена мерна грешка, резолуција и поновљивост су ±0.4 nm, ±0.1 nm и 0.25 nm, респективно. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5.  

Živorad Mihajlović, Vladimir Milosavljević, Ana V. Joža, Vladimir Rajs, 
Mirjana Damnjanović, Miloš Živanov, “Surface and Underground Water 
Level Monitoring Using Wireless Sensor Node with Energy Harvesting 
Support”, Elektronika Ir Elektrotechnika, Vol. 22, No. 5, pp. 62-68, 2016 
(ISSN 1392-1215, IF=0.859). 

M23 

кратак опис садржине: У раду је описан развој и испитивање самонапајајућег бежичног 
сензорског чвора намењеног за праћење параметара животне средине. Предложени бежични 
сензорски чвор је наменски пројектован за примену у области заштите животне средине и 
одликује се ниском ценом, малом потрошњом енергије, флексибилношћу у употреби, 
модуларношћу и минималним одржавањем. Посебно је анализиран део сензорског чвора 
намењен за напајање, заснован на принципима самонапајања, тј. прикупљања енергије из 
околине. За примену праћења параметара животне средине изабрана је енергија сунца која се 
прикупља и складишти у суперкондензатору. Спроведени су тестови самоодрживости 
предложеног решења. Експерименти су показали да се комбинација прикупљања енергије из 
околине и суперкондензатора може сматрати непрекидним напајањем, али да постоје 
ограничења као што су фреквенција слања података и паметно управљање енергијом у току ноћи 
када је сунчева енергија недоступна. Пројектовани сензорски чвор је затим тестиран у реалној 
примени мерења површинских и подземних вода применом једноставног капацитивног сензора у 
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сопственој изради који је такође описан у раду. Експерименти су показали да се бежични 
сензорски чвор врло лако може прилагодити поменутој примени и да имплементирани 
капацитивни сензор испуњава своју функционалност за праћење нивоа површинских и 
подземних вода.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6.  

Živorad Mihajlović, Vladimir Milosavljević, Ana Joža, and Mirjana 
Damnjanović, “Modular WSN Node for Environmental Monitoring with Energy 
Harvesting Support”, Zooming Innovation in Consumer Electronics 
International Conference (ZINC), 31 May-1 June 2017, Novi Sad, Serbia, pp. 
41-44 (ISBN 978-1-5386-0865-4). 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан модуларни бежични сензорки чвор намењен за бежичне 
сензорске мреже у праћењу параметара животне средине. Модуларност је реализована на тај 
начин да се сваки део бежичног сензорског чвора (контрола, комуникација, сензорски део и 
напајање) налази на посебној штампаној плочи. На овај начин се сензорски чвор лако 
прилагођава разноврсним применама у праћењу параметара животне средине. 
Посебно је описан и експериментално тестиран део за напајање који у себи садржи неопходну 
електронику која подржава самонапајање уређаја тј. неопходна енергија се прикупља из околине. 
Прикупља се сунчева енергија преко минијатурног соларног панела и складишти у 
суперкондензатор. Извршена је посебна експериментална анализа о самоодрживости уређаја у 
односу на доступну сунчеву енергију и акумулисане енергије у суперкондензатору. Показано је 
да се у зависности од фреквенције комуникације и рестриктивним управљањем доступном 
енергијом у току ноћи може сматрати да уређај поседује непрекидно напајање. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7.  

Živorad Mihajlović, Vladimir Milosavljević, Dragana Vasiljević, Ana Joža, 
Vladimir Rajs, Miloš Živanov, “Implementation of Wearable Energy Harvesting 
Wireless Sensor Node using Ink-Jet Printing on Flexible Substrate”, 5th 
Mediterranean Conference on Embedded Computing – MECO 2016, 12-16 
June 2016, Bar, Montenegro, pp. 100-103 (ISBN 978-9940-9436-6-0). 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан концепт паметног савитљивог носивог електронског 
уређаја. Носиви електронски уређаји су све доступнији и популарнији, нарочито у области 
праћења здравља корисника и у фитнес индустрији, а такође и у многим другим сферама где је 
неопходна савитљивост из различитих разлога као што су лакша уградња, боље праћење 
одређеног параметра и др. Све је популарнија ink-jet технологија штампања електронских 
штампаних плоча у односу на традиционалну и штетну по околину PCB технологију. Развој 
нових материјала води ка развоју нових сензора које се једноставно могу одштампати. У раду је 
описан протип уређаја који је настао процесом штампања проводних линија на савитљивој 
подлози. Функционалност уређаја одговара модерним потребама носивих уређаја, постоји 
бежична комуникација за слање података, сензори, управљачки микроконтролер и напајање које 
прикупља енергију из околине. Направљени прототип прикупља сунчеву енергију преко 
савитљивог соларног панела и складишти је у минијатурни суперкондензатор, очитава сензоре и 
преко бежичне комуникације са малом потрошњом шаље податке на обраду. Извршена је анализа 
расположиве енергије суперкондензатора у зависности од фреквенције слања података. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8.  

Boris Obrovski, Jovan Bajić, Mirjana Vojinović-Miloradov, Ivana Mihajlović, 
Ana Joža, Nevena Živančev, Miloš Živanov, “Monitoring of Chlorine in 
Swimming Pool by Fiber Optic Sensor”, International Conference on 
Innovative Technologies – In-Tech 2016, 6-8 September 2016, Prague, Czech 
Republic, pp. 217-221 (ISSN 1849-0662). 

M33 

кратак опис садржине: Фибер-оптички сензор (ФОС) је примењен за мерење концентрације 
укупног хлора у узорцима воде из базена. ФОС је иновативна метода која омогућава мерење 
селектованих аналита у истраживаним водним телима. Имплементирани сензор боје утврђује 
концентрацију селектованог параметра на основу интензитета боје. Сензор конвертује RGB (Red-
Green-Blue) модел боја у HSV (Hue-Saturation-Value) модел боја. У раду је проучавана 
применљивост ФОС-а за мерење у лабораторијски контролисаним условима, и могућност 
примене уређаја за праћење квалитета воде у базенима. Поређење резултата употребом 
стандардних метода (UV-Vis спектрофотометар) и ФОС-а је спроведено ради потврђивања 
могућности примене ФОС-а као замене за стандардну аналитичку опрему, која је прилично 
скупа. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9.  

Boris Obrovski, Ivana Mihajlović, Jovan Bajić, Mirjana Vojinović-Miloradov, 
Maja Đogo, Ana Joža, Miloš Živanov, “Use of Optical Fibre Sensor for 
Monitoring of Leachate and Groundwater Samples on MSW Landfill”, ISWA 
World Congress 2016, 19-21 September 2016, Novi Sad, Serbia, pp. 1627-1634 
(ISBN 978-86-7892-837-6). 

M33 

кратак опис садржине: У раду је приказан развој фибер-оптичког сензора (ФОС) за анализу 
узорака воде са депоније. ФОС конвертује RGB (Red-Green-Blue) модел боја у HSV (Hue-
Saturation-Value) модел боја и одређује концентрацију анализираних параметара. Уређај може да 
се употребљава у лабораторијским условима и обезбеђује поуздане и тачне податке. У узорцима 
подземне воде са депоније као и узорцима воде из ободних канала су испитивани ортофосфати, 
нитрити, шестовалентни хром и укупан хлор. Резултати добијени стандардном лабораторијском 
методом су упоређени са резултатима добијеним помоћу ФОС-а, да би се проверила ефикасност 
сензора. Упоредо са отпадним водама са депоније је испитивана и вода из реке Дунав, јер је 
доказано да ФОС може да се користи за испитивање квалитета површинске воде. Ефикасност 
сензора је много боља за површинску воду јер је отпадна вода  са депоније јако контаминирана, 
замућена и обојена. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10.  

Živorad Mihajlović, Ana Joža, Vladimir Milosavljević, Vladimir Rajs, Miloš 
Živanov, “Energy Harvesting Wireless Sensor Node for Monitoring of Surface 
Water”, 21st International Conference on Automation and Computing (ICAC 
2015), 11-12 September 2015, Glasgow, United Kingdom, pp. 102-107 (ISBN 
978-0-9926801-0-7). 

M33 



 7 
кратак опис садржине: Коришћењем технике прикупљања енергије из околине и 
суперкондензатора направљен је прототип бежичног сензорског чвора који у себи садржи 
актуелне компоненте са ниском ценом и малом потрошњом. Дат је опис пројектовања и принцип 
рада самонапајајућег бежичног сензорског чвора и поређење са актуелним решењима са 
нагласком на употребу решења у области праћења параметара животне средине. Детаљно је 
описан систем за прикупљање сунчеве енергије из околине коришћењем минијатурних соларних 
ћелија мале снаге са нагласком на поступку извлачења максималне снаге. Извршена је анализа 
употребљивости суперкондензатора за потребе праћења параметара животне средине.  
У раду је посебно описан сензор за мерење нивоа течности и начин његовог повезивања на 
пројектовани бежични сензорски чвор, са циљем да се покаже широка флексибилност у употреби 
сензорског чвора. Дати су резултати експеримента мерења у теренским условима и показана је 
линеарност и грешка пројектованог сензора нивоа течности. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11.  

Josif Tomić, Ana V. Joža, Miodrag Kušljević and Miloš P. Slankamenac, 
“Measurement Device for Detecting Voltage Disturbances”, 6th PSU-UNS 
International Conference on Engineering and Technology – ICET 2013, 15–17 
May 2013, Novi Sad, Serbia, T.12-1.6, pp. 1–4 (ISBN 978-86-7892-510-8). 

M33 

кратак опис садржине: У раду је представљен робустан, трофазни мерни уређај за детекцију 
скокова и пропада напона у електродистрибутивној мрежи. Уређај је тестиран у реалном 
систему и дати су практични резултати мерења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12.  

Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Ana V. Joža, Bojan M. Dakić, Miloš P. 
Slankamenac, Miloš B. Živanov and Edvard Cibula, “Remote Monitoring of 
Water Salinity by Using Side-polished Fiber-Optic U-shaped Sensor”, 15th 
International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, 
4–6 September 2012, Novi Sad, Serbia, pp. 1-5 (ISBN 978-1-4673-1971-3). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је описан мерни систем за удаљено мерење салинитета воде 
заснован на једноставном и јефтином фибер-оптичком сензору, који ради на принципу мерења 
промене интензитета светлости. Сензор је направљен савијањем оптичког влакна у облику слова  
U (U-shaped). Да би повећали осетљивост и мерни опсег, сензорски део оптичког влакна је 
полиран. За реализацију сензора коришћено је мултимодно пластично оптичко влакно. Мерни 
систем одређује салинитет на основу индекса преламања светлости. Резолуција мерења и мерна 
несигурност предложеног сензорског система су 0,001 и 0,002, респективно. Електроника 
базирана на ZigBEE протоколу је такође реализована, што мерном систему даје могућност и 
бежичног мерења. Сензор је електрично безбедан и отпоран на електромагнетне сметње. Такође 
је реализована клијент-сервер апликација која сензорском систему даје могућност удаљеног 
мерења салинитета путем интернета. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

13.  
Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Miloš P. Slankamenac, Lazo M. Manojlović, 
Ana V. Joža, Miodrag Jelić and Miloš B. Živanov, “Experimental and 
Simulation Analysis of Fiber-Optic Refractive Index Sensor Based on 

M33 
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Numerical Aperture”, 20th Telecommunications Forum TELFOR, 20–22 
November 2012,  Beograd, Serbia, pp. 939–942 (ISBN 978-1-4673-2984-2). 

кратак опис садржине: У овом раду описан је веома једноставан сензор индекса преламања 
течности направљен од пластичних оптичких влакна. Реализовани фибер-оптички сензор је 
заснован на промени интензитета услед промене индекса преламања. Предложени сензор има 
линеарну карактеристику у опсегу индекса преламања течности у којима је тестиран (од 1,33 до 
1,47). Симулациони резултати се добро поклапају са резултатима добијеним мерењима и 
аналитички. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14.  

Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Josif Tomić, Miloš P. Slankamenac, Ana V. 
Joža and Miloš B. Živanov, “Implementation of the Optical Beam Profiler 
System Using LabVIEW Software Package and Low-Cost Web Camera”, 
MIPRO 2012 – 35th International Convention on Information and 
Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Savjetovanje o 
mikroračunalima u telekomunikacijama, 21–25 May 2012, Opatija, Croatia, pp. 
173–178 (ISBN 978-953-233-069-4). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду описана је реализација системa за снимање карактеристика 
оптичког снопа, која се заснива на коришћењу камере ниске цене и великих могућности 
LabVIEW софтверског пакета. Систем пружа могућности мерења, приказивање као и снимања 
разних параметара оптичког снопа, као што су просторни профил, квалитет снопа, интензитет 
итд. Реализовани програм омогућава различите врсте обраде слике, што чини мерење лакшим и 
прецизнијим. Апликације развијеног система укључују: мониторинг ласера, нелинеарну оптику, 
мерење далеког поља, едукативне примене итд. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

15.  

Ana V. Joža, Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Bojan M. Dakić, Miloš P. 
Slankamenac, Zoran Mijatović and Miloš B. Živanov, “Fluorescence Based 
Fiber-Optic UV Sensor”, 1st International Conference on Radiation and 
Dosymetry in Various Fields of Research, 25–27 April 2012, Niš, Serbia, pp. 
89-92 (ISBN 978-86-6125-063-7). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је описан фибер-оптички сензор ултраљубичастог зрачења 
базиран на принципу флуоресценције. Сензор је направљен са полимерним оптичким влакном 
великог пречника (3 mm) на чији крај је нанет слој флуоресцентног материјала. Као извор 
светлости коришћен је симулатор сунца, док је за мерење спектра коришћен USB спектрометар. 
На излазу оптичког влакна су добијени пикови зрачења у видљивом опсегу. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16.  

Ana V. Joža, Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Bojan M. Dakić, Zoran 
Mijatović, Miloš P. Slankamenac and Miloš B. Živanov, “An End-Type Fiber-
Optic UV Sensor Covered with Mixture of Two UV Sensitive Materials”, IC-
MAST – 2nd International Conference on Materials and Applications for 
Sensors and Transducers, 24–28 May 2012, Budapest, Hungary, pp. 265-268 
(ISBN 978-3-03785-616-1). 

M33 

кратак опис садржине: Предложен је фибер-оптички сензор ултраљубичастог зрачења базиран 
на принципу флуоресценције. Сензор је направљен са пластичним оптичким влакном великог 
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пречника чији крај је прекривен са мешавином топљиве пластике и малом количином 
хлорофила. Као извори ултраљубичастог зрачења коришћени су симулатор сунца и 
ултраљубичаста лампа. Спектри на излазу сензора су мерени коришћењем спектрометра и 
упоређени су резултати за различите изворе ултраљубичастог зрачења. Пикови флуоресценције 
су добијени у видљивом спектру у опсегу плавих таласних дужина (за топљиву пластику) и у 
опсегу црвених таласних дужина (за хлорофил). 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

17.  

J. Bajić, D. Stupar, M. P. Slankamenac, L. Manojlović, M. Živanov, M. Jelić, A. 
Joža, “Displacement Measurement Using Fiber Optic Coupler”, 16th 
International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, Serbia, 
26.–28. October 2011. pp. 1-4, Paper No. T4-1.6 (ISBN 978-86-7892-355-5). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду представљена је једноставна техника за мерење помераја 
коришћењем 2x2 оптичке рачве са пластичним оптичким влакнима и односом спреге 90:10. 
Принцип рада сензора се заснива на промени интензитета примљене светлости, која је пре свега 
функција растојања између сензорског дела оптичког влакна и рефлектујуће површине. У раду 
су приказани принципи рада сензора и експериментални резултати. Такође, дат је блок дијаграм 
реализације једноставног хардверског решења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

18.  

D. Stupar, J. Bajić, M. P. Slankamenac, M. Živanov, M. Jelić, A. Joža, J. 
Tomić, “Influence of Fiber Diameter on Fiber Optic Displacement Sensor”, 16th 
International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, Serbia, 
26.–28. October 2011.  pp. 1-5, Paper No. T4-1.5 (ISBN 978-86-7892-355-5). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду описан је утицај пречника оптичког влакна на 
карактеристику фибер-оптичког сензора помераја, при чему су коришћени разни пречници 
оптичког влакна. Такође је урађена и симулација фибер-оптичког сензора помераја и добијено је 
добро поклапање симулационих и експерименталних резултата. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19.  

M. P. Slankamenac, N. Čikarić, A. Joža, D. Stupar, J. Bajić, M. Jelić, M. 
Živanov, “Modeling and Simulation of Electro-Optic Effect”, 3rd International 
Conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 8-
10 June 2011, Lozenec, Bulgaria,Vol. 2, pp. 174-178 (ISSN 1313-7735). 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду су описане главне карактеристике и типови оптичких 
таласовода и укратко је описан електро-оптички ефекат. Употребом OptiBPM софтверског алата 
симулирано је простирање светлости кроз Mach-Zehnder интерферометријску скретницу у 
зависности од примењеног напона на електроди. Симулирањем простирања светлости кроз 
креирани таласовод, када је споља доведен променљиви напон, и анализом добијених резултата, 
може се доћи до закључка да је прецизним подешавањем примењеног напона могуће у 
потпуности контролисати кретање снопа светлости кроз таласовод у жељеном правцу. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

20.  
M. P. Slankamenac, M. Đorđević, A. Joža, D. Stupar, J. Bajić, M. Jelić, M. 
Živanov, “Modeling and Simulation of In-Fiber Grating Optic Sensor M33 
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Elements”, 3rd International Conference Research People and Actual Tasks on 
Multidisciplinary Sciences, 8–10 June 2011, Lozenec, Bulgaria, Vol. 2, pp. 179-
183 (ISSN 1313-7735). 

кратак опис садржине: У овом раду представљено је моделовање и симулација фибер-оптичког 
сензора са Браговом решетком (ФБГ) са различитим дужинама решетке. Показано је да дужина 
решетке представља један од кључних и критичних параметара који доприноси у постизању 
ФБГ сензора високих перформанси. Симулацијом је извршена анализа ФБГ сензора са 
различитим дужинама решетке, као и дизајн израчунавањем рефлектованог и трансмитованог 
спектра и пропусног опсега. Такође је приказан и утицај индекса модулације на амплитуде 
рефлектованог /трансмитованог спектра као и на ширину пропусног опсега. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

21.  

Dalibor Sekulić, Nataša Samardžić, Ana Joža, Miljko Satarić, “New Insight 
into the Role of C–terminal Tails in Intracellular Transport along 
Microtubules”, 1st Biology for Physics Conference: Is there new Physics in 
Living Matter, 15-18 January 2017, Barcelona, Spain, pp. 45-46 (ISBN 978–86–
915627–4–8). 

M34 

кратак опис садржине: У раду је развијен нелинеарни биофизички модел који пружа нови увид 
у простирање механо-електричних таласа типа кинк вођених помоћу С-терминала (енг. carboxy- 
terminal tails). Развијен модел пружа могућност да се разјасни механизам сигнализације 
одговоран за регулацију ћелијског транспорта помоћу мотор протеина. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

22.  

Boris Obrovski, Ivana Mihajlović, Jovan Bajić, Mirjana Vojinović-Miloradov, 
Ana Joža, Miloš Živanov, “Monitoring of Surface Water Quality by Fiber 
Optic Sensor on Laboratory Scale”, 22th International Scientific Conference–
Engineering for Environment Protection-TOP, 7-9 June 2016, Bratislava, 
Slovakia, pp. 60-60 (ISBN 978-80-227-4568-0). 

M34 

кратак опис садржине: Праћење квалитета подземне и површинске воде је веома важан са 
аспекта заштите животне средине, због све већег негативног природног и антропогеног утицаја 
на контаминацију водних тела. Фибер-оптички сензор представља нову, иновативну и 
економски исплативу технологију за мерење и детектовање различитих неорганских и органских 
параметара. У раду је приказан фибер-оптички сензор (ФОС) за мерење кључних хемијских 
параметара у узорку површинске воде на основу боје у узорку. ФОС је мултипараметарски 
уређај који може да мери велики опсег параметара у животној средини. Сензор је употребљен за 
мерење селектованих хемијских параметара у Дунаву код Новог Сада. Тачност и ефикасност 
уређаја је процењена упоређивањем резултата добијених са стандардном лабораторијском 
методом и помоћу фибер-оптичког сензора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

  
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

23.  

Ana Joža, Bojan Dakić, Dragan Z. Stupar, Jovan Bajić, Miloš P. Slankamenac, 
Miloš Živanov, “Z-scan Measurement of Nonlinear Optical Properties”, 10th 
Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, 21–23 
December 2011, Belgrade, Serbia, pp. 36-36 (ISBN 978-86-80321-27-1). 

M34 

кратак опис садржине: Описана је z-scan метода за мерење нелинеарних оптичких параметара 
материјала. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

24.  

Ana Joža, Jovan Bajić, Dragan Stupar, Miloš Slankamenac, Miodrag Jelić, 
Miloš Živanov: “Simple and Low-cost Fiber-optic Sensors for Detection of UV 
Radiation”, TELFOR Journal, 2012, Vol. 4, No. 2, pp. 133-137 (ISSN 1821-
3251). 

M53 

кратак опис садржине: У овом раду представљена су два једноставна фибер-оптичка сензора 
ниске цене за детекцију ултраљубичастог зрачења. Реализовани и описани су сензор U-типа 
прекривен ултраљубичастим маркером као и сензор са прахом из живине лампе на крају 
оптичког влакна. Оба сензорa су конструисана коришћењем пластичних оптичких влакана. Као 
извор ултраљубичастог зрачења коришћени су соларни симулатор и четири различите 
ултраљубичасте лампе. Спектар на излазу оптичког влакна мерен је помоћу USB спектрометра. 
Такође, испитивана је и зависност интензитета светлости на излазу оптичког влакна oд 
удаљености сензора са осетљивом зоном од извора  ултраљубичастог зрачења. На излазу сензора 
прекривеног прахом из живине лампе добијени су врхови флуоресцентне емисије на приближно 
616 nm и 620 nm. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

25.  

Ana V. Joža, Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Miloš P. Slankamenac, 
Miodrag Jelić i Miloš B. Živanov, “Korišćenje optičkih vlakana za detekciju 
UV zračenja”, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011, 22-24 November 
2011, Belgrade, Serbia,  pp. 940-943 (ISBN 978-1-4577-1498-6). 

M63 

кратак опис садржине: У раду су представљени нови фибер-оптички сензори ултраљубичастог 
зрачења. Реализовани су сензор U-типа на који је нанет маркер за детекцију ултраљубичастог 
зрачења и фибер оптички сензор на чији је један крај нанешен прах из живине лампе. За сензор 
са прахом из живине лампе испитана је зависност интензитета емитованог флуоресцентног 
зрачења на излазу влакна од удаљености сензора од ултраљубичасте лампе. На излазу сензора са 
прахом из живине лампе су добијени пикови емитованог флуоресцентног зрачења на приближно 
616 nm и 620 nm. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
 
На основу члана 87, став 10, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 
Србије бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и чланова 149-156. 
Статута Факултета техничких наука и чланова 21 и 22 Правилника о упису, студирању на 
докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора 
уметности, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је положио 
све испите одређене студијским програмом са просечном оценом већом од 8,00 и који је 
положио квалификациони испит. 
 
 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА 
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Образложење: Кандидаткиња је положила све испите предвиђене студијским програмом 
Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидаткиња 
је аутор или коаутор 5 радова са СЦИ листе (категорија М21, М22 и М23), 15 радова на 
међународним конференцијама штампаним у целини (М33), 3 рада на међународним 
конференцијама штампаним у изводу (М34), 1 рада у научном часопису (категорије М53) 
и 1 саопштења са скупа националног значаја штампаног у целини (М63). Проблематици 
докторске дисертације у потпуности припадају 2 рада са СЦИ листе (М21 и М23). 
Кандидаткиња је положила квалификациони испит предвиђен програмом докторских 
студија. 
 
 
 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактeра): 
 
Др Јован Бајић је доцент на Факултету техничких наука, на Универзитету у Новом Саду. 
Основне студије завршио је на Факултету техничких наука, на студијском програму 
Eнергетика, електроника и телекомуникације 2009. године. Мастер рад одбранио је 2010. 
године, а докторску дисертацију 2015. 
Предаје на основним, мастер и докторским студијама на Факултету техничких наука, на 
студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације предмете из 
електронике, оптоелектронике, сензора и актуатора. Биo je мeнтoр или члан комисије у 
вишe диплoмских рaдoвa.  
У свoм стручнoм и нaучнoм рaду oбjaвио je кao aутoр или кoaутoр прeкo 80 рaдoвa у 
чaсoписимa и нa кoнфeрeнциjaмa, oд чeгa je 21 рaд у мeђунaрoдним чaсoписимa. 
Учeствoвao je у 5 мeђунaрoдних и нaциoнaлних прojeкaтa кoje je рeaлизoвaлa Кaтeдрa зa 
eлeктрoнику. Рaдиo je рeцeнзиje зa вишe вoдeћих мeђунaрoдних чaсoписa. 
 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

B. Obrovski, J. Bajić, I. Mihajlović, M. Vojinović Miloradov, B. Batinić, M. 
Živanov, “Colorimetric Fiber Optic Probe for Measurement of Chemical 
Parameters in Surface Water”, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 
Vol. 228, pp. 168-173, ISSN 0925-4005.  

М21a 

2. 

Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Bojan M. Dakić, Miloš B. Živanov, 
Laszlo F. Nagy, “An Absolute Rotary Position Sensor Based on Cylindrical 
Coordinate Color Space Transformation”, Sensors and Actuators A: 
Physical, 2014, Vol. 213, pp. 27-34, ISSN 0924-4247. 

М21 

3. 

Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Lazo M. Manojlović, Miloš P. 
Slankamenac, Miloš B. Živanov, “A Simple, Low-Cost, High-Sensitivity 
Fiber-Optic Tilt Sensor”, Sensors and Actuators A: Physical, 2012, Vol. 185, 
pp. 33-38, ISSN 0924-4247. 

М21 
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4.  

Ana V. Joža, Jovan S. Bajić, Lazo M. Manojlović, Vladimir A. 
Milosavljević, Branislav D. Batinić, Nikola M. Laković, Miloš B. Živanov, 
"Design Considerations and Performance Analysis of Dual Photodetector 
System for Reliable Laser Wavelength and Power Monitoring", Sensors and 
Actuators A: Physical, 2017, Vol. 261, pp. 14-23, ISSN 0924-4247. 

M21 

5. 

Marko Z. Marković, Jovan S. Bajić, Milan Vrtunski, Toša Ninkov, Dejan 
D. Vasić, Miloš B. Živanov, “Application of Fiber-Optic Curvature Sensor 
in Deformation Measurement Process”, Measurement, 2016, Vol. 92, pp. 50-
57, ISSN 0263-2241. 

М21 

6. 

Svetislav Savović, Milan S. Kovačević, Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, 
Alexandar, Djordjevich, Miloš Živanov, Branko Drljača, Ana Simović, 
Kyunghwan Oh, “Temperature Dependence of Mode Coupling in low-NA 
Plastic Optical Fibers”, Journal of Lightwave Technology, 2015, Vol. 33, no. 
1, pp. 89-94, ISSN 0733-8724. 

М21 

7. 

Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Bojan M. Dakić, Lazo M. Manojlović, 
Miloš P. Slankamenac, and Miloš B. Živanov, “Implementation and 
Characterization of a Fibre-Optic Colour Sensor”, Physica Scripta, 2014, 
Vol. 2014, no. T162, ISSN 0031-8949. 

М22 

8. 
J. S. Bajić, D. Z. Stupar, A. Joža, M. P. Slankamenac, M. Jelić, M. B. 
Živanov, “A Simple Fibre Optic Inclination Sensor Based on the Refraction 
of Light”, Physica Scripta, 2012, Vol. 2012, no. T149, ISSN 0031-8949. 

M22 

9. 

L. M. Manojlović, M. B. Živanov, M. P. Slankamenac, D. Z. Stupar, J. S. 
Bajić, “Resolution Limit of the White-Light Interferometric Sensor for 
Absolute Position Measurement Based on Central Fringe Maximum 
Identification”, Physica Scripta, 2014, Vol. 2014, no. T162, ISSN 0031-
8949. 

M22 

10. 

Svetislav Savović, Branko Drljača, Milan S. Kovačević, Alexandar 
Djordjevich, Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Grzegorz Stepniak, 
“Frequency Response and Bandwidth in Low-Numerical-Aperture Step-
Index Plastic Optical Fibers”, Applied Optics, 2014, Vol. 53, no. 30, pp. 
6999-7003, ISSN 1559-128X. 

М22 

11. 

Svetislav Savović, Milan S. Kovačević, Alexandar Djordjevich, Jovan S. 
Bajić, Dragan Z. Stupar, Grzegorz Stepniak, “Mode Coupling in Low NA 
Plastic Optical Fibers”, Optics and Laser Technology, 2014, Vol. 60, pp. 85-
89, ISSN 0030-3992. 

М22 

12. 

Jovan S. Bajić, Lazo Manojlović, Branislav Batinić, Ana Joža, Nikola 
Laković, Miloš B. Živanov, “Monitoring of the Laser Wavelength in Modern 
Fiber-Optic Communication Systems using Dual Photodetectors”, Optical 
and Quantum Electronics, 2016, Vol. 48, No. 6, art. 333, ISSN 0306-8919. 

М23 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр.  
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 
наука и Правила докторских академских студија Унивезитета у Новом Саду, ментор може 
да буде наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних 
стандардима за акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним 
међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 
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IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 
Образложење: Др Јован Бајић изводи наставу на предметима на докторским академским 
студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавио је 21 научни рад у међународним 
часописима са СЦИ листе категорије М21а, М21, М22 и М23.  
Доцент Јован Бајић испуњава прописане услове и подобан је за ментора при изради 
докторске дисертације кандидаткиње Ане Јожа. 
 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Метода мерења таласне дужине монохроматске светлости применом спектрално осетљивих 
оптичких компоненти 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА 
 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

 
 Предмет истраживања докторске дисертације је реализација сензорског система за 
поуздано праћење таласне дужине монохроматске светлости, са посебним нагласком на детекцији 
малих промена таласне дужине. Принцип рада сензора се заснива на различитим спектралним 
осетљивостима две фотодиоде и фибер-оптичке рачве. Коришћењем принципа мерења заснованог 
на мерењу односа снага (енг. ratiometric), могућа је детекција таласне дужине независно од снаге 
оптичког извора (ласера, полупроводничке диоде и др.). Овакав сензорски систем може имати 
примену у оптичким комуникацијама (прецизно праћење таласне дужине ласерских извора у 
системима који користе технологију густог мултиплексирања по таласним дужинама (енг. Dense 
Wavelength Division Multiplexing - DWDM)), за испитивање (енг. interrogation) фибер-оптичких 
сензора базираних на Браговој решетки [1-3], као и за испитивање оптичких сензора који раде на 
принципу детекције малих промена таласне дужине уопште [4, 5].  
 

 Потребно је да сензорски систем за праћење таласне дужине монохроматске светлости 
омогући веома прецизно мерење таласне дужине у оквиру што ширег спектралног опсега, уз што 
већу брзину одзива. Важни критеријуми које сензорски систем треба да испуни су ниска цена и 
једноставна конфигурација целокупног система. Комерцијални сензори, као и сензори развијени у 
оквиру истраживања током претходних година, не могу да испуне све ове критеријуме. 
Најкритичнији фактор представља компромис између што више резолуције мерења и што ширег 
спектралног мерног опсега.  
 

 Да би се обезбедила поузданост у раду, потребно је извршити детаљну карактеризацију 
сензорског система и редуковати утицај фактора окружења. С обзиром на то да систем садржи 
полупроводничке елементе (фотодиоде), потребно је испитати понашање сензорског система у 
зависности од промена температуре околине. Такође, потребно је установити у ком опсегу снаге 
извора сензорски систем може поуздано да мери таласну дужину, као и утицај шума који потиче 
од флуктуација сигнала оптичког извора и фотодетектора. 
 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА 
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V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 
 Традиционално коришћени сензори за детекцију таласне дужине светлости су 
спектрометри, који раде на принципу интерференције или дисперзије [6]. Сензори који раде на 
принципу интерференције постижу високу резолуцију мерења, међутим услед механичког 
померања покретног дела њихова брзина одзива је веома ниска. Мана ових сензорских 
конфигурација је и то што су најчешће прилично комплексне и скупе. С друге стране, код 
спектрометара базираних на дисперзији светлости детекција таласне дужине зависи од правца 
упадне светлости. 
 

 За испитивање таласне дужине светлости често се користе методе засноване на Фабри-
Пероовим филтерима. Принцип рада једног система за испитивање мултиплексираних сензора са 
Браговом решетком [7] се заснива на подесивом Фабри-Пероовом филтеру израђеном у МЕМС 
технологији, код кога се промена таласне дужине услед примењеног напрезања може детектовати 
коришћењем корелационог алгоритма имплементираног на DSP-у (енг. digital signal processor). 
Компактни сензор таласне дужине описан у [8] садржи закривљен Фабри-Пероов слој са бочно 
променљивом трансмисијом и низ фотодиода (енг. photodiode array – PDA) или позиционо 
осетљиви детектор (енг. position sensing device – PSD), и ради на принципу претварања таласне 
дужине у просторну расподелу интензитета која се даље анализира помоћу PDA или PSD. 
 

 Део истраживања је оријентисан ка сензорима у потпуности израђеним од оптичких 
влакана (all-fiber сензори), као што су јефтина техника мерења таласне дужине на основу 
макросавијања мономодног влакна са резолуцијом од 10 pm у оквиру опсега 1500-1560 nm [9].  
Други пример је сензор за детекцију таласне дужине коришћењем концепта пропорционалног 
мерења (енг. ratiometric) базиран на мономодно-мултимодно-мономодном влакну са резолуцијом 
од 10 pm дуж спектралног опсега 1530-1560 nm [10]. 
 

 Савремена решења за праћење малих промена таласне дужине светлости најчешће 
подразумевају интегрисане сензоре, који могу да детектују таласну дужину на принципу савијања 
оптичког влакна [11], дирекционе оптичке рачве [12], специјалних сужених шупљих Брагових 
таласовода [13], подесивог термо-оптичког филтера [14] и на многе друге начине.  Међутим, код 
пасивних сензора обично постоји проблем постизања компромиса између резолуције мерења и 
ширине мерног опсега. Сензор описан у [12] се одликује ниском ценом, високом брзином одзива, 
једноставном конфигурацијом и широким мерним опсегом од 100 nm, али по цену ниже 
резолуције (испод 50 pm). Проблем ниске резолуције мерења је решен у [13], где је на мерном 
опсегу ширине 100 nm постигнута резолуција од 10 pm, али уз високу цену, повећану 
комплексност система и малу брзину одзива. 
 

 С друге стране, недавно представљен сензорски систем базиран на таласоводној решетки 
(енг. arrayed waveguide grating – AWG) [15] има одличну резолуцију од 0.32 pm, али малу ширину 
мерног опсега од само 10 nm и ниску брзину одзива. Слична ситуација је и код сензора описаних у 
[16, 17], који имају резолуцију 5 pm у [16] и 0.3 pm у [17], али ширина опсега мерења је 
приближно само 1 nm [16, 17]. Код активних метода за испитивање таласне дужине на бази Фабри-
Пероовог филтра [18] јавља се иста ситуација, при чему је резолуција 2 pm, али мерни опсег је 
ограничен на мање од 1 nm. Код сензора који успевају да постигну и високу резолуцију и широк 
мерни опсег, брзина одзива је критично ниска, као што је случај у [7]. 
 

 Имајући у виду спектралну осетљивост фотодиода, оне се такође могу користити за 
праћење таласне дужине, поред њихове уобичајене примене као детектора снаге светлости у 
другим системима за испитивање таласне дужине [8]. Сензор таласне дужине монохроматског 
извора светлости који се заснива на различитим спектралним осетљивостима Si и InGaAs 
фотодиода са широким мерним опсегом 500-1200 nm и температурном компензацијом је описан у 
[19]. Још једно решење са фотодиодама представља високо прецизни сензор таласне дужине на 
бази двослојне фотодиоде, која садржи две фотодиоде различитих спектралних карактеристика 
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које су постављене као два слоја на истом супстрату [20]. 
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Додатна литература која ће се користити у изради докторске дисертације биће проучавана у 
одговарајућим међународним часописима и књигама које покривају област истраживања, као што 
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су: 
 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 
 • IEEE Sensors Journal, 
 • Journal of Lightwave Technology, 
 • Measurement, 
 • Sensors and Actuators A, итд. 
  
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је развој нове методе за поуздано мерење таласне дужине монохроматске 
светлости засноване на коришћењу спектрално осетљивих оптичких компоненти, која би била 
применљива у конкретним индустријским апликацијама (нпр. у DWDM системима, у енергетским 
и транспортним системима и грађевинским структурама које користе оптичке сензоре за 
испитивање различитих параметара и многим другим применама) и конкурентна актуелним 
решењима. Након теоријског формулисања, метода ће бити и експериментално верификована. 
Очекује се да ће нова метода омогућити мерење таласне дужине светлости са високом мерном 
резолуцијом и великом ширином опсега, уз високу брзину одзива сензорског система.  
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултат ове дисертације je развијен сензорски систем за мерење таласне дужине 
монохроматске светлости. Реализовани систем треба да обједини захтеве као што су висока 
резолуција и широк мерни опсег, велика брзина одзива, једноставна конструкција и ниска цена. 
Карактеристике сензора ће бити испитане и очекују се знатно боље перформансе сензора у 
поређењу са сличним сензорима приказаним у доступној литератури. 
 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 
 
V.6 план рада 

Фазе истраживања: 

• Преглед и проучавање научне и стручне литературе 

• Теоријска поставка проблема детекције малих промена таласне дужине монохроматске 
светлости у области оптичких комуникација и испитивања оптичких сензора  

• Формулација напредне метода за мерење таласне дужине монохроматске светлости 

• Рачунарска симулација 

• Експериментална верификација предложене методе 

 
План рада  је одговарајући?    ДА 
V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене:  

• Анализа стручне литературе у области истраживања 

• Теоријска формулација методе за мерење таласне дужине монохроматске светлости 
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• Методе симулације помоћу софтверских алата за анализу рада фибер-оптичких и 

оптоелектронских блокова са којима ће бити реализована нова метода 

• Експерименталне методе за мерење и карактеризацију сензора, као и за пројектовање и 
реализацију електронског система за његово испитивање. 

• Анализа и обрада добијених симулационих и експерименталних резултата која подразумева 
статистичке методе за добијање резолуције и мерне несигурности. 

• Оптимизација решења на основу резултата експеримената; 

У току експерименталног дела на прелиминарном моделу биће испитани сви релевантни 
параметри који утичу на карактеристике сензора. 
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА 
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Приликом експерименталног дела истраживања користиће се опрема Лабораторије за 
оптоелектронику, Катедре за електронику на Департману за енергетику, електронику и 
телекомуникације, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду.  

 
Услови за експериментали рад су одговарајући?    ДА 
 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Свако експериментално снимање карактеристике сензора ће бити понављано више пута, чиме ће 
се проценити поновљивост. Такође, биће мерена и мерна стабилност комплетног мерног система 
током дужег временског периода, са циљем утврђивања резолуције сензорског система. 
Статистичка обрада добијених мерних података ће се изводити коришћењем програма Microsoft 
Excel и Origin Pro. 
 
Предложене методе су одговарајуће?     ДА 
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VI ЗАКЉУЧАК 
 
кандидат је подобан         ДА 
ментор је подобан         ДА 
тема је подобна         ДА 
 

Образложење (до 500 карактера): 
Комисија констатује да кандидаткиња Ана Јожа испуњава потребне услове за пријаву 
докторске дисертације. Положила је испите предвиђене програмом докторских студија са 
просечном оценом 10,00, као и квалификациони испит. Публиковала је 5 радова у 
часописима са СЦИ листе, од којих су 2 везана за тему докторске дисертације. 
 
Доц. Јован Бајић је наставник на акредитованом програму докторских академских студија, 
студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. Публиковао је 21 рад у 
часописима са СЦИ листе у последњих 10 година. Комисија констатује подобност 
предложеног ментора. 
 
Тема истраживања је актуелна и представља значајан допринос у области 
оптоелектронике. 

датум: 04. 10. 2017. 
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