
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

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. Фебруара 2017. 

Састав комисије:  

1. Др Вера Марковић Редовни 

професор 

Телекомуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш Председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Др Снежана Ђурић Научни 

сарадник 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Институт БиоСенс, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Др Анамарија Јухас Ванредни 

професор 

Теоријска електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Др Николина Јанковић Научни 

сарадник  

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Институт БиоCенс, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Др Горан Стојановић Редовни 

професор 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Слободан Стеван Биргермајер 

2. Датум рођења:  20. Јун 1981.  Место и држава рођења: Суботица, Србија 

 

II.1 основне 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:  Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

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: Микроталасни филтри засновани на Пеано фракталној кривој и њихова 

примена у филтрима са подесивим карактеристикама 

    

 

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: 

 

2007. 

 . 

2011. 8,6 

2009. 2011. 10,00 

2011. 

129 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 

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

1. 

Slobodan Birgermajer, Nikolina Janković and Vesna Crnojević-Bengin „A Tri-Band 

Bandpass Filter With Asymmetric Tri-Mode Resonator“, TELSIKS Niš, Srbija, 

2013. 

М33 

кратак опис садржине: 

У овом раду предложен је компактни, асиметрични резонатор који подржава три мода рада, 

пројектован у микрострип технологији. Резонатор се састоји од једног сингл-модног и једног дуал-

модног резонатора. У раду је представљена детаљна анализа понашања резонатора и аналитички је 

описана процедура позиционирања резонантне учестаности. На основу представљеног резонатора 

пројектован је три-банд филтар пропусника опсега, на радним учестаностима од 2.4/3.5/5.2 GHz. 

Филтар је окарактерисан добрим карактеристикама унутар и изван пропусног опсега, као и 

компактним димензијама од 0.24λg × 0.115λg, где λg представља вођену таласну дужину. 

рад припада проблематици докторске дисертације:  ДА    НЕ    ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

2. 

Slobodan Birgermajer, Goran Kitić, Vesna Crnojević-Bengin „Microwave soil 

moisture sensors based on phase shift detection of transmission coefficient in band-

stop structures“, TELFOR Beograd, 22-24. novembar 2011. 

М33 

кратак опис садржине: 

У овом раду описани су нови минијатурни микроталасни сензори влажности земљишта који су 

засновани на структурама непропусницима опсега. Сензори раде на једној микроталасној 

учестаности и пројектовани су у микрострип технологији. Ово их чини погодним за интеграцију у 

бежичне сензорске мреже које би се користиле приликом праћења влажности обрадивог земљишта. 

Сензор детектује кашњење фазе коефицијента трансмисије које је зависно од пермитивности 

земљишта на шта утиче присутна влажност. Предложена су два нова сензора који раде на 

учестаностима 2.54 GHz и 2.75 GHz. Оба решења нуде два пута већи опсег фазног кашњења и од три 

до скоро тринаест пута већу осетљивост у поређењу са конвенционалним микрострип сензорима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:  ДА    НЕ    ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

3. 

P. Krivić, H. Arthaber, G. Radosavljević, S. Birgermajer, N. Cselyuszka „Design and 

Fabrication of the Bosma Stripline Circulator in LTCC Technology“, IEEE 

COMCAS 2015, Tel Aviv, Israel, 2-4 November 2015 

М34 

кратак опис садржине:  

У овом раду пројектован је Босма тип циркулатора у Y-споју, у дебело-слојној (LTCC) технологији, 

на радној учестаности од 5 GHz. Циркулатор је пројектован у софтверском пакету COMSOL. За 

фабрикацију су коришћени диелектрични и феритни материјали. Како би се задржала поларизација 

феритног материјала, коришћена су два мала неодијумска стална магнета, постављена са доње и 

горње стране циркулатора у близини  ферита. Мерења и карактеризација извршени су помоћу 

векторског анализатора мрежа у опсегу од 4.5 до 8 GHz. 

рад припада проблематици докторске дисертације:  ДА    НЕ    ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

 

file:///D:/!!!%20POSAO%20!!!/BioSense/Downloads/prikaz%20radova.doc
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

P. Krivić, S. Birgermajer, N. Cselyuszka, M. Pieper „Multilayered Spiral Coils with 

Air Core fabricated in LTCC technology“, IMAPS Nordic 2015 Conference-IMAPS 

Europe, Helsingør, Denmark, 8-9 June 2015 

М34 

кратак опис садржине: 

У овом раду представљен је тродимензионални калем фабрикован у дебело-слојној (LTCC) 

технологији, чиме је омогућен повећан број намотаја по јединици дужине, као и индуктивности и 

фактора доброте калема. Представљене су математичке основе пројектовања намотаја, детаљи 

фабрикације и карактеризације нових структура. Намотаји у облику Архимедове спирале, 

постављени на суседним диелектричним слојевим, послагани и поравнати су један у односу на други 

и међусобно повезани проводним вијама.     

рад припада проблематици докторске дисертације:  ДА    НЕ    ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

5. 

S. Birgermajer, N. Janković, V. Crnojević-Bengin, “Asymmetric Grounded Stub-

Loaded Resonators and Its Application in Tri-Band Filter Design”, Mikrotalasna 

revija – Vol. 19, No. 2, pp. 82-88, December 2013 

М51 

кратак опис садржине:  

У овом раду предложен је асиметрични микрострип резонатор који се састоји од једног сингл-

модног и једног дуал-модног резонатора, који су повезани преко заједничке вије, која омогућава 

независну контролу њихових резонантних учестаности. У раду је дата детаљна анализа понашања 

резонатора, као и аналитички приступ позиционирања резонантних учестаности путем односа 

електричних дужина резонатора. Представљени резонатор искоришћен је за пројектовање два три-

банд филтра пропусника опсега, са радним учестаностима на 2.4/3.5/5.2 GHz и 1.8/2.4/3.5 GHz. 

Филтри су окарактерисани добрим перформансама унутар и изван пропусног опсега, као и 

компактним димензијама од 0.24λg × 0.115λg and 0.163λg × 0.154λg, где λg представља вођену таласну 

дужину.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА      НЕ    ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

6. 

N. Cselyuszka, S. Birgermajer, N. Janković, V. Crnojević-Bengin „Grounded Open-

Loop Resonator as a Dual-Mode Structure and Its Applications in Filter Design“, 

TELFOR, Belgrade, Serbia, November 2013. 

М63 

кратак опис садржине: 

У овом раду представљен је уземљени микрострип резонатор у облику отворене петље, који 

испољава дуал-модно понашање. Представљени резонатор детаљно је анализиран и на основу њега 

пројектована су два филтра; сингл-мод филтар на радној учестаности од 3.5 GHz, и дуал-мод филтар 

на радној учестаности од 2.4/5.3 GHz. Пројектовани филтри окарактерисани су компактним 

димензијама и добрим перформансама.  

рад припада проблематици докторске дисертације:  ДА    НЕ    ДЕЛИМИЧНО 
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 III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и 

члана 149 - 156 Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 

Универзитета у Новом Саду право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је 

положио све испите одређене студијским програмом са просечном оценом не мањом од 8,00 (осам 

00/100) и који је положио Квалификациони испит. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?  ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

Образложење:  
Кандидат је успешно савладао градиво предвиђено програмом за докторске студије и положио све 

испите са просечном оценом 10 укључујући и Квалификациони испит. Поред тога, кандидат је аутор 

или коаутор 6 научних радова, од којих је 5 радова уско повезано са темом дисертације. Рад у 

међународном часопису са SCI листе (М21) који је директно везан за проблематику докторске 

дисертације, је послат на ревизију, 21. марта 2017. године. 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 
Биографија ментора (до 500 карактера): 

Др Горан Стојановић је редовни професор на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом 

Саду (ФТН-УНС). Основне студије завршио је 1996. године (ФТН-УНС), магистарске студије 2003. 

године (ФТН-УНС), а докторску тезу је одбранио 2005. године (ФТН-УНС). 

Аутор je и коаутор 180 научних радова, од којих је 55 у водећим међународним часописима са 

импакт фактором. Др Горан Стојановић је аутор две књиге “Материјали у електротехници”, ISBN: 

978-86-7892-073-8, (2007) и “Наноелектроника и примена наноматеријала”, ISBN: 978-86-7892-408-

8, (2012). Рецензент је угледних међународних часописа из области електронике и сензора. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

M. Simić, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanović, R. Dahiya, "TiO2 Based 

Thick Film pH Sensor", IEEE Sensors Journal (IF:1.889), vol. 17, no. 2, pp. 248-

255, 2017, ISSN: 1530-437X. 

М21 

2. 

M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, "A Novel Non-Iterative Method 

for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model", Advances in 

Electrical and Computer Engineering (IF:0.459), vol. 16, no. 4, pp. 57-62, 2016, 

ISSN: 1582-7445. 

М23 

3. 

A. Pajkanovicć, G. M. Stojanović, S. M. Đurić, "Performance Analysis of meander-

type inductor in silicon and flexible technology", Microelectronics Journal 

(IF:0.876), vol. 56, pp. 57-64, 2016, ISSN: 0026-2692. 

М23 

4. 

N. Lečić, G. M. Stojanović, S. Đurić, E. Laboure, “Design and Analysis of Planar 

Symmetric Six-Phase Coupled Inductors”, IEEE Transactions on Magnetics 

(IF:1.277), no. 99, pp. 1-8, 2015, ISSN: 018-9464. 

М22 

5. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, M. Damnjanović, M. Radovanović, E. Laboure, 

“Design, Modeling, and Analysis of a Compact Planar Transformer”, IEEE 

Transactions on Magnetics (IF:1.422), vol. 48, no. 11, pp. 4135-4138, 2012, ISSN: 

0018-9464.  

М22 

6. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, “A Compact Planar Transformer With an Improved 

Winding Configuration,“ IEEE Transactions on Magnetics (IF:1.386), vol. 50, no. 

11, 2014, ISSN: 0018-9464. 

М22 
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7. 

N. Jeranče, D. Vasiljević, N. Samardžić, G. M. Stojanović,, “Compact inductive 

position sensor made by inkjet printing technology on flexible substrate”, Sensors 

(IF:1.739), vol. 12, pp. 1288-1298, 2012, ISSN: 1424-8220. 

М21 

8. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, M. Damnjanović, E. Laboure, “Analysis of the Coupling 

Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers,“ IEEE 

Transactions on Magnetics (IF:1.213), vol. 49, no 7, pp. 3993-3996, 2013, ISSN: 

0018-9464. 

М21 

9. 

N. Samardžić, N. Jeranče, G. M. Stojanović, “Novel Solution for Flexible Inductive 

Position Sensor”, Sensor Letters (IF:0.558), vol. 11, no. 10, pp. 1881-1886, 2013, 

ISSN: 1546-198X. 

М23 

10. 

G. M. Stojanović, G. Kitić, S.M. Savić, V. Crnojević-Bengin, “Electrical 

Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range”, Journal 

of Alloys and Compounds (IF:2.726), vol. 554, pp. 264-270, 2013, ISSN: 0925-8388. 

М21 

11. 

Đ. Tripković, J. Vukmirović, B. Bajac, N. Samardžić, E. Đurđić, G. M. Stojanović, 

V. Srdić, “Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium titanate thin films”, 

Ceramics International (IF:2.661), Vol. 42, pp. 1840-1846, 2016, ISSN: 0272-8842. 

М21 

12. 

K. Cvejin, M. Sliwa, L. Manjakkal, J. Kulawik, G. M. Stojanović, D. Szwagierczak, 

“Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite 

operating at high temperatures”, Sensors and Actuators B: Chemical (IF:4.758), vol. 

228, pp. 612-624, 2016, ISSN: 0925-4005. 

М21 

13. 

S. Savić, G. M. Stojanović, D. Vasiljević, K. Vojisavljević , A. Dapčević, A. 

Radojković, S. Pršić, G. Branković, “Nanoindentation study of nickel manganite 

ceramics obtained by a complex polymerization method”, Ceramics International 

(IF:2.661), vol. 42, no 10, pp. 12276-12282, 2016, ISSN: 0272-8842. 

М21 

14. 

N. Samardžić, M. Mionić, B. Dakić, H. Hofmann, S. Dautović, G. M. Stojanović, 

“Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 Ink-jet Printed 

Memristor”, IEEE Trans. Electron Devices (IF: 2.207), vol. 62, no. 6, pp. 1898-1904, 

2015, ISSN: 0018-9383. 

М21 

15. 

M. Vučinić-Vasić, M. Bošković, A. Antić, G. M. Stojanović, M. Radovanović, M. 

Fabian, C. Jovalekić, M. Pavlović, B. Antić, “Temperature induced evolution of 

tructure/microstructure parameters and their correlations with electric/magnetic 

properties of nanocrystalline Nickel ferrite”, Ceramics International (IF: 2.605), vol. 

40, no. 3, pp. 4521-4527, 2014, ISSN: 0272-8842. 

М21 

16. 

M. Radovanović, B. Mojić, K. Cvejin, V. Srdić, G. M. Stojanović, “A Wireless LC 

Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring Temperature”, Sensors 

(IF:2.033), vol. 15, pp. 11454-11464, 2015, ISSN: 1424-8220. 

М21 

17. 

L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak, G. M. 

Stojanović, “Sensing mechanism of RuO2–SnO2 thick film pH sensors studied by 

potentiometric method and electrochemical impedance spectroscopy”, Journal of 

Electroanalytical Chemistry (IF:2.822), vol. 759, pp. 82-90, 2015, ISSN: 1572-6657. 

М23 

18. 

M. Vučinić-Vasić, E. Božin, L. Bessais, G. M. Stojanović, U. Kozmidis-Luburić, J. 

Abeykoon, M. Bostjan, A. Kremenović, B. Antić, "Thermal Evolution of Cation 

Distribution/Crystallite Size and Their Correlation with the Magnetic State of Yb-

Substituted Zinc Ferrite Nanoparticles", Journal of Physical Chemistry C (IF:4.835), 

vol. 117, no. 23, pp. 12358-12365, 2013, ISSN: 1932-7447.  
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 IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 

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 Универзитета 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. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА             НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење:  

Проф. др Горан Стојановић изводи наставу на предметима на докторским академским студијама 

акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. У последњих 10 

година, објавио је преко 40 научних радова у међународним часописима са SCI листе категорије 

М21, М22 и М23. 

Проф. др Горан Стојановић има изузетно искуство у области из које је пријављена ова докторска 

дисертација (електроника), испуњава прописане услове и подобан је за ментора при изради 

докторске дисертације кандидата Слободана Биргермајера. 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Нове конфигурације микроталасних пасивних кола у технологији микрострип гребенастог 

таласовода на бази процепа. 

 

Тема је подобна, савремена и представља одговор на актуелне проблеме у области микроталасних 

пасивних кола. Формулација назива теме је адекватна. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Микроталасни таласоводи, филтри и спрежници представљају основне компоненте 

комуникационих система чије су перформансе од критичне важности за њихов рад. Таласоводна 

технологија традиционално је коришћена пошто нуди мале губитке, односно велике факторе 

доброте, мада сложени фабрикациони процес резултује великим структурама, као и високим ценама 

на вишим учестаностима. Са друге стране, планарне водове као што су микрострип и стриплајн вод, 

карактеришу значајни диелектрични губици на високим учестаностима, као и нежељени губици 

услед зрачења. 

Релативно нова таласоводна технологија, тзв. таласоводи на бази процепа (енгл. Gap waveguide), 

појавила се као алтернатива конвенционалним технологијама, превазилазећи њихове недостатке. 

Наиме, идеалан таласовод на бази процепа заснован је на таласоводима са паралелним плочама, 

чиме је  омогућена фабрикација без проводног контакта између плоча. Тиме је остварен јефтинији 

процес фабрикације и добијене су структуре са отвореним бочним странама. Такође, талас се код 

таласовода на бази процепа простире у слободном простору, па диелектричних губитака нема или 

се у доброј мери могу занемарити, чиме се остварују већи фактори доброте у односу на кола у 

микрострип технологији.  

Таласоводи на бази процепа деле се на три основне врсте: 

1) гребенасти таласовод на бази процепа (енгл. Ridge Gap Waveguide - RGW) 

2) микрострип гребенасти таласовод на бази процепа (енгл. Microstrip-Ridge Gap   Waveguide - 

MSRGW) 

3) таласовод на бази процепа са каналом (енгл. Groove Gap Waveguide - GGW) 
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Концепт рада таласовода на бази процепа је у принципу исти за све три врсте, и базира се на две 

паралелне плоче од којих једна има улогу идеалног електричног проводника (енгл. Perfect Electric 

Conductor - PEC), док се друга понаша као идеални магнетски проводник (енгл. Perfect Magnetic 

Conductor – PMC). Када је растојање између две плоче мање од четвртине таласне дужине λ/4, у 

простору између плоча долази до формирања области високе импедансе која забрањује простирање 

електромагнетских таласа у одређеном опсегу учестаности. Такви опсези учестаности називају се 

забрањена зона (енгл. bandgap). Простирање таласа у овим структурама остварује се уношењем 

проводних линијских дефеката унутар или изнад области идеалног магнетског проводника. Таласи 

се тада простиру између проводног дефекта и идеалног електричног проводника, врло локализовано 

под дејством области високе импедансе која их окружује.  

У пракси, плоча идеалног електричног проводника може се добити коришћењем проводне металне 

плоче, док се идеални магнетски проводник остварује помоћу периодично структурираних 

површина. Периодичне површине реализују се узастопним понављањем јединичних ћелија, 

најчешће металних стубића или уземљених печ резонаторa. Увођење проводних линијских дефеката 

– таласовода, или тачкастих дефеката – резонатора,  унутар ових површина, резултује појавом 

модова простирања или резонантних модова унутар забрањене зоне. Понашање структура 

добијених увођењем дефеката, може се постићи коришћењем супер ћелија, које се граде од 

одређеног броја јединичних ћелија одговарајуће распоређених око сегмената таласовода или 

резонатора. 

Имајући у виду периoдичност делова структуре таласовода на бази процепа, важно је напоменути 

да се анализа може разложити на анализу градивних ћелија: јединичне ћелије и супер ћелија 

таласовода и резонатора.  

Предности које технологија таласовода на бази процепа нуди у односу на конвенционалне 

таласоводне технике у смислу смањене комплексности фабрикације и губитака, као и чињеница да 

су истраживања структура таласовода на бази процепа још у зачетку, представљају основни мотив 

за истраживања у оквиру ове докторске дисертације. Шта више, технологија таласовода на бази 

процепа може задовољити потребу за ширим опсезима и преносом велике количине података што 

је посебно битно за брзо растућу 5G технологију која захтева пасивна кола која раде на 

учестаностима изнад 60 GHz, где таласоводи на бази процепа показују значајно боље перформансе 

у односу на конвенционалне таласоводе. 

Технологија микрострип гребенастог таласовода на бази процепа посебно је интересантна имајући 

у виду релативно једноставну фабрикацију као основну предност у односу на друге типове 

таласовода на бази процепа. Такође, принципи пројектовања и реализације применљиви су у 

различитим микроталасним опсезима укључујући и ниске микроталасне опсеге, али и оне преко 60 

GHz. 
 

Предмет истраживања је подобан?    ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Гребенасти таласоводи на бази процепа и таласоводи на бази процепа са каналом показали су се 

врло перспективним за дизајн микроталасних пасивних кола као што су филтри и спрежници. У 

литератури је предложено неколико филтарских топологија добрих перформанси, као што су 

филтри са резонантним шупљинама спрегнути са гребенастим таласоводом на бази процепа [27] и 

таласоводом на бази процепа са каналом [29]-[31], затим филтри добијени директно спрегнутим 

резонаторима у технологији гребенастог таласовода на бази процепа [17] и филтарске структуре без 

бочних зидова добијене у технологији таласовода на бази процепа са каналом [15]. 

Са друге стране, технологија микрострип гребенастог таласовода на бази процепа, која нуди 

неколико предности у односу на друге врсте таласоводна на бази процепа [3], искоришћена је за 

пројектовање филтара у [26] и [28] који су реализовани помоћу конвенционалне технологије 

штампаних плоча. Тиме је омогућен једноставнији и јефтинији процес фабрикације, а коришћењем 

различитих диелектричних подлога остварено је флексибилније пројектовање и мање димензије 

кола.  
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Такође, поред филтарских топологија таласоводи на бази процепа могу се искористити за дизајн 

спрежника. Слично као у микрострип технологији, у технологији таласовода на бази процепа могуће 

је пројектовати хибридни спрежник [11], али и директивни спрежник постављањем два таласовода 

један близу другога [11].  

Сматрамо да је избор литературе одговарајући и у наставку наводимо предложени списак 

литературе: 
[1]  P.-S. Kildal, “Three metamaterial-based gap waveguides between parallel metal plates for mm/submm 

waves,” 3rd European Conference on Antennas and Propagation, 2009. EuCAP 2009. Berlin, Germany, 

23-27 March 2009.  

[2]  E. Pucci, A. Zaman, E. Rajo-Iglesias, P.-S. Kildal, and A. Kishk, “Study of q-factors of ridge and groove 

gap waveguide resonators,” IET Microwaves, Antennas Propagation, vol. 7, no. 11, pp. 900–908, 2013.  

[3]  H. Raza, J. Yang, P.-S Kildal and E. Alfonso, “Microstrip-Ridge Gap Waveguide-Study of Losses Bends 

and Transition to WR-15,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 62, no. 9, pp. 1943-1952, Sept. 2014.  

[4]  P.-S. Kildal, A. U. Zaman, E. Rajo-Iglesias, E. Alfonso, and A. Valero-Nogueira, “Design and experimental 

verification of ridge gap waveguides in bed of nails for parallel plate mode suppression,” IET Microw., 

Antennas Propag., vol. 5, no. 3, pp. 262–270, Mar. 2011  

[5]  E. Pucci, E. Rajo-Iglesias and P.-S. Kildal, "New microstrip gap waveguide on mushroom-type EBG for 

packaging of microwave components," IEEE Microw. Wireless Comp. Lett., vol. 22, no. 3, pp. 129-131, 

Mar. 2012.  

[6]  M. G. Silveirinha, C. A. Fernandes, and J. R. Costa, “Electromagnetic characterization of textured surfaces 

formed by metallic pins,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 56, no. 2, pp. 405–415, Feb. 2008. 

[7]  D. Sievenpiper, Z. Lijun, R. F. J. Broas, N. G. Alexopolous, and E. Yablonovitch, “High-impedance 

electromagnetic surfaces with a forbidden frequency band,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 47, 

no. 11, pp. 2059–2074, Nov. 1999. 

[8]  A.U. Zaman and P.-S. Kildal, “Ku-band linear slot-array in ridge gap waveguide technology,” 7th European 

Conference on Antennas and Propagation, 2013.  
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Conference on Antennas and Propagation, 2014. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљеви истраживања 

Циљ истраживања је да се пронађу нова, компактнија кола високих перформанси у технологији 

микрострип гребенастог таласовода на бази процепа, која ће својим особинама превазићи постојећа 

микроталасна пасивна кола изведена у другим технологијама. Истраживање ће објединити 

пројектовање таласовода унутар процепа и његових градивних јединица, пројектовање компактних 

резонатора као градивних јединица филтара, и анализу принципа спреге између микрострип 

гребенастих таласовода на бази процепа.  

Разматрањем градивних јединица и њиховом комбинацијом предложиће се реализација различитих 

микроталасних кола - самих таласовода, али и структура  код којих се међусобном спрегом 

таласовода добијају спрежници снаге, као и филтара n-тог реда који су добијени директном спрегом 

n броја резонатора. За пројектовање филтара у технологији таласовода на бази процепа користиће 

се добро позната теорија пројектовања филтара.  

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

На основу симулација предложених кола и добијених резултата, одабраће се конфигурације које 

показују најбоље карактеристике и фабриковаће се структуре ради верификације симулационих 

резултата. 

Остварени резултати пронаћи ће примену у комуникационим системима који раде на високим 

учестаностима, пошто ће их одликовати перформансе далеко супериорније у односу на постојећа 

кола, при чему ће моћи да се имплементирају у IoT системе, као и у 5G модерне комуникационе 

системе. Такође, добијена кола послужиће као основа за даља истраживања у области таласовода на 

бази процепа. Наиме, због високо локализованог електромагнетског поља, кола фабрикована у овој 

технологији могу послужити у сензорске сврхе, у виду гасних сензора или сензора флуида, као и за 

одређивање непознате пермитивности материјала. 
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Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.6 план рада 

У току прве фазе истраживања кандидат ће се упознати са стањем у области таласовода на бази 

процепа. Извршиће се детаљна анализа досадашњих резултата као и теоријска анализа могућности 

даљег истраживања у овој области.  

Друга фаза истраживања обухватиће пројектовање помоћу рачунара, симулације и оптимизацију 

нових пројектованих кола. Припрему фабрикације и фабрикацију кола која су дала најбоље 

резултате током пројектовања у другој фази, обухватиће трећа фаза истраживања.  

У четвртој фази истраживања извршиће се мерење одзива фабрикованих кола, ради провере 

веродостојности симулационих резултата, док ће пета фаза представити анализу и обраду резултата 

добијених мерењем и извођење закључка. 

План рада је добро дефинисан и омогућује постизање планираних резултата. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Величине и димензије пројектованих структура биће изабране тако да буду у складу са X и Ku 

микроталасним опсегом, односно јединична ћелија биће пројектована да опсег учестаности 

забрањене зоне буде од 8 GHz  до 18 GHz. Ова два микроталасна опсега су два најнижа опсега која 

се користе у сателитским комуникацијама. Такође, доступна мерна опрема у виду векторског 

анализатора мрежа омогућиће мерења S параметара до 20 GHz, као најбитнијег параметра у анализи 

електромагнетског одзива структуре. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Прве четири фазе истраживања које обухватају упознавање кандидата са досадашњим стањем у 

области таласовода на бази процепа, пројектовање помоћу рачунара, фабрикација кола са најбољим 

резултатима и мерења одзива фабрикованих кола, обављаће се на Факултету техничких наука у 

Новом Саду, на Институту БиоСенс у Новом Саду, као и на Универзитету у Павији, Италија.  

Пета фаза која укључује анализу и обраду измерених и симулираних резултата, биће извршена на 

Институту БиоСенс у Новом Саду. 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Дисертација ће обухватити анализу, CAD (енгл. Computer-Aided Design) пројектовање, симулацију 

и оптимизацију нових филтарских структура, као и фабрикацију и мерење карактеристика 

фабрикованих кола и анализу резултата мерења. 

Рачунарско пројектовање структура таласовода на бази процепа биће извршено помоћу 

комерцијално доступног софтверског алата за електромагнетске симулације кола која раде на вишим 

учестаностима, CST Microwave Studio 2012 – CST MWS 2012 и Аnsoft HFSS 14.0.  

Пројектована кола биће фабрикована у стандардној технологији штампаних плоча, а перформансе 

фабрикованих кола биће одређене мерењем S параметара. Мерења ће бити извршена векторским 

анализатором мреже (енгл. Vector network analyzer). 
 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење (до 500 карактера): 
Комисија констатује да кандидат Слободан Биргермајер испуњава све услове потребне за пријаву 

докторске дисертације, пошто је положио све испите на докторским студијама као и 

Квалификациони испит. Поред тога, кандидат је аутор или коаутор 6 научних радова, од којих су 5  

уско повезани са темом дисертације. 

Микроталасни таласоводи, филтри и спрежници представљају основне компоненте 

комуникационих система чије су перформансе од критичне важности за њихов квалитетан рад. 

Предложена тема истраживања, у области таласовода на бази процепа, тежи да уврсти алтернативну 

таласоводну технологију међу технологије од избора, превазилазећи недостатке традиционалних 

таласовода.  

Стога Комисија констатује да је предложена тема докторске дисертације актуелна, значајна и 

подобна.  

Коначно, Комисија констатује подобност предложеног ментора др Горана Стојановића, редовног 

професора на Факултету техничких наука у Новом Саду. 
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