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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Александар (Илија) Пајкановић 

2. Датум рођења:    25.08.1986.  Место и држава рођења: Брчко, Босна и Херцеговина 

 
II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроника и телекомуникације 

звање: дипломирани инжењер електротехнике 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроника 

звање:   магистар електронике 

научна област: Електроника 

наслов завршног рада: “Контрола инвалидских колица покретима главе” 

    
 
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: 

 

2005. 2009. 8,27 

2010. 2012. 10,00 

2012. 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 
A. Pajkanovic, G. M. Stojanovic, and S. M. Djuric, “Performance analysis of 
meander-type inductor in silicon and flexible technology”, Microelectronics 
Journal (IF:0.876), vol. 56, no. 10, pp. 57–64, 2016. 

М23 

кратак опис садржине: У овом раду индуктори топологије меандар пројектовани су у 
силицијумској и флексибилној технологији у сврху анализе перформанси топологије и 
могућности њеног кориштења у високофреквенцијским применама. CMOS индуктор заузима 
површину од 0.104 mm2, док површина индуктора штампаног на флексибилном супстрату 
износи 1693,44 mm2. У случају CMOS технологије, индуктивност износи 2.8 nH за учестаности 
до 7 GHz, Q-фактор је 3.9 на учестаности 8.42 GHz, а резонантна учестаност је 20.04 GHz. 
Разлика између резултата мерења и симулације (ADS Momentum) износи тек 7 %. 
Индуктивност индуктора флексибилне технологије је 720 nH за учестаности до 30 MHz, 
Q-фактор је 2.1 на учестаности 50 МHz, док је резонантна учестаност 92 MHz. Пројектовање и 
једне и друге компоненте представљено је детаљно у овом раду. Такође, добијени резултати 
су темељно анализирани, чиме је показано да топологија меандар реализована било којом од 
ове две технологије омогућава употребу у широкопојасним применама. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                 

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

2. 

B. Dokic and A. Pajkanovic, “Conventional and Sub-threshold Operation 
Regimes of CMOS Digital Circuits”, Automatika – Journal for Control, 
Measurement, Electronics, Computing and Communications (IF: 0.311), in 
press, vol. 57, no. 3, pp. 782–792, 2016. 

М23 

кратак опис садржине: У овом раду дато је поређење статичких и динамичких параметара 
CMOS логичких кола у стандардном режиму и режиму слабе инверзије канала. Изведени су 
аналитички модели напона логичког прага, логичког кашњења и потрошње електричне 
енергије у режиму слабе инверзије канала. Приказане су аналогије аналитичких модела ових 
параметара у оба режима. Напони прага инвертора, НИ и НИЛИ логичких кола зависе од 
истих параметара у оба режима. Њихове функционалне разлике последице су разлика 
аналитичких модела струја дрејна MOS транзистора у режимима јаке и слабе инверзије. 
Анализиране су температурске карактеристике инвертора и трансмисионог гејта у оба CMOS 
режима. Сви аналитички модели потврђени су PSPICE симулацијом применом BSIM3 
транзисторског модела 0,18 µm CMOS технолошког процеса. 
рад припада проблематици докторске дисертације:      ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 
A. Pajkanovic, “A 130 nm Operational Amplifier: Design and Schematic Level 
Simulation”, 7th International Conference on Computational Intelligence, 
Communication Systems and Networks (CICSyN), 2015, pp. 249–254. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је операциони појачавач опште намене. 
Аналитички модел транзистора познат као: unified current-control model (UCCM) примењен је 
за синтезу кола заснованог на стандардној, двостепеној топологији. Сваки корак у поступку 
пројектовања темељно је образложен, а дискутована је и сама процедура. Остварени резултати 
подразумевају и појачање отворене петље од 74 dB, производ појачање-пропусни опсег од 100 
MHz, те фазну маргину већу од 46°. Температурске варијације, као и понашање услед 
варијација напона напајања, су анализиране и дискутоване у тексту. Процесне варијације су 
карактерисане анализом граничних случајева (corner analysis). Представљени резултати 
добијени су симулацијама на нивоу шеме кориштењем симулатора Spectre Simulator 
компаније Cadense Design System и 130 nm стандардног CMOS технолошког процеса. 
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДЕЛИМИЧНО 

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

4. 
A. Pajkanovic and V. Malbasa, “Opamp Based Bandgap Voltage Reference in 
130 nm: Design and Schematic Level Simulation”, The 38th International ICT 
Convention – MIPRO 2015, 2015, pp. 62–67 

М33 

кратак опис садржине: Напонска референца типа bandgap, топологије засноване на 
операционом појачавачу пројектована је применом аналитичког модела транзистора познатог 
као: unified current-control model (UCCM) и кориштењем 130 nm стандардне CMOS 
технологије. Симулације на нивоу шеме спроведене у симулатору Spectre Simulator компаније 
Cadence Design System показују температурске варијације излазног напона мање од 0.4 mV за 
опсег од 165 K (од -40° до 125° C) у номиналном случају, тј. 1.06 ppm/°C. Варијације напона 
напајања (вредности 3.3 V) од ±10 % узрокују промену излазног напона од само 2.37 mV, тј. 
тек 0.10 % номиналне вредности излазног напона. Процесне варијације су такође анализиране, 
како разматрањем граничних случајева (corner analysis), тако и статистичких расподела 
(Monte Carlo analysis). Резултати анализа су представљени и дискутовани. 
рад припада проблематици докторске дисертације:          ДЕЛИМИЧНО 

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

5. 
A. Pajkanovic and V. Malbasa, “Bandgap Voltage Reference in 130 nm: 
Design and Schematic Level Simulation”, X International Symposium on 
IndustrialElectronics INDEL 2014, 2014, pp. 89–93. 

М33 

кратак опис садржине: Напонска референца заснована на принципу рада тзв. bandgap, 
једноставне топологије са струјним огледалом представљена је у овом раду. Резултати 
симулација кола реализованог на нивоу шеме кориштењем стандардне 130 nm CMOS 
технологије показали су да температурска варијација излазног напона износи 5 mV за опсег од 
165 K (од -40° до 125° C), тј. 0.19 % од номиналне вредности референтног напона, односно 
11.5 ppm/°C. Утицај варијација напона напајања узет је у обзир, као и процесних варијација и 
то разматрањем граничних случајева (corner analysis), али и статистичких расподела (Monte 
Carlo analysis). Време стартовања кола износи 112 ns. Представљени и анализирани резултати 
добијени су симулацијама на нивоу шеме кориштењем симулатора Spectre Simulator 
компаније Cadence Design System. 
рад припада проблематици докторске дисертације:           ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 
A. Pajkanovic and M. Videnovic-Misic, “A 3-10 GHz Ultra Wideband 130 nm 
CMOS Low Noise Amplifier”, Proc. 29th International Conference on 
Microelectronics (MIEL 2014), 2014 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је нискошумни појачавач пројектован за 
рад у ултра-широкопојасном опсегу од 3 до 10 GHz, пројектован кориштењем 130 nm CMOS 
технолошког процеса. Основни циљеви кола су низак ниво интерно генерисаног шума, висок 
степен линеарности и низак степен варијација појачања унутар радног опсега. За те сврхе 
искориштена је двостепена топологија. Максимална вредност IIP3 износи 2.30 dBm и S21 
номиналне вредности 14,73 при варијацијама од ±1.15 dB за поменути опсег. Затим, 
максимална вредност фактора шума је 4 dB, а улазни коефицијент рефлексије је мањи од -
10 dB. Потрошња кола је 32.50 mW из напона напајања од 1.2 V. Процесне, напонске и 
температурске варијације су анализиране и резултати су дискутовани у овом раду. Сви 
резултати су добијени симулацијама на нивоу шеме кориштењем симулатора Spectre Simulator 
компаније Cadence Design System и 130 nm стандардног CMOS технолошког процеса. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

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

7. 
A. Pajkanovic and M. Videnovic-Misic, “An Ultra Wideband, 6-9 GHz, 130 
nm CMOS Low Noise Amplifier”, in Proc. of the 21st Telecommunications 
forum TELFOR 2013, 2013, pp. 620–623 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду пројектован је нискошумни појачавач кориштењем 
130 nm CMOS технологије, намењен раду у горњем подопсегу ултра-широкопојасног 
стандарда (6-9 GHz). Приликом пројектовања, циљеви су били висок степен линеарности,  
низак степен варијабилности појачања у тродецибелском опсегу, отпорност на процесне 
варијације и мала потрошња. Применом двостепене топологије добијени су резултати: IIP3 од 
0.73 dB, те S21 од 14.20±0.8 dB у радном опсегу. Максимална вредност фактора шума је 5,10 
dB, оба коефицијента рефлексије (улазни и излазни) су мањи од -10 dB. Потрошња износи 
18.41 mW из извора напона 1,2 V. Анализа процесних варијација показала је да коло задржава 
перформансе и у сценаријима најгорег случаја. Представљени резултати добијени су 
симулацијама, кориштењем алата Spectre Simulator компаније Cadence Design Systems. 
рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

8.  
A. Pajkanovic and M. Videnovic-Misic, “A 24 dB, 6-9 GHz, 130 nm CMOS 
Low Noise Amplifier”, Proc. of 57 ETRAN conference, 2013, EL2.2.1–6 

М63 

кратак опис садржине: Нискошумни појачавач пројектован у 130 nm CMOS технологији 
намењен раду у горњем подопсегу ултра-широкопојасног стандарда (6-9 GHz) представљен је 
у овом раду. Приликом пројектовања, циљеви су били мала снага дисипације из извора 
напајања и смањене димензије физичке реализације склопа. Топологија са два степена 
(заједнички гејт и каскода) искориштена је да би се добило максимално појачање (S21max) од 
24 dB, коефицијент рефлексије на улазу (S11) мањи од -10 dB, коефицијент рефлексије на 
излазу (S22) мањи од -10 dB, фактор шума (NF) мањи од 4,18 dB, као и вредности параметара 
Kf и B1f који потврђују стабилност кола -85 и 0.97, респективно. Такође, µ-тест је показао да је 
коло безусловно стабилно. Варијацијом топологије заједничког гејта уобичајене за 
високофреквенцијске и широкопојасне примене смањен је број индуктора и тиме је смањена 
површина кола на чипу. Потрошња износи 10.68 mW из извора за напајање од 1,2 V. Све 
поменуте вредности добијене су симулацијама на нивоу шеме. 
рад припада проблематици докторске дисертације:            ДА 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9. 
A. Pajkanovic and B. Dokic, “Wheelchair Control by Head Motion”, Serbian 
Journal of Electrical Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 135–151, 2013. 

М52 

кратак опис садржине: Електрична моторна колица намењена су параплегичарима. 
Нажалост, не могу их користити особе које пате од тежих облика инвалидитета, као нпр. 
квадриплегичари, тј. особе које због животне доби или болести, не могу да померају ни један 
дeо тела осим главе. Медицинска помагала намењена таквим пацијентима су компликована, 
ретка и скупа. У овом раду представљен је микроконтролерски систем који омогућава 
управљање стандардним електричним моторним колицима покретима главе. Систем се 
састоји од електронских и механичких компоненти. Пројектована је и искориштена нова 
техника препознавања покрета заснована на обради мерних података акцелерометра. 
Стандардни управљачки модул (џојстик) колица покреће се механичким актуатором система. 
Системом је могуће управљати више различитих типова колица. Такође, систем је тестиран у 
лабораторијским условима и резултати експеримента су представљени у оквиру овог рада. 
рад припада проблематици докторске дисертације:              НЕ            

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

10. 
А. Паjкановић and Б. Докић, “Микроконтролерски систем управљања 
инвалидским колицима покретима главе”, Зборник радова 56. 
конференциjе за ЕТРАН, 2012 

М63 

кратак опис садржине: У овом раду описан је реализовани микроконтролерски систем 
управљања електричним инвалидским колицима. Предложени систем у потпуности подржава 
ауторове алгоритме управљања објављене у ранијим радовима. Развијена је помоћна опрема 
за тестирање. Систем је верификован у реалним условима у чему је учествовао већи број 
испитаника. У раду су описани резултати експеримента. 
рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ            

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

11. 
А. Паjкановић, Б. Докић, М. Кнежић, and Ивановић, “Реализациjа алго- 
ритма за управљање инвалидским колицима покретима главе”, Зборник 
радова Конференциjе ИНФОТЕХ-JАХОРИНА 2012, 2012, pp. 16–20. 

М63 

кратак опис садржине: Квадриплегичари нису у стању да користе стандардна електрична 
инвалидска колица због немогућности руковања уобичајеним командним интерфејсом -  
џојстиком. У овом раду реализован је алгоритам који овим особама омогућава управљање 
инвалидским колицима на основу покрета главе. За препознавање покрета главе кориштен је 
акцелерометар. У циљу верификације реализованог алгоритма, извршени су експерименти са 
више испитаника, а добијени резултати приказани и дискутовани. 
рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ            
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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    
Образложење: Кандидат је положио све испите предвиђене студијским програмом 
Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидат је 
аутор или коаутор 2 рада са СЦИ листе (оба категорије М23), 1 рада у часопису 
националног значаја (М52), 13 радова на међународним конференцијама (12 радова 
категорије М33 и 1 рад категорије М32), 7 радова на домаћим (М63) конференцијама. 
Проблематици докторске дисертације у потпуности или делимично припадају 2 рада са 
СЦИ листе (М23) и 3 рада презентована на међународним конференцијама (М33). 
Кандидат је положио квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. 
 
 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 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. 
(ФТН-УНС).  

 Aутор и коаутор 180 научних радова, од којих је 55 у међународним часописима са 
импакт фактором (са SCI листе). 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 микроелектронике.  

 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 
A. Pajkanovic, G. M. Stojanovic, S. M. Djuric, "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 

2. 

Lečić N., Stojanović G., Đurić S., Laboure E.: “Design and Analysis of 
Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors”, IEEE Transactions on 
Magnetics, 2015, No 99, pp. 1-8, ISSN 018-9464, UDK: 10.1109/TMAG. 
2014.2383358 

М22 



 8

  3. 

S. Đurić, G. 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 

4. 
S. Đurić, G. Stojanović, “A Compact Planar Transformer With an Improved 
Winding Configuration,“ IEEE Transactions on Magnetics (IF: 1.213), vol. 
50, no. 11, DOI: 10.1109/TMAG.2014.2321630, 2014, ISSN: 0018-9464. 

М22 

5.  
N. Jeranče, D. Vasiljević, N. Samardžić, G. 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 

6. 

S. Đurić, G. 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. 

М22 

7. 
N. Samardžić, N. Jeranče, G. 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 

8. 

G. 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 

9. 

G. Stojanovic and L. Zivanov, “Novel efficient method for inductance 
calculation of inductors with optimized layout”, International Journal of RF 
and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 16, no. 5, pp. 463–469, 
2006 

М23 

10. 

G. Stojanovic, M. Damnjanovic, V. Desnica, L. Zivanov, R. Raghavendra, 
P. Bellew, and N. Mcloughlin, “High-performance zig-zag and meander 
inductors embedded in ferrite material”, Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials,vol. 297, no. 2, pp. 76 –83, 2006, ISSN: 0304-8853. 

М21 

 
 
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. 
 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА    
Образложење: Др Горан Стојановић изводи наставу на предметима на докторским 
академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавиo је преко 40 научних радова у 
међународним часописима са СЦИ листе категорије М21, М22 и М23.  
 
Професор Горан Стојановић испуњава прописане услове и подобан је за ментора при 
изради докторске дисертације кандидата Александра Пајкановића. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Пројектовање и карактеризација индуктора и нискошумног појачавача у технологији монолитних 
интегрисаних кола за широкопојасне примене 

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

 Предмет истраживања дисертације је пројектовање, фабрикација и карактеризација 
елемената и склопова у технологији монолитних интегрисаних кола – CMOS, за потребе 
широкопојасних примопредајника. У овом контексту, под широкопојасним се подразумева тачно 
дефинисана особина сигнала, према стандарду који се назива ultra-wideband (UWB). Стандард је 
објављен 2002. године и специфичан је по томе што му је додељен до сада најшири опсег – од 
3,1 GHz до 10,6 GHz, дакле укупно 7,5 GHz. По том стандарду, широкопојасним сигналом се 
сматра сигнал чији је опсег шири од 500 MHz или  од 20% централне учестаности. Кључне 
предности UWB технологиjе су велике брзине преноса података, мала потрошња, jефтина опрема и 
отпорност на сметње. 
  
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА   
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 Заjедничко за аналогна и микроталасна (РФ) интегрисана кола, у односу на дигитална jе 
присуство пасивних компоненти. Код РФ кола, броj пасивних компоненти jе jош значаjно већи, а и 
компоненте су разноврсниjе. Тако се у том случаjу користе индуктори и трансформатори [1-5], док 
jе то код аналогних ограничено на отпорнике и кондензаторе [6-9]. Суштинска разлика у приступу 
проjектовању аналогних и микроталасних кола jавља се услед изражености одређених ефеката на 
вишим учестаностима, па jе потребно примењивати и неке алате микроталасне технике, као што су 
расподељени параметри и матрице расеjања [3-5,10], те осим симулатора електричних кола [6-7] 
користити и симулаторе електричног поља [10-11]. Другим речима, неопходно је разматрати и 
расподељену природу одређених елемената, осим елемената са концентрисаним параметрима, 
односно правилно одредити ниво апстракције [3,5,12]. 

 Производња монолитних интегрисаних кола представља најсофистициранији технолошки 
поступак комерцијално доступан и, као такав, већ деценијама представља замајац развоја глобалне 
индустрије – само у 2015. години полупроводничка индустрија је имала обрт од 294,97 милијарди 
америчких долара [13]. Технологије које су тренутно од највећег интереса, јер од њих зависи даљи 
развој свих других, али и удобност на коју је друштво већ навикло, су свакако технологије 
бежичног преноса података [1]. Стога је потребно укључити се у развој једне технологије која још 
није у потпуности заживела на комерцијалном тржишту, али показује особине на основу којих би 
могла да омогући значајно повећање брзине преноса и броја корисника, те смањење потрошње. 
Ради се о поменутом стандарду UWB [2], што истраживања спроведена у оквиру ове дисертације 
чини значајним као допринос развоју најмодернијих технологија за бежичну комуникацију, али и 
као наставак истраживања већ спроведених на трећем циклусу студија Факултета техничких наука 
у Новом Саду [14-15] и Електротехничком факултету у Београду [16-17]. 

 Приликом пројектовања нискошумног појачавача кориштени су индуктори спиралне 
топологије које је произвођач ставио на располагање, тако што је уз модел доставио резултате 
електромагнетске симулације. На тај начин омогућено је покретање симулације кориштењем 
симулатора електричних кола.  

 Приликом пројектовања индуктора изабрана је топологија меандар, као чисто планарана 
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[18-19], дакле унутар самог индуктора нема прелаза са једног на неки други слој материјала, и 
кориштене су симулације електромагнетског поља. 

 Литература и друга грађа која ће се користити: 

[1] B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd ed. Prentice Hall, 2011. 

[2] Zwick T., Wiesbeck W., Timmermann  J., Adamiuk G. (eds.), Ultra-wideband RF System 
Engineering, Cambridge University Press, 2013 

[3] T. H. Lee, The Design of CMOS RF Integrated Circuits. Cambridge University Press, 1998. 

[4] S. Voinigescu, High-Frequency Integrated Circuits. Cambridge University Press, 2013. 

[5] A. M. Niknejad, Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits. 
Cambridge University Press, 2007. 

[6] B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd ed. McGraw Hill Education, 2016. 

[7] P. Allen and D. Holberg, CMOS Analog Circuit Design. Oxford University Press, 2002. 

[8] Б. Докић and T. Пешић-Брђанин, Линеарна интегрисана кола. Академска мисао, Београд и 
Електротехнички факултет, Бања Лука, 2012. 

[9] A. Hastings, Art of Analog Layout, 2nd ed. Prentice Hall, 2005 

[10] А. Ђорђевић and Д. Тошић, Микроталасна техника. Академска мисао и Електротехнички 
факултет, Београд, 2006. 

[11] Б. Поповић, Електромагнетика. Грађевинска књига, 1986. 

[12] A. Agarwal and J. Lang, Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. Elsevier and 
Morgan Kaufmann Publishers, 2005. 

[13] F. Maloberti and A. Davies, Eds., A Short History of Circuits and Systems, 1st ed. IEEE Circuits, 
Systems, and River Publishers, 2016. 

[14] J. Radic, A. Djugova, L. Nagy, M. Videnovic-Misic, "A Low-Complexity and Energy-Efficient 
IR-UWB Pulse Generator in 0.18 um technology", Informacije MIDEM - Journal of 
Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 43, No. 3 (2013), 179-184. 

[15] A. Djugova, J. Radic, M. Videnovic-Misic, B. Goll, H. Zimmermann, "A Compact 3.1-5 GHz RC 
Feedback Low-Noise Amplifier Employing a Gain Enhancemenet Technique", Informacije 
MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 44, No. 3 
(2014), 201-211. 

[16] Milenko Milićević, Branislava Milinković, Đorđe Simić, Dušan Grujić, Lazar Saranovac, 
"Temperature and process compensated RF power detector", Informacije MIDEM - Journal of 
Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 46, No. 1 (2016), 24-28. 

[17] D. Grujić, M. Savić, C. Bingöl and L. Saranovac, "Wide-bandwidth 60 GHz differential LNA in 
SiGe:C technology," Circuits and Systems for Communications (ECCSC), 2010 5th European 
Conference on, Belgrade, 2010, pp. 71-74. 

[18] G. Stojanović, L.Živanov, “Novel efficient method for inductance calculation of inductors with 
optimized layout”, Int. J. RF Microw. Comput.-Aided Eng. 16 (5) (2006) 463–469. 

[19] S. Djuric, G. Stojanovic, M. Damnjanovic, E. Laboure, “Analysis of the coupling effect in 
different meander-type winding planar transformers”, IEEE Trans. Magn. 49 (7) (2013) 3993–
3996. 

 
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА   
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V.4 циљева истраживања 

 Циљеве истраживања су: 

1. упознавање кандидата са технолошким процесом; 

2. стицање искуства у софтверским алатима за пројектовање интегрисаних кола који 
представљају индустријски стандард (Cadence, Agilent, Mentor), те искуства у раду са 
софистицираном мерном опремом (радна станица, сонде, векторски мрежни 
анализатор); 

3. пројектовање широкопојасних пасивних структура (индуктора) и једног од блокова 
примопредајног система UWB технологије (нискошумног појачавача); 

4. фабрикација пројектованих структура; 

5. карактеризација фабрикованих структура, поређење карактеристика фабрикованих 
прототипова са резултатима симулација; 

6. дисеминација резултата у форми научних радова у међународним часописима и 
систематизација свих прикупљених и анализираних резултата у форми докторске 
дисертације; 

 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

 Већ фабрикација у 130 nm стандардној CMOS технологији структура које су пројектоване 
током истраживања представља велики корак. Резултати који се очекују су функционалан 
елеменат (индуктор) и склоп (нискошумни  појачавач), што ће се потврдити карактеризацијом. 
Потом следи дисеминација резултата и коначан резултат представљају публикације у 
међународним часописима са SCI листе. 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?                               ДА  

 
 
V.6 план рада 

 Истраживање спроведено у оквир дисертације подељено је у седам фаза: 

 Прва, тј. уводна, фаза истраживања састоји се од темељног прегледа литературе на 
тему монолитних интегрисаних кола за широкопојасне примене, са нагласком на 
нискошумни појачавач и индуктивне елементе, реализоване CMOS технолошким 
поступком. 

 Након утврђивања конкретног опсега од интереса, друга фаза се састоји од избора 
топологије кола и оквирне потврде рада кроз симулације. 

 Следећа, трећа фаза представља физичку реализацију структура. 

 У четвртој фази врши се екстракција паразита на основу физичке реализације. Сљедећи 
корак (саставни део исте фазе) јесте симулација кола измењене топологије тако да 
садржи и поменуте паразите.  

 Пета фаза представља поређење резултата симулације шеме и симулације са 
укљученим паразитним ефектима.  

 Фазе 2-5 се итеративно понављају све док симулација са укљученим паразитима не 
покаже перформансе кола које испуњавају задате услове. 

 Међукорак представља фабрикација структура, на шта инжењер нема више никаквог 
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утицаја. 

 Шеста фаза јесте карактеризација фабрикованих монолитних интегрисаних кола. 

 Седма фаза се састоји од поређења резултата симулације и карактеризације, извођења 
закључака у вези са поступком пројектовања, избором топологије, производног 
постројења, итд. На основу тих закључака пишу се извештаји, научни радови и 
докторска дисертација. 

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

 Током истраживања примењиваће се стандардне методологије пројектовања аналогних 
интегрисаних кола (избор топологије, прорачун, симулација, физичка реализација, екстракција 
паразита – итеративно), али због специфичности пројектовања на високим учестаностима у 
комбинацији са методологијама микроталасне технике и симулација електромагнетског поља. 

 Све симулације, физичка реализација и екстракција паразита монолитних интегрисаних 
кола у оквиру ове дисертације урађене су кориштењем софтверског пакета произвођача Cadence 
Design Systems®.  

 Узорци су структуре фабриковане у 130 nm стандардној технологији CMOS монолитних 
интегрисаних кола, тј. чипови. Пројекти су фабриковани посредством организације Europractice, 
кориштењем њиховог сервиса mini@sic.  

 За карактеризацију је искориштена мерна поставка која садржи: радну страницу за високе 
учестаности (RF probe station), векторски анализатор мреже, више различитих сонди, како 
једносмерних, тако и сонди намењених за рад на високим учестаностима. Радна станица и сонде су 
компаније Microtech®, а векторски анализатор мреже до 50 GHz је произвођача Agilent®. 
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА                
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

 Пројектовање, симулације, карактеризације тј. експерименталне провере рађене су на 
четири локације:  

1. Лабораторија за микроелектронику, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду, Србија 

2. Лабораторије и просторије компаније TES Electronic Solutions, Штутгарт, Немачка 

3. Лабораторије Института за телекомуникације, Универзитет у Авиеру, Португалија 

4. Лабораторије и просторије Факултета инжењерства, Универзитет у Порту, Португалија 
 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

 Подаци прикупљени током карактеризације (кориштењем радне странице за високе 
учестаности, векторског анализатора мреже, затим више различитих сонди, како једносмерних, 
тако и сонди намењених за рад на високим учестаностима) потичу од више различитих чипова, 
чиме је потврђена њихова исправност. Подаци су математички обрађени, тако да су екстраховане 
величине од интереса: у случају индуктора то су: индуктивност, Q-фактор и паразитна отпорност; 
док су у случају нискошумног појачавача те величине: улазни и излазни коефицијент рефлексије, 
појачање и тачка слабљења појачања за 1 dB (P1dB). 
 
Предложене методе  су одговарајући?     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 кандидат Александар Пајкановић испуњава све услове за 
пријаву докторске дисертације. Објавио је 2 рада у часописима са SCI листе, од којих је 1 
најдиректније везан за тему докторске дисертације. 

 Проф. др Горан Стојановић је професор на акредитованом програму докторских 
академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 
Публиковао је преко 40 радова у часописима са SCI листе у последњих 10 година. 
Комисија констатује подобност предложеног ментора.  

 У оквиру истраживања проjектовани су, фабриковани у стандардноj 130 nm CMOS 
технологиjи монолитних интегрисаних кола, а затим и успешно карактерисани једна 
пасивна компонента (индуктор) и један склоп (нискошумни појачавач) за потребе 
широкопојасних примопредајника – што значи да је тема истраживања актуелна и 
иновативна. 

 На основу наведених чињеница комисија закључује да су кандидат, тема и ментор 
подобни. 

датум: 23.02.2017. 
 

Др Љиљана Живанов, редовни професор, 
ФТН, Нови Сад, председник комисије  

 

 

Др Миљко Сатарић, редовни професор, 

ФТН, Нови Сад, члан 1 
 

 

Др Јелена Радић, доцент, 

ФТН, Нови Сад, члан 2 
 

 

Др Предраг Петковић, редовни професор, 

Електронски факултет, Ниш, члан 3 

 

 

 

Др Горан Стојановић, редовни професор, 

ФТН, Нови Сад, члан 4 
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