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Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима на којима се заснива функционисање оптичких мрежа, њиховом 

структуром и основним компонентама које учествују у њиховој изградњи. 

Исход предмета  
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће: 

- принципе на којима функционишу оптички уређаји и мреже, 

- како се од оптичких компоненти формирају мреже, 

- како оптичке мреже учествују у изградњи великих комуникационих мрежа, 

- основне технике комутација у оптичком домену.  

Садржај предмета 

Теопијрка нартава 
Светлост као медијум за пренос комуникационих сигнала. Кратак преглед историјског развоја оптичких мрежа. 

Компоненте оптичких мрежа и принципи њиховог функционисања. Начини модулације и демодулације сигнала у 

оптичким мрежама. Пројектовање преносних карактеристика система. Контрола и управљање оптичким мрежама. 

Надгледање мрежа. Пројектовање WDM мрежа. Приступне мреже. Начини комутације сигнала у оптичком домену -

мреже које су комплетно у оптичком домену. 

Ппактична нартава  
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу 

Литература: 

1. R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, G. H. Sasaki, "Optical Networks", Third Edition, Morgan Kaufmann, Elsevier, USA, 2010. 

2. 
В. Аћимовић - Распоповић, С. Лазовић, "Телекомуникациони системи - оптички системи преноса, Саобраћајни 

факултет, Универзитет у Београду, 2002. 

3. Национални и међународни стандарди и препоруке за оптичке мреже. 

4. Техничка документација произвођача компоненти и реализатора мрежа. 

5. Додатни материјал добијен од наставника. 

Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

   
Студијски истраживачки рад: 

   

Методе извођења наставе 
Настава се изводи у виду предавања и рачунских вежби. У предавањима се примењује индуктивни метод. На основу низа 

једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање које временом прераста у инжењерску интуицију.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испит  20 

колоквијум-и 20 ..........       

семинар-и                   
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