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10. Цели на предметната програма (компетенции):
Главна цел на предметот е студентите да се запознаат со анализата на
комуникациски сигнали и нивниот пренос низ медиум, типовите на модулација и
влијанието на шумот врз модулациските техники. Дополнително студентите ќе се
здобијат со познавање од софтверски дефинирано радио, современите
комуникациски системи и нивниот тековен развој.
9.

11. Содржина на предметната програма:
Општи поими и дефинирање на комункациски системи. Анализа на
комуникациски сигнали и системи во фреквентен домен. Пренос на
комуникациски сигнали низ линеарни системи. Амплитудна, аглова и фазна
модулација и демодулација. Семплирање и пулсно-кодна модулација. Основни
принципи на дигитален пренос. Комуникациски системи со шум и влијанието на
шумот врз техниките за модулација. Софтверски дефинирано радио и современи
комуникациски технологии. Тековен развој на комуникациски системи, оптички и
безжични комуникации.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања,
вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи,
поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и
семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).
13. Вкупен расположив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавањанастава

теоретска 30 часови

16. Други форми на активности

15.2. Вежби (лабораториски, 45 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1. Проектни задачи
15 часови
16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

10 бодови

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови
усна)
17.3. Активности и учење
10 бодови
17.4. Завршен испит

70 бодови
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Македонски или англиски
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