Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електроника и микросистеми
Изборно подручје (модул)
Електроника и микросистеми
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Гасне електронске компоненте - карактеризација и примена
Наставник (за предавања)
Живановић Н. Емилија, Голубовић М. Снежана
Наставник/сарадник (за вежбе)
Живановић Н. Емилија
Наставник/сарадник (за ДОН)
Живановић Н. Емилија
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Циљ
Стицање теоријских знања неопходних за разумевање принципа рада гасних компонената, као и
предмета
о њиховој карактеризацији и применама.
Поседовање теоријских и практичних знања о физичким процесима у гасовима. Познавање
принципа рада гасне фотоћелије и фотомултипликатора, одводника пренапона, гасних
Исход
светлосних извора, гасних сензора јонизујућег зрачења, гасних ласера, гасних електричних
предмета
прекидача.
Садржај предмета
Упознавање студената са принципом рада различитих типова гасних компонената и система.
Гасне фотоћелије и фотомултипликатори, гасни одводници пренапона, гасни светлосни извори,
Теоријска
гасни сензори јонизујућег зрачења, гасни ласери, гасни електрични прекидачи.
настава
Практична Практична настава се одвија у Лабораторији за примењену физику и Лабораторији за гасну и
настава
вакуумску технику. Подразумева демонстрацију и практичну презентацију начина рада појединих
(вежбе,
гасних система.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
1
Методе
Настава се одвија путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби и консултација.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
25
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
10
25
колоквијуми
20
семинари
20

