Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електротехника и рачунарство
Изборно подручје (модул)
Електроника - Електронска кола и ембедед системи
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Аналогна електроника
Наставник (за предавања)
Aндрејевић-Стошовић В. Миона
Наставник/сарадник (за вежбе)
Aндрејевић-Стошовић В. Миона
Наставник/сарадник (за ДОН)
Ђорђевић Д. Срђан
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Стицање знања из примене идеалних и реалних операционих појачавача, стабилности кола са
операционим појачавачима, унутрашњих и спољашних фреквенцијских компензација
Циљ
операционих појачавача, интегрисаних кола операционих појачавача, генератора аналогних
функција и аналогних филтара.
предмета
Коришћење стечених знања из наведених методских јединица у анализи и синтези аналогних
Исход
електронских кола са идеалним и реалним дискретним и интегрисаним компонентама.
предмета
Садржај предмета
Примена операционих појачавача. Карактеристике реалних операционих појачавача.
Стабилност кола са повратном спрегом. Фреквенцијске компензације операционих појачавача.
Каскодни појачавачи и струјна огледала. Диференцијални појачавачи.Излазни степени.
Теоријска
Генератори аналогних функција. Аналогни филтри. Примена PSpice програмског пакета у
настава
анализи аналогних електронских кола.
Практична На рачунским вежбама решавати задатке из области које су теоријски обрађене. На практичним
настава
вежбама студенти на макетама реализују кола која су теоријски обрађена и мере њихове
(вежбе,
карактеристике. Мерени резултати се анализирају у оквиру извештаја са лабораторијских вежби.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
1
0
0
Методе
Предавања уз примену пројектора; Рачунске вежбе на табли и коришћењем пројектора;
извођења
Лабораторијске вежбе на макетама; Консултације.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5
25
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
10
30
колоквијуми
30
семинари

