Назив предмета:

ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

Годишњи фонд часова:

70

Разред:

трећи
1.
2.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ


Усвајање знања о
изворима напајања
и њиховој примени







Линеарни извори
напајања




Прекидачки
извори напајања




Извори напајања

Стицање знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима,
Aнализа и синтеза линеарних, импулсних и интегрисаних електронских склопова који се налазе у свакодневном окружењу.








наведе поделу извора напајања;
објасни принцип рада линеарног
извора напајања
објасни принцип рада пулуталасног
усмерача са повратном (замајном)
диодом;
објасни принцип рада пуноталасног
усмерача;
објасни принцип рада усмерача са
трансформатором са средњом тачком;
објасни принцип рада Грецовог
усмерача без кондензатора и са њим и
нацрта таласне облике напона;
објасни улогу филтера;
објасни принцип рада индуктивног и
сложеног ЛЦ филтра;
објасни улогу стабилизатора
напајања;
објасни принцип рада стабилизанора
напајања;
објасни принцип рада прекидачког
извора напајања;
објасни улогу улазног испављачког
степена, инверторског степена,
излазног исправљачког степена и
регулације код прекидачког извора
напајања;



















ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
подела извора напајања;
принцип рада линеарног
извора напајања;
пулуталасни усмерач са
повратном (замајном)
диодом;
пуноталасни усмерач;
усмерач са
трансформатором са
средњом тачком;
Грецов усмерач;
индуктивни филтер;
ЛЦ филтер;
стабилизатори;
прекидачки извори
напајања;
прекидачки спуштач
напона;
прекидачки подизач
напона;
прекидачки обрач
напона;
флај бек конвертер;
ћуков конвертер;

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Предмeт се реализује кроз следеће облике наставе:
 Вежбе (2 часа x 35 седмица = 70 часова)
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у лабораторији.
Подела одељења на групе

Одељење се дели на групе приликом реализације вежби.
Препоруке за реализацију наставе
 Садржај предмета се реализује кроз методе активно
орјенитисане наставе
 Припрема дидактичког материјала за реализацију часа









Дијагностика електронских кола



Примена
основних метода
за решавање
проблема који
настају у
електронским
колима
 Правилно
коришћење
опреме за
отклањање
кварова
 Одређивање
нивоа грешке у
електронским
колима
Тестирање
електронских
компоненти и
њихова замена




















објасни принцип рада прекидацког
спуштача напона;
објасни принцип рада прекидачког
подизача напона;
објасни принцип рада прекидачког
обртача напона;
објасни принцип рада флај-бек
конвертора;
објасни принцип рада ћуковог
конвертора;
објасни улогу
карактеристичних величина у
функцији улазног напона код
стабилизатора напона.
изврше визуелну контролу
електронског кола;
провери исправност извора напајања
електронског кола;
проверава стања у који се меже наћи
електронско коло;
тестира компоненте појединачно;
изврши замену неисправних
компоненти;
изврши калибрацију компоненти;
правилно користи опрему за
отклањање кварова;
правилно користи осцилоскоп;
правилно користи сигнал генератор;
правилно користи спектрум аналајзер;
правилно користи мерач фреквеције;
изврши испитивање електронског
кола у раду;
измери сигнале у одређеним тачкама
у електроском колу у току рада;
изврши симулацију улазних сигнала;
изврши праћење сигнала кроз
електрично коло;
тестира поједине компоненете
(отпорници, кондензатори, калемови,
трансформатори, диоде, транзистори,
интегрисана кола);
усвоји безбедоносна правила која се
примењују приликом тестирања.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 Праћење остварености исхода.
 Тестове знања.
 Тестове практичних вештина.
Оквирни број часова по темама


Извори напајања 10 часова
Дијагностика електронских кола 10 часова

Појачавачи 10 часова

Осцилатори 10 часова

Радио и телевизија 10 часова

Примена логичких кола 10 часова
Микроконтролери 10 часова


















методе решавања
проблема;
визуелна контрола;
контрола извора
напајања;
опрема за отклањање
квара;
примена осцилоскопа;
примена генератора
сигнала;
примена спектрум
аналајзера;
примена мерача
фреквенције;
избор тачака за
тестирање
електронског кола;
коришћење
спољашњег извора
сигнала у појединим
тачка електронског
кола;
праћење сигнала кроз
електронско коло;
тестирање појединих
компоненти;
безбедност човека
приликом
дијагностике
електронских кола;





Усвајање знања о
појачавачима и
њиховој примени
Снимање
карактеристика
појачавача и
провера њиховог
рада у циљу
њиховог бољег
разумевања и
стицања
практичних
искустава











Појачавачи















нацрта и објасни принцип рада
извора напајања појачавача;
објасни појам струје сатурације;
нацрта електричну шему појачавача
са заједничким емитором, објасни
улогу елемената појачавача и нацрта
радну праву и радну тачку;
наведе узроке нестабилности радне
тачке и објасни како се врши
стабилизација радне тачке;
наведе и објасни разлоге настанка
дисторзије код појачавача;
објасни како се врши стабилизација
напонског појачавача;
објасни принцип повратне спреге код
појачавача;
објасни и наведе карактеристике
позитивне и негативне повратне
спреге;
објасни једначину повратне спреге;
објасни појам импедансе и
ускалђивање импедансе код
појачавача;
објасни и израчуна напонско појачање
појачавача;
објасни и израчуна појачање снаге
појачавача;
нацрта и објасни улогу емитер
фоловера код појачавача;
нацрта и објасни улогу сорс фоловера
код појачавача;
препозна и објасни класе појачавача;
објасни степен искоришћења
појачавача;
објасни појам кросовер дистрозије;
примени стечено знање из појачавача
на дијагностику кварова.

























Извори напајања
појачавача
Струја сатурације
Појачавач са
заједничким емитором.
Радна права и радна
тачка
Узроци нестабилности
радне тачке и њена
стабилизација
Изрази за појачање
струје, напона и снаге,
улазне и излазне
отпорности
Дисторзија код
појачавача
Стабилизација
напонског појачавача
Повратна спрега
Позитивна повратна
спрега
Негативна повратна
спрега
Једначина поврате
спреге
Уклађвање импедансе
код појачавача
Напонско појачање
појачавача
Појачање снаге
појачавача
Емитер фоловер
Сорс фоловер
Класе појачавача
Степен искоришћења
појачавача
Кросовер дистрозија
Дијагностика кварова
од појачавача



Упознавање
ученика са
принципом рада
осцилатора и
њиховом
применом













Осцилатори







објасни делове осцилатора;
објасни улогу појачавача;
објасни улогу мреже која одеђује
фреквецију;
објасни улогу повратне спреге;
објасни принцип рада ЛЦ
осцилатора;
објасни принцип рада РЦ осцилатора;
објасни принцип рада кварца и
осцилатора са кварцом;
објасни принцип рада вејн бриџ
осцилатора;
објасни принцип рада колпиц
осцилатора;
објасни принцип рада хартли
осцилатора;
објасни принцип рада амстронг
осцилатора;
објасни принцип рада клап
осцилатора;
објасни примену осцилатора у радио
предајницима;
објасни примену осцилатора у радио
пријемницима;
објасни примену осцилатора у ТВ
техници;
објасни примену осцилатора код
генератора сигнала;















Делови осцилатора,
појачавач, мрежа која
одређује фреквецију,
провратна спрега
ЛЦ осцилатор
РЦ осцилатор
Особине кварца
Осцилатори са
кварцом
Осилаторна кола:
Вејн бриџ, Колпиц,
Хартли, Армстронг
Клап
Примена осцилатора
у радио предајницима
Примена осцилатора
у радио
пријемницима
Примена осцилатора
у ТВ техници
Примена осцилатора
код генератора
сигнала.



Усвајање
основних знања о
радио и
телевизији











Радио и телевизија

















објасни приципе трансмисије
сигнала;
дефинишеи и објасни амплитудску
модулацију;
дефинишеи и објасни фреквецијску
модулацију;
објасни појам таласне ширине (банд
вит);
објасни појам бочног појаса (сајд
банд);
објасни појам површинског таласа
(сурфејс вејв);
објасни појам рефлектрујућег таласа
(скај вејв);
објасни појам директног
таласа(спејс вејв);
наведе и објасни делове радио
предајника;
објасни степен за генерисање
осцилација радне фреквенције;
објасни степен за појачавање
високофреквентне (ВФ) снаге;
објасни модулациони степен
(модулатор);
објасни антенски систем;
наведе и објасни делове радио
пријемника;
објасни принцип рада кристалног
радио пријемника;
објасни принцип рада директног
пријемника
објасни принцип рада
суперакцијског пријемника;
објасни принцип рада
суперхетеродинског пријемника;
објасни принцип рада телевизијске
камере;
објасни разлику између
монохроматске колор камере;
објасни принцип скениранја и
генерисања сиглала који одговара
слици која се обрађује;
објасни принцип рада преноса ТВ
сигнала;
објасни блок шему монохроматског
и колор ТВ пријемника.





























Трансмисија сигнала
Aмплитудскa
модулацијa
Фреквецијска
модулација
Таласна ширина (банд
вит)
Бочни појас (сајд банд)
Површински талас
(сурфејс вејв)
Рефлектрујући талас
(скај вејв)
Директни талас (спејс
вејв)
Делови радио
предајника
Степен за генерисање
осцилација радне
фреквенције
Степен за појачавање
високофреквентне
(ВФ) снаге
Модулациони степен
(модулатор)
Антенски систем
Делови радио
пријемника
Принцип рада
кристалног радио
пријемника
Принцип рада
директног пријемника
Принцип рада суперакцијског пријемника
Принцип рада
суперхетеродинског
пријемника
Телевизијске камере
Процес скенирања
Генерисање сигнала
који представља слику
Пренос ТВ сигнала
Монохроматски и
колор ТВ пријемник.



Проширивање
знања о
логичким
колима
реализацији
логичкопрекидачким
мрежама и
њиховој
примени










Примена логичких кола






наведе и објасни врсте електронских
сабирача;
нацрта и објасни принцип рада
полусабирача;
нацрта и објасни принцип рада
потпуног сабирача;
нацрта и објасни принцип рада
вишебитног серијског сабирача;
нацрта и објасни принцип рада
паралелног сабирача;
нацрта и објасни принцип рада
моностабилног мултивибратора;
нацрта и објасни принцип рада
бистабилног мултивибратора;
нацрта и објасни принцип рада
астабилног мултивибратора;
наведе неколико примена
мултивибратора;
нацрта и објасни принцип рада
бинарног бројача;
нацрта и објасни принцип рада
померачког (шифт) регистра;
нацрта и објасни принцип рада
тајмера.














Електронски сабирачи
Полусабирач
Потпуни сабирач
Вишебитни серијски
сабирач
Паралелни сабирач
Моностабилни
мултивибратор
Бистабилни
мултивибратор
Астабилни
мултивибратор
Примена
мултивибратора
Бинарни бројач
Померачки (шифт)
регистар
Тајмер.



Усвајање
основних знања о
микроконтролерима,
пратећим
електронским
колима и њиховој
примени










Микро-контролери


















нацрта и објасни блок шему
микроконтролера;
објасни улогу акумулатора;
наведе и објасни регистре
микроконтролера;
објасни прицип рада управљачке
логике;
објасни принцип рада декодера
инструкција;
објасни принцип рада тајмера и
бројача;
објасни принцип рада улазно
излазних портова;
објасни принцип рада
температурних сензора и
повезивање са микроконтролером;
објасни принцип рада оптичких
сензора и повезивање са
микроконтролером;
објасни принцип рада сензора
притиска и повезивање са
микроконтролером;
објасни принцип рада контактних
сензора и повезивање са
микроконтролером;
објасни принцип рада индуктивних
сензора и повезивање са
микроконтролером;
објасни принцип рада дисплеја и
повезивање са микроконтролером;
објасни управљање једносмерним
моторима и повезивање са
микроконтролером;
објасни управљање корачним
моторима и повезивање са
микроконтролером;
представи и објасни дијаграм
управљања, улаз, обрада,
одлучивање и излаз;
објасни примену микроконтролера у
рачунарима, калкулаторима, касама,
бензиским станицама, семафорима,
паркинг простору итд.




















Блок шема
микроконтролера
Акумулатор
Регистри
Управљачка јединица
Декодер инструкција
Тајмери и бројачи
Портови
Температурни сензор
Оптички сензор
Сензор притиска
Контактни сензори
Индуктивни сензор
Дисплеј
Управљање
једносмерним
моторима
Управљање корачним
моторима
Дијаграм управљања
Примена
микроконтролера
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Физика
Основе електротехнике
Електроника

