Поштовани студенти,
У складу са актуелним ванредним стањем и одлукама надлежних о реализацији наставе на
нашем факултету, обавештавам вас да од понедељка крећемо са наставом на даљину из
предмета Лабораторијски практикум – Основи електротехнике.
Наставници на предмету су вам на располагању, како у редовним терминима предавања,
петак, 13h - 14h (предавања А група),
уторак, 13h -14h (предавања Б група),
среда, 13h -14h (предавања Ц група),

тако и у терминима консултација, и то:
Предметни наставници/сарадник
Проф. др Злата Цветковић, редовни
проф. (А група)
Др Ана Вучковић, доцент (Б група)
Др Мирјана Перић, доцент (Ц група)

Консултације
уторак 13h -14h
петак 13h -14h
понедељак, 14h-15h
петак, 14h-15h
понедељак, 12h-14h
петак, 13h -15h

Комуникација
e-mail:
zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs
e-mail:
ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
e-mail:
mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs

Како ћемо реализовати наставу?
С обзиром да је реализација другог циклуса лабораторијских вежби планирана за април
месец, од понедељка 23. марта имаћете доступно детаљно упутство за реализацију треће
вежбе, а од 30. марта упутство за четврту вежбу. Ове две вежбе је могуће реализовати код
куће, тако да ће ваш задатак бити да детаљно проучите материјал који ћемо објавити,
инсталирате програмски пакет FEMM 4.2 на основу датог упутсва и реализујете трећу и
четврту вежбу. У материјалу који ћемо објавити биће вам детаљно објашњен сваки корак
моделовања система подужних оптерећења (за трећу вежбу) и моделовање система
струјних проводника (за четврту вежбу). Проучите упутство, покушајте да реализујете вежбу
и обратите се за помоћ уколико има потребе.
До краја априла ћете бити у обавези да, на основу реализоване вежбе у програмском
пакету FEMМ 4.2, попуните извештаје, задати проблем решите аналитички и извештај
заједно са аналитичким решењем пошаљете предметном наставнику. Moodle вам пружа
могућност да предате извештаје за вежбе када сте повезани на интернет.
Студенти који нису урадили први циклус вежби, одрадиће прву и другу вежбу када се за то
стекну услови, након укидања ванредног стања.
Теоријску прирему за трећи циклус (пету вежбу) који је планиран за мај месец, објавићемо
13. априла, а реализација ове вежбе биће могућа тек након укидања ванредног стања.

Како можете да приступите материјалу?
На предавањима вам је дато упутсво за приступ платформи за учење на даљину Moodle.
Да вас подсетим:
•
•
•
•
•

Платформа за учење на даљину се налази на страници http://moodle.elfak.ni.ac.rs
Студент бира из категорије курсева TEORIJSKA ELEKTROTEHNIKA, а
потом Laboratorijski praktikum - Osnovi elektrotehnike
Затим се логујетe искључиво својом “elfak“ адресом тако што идете на ОpenID
Connect.
Након логовања, да бисте приступили курсу, унесите приступну лозинку курса,
само први пут.
Лозинкa за приступ овом курсу je ETHlab123

На Moodle-у се тренутно налазе:
•
•
•

•
•
•
•

Опште информације о предмету
Припрема за сваку вежбу
Теоријска припрема за вежбу. Трудићемо се да током овог периода, унапредимо
материјал са предавања што ће вам олакшати самосталну реализацију другог
циклуса.
Упутство за коришћење инструмената
Упутство за програмски пакет FEMМ 4.2
Упутство за коришћење осцилоскопа
Пробни тест

Овакав начин рада је новина за све нас, тако да вас молимо за сарадњу, а ми смо ту за сва
питања и разјашњења.

Предметни наставници

