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Objektivat e lëndës
Lënda është e strukturuar në dy pjesë: Sistemet Analoge dhe Sistemet Numerike. Kjo lëndë
ka për qëllim të japë njohuritë bazë në analizën e qarqeve të amplifikatorëve diferencialë BJT
dhe MOS. Përgjigjia në frekuencë të ulët dhe të lartë të amplifikatorëve CS dhe CE, analiza
në rrafshin-s, polet, zerot, diagrama Bode dhe funksioni i transferimit të amplifikatorit. Çiftimi i
kundërt negativ, katër topologjitë bazë të çiftimit të kundërt janë çështje të rëndësishme të
analizës së Sistemeve Analoge. Në pjesën e Sistemeve Numerike do të analizohen qarqet
numerike MOS, qarqet me portë llogjike CMOS, Flip-flopet, memoriet RAM, ROM dhe ROM
të programueshme.
Përmbajtja
Çifti diferencial MOS, funksionimi për tension në hyrje të mënyrës së përbashkët, funksionimi
për tension diferencial në hyrje, amplifikimi diferencial, amplifikatori diferencial me ngarkesë
burim rryme, amplifikimi i mënyrës së përbashkët dhe CMRR, dalja diferenciale kundrejt asaj
të vetme; Çifti diferencial BJT, diapazoni hyrës i mënyrës së përbashkët, amplifikimi i tensionit
diferencial, amplifikimi i mënyrës së përbashkët dhe CMRR; Amplifikatori diferencial me
ngarkesë aktive, çifti diferencial MOS me ngarkesë aktive; Analiza e rrafshit – s, polet, zerot
dhe diagramat Bode, funksioni i transferimit të amplifikatorit, tre brezat e frekuencës,
përgjigjia në frekuencë të ulët dhe të lartë, përgjigjia në frekuencë të ulët e amplifikatorëve me
burim të përbashkët (CS) dhe emiter të përbashkët (CE); Struktura e përgjithshme e çiftimit të
kundërt, katër topologjitë themelore të çiftimit të kundërt, amplifikatorët e tensionit,
amplifikatorët e rrymës, amplifikatorët e transkonduktancës, amplifikatorët e transrezistancës;
Projektimi i qarqeve numerike, karakterizimi i qarqeve llogjike, qarqet CMOS me portë
llogjike, struktura bazë, porta NOR me dy hyrje, porta NAND me dy hyrje, porta komplekse;
Latches dhe Flip-Flopet, Flip-Flopi SR, qarqet Flip-Flop D, Memoria ROM, ROM MOS.
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