Програм предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Шифра предмета
Број ЕСПБ
Услов
Нема

ФИТ4, ФИТ3
Основне академске
Основи електротехнике
Др Александар Жорић, редовни професор
Мр Жељко Гаврић, виши асистент
ФИТ-1240
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни

Циљ
предмета

Стицање теоретских и практичних знања из области електростатике, електричних мрежа са временски константним
електричним струјама (једносмерне струје), магнетизма и електричнх мрежа са временски променљивим струјама
(наизменичне струје), као и мјерења електричних величина електричним путем.

Исход
предмета

Стечена знања обезбеђују студентима да могу успешно да савлађују материју из других предмета, који се ослањају на
основе електротехнике. Студенти су у стању да самостално врше анализу и синтезу електричних мрежа за
једносмерне и наизменичне струје и решавају задатке из магнетизма и електростатике. Поред тога студенти су
оспособљени да електричним путем самостално мере и анализирају параметре једносмерних и наизменичних мрежа.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Електростатика: Основни појмови о електрицитету, Кулонов закон, Вектор електричног поља, Рад електричних сила,
Потенцијал електричног поља, Гаусов закон, Кондензатори и капацитивност, Једносмерне струје: Густина и интензитет
струје, Први Кирхофов закон, Специфична отпорност и специфична проводност, Отпорници, Омов закон, Џулов закон,
Редна, паралелна и мешовита веза отпорника, Електричне мреже и други Кирхофов закон, Напонски и струјни
генератори, Потенцијал и напон у електричном колу, Методе решавања електричних мрежа: Метода контурних струја,
Метода напона чворова, Теорема суперпозиције, Теорема реципроцитета, Тевененова теорема, Нортонова теорема,
Електромагнетика: Вектор магнетске индукције и Био-Саваров закон, Флукс вектора магнетске индукције, Амперов
закон, Фарадејев закон електромагнетске индукције, Индуктивност, међусобна индуктивност, самоиндуктивност,
Наизменичне струје Пријемници и генератори, Снага у мрежама наизменичне струје, Кирхофови закони у
комплексном облику, Импеданса и адмитанса, Редне, паралелне и мешовите везе основних елемента: отпорника,
калемова и кондензатора и однос импеданси и адмитанси. Поступци и методе практичног решавања наизменичних еле

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки
рад)

Аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и семинарски радови ће се организовати сагласно треоријској настави.

Литература
1 Основи електротехнике I и II, Др Бранко Поповић
2 Лабораторијске вежбе из основа електротехнике, Др Ђурђе Перишић, Зоран Цимбаљевић и Дарко Лакић
3 Збирка задатака из основа електротехнике I и II: Хилдегард Божиловић, Живојин Спасојевић, Градимир Божиловић
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања
Вежбе
Остали часови
3

Методе
извођења
наставе

3
• Теоретска настава,
• Аудиторне вежбе,
• Лабораторијске вежбе,
• Групно учешће студената на пројекту, или изради семинарских радова и мини пројеката (према потребама и
интересовању студената),
• Одржавање консултација са студентима,

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
предавања
5 писмени испит
лабораторијске вежбе
15 усмени испит
тестови
30
семинарски рад
10

поена
20
20

