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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.10

1. Три наелектрисања nCqA 2 , nCqB 3  i nCqC 4  леже на истој правој на међусобним

растојањима (са лева на десно) cmAB 4  и cmBC 6 . Колика је јачина поља у тачки D

која је удаљена од тачке C  за cm10 , као на слици. 

2. Четири наелектрисања nCq 5,11  ,  nCq 12  ,  nCq 23  , nCq 34   су распоређена у темена
делтоида.  Краћа дијагонала дужине 2c=20cm дели дужу дијагоналу  d=30 cm у размери

2:1: ba . Колика је јачина електричног поља у тачки О пресека дијагонала? 

      
3. У  два  темена  једнакостраничног  троугла,  странице  cma 20 ,  налазе  се  два  тачкаста

наелектрисања од 10nC, а у трећем темену тачкасто наелектрисање од -10 nC. Колика је
јачина електричног поља и како је оно усмерено у тачки која се налази у тежишту датог
троугла.

      
4. Четири тачкаста наелектрисања распоређена су као на слици.  pCq 41  ,  pCqq 443  .

Одредити наелектрисање 2q  тако да вектор електричног поља  E


 у тачки О има правац и
смер као на слици. Ако је cma 3  , одредити интензитет вектора E


 у тачки О.

5. Дато је наелектрисање Cq 91033,33    и  cma 11 . Наелектрисања су распоређена као

на слици. Одредити  јачину електричног поља у тачки А.
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6. Дато је наелектрисање Cq 91040   и  cma 10 . Наелектрисања су распоређена као на

слици. Одредити  јачину електричног поља у тачкама А и В. 

7. У теменима правоугаоника са страницама a2  и a  ( a =10cm) налазе се наелектрисања +q.
Одредити  јачину електричног поља  у тачки на половини дуже странице  ако је  q=1μC.
Наелектрисања су у ваздуху.

8. Три  наелектрисања  nCq 41  ,  nCq 52   и  nCq 103   налазе  се  у  теменима
једнакостраничног  троугла  странице  cma 40 .  Одредити  јачину  поља у  тачки  која  се
налази на средини странице између наеллектрисања 1q  и 2q .

9. У тачки А јачина електричног поља је 36 
C

N
, а у тачки В је 9

C

N
( слика). Одредити јачину

поља у тачки С која је на средини растојања између тачака А и В.

10. Два позитивна тачкаста наелектрисања q1 и q2, налазе се на растојању r  = 15cm. У тачки А
између њих, која је удаљена за x=5cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног
поља је нула. Наћи однос q1 / q2.
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-10

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Јачина електричног поља  Специјални задатак 08-10

Специјални задатак 08-10

Одредити наелектрисање тачкастог наелектрисања , тако да електрично

поље  у тачки А има правац и смер као на слици. За тако одређену

вредност наелектрисања  израчунати интензитет електричног поља у

тачки А.   Растојање ,  и 

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 30. December 2013., 00:50

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 49 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Јачина

електричног

поља

Решени задаци

RZ-08-10

Задаци за

самостални рад

08-10

Специјални

задатак 08-10

Тест 08-10
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Подешавања мог

профила

Записи о

активностима
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sky008
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РАД СИЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И НАПОН

Наелектрисано тело унето у електрично поље поседује извесну енергију која се 
назива електростатичка потенцијална енергија.

Количник  електростатичке  потенцијалне  енергије  и  количине  наелектрисања,
сталан је за једну тачку поља и представља карактеристику тог поља, која се назива
електрични потенцијал. Електрични потенцијал се обележава грчким словом  (фи).

q

E p

Потенцијал  електричног  поља  је  бројно  једнак  количнику  електростатичке
потенцијалне енергије наелектрисања у пољу и количине наелектрисања тела.

Јединица за електрични потенцијал је волт (V).

Тачка  поља  има  потенцијал  од  1V ако  у  њој  наелектрисање  од  1C има
потенцијалну енергију 1J.

*qE p 

кретање
 

рад се улаже рад се добија
(електростатичка

 сила врши рад)

За померање наелектрисања из тачке 1 у тачку 2 сила електричног поља врши
рад.

Рад је мера промене енргије.

11 *qEp  22 *qEp 
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разлика потенцијала –напон – обележава се словом U
Разлика  потенцијала  у  почетној  и  крајњој  тачки  путање  наелектрисања  у

електричном пољу је електрични напон.

21  U
UqA *

q

A
U 

Електрични напон између две тачке електричног поља једнак
је  количнику  између  рада  силе  електростатичког  поља  при
премештању  наелектрисања  из  почетне  у  крајњу  тачку  и  тог

наелектрисања.

C

J
V

1

1
1 

Ако се при премештању количине наелектрисања од 1C из једне у другу тачку
електричног поља изврши рад од 1J, онда између те две тачке постоји електрични
напон од 1V.

Рад електричне силе при кретању наелектрисаног тела у хомогеном електричном 
пољу.

d

U
E 

на основу овога, јединица електричног поља     
m

V
         волт по метру
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Решени задаци RZ-08-11

Решени задаци RZ-08-11

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-11

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 17. February 2014., 12:28
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.11

1. Тачкаста  наелектрисања  nCq 151   и  nCq 152   су  међусобно  удаљена   l=17cm.
Израчунати електричне потенцијале у тачкама А, B и C, слика, где је l1=5cm и l2=10cm. 

2. Две  металне  лопте  једнаких  полупречника  cmr 10 ,  наелектрисане  су  количинама
електрицитета nCq 21   и nCq 82  . Колики је рад потребно уложити у померање једног
електрона из тачке А у тачку В? Да ли овај рад зависи од облика путање?

3. Две  металне  лопте  једнаких  полупречника  r =0,1m,  наелектрисане  су  количином
електрицитета nCq 11   и nCq 22  . Лопте се налазе  на растојању md 1 . 

а) Колики је потенцијал на површини сваке лопте ако се дозволи кретање лопти до њиховог
додиривања?
б) Колики ће рад извршити електричне силе ако се занемари њихов међусобни утицај?
в) Колики ће тада да буде потенцијал сваке лопте?
г) Шта би се десило када би се лопте спојиле металним проводником?
д) Шта би се десило кад би се једна од лопти спојила са земљом?

4. Четири једнака наелектрисања Cq 40  налазе се у теменима квадрата ma 2 . Колики је
потенцијал поља на растојању a2  од центра квадрата у продужетку једне дијагонала?

 
5. Колики је напон између почетне и крајње тачке путање на којој електрон повећа своју

брзину од 20000
s

km
на 50000

s

km
?

6. Две истоимене куглице налазе се на растојању cmr 25 . Куглице су наелектрисане истом
количином  наелектрисања  и  узајамно  делују  силом  .1 NF  До  ког  потенцијала  су
наелектрисане куглице ако им је полупречниок cmR 5,0 ?

7. У  тачкама  А(0,0)  и  В(20cm,0)  правоуглог  координатног  система  налазе  се  тачкаста
наелектрисања pCqA 3  и pCqB 2 . 
а) Одредити координате тачке С у којој је електрично поље једнако нули. Израчунати 
    потенцијал у тој тачки
б) Одредити координате тачака на x - оси D и F у којима је потенцијал једнак нули.  
    Одредити векторе електричног поља у тим тачкама.
 

l l
1

Aq
1
l
1

l
2

l
2

q
2

C

B



8. На великом растојању од кугле, чији је потенцијал V990  и полупречника cmr 15 ,
налази се електрон. Колики рад треба уложити да се електрон пренесе у тачку поља која је
од површине кугле удаљена за cmx 5 ?

9. Метална лопта тежине 3N наелектрисана је количином наелектрисања Cq 4,0 . Колика
је  потенцијална  разлика  између  површине  лопте  и  тачке  која  је  удаљена  за  величину
полупречника  од  њене  површине?  Густина  метала  од  ког  је  лопта  направљена  износи

2700 3m

kg
.  

10. Три  тачкаста  наелектрисања  pCq 101  ,  2q  и  3q  налазе  се  у  вакууму  у  теменима

једнакостраничног троугла странице ma 3 . 

а)  Одредити наелектрисања 2q  и 3q  тако да електрично поље у тежишту троугла буде 
     једнако нули. 
б)  За вредности израчунате под а) израчунати рад при избацивању тачкастог 
     наелектрисања   pCq 1  из бесконачности у тачку О.
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-11

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Потенцијал, рад и напон у електричном пољу  Специјални задатак 08-11

Специјални задатак 08-11
Поље тачкастог наелектрисања у тачки А има потенцијал 20V, а у тачки С

потенцијал 10V. Нађи потенцијал тачке О, који се налази на средини између

тачака А и С.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-11

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-11 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 27.фебруара У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Friday, 28. February 2014., 00:15

Престало време 10 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Моја почетна страница

Рад, потенцијал

и напон у

електричном

пољу

Решени задаци

RZ-08-11

Задаци за

самостални рад

08-11

Специјални

задатак 08-11

Тест 08-11
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Електрични капацитет и кондензатори

Са  порастом  количине  наелектрисања  која  се  доводи  неком  телу,  расте  и
интензитет силе којом оно делује на друга  наелектрисана тела у свом окружењу.  Зато
долази  и  до  пораста  потенцијала    самог  тела.  Мерењем  је  установљена  линеарна
зависност количине наелектрисања q  и потенцијала тела  . 




q

C

Cq





C – електрична капацитивност тела, показује колико наелектрисања треба додати телу да
би му потенцијал порастао 1V. 
C – је карактеристика тела и зависи од површине и облика тела и може се повећати ако се 
телу приближи проводник који је спојен са Земљом.  
Јединица за електричну капацитивност је ФАРАД – F. 

V

C
F

1

1
1 

Један фарад представља огроман капацитет тако да се капацитет већине кондензатора 
изражава у мањим јединицама  FF 6101  , FnF 9101   , FpF 12101  .

Уређај који се састоји из 2 металне плоче између којих је неки изолатор, назива се
КОНДЕНЗАТОР.  Изолатор може да буде ваздух, стакло, парафинска хартија. 
Капацитет C –кондензатора 

- је већи ако је већа површина његових плоча
- је већи ако се његове плоче налазе на мањем растојању
- не зависи од дебљине плоча.

d

S

d

S

k
C 00 4

1 




C0 - капацитет плочастог кондензатора између чијих плоча је вакуум
S - површина једне плоче
d - растојање између плоча

m

F12
0 1084,8    - диелектрична константа вакуума

0CC r

C - капацитет плочастог кондензатора ако се између плоча налази неки изолатор

r  − релативна диелектрична константа диелектрика 
Релативне диелектричне константе

Супстанца r Супстанца r Супстанца r
Вакуум 1 Глицерин 39 Парафин 2 до 2,2
Вода 81 Петролеј 2 Лискун 6 до 9
Восак 5,8 Лед 3,2 Стакло 5 до 10
Ебонит 2,7 Ћилибар 2,8 Мермер 6 до 9



Кондензатори: 
- Чувају електричну енергију и блокирају проток једносмерне струје, док пропуштају 
наизменичну струју. 
- Чувају наелектрисања дуго времена након што је напајање искључено
- Празне се преко отпорника

Између плоча кондензатора  са равним плочама електрично поље је хомогено ако је 
размак d  знатно мањи од димензија плоча. Јачина оваквог поља је: 

d

U
E 

U – размак између плоча

Електрични  кондензатор  капацитивности  С,  који  је  наелектрисан  количином
електрицитета q , при чему је напон између његових плоча U, поседује  ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ:

C

qCUqU
W

222

22



Површинска густина електрицитета:

d

U
E 00  

Врсте кондензатора:

1. Лајденска боца – стаклени суд са унутрашњом и спољашњом металном облогом. 
Када се спољашња облога споји са Земљом електрони се због инфлуенције крећу 
ка земљи, а остају позитивна наелектрисања.

2. Листасти (блок) кондензатор – има две станиолске траке између којих је 
изолатор. Имају велике капацитивности C јер им је површина облога велика, а 
размак између трака мали.



3. Цилиндрични кондензатор – 

4. Плочасти кондензатор – 

С  обзиром  на  сталност  капацитета  разликују  се  непроменљиви  и  променљиви
кондензатори. Симболи  кондензатора приказани су на слици 

Симболи кондензатора: а) сталног капацитета, б) променљивог, в) електролитски

Ако се кондензатор прикључи на извор напона U, наелектрисање из извора ићи ће према
електродама, док се између њих не успостави исти  напон. Тај процес  зовемо пуњење
кондензатора.  На  свакој  електроди  наћи  ће  се  једнака  количина  наелектрисања,  само
супротног предзнака. Изолатор између електрода спречава да се наелектрисања пониште. 

Пробојни напон је највиши напон који кондензатори могу да издрже, а да не постану
проводни.



Везивање кондензатора

Ако су у пракси потребни капацитети чија вредност се не налази у низу расположивих,
могуће  је различитим  везивањем  више  кондензатора  постићи  жељену  вредност
капацитета.  Везивање  два кондензатора  могуће  је  на  два  основна  начина:  редно   и
паралелно.  Сложене  или  мешовите  везе  добијају  се  комбинацијом  основних  начина
везивања са три и више кондензатора.
Редна  веза  постиже  се  тако да  се једна  једна  електрода  кондензатора  споји  с једном
електродом   другог, а  паралелна да се менусобно  повежу  исте  електроде.  Паралелним
везивањем кондензатора повећава се капацитет везе, а серијским се смањује. С обзиром
да капацитет кондензатора представља везу доведеног наелектрисања и добијеног напона
на  кондензатору,  за  разумевање  веза  кондензатора  потребно  је  два  или  више
кондензатора спојити (прикључити) на извор напона.

Редна веза кондензатора:

...
111

21


CCCe

      односно    .
21

21

CC

CC
Ce 


  

       
.....21  qq

 
Укупни  напон  на  кондензатору  је  једнак  збиру
напона на појединачним тј.      21 UUU 

Паралелна веза кондензатора:

      ...21  CCCe
     .....21 UU

    21 qqq     када се споје плоче истог знака наелектрисања

21 qqq   

 када се споје плоче супротног  знака наелектрисања

Мешовита веза кондензатора:

        

31

31
2

211

CC

CC
C

CCC

e

e
e

e
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.12

1. У  ваздушни  плочасти  кондензатор  са  растојањем  између  плоча   cmd 6,1 ,стављена је
парафинска плоча 2r   тако да потпуно попуњава простор  између плоча. За колико је
потребно повећати растојање између плоча да би се капацитет кондензатора вратио на
вредност  пре уношења диелектрика?

2. Три  кондензатора  имају  по  једну  облогу  уземљену.  Њихови  су  капацитети  mFC 11  ,

mFC 32  ,  mFC 53   и међу њиховим облогама владају напони VU 1801  ,  VU 1602   и

VU 2103  .  Изоловане  облоге  кондензатора  се  међусобно  споје  кратком  проводном
жицом. Одредити:
а) Колики се напон успоставља међу облогама?
б) Колика се количина електрицитета налази сакупљена на облогама сваког кондензатора?

3. Растојање између плоча равног ваздушног кондензатора износи  d=1,5*10-3 m,  површина
сваке плоче је  S=  2*10-2 m2 , а наелектрисање  q=1,6*10-8 C.  За колико се промени напон
између облога кондензатора, ако се истовремено наелектрисање и растојање између облога

повећају два пута. Диелектрична константа вакуума  је 
m

F12
0 1085,8  .

4. Три кондензатора pFC 1001  ,  pFC 2002  ,  pFC 3003   везана су редно и прикључена на

електрични  извор  напона  VU 1000 .  Колики  су  напони  на  крајевима  појединих
кондензатора?  Коликим  количинама  електрицитета  су  они  наелектрисани?  Који  би  од
кондензатора најпре „пробио“ у случају да нису предвиђени за виши напон?

5. Напон на кондензатору капацитета 0,6 F  је 300V, а на кондензатору капацитета 0,4 F  је 150V.

Ако их спојимо редно колика ће количина наелектрисања прећи са првог на други кондензатор? 

6. Кондензатор непознатог капацитета наелектрисан до напона 1000 V спојен је паралелно с

другим кондензатором чији је капацитет 2 F , а напон на облогама 400 V. Одредити капацитет

првог кондензатора ако је  после спајања на облогама успостављен  напон од  470 V.  Одредити
укупну количину електрицитета на облогама.

7. Плочасти кондензатор је образован од две металне плоче чија је површина  23cmS  ,  а
које су размакнуте на растојање mmd 2 . Кондензатор је прикључен на напон VU 18 .
Када се између кондензаторских облога постави стаклена плоча дебљине 2mm, капацитет
кондензатора увећа се 4,8 пута. Израчунати колика је количина електрицитета на плочама
кондензатора пре и после уношења стакла. 

8. Колико пута ће се променити наелектрисање кондензатора  3C  при пробоју кондензатора

2C , ако су кондензатори FC 21  , FC 22   и FC 43   везани као на слици.



9. Нађите капацитет кондензатора  C , ако је батерија кондензатора на напону  VU 220 , а
укупна количина наелектрисања на њој је mCq 64,1 .

  

10 . Колико једнаких кондензатора FC 40 треба везати на ред са кондензатором капацитета
FC 241   да би еквивалентни капацитет целог система кондензатора био FCe 6 ?
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-12

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Капацитивност тела и кондензатори  Специјални задатак 08-12

Специјални задатак 08-12
Између плоча равног кондензатора које се налазе на растојању  , једна

до друге влада разлика потенцијала  . У простор између плоча уноси

се плоча од стакла дебљине  и плоча од парафина  .

Диелектрична константа стакла је , а парафина   Одредити.

а) Јачину електричног поља у сваком слоју

б) Пад потенцијала у сваком слоју

в) Капацитет кондензатора ако су површине плоча  

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-12

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-12 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.марта У 24.00!!!

 

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 9. March 2014., 00:00

Престало време 19 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна
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Текући курс

sky008
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.13

1. Колики  је  период  осциловања  математичког  клатна дужине  ml 8,0  чија
куглица има масу gm 3 , а садржи наелектрисање nCq 400 , ако се клатно
налази  између  две  равне  паралелне  вертикалне  металне  плоче  чије  је
међусобно растојање cmd 50  и између којих влада напон U= 1800V.

2. Између  две  равне  паралелне  металне  плоче  чије  је  међусобно  растојање
cmd 50 ,  налази се математичко клатно дужине  ml 4,0 .  Метална куглица

клатна  има  масу  gm 2  и  садржи  негативно  наелектрисану  куглицу
nCq 300 . Колики ће бити период осциловања клатна ако се међу плочама

успостави напон U= 1800V при чему је горња плоча наелектрисана позитивно?
Колики  ће  бити  период  осциловања  клатна  ако  је  његова  куглица
наелектрисана  количином  електрицитета  nCq 300 ,  под  условом  да  су
остале околности неизмењене.

3. Хоризонтално постављене облоге кондензатора потопљене су у уље,  чија је

густина 3
800

m

kg
 , при чему је горња плоча негативно наелектрисана. Напон

између  облога  је  U=10V,  а  растојање  између  њих  cmd 5 .  Позитивно
наелектрисана куглица количине наелектрисања nCq 10 , масе kgm 610  и

запремине 310mmV  , закачена је на средини између плоча. У неком тренутку

она  добије  брзину  
s

m
5,10  ,са  смером  наниже  (према  позитивно

наелектрисаној  плочи).  Колики ће  укупан  пут  прећи,  ако  се  занемари  сила
отпора?  (g=10N/kg)

4. Кап  уља  полупречника  1 m ,  која  носи  на  себи  два  електрона  је  у  стању
равнотеже у пољу хоризонтално постављеног равног кондензатора напона од

820V.  Растојање  између  плоча  је  8mm .  Густина  уља  је  3
2108
m

kg
 .

Одредити наелектрисање електрона.

5. Протон наелектрисања  Cq 19106,1   и масе  kgm 271067,1  , налази се на

растојању md 3,0 од аноде и креће се ка њој дуж линија силе. Брзина протона

на том растојању била је 
s

m
50000  . Ако је јачина електричног поља у коме

се креће протон  
C

N
E 5,0 , наћи удаљеност протона од аноде после времена

од st 120 . 

6. Електрон  улеће  у  раван  кондензатор  паралелно  плочама,  чије  је  поље

cm

V
E 60 .  Наћи  промену  брзине  електрона  у  моменту  његовог  изласка  из

кондезатора,  ако  је  Ce 19106,1  ,  kgm 31101,9  ,  почетна  брзина

s

m7
0 102 , а дужина  плоча кондензатора mL 06,0 .  



7. Узан  сноп  електрона  са  енергијом  1600еV  улеће  у  средину  хоризонталног
равног  кондензатора  .  Какав  мора  бити  минималан  напон  међу  плочама
кондензатора  да  електрони  не  би  изашли  ван  дејства  електричног  поља
кондензатора? Дужина плоче је cmL 2 , а растојање међу плочама је cmd 1 .
( JeV 19106,11  )

8. Електрон се креће по правцу (дуж) линија сила хомогеног  електричном поља,

чија је јачина 1,2 
m

V
. Колико растојања он пређе до потпуног губитка брзине,

ако је његова почетна брзина 1000 
s

km
? Колико ће времена трајати тај прелет?

( kgm 31101,9  , Ce 19106,1  )

9. Eлектрично  поље  које  образују  две  паралелне  плоче,  које  се  налазе  на
растојању  cmd 2  једна  од  друге,  имају  разлику  потенцијала  VU 120 .
Колику брзину добија електрон под дејством поља, пролазећи дуж линија сила
пут mms 3 .

10. Математичко клатно чија куглица има масу  gm 1 налази се у електричном
пољу кондензатора чије су плоче равне и у хоризонталном положају. Период
осциловања  клатна,  када  кондензатор  није  наелктрисан  износи  sT 628,01  .
Ако  се  куглица  клатна  наелектрише  позитивно  па  се  позитиван  пол
електричног извора веже за горњу,  а негативан за доњу плочу,  тада период
осциловања износи  sT 314,02  .  Колика електрична сила делује  на куглицу
клатна.
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-13

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky008 ►  Кретање наелектрисаних честица у електричном пољу ►  Специјални задатак

08-13

Специјални задатак 08-13

Кондензатор са равним и паралелним плочама, које су на растојању ,

налази се у хоризонталном положају. Између плоча се налази сферна

капљица, масе  , која при одсуству електричног поља пада

сталном брзином. Ако се на крајевима кондензатора прикључи електрични

извор напона , капљица пада упола спорије. Колико је

наелектрисање капљице?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-13

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-13 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.марта У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 15. March 2014., 18:40

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 185 дана 16 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Кретање

наелектрисаних

честица у

електричном пољу

Јачина

електричне струје I

и отпорност

проводника R

Омов закон и

везивање

отпорника

Кирхофова

правила

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-08-13

Задаци за
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08-13

Специјални

задатак 08-13

Тест 08-13
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електричном колу.

Џул - Ленцов
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Електрична кола

...авање границе

мерног опсега

волтметра и

амперметра

... Количина

топлоте и

латентна топлота.

Термоелемент

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Јачина електричне струје

Преношење  наелектрисања  са  једног  на  друго  тело  или  премештање
наелектрисања  у  електричном  пољу  представља  електричну  струју,  односно
електрична струја  је  усмерено кретање наелектрисаних честица (електрона,
јона), а да би се честице кретале усмерено неопходно је електрично поље.
Дакле,  неопходни  услови  за  појаву  електричне  струје  су:  присуство
слободних  наелектрисаних  честица  и  постојање  разлике  потенцијала
(напона) на крајевима проводника.

Слободни електрони се у металима крећу  хаотично, неуређено, сударају се
међусобно и са јонима кристалне решетке.

Да би електрична струја  у  проводнику постојала дуже важно је  да за  то
време  одржавати  у  њему  електрично  поље.  Услед  деловања  ел.  поља
наелектрисане честице започињу усмерено кретање дуж проводника.

У  пракси  се  ел.  поље успоставља у
проводницима и може да се одржава
помоћу извора ел струје. 

За квантитативно упоређивање различитих потрошача електричне енергије
уведена је величина која се назива јачина електричне струје. 
Јачина  струје  у  проводнику  бројно  је  једнака  количини  наелектрисања  која
протекне кроз попречни пресек проводника за једну секунду.

Јединица за јачину ел. струје је А ( ампер).  Ако је јачина ел. струје у проводнику
1А, онда кроз његов попречни пресек протиче количина наелектрисања од 1 С за
1s.
Сталне  једносмерне  струје представљају  усмерено  кретање  покретљивих
наелектрисања  стално  у  истом  смеру,  при  чему  је вредност  те  струје  у  току
времена константна. Код једносмерне електричне струје наелектрисане честице
крећу се увек у истом смеру.
Електрична  струја  чија  се  јачина  и  смер  наизменично  мењају  назива  се
наизменична електрична струја.

Сијалице, грејалице, електромотори и други уређаји кроз које током употребе тече
електрична  струја  називају  се  потрошачи  електричне  енергије  јер  они
електричну  енергију претварају у светлосну, топлотну и механичку енергију.
     Од извора до потрошача струја тече кроз проводнике. Да би струја могла у
одређено време да се укључи и искључи, потребан је прекидач.
Дa би струјно кoлo  користили пoтребно јe:

  батерија, извор струје                         потрошач,

 проводници                                                прекидач

Да би се добила јача ЕМС на извору струјни извори се спајају редно. 

t

q
I 

- протекла количина електрицитета

- времe протицањa

2V 2V 2V 2V



Цртеж струјног кола:                        Шема струјног кола

     Питање о смеру протицања електричне струје јавило се у науци још док се о
електронима и јонима ништа није знало. У то време се претпостављало да се у
свим проводницима могу кретати и позитивна и негативна наелектрисања. 
За  смер  електричне  струје  у  проводнику  узет  је  смер  у  коме  се  креће  +
наелектрисање,  то  јест  од  позитивног  ка  негативном  полу  електричног  извора.
Такав смер струје и данас се користи (  технички смер струје  ). Он је супротан
кретању електрона у електричном пољу. Електрони се крећу од - ка + полу извора
ел. струје кроз спољашњи део кола, а у унутрашњем делу кола, тј. кроз електрични
извор, од + ка - полу (физички смер ). 

Мерење јачине електричне струје
Ел. струја мери се мерним инструментом који се зове АМПЕРМЕТАР (А). 

Амперметар се у електрично коло везује редно (серијски) са
потрошачем, тако да иста струја која пролази кроз потрошач прође и
кроз амперметар. 

• шематска ознака у струјном колу за амперметар:    

Ако је амперметар намењен за мерење јачине једносмерне струје ( на њему стоји
ознака  =)  ,  +  и  -  полове  извора  струје  увек  треба  повезати  са  одговарајућим
прикључцима амперметра који су обележени знацима + и -. На амперметру који је
предвиђен за мерење наизменичне струје стоји ознака ~. 
Амперметар за мерење врло слабе електричне струје назива се галванометар.
Амперметар  се  може  оштетити  ако  се  кроз  њега  пропусти  струја  јача  од
максималне за коју је предвиђен.
Амперметар   се  не  сме  никад  прикључити  непосредно  или  директно  на  извор
електричне  струје,  тј.  без  потрошача.  Амперметар  би  у  том  случају  могао  да
прегори или се тешко оштети.
Мерење напона
За мерењe напона (разлике потенцијала) на крајевима потрошача  или напон на
извору  користи  се  волтметар  (V).  Волтметар  се  везује  паралелно  с
потрошачем.  
шематска ознака у струјном колу за волтметар: 

AA

V

+ -

AA



Заснован  је  на  неком  од  дејства  електричне  струје  (механичко,  магнетно,
топлотно,..). Прикључци на волтметру су означени са + и -. 
И волтметар би  прегорео или се тешко оштетио, као и амперметар, када би се у
струјно коло везао серијски са потрошачем. И на волтметрима стоје исте ознаке за
мерење једносмерне и наизменичне струје као и на амперметрима.
Сада се  за  мерење струје  и  напона  користе  савремени мерни уређаји  који  се
називају мултиметри ( унимери). Они су најчешће дигитални мерни инструменти
који  имају  више функција,  тако  да  могу  мерити ел.  струју,  напон и  електричну
отпорност.

Електрична отпорност проводника

Када  кроз  проводник  тече  електрична  струја,  електрично  поље  у  проводнику
убрзава  електроне  и  доводи  до  њиховог  усмереног  кретања.  С  друге  стране,
електрони се сударају с јонима кристалне решетке, што успорава њихово кретање.
При  протицању струје кроз проводник постоји одређени отпор средине који омета
усмерено кретање наелектрисаних честица. 
Физичка величина којом се мери отпор средине усмереном кретању 
наелектрисаних честица назива се електрична  отпорност проводника (R). 
Јединица за електричну отпорност је ом [Ω], а названа је по немачком физичару 
Георгу Ому. 
Зависност  електричне  отпорности  од  врсте  супстанције  назива  се
СПЕЦИФИЧНИ ОТПОР.
Специфични  отпор  проводника  се  обележава   са ρ .  Јединица  мере  је  Ωm.
Вредности специфичне отпорности дају се у таблицама. Из таблице  се види да
сребро има најмању специфичну отпорност, па је зато најбољи проводник, али је
његова употреба условљена високом ценом.  Зато се највише користи бакар.
Електрична отпорност металног проводника зависи од врсте материјала од кога је
проводник  направљен,  сразмерна  је  дужини  проводника  и  обрнуто  сразмерна
површини попречног пресека. То се може представити формулом:

 

Електрична  отпорност  проводника  и  изолатора  мења  се  с  температуром.
Проводници имају малу ел. отпорност и она расте са порастом температуре.
Изолатори  имају  велику  електричну  отпорност,  али  њихова  отпорност  опада  с
порастом температуре. Пример: Стакло када се стави у струјно коло не проводи
струју али када се загреје пламеником сијалица почиње да светли. 

Постоје променљиви и непроменљиви отпорници. 
Променљиви отпорници

Отпорник са чеповима
                                          
                                      

                     У струјном колу се обележавају   

Непроменљиви отпорници    

У струјном колу се обележавају        
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.14

1. Кроз проводник попречног пресека 24mmS  протиче електрична струја  сталне јачине
I  =  10A.  Колика  је  концентрација  слободних  електрона  у  проводнику  ако  њихова

средња брзина усмереног кретања кроз проводник износи 
s

mm
27,0 ?

2. а) При поласку аутомобила, његов акумулатор даје струју чија је јачина  AI 1201    у

току времена st 31   ( за то време бензински мотор проради). Овај акумулатор се затим

пуни  струјом  јачине  AI 52   из  динамо  машине.  Колико  ће  трајати  пуњење
акумулатора до првобитног стања?
б)  Колику  струју  сталне  јачине  може  акумулатор  дати  у  току  времена  min10t
(пражњење акумулатора је равномерно) ако је његов капацитет Ahq 30 ?

3. Два проводника су направљена од бакра тако да је дужина једног проводника два пута
већа од дужине другог, а његова дебљина два пута мања него дебљина другог. Колики
је  отпор  другог  проводника  ако  је  отпор  првог   71R ?  Проводници  су  кружног
попречног пресека.

4. Израчунати  тежину  гвоздене  шипке  попречног  пресека  22mmS   ако  је  њен

електрични отпор  3R , а специфична отпорност  m 810*12 .

5. Однос маса двају проводника је k
m

m


2

1
. Отпори проводника имају једнаке вредности.

Ако  су  густине  материјала  од  којег  су  проводници  1D  и  2D колики  је  однос
специфичних отпора? Дужине проводника су једнаке.

6. Како  се  односе  дужине  двају проводника  једнаких  отпора  ако  им пречници  стоје  у

односу 3
2

1 
d

d
? Специфични отпори су m 8

1 10*78,1  и m 9
2 10*45,4 .

7. Кроз проводник, попречног пресека 24mmS  , протиче електрична струја сталне јачине
AI 3 .  Колика  је  средња  брзина  усмереног  кретања  слободних  електрона  кроз

проводник ако је њихова концентрација у проводнику 3
28 1

108,4
cm

n  ?

8. Алуминијумски  проводник,  дужине  ml 1 ,  има  попречни  пресек  кружног  облика,
површине 216mmS  . Истом проводнику  се ковањем  промени попречни пресек тако
да има попречни пресек квадратног облика, а да му дужина остане иста. За колико се
промени отпорностовог проводника?

9. Бакарна  жица  је  истегнута  тако  да  јој  је  дужина  повећана  два  пута.  Електрична
отпорност  те  жице  након  истезања  износи   82R .  Колика  је  била  електрична
отпорност  ове  жице  пре  истезања,  ако  је  њена  запремина  током  истезања  остала
непромењена?

10. Попречни пресек алуминијумске шипке, чија је дужина  ml 5,1 , је квадрат странице
mma 6 . Колика је електрична отпорност шипке? Колики мора бити пречник бакарне

жице кружног попречног пресека , исте дужине, да би њена електрична отпорност била
једнака  електричној  отпорности  алуминијумске  шипке?  Специфичне  електричне
отпорности алуминијума и бакра су mAl  810*8,2 , mB  810*7,1 .
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Омов закон

Јачина  електричне  струје  у  проводницима  сразмерна  електричном  напону  на
његовим  крајевима,  а  обрнуто  сразмерна  величини  електричног  отпора  тог

проводника :
R

U
I  . Овај заључак је извео немачки физичар Георг Ом.

Када  се  затвори  електрично  струјно  коло  наелектрисање  се  креће  и  наилази  у
спољашњем  делу  кола  на  отпор  R,  а  кроз  извор  на  отпор  r,  који  се  назива
унутрашњи отпор електричног  извора.  Јачина електричне струје  I је  иста у свим
деловима кола јер се наелектрисање не може нагомилавати ни у  једној  његовој
тачки  (закон  одржања  наелектрисања).  У  овом  електричном  колу  је  укупни
електрични  напон  сразмеран  ЕМС  извор,  а  укупни  отпор  је  збир  спољашњег  и
унутрашњег отпора. 
На основу Омовог закона је: 

Последњу једначину можемо записати у облику     IR + Ir = 
Производ IR = U је електрични напон на крајевима извора ЕМС па је:  

U =  - Ir

Електрични напон U мањи је од ЕМС e када кроз коло тече електрична струја. Када
се прекидач у колу отвори струја кроз коло не тече I = 0 па је тада U = e.

Везивање отпорника

    Ако се у једном колу налазе два отпорника,  она могу бити повезана на два
начина:  редно  (серијски)  и  паралелно.  Од  начина  повезивања  отпорника  зависи
колика  ће  бити  њихова  укупна  електрична  отпорност.   Та  укупну  отпорност
одређеног  дела  кола  у  ком  се  налази  више  отпорника  назива  се  еквивалентна
електрична отпорност. Њена вредност зависи од начина везивања отпорника у том
делу кола.

Код редне или серијске везе суседни отпорници спојени су
један с другим само једним својим крајем. Они се надовезују
редом један на други и електрична струја протиче прво кроз
један, а затим кроз други отпорник и њена вредност је иста у
целом колу. Шта је са напоном на крајевима ових отпорника?
Кроз  дијалог  ученике  довести  до  закључка  да  је  напон  на
крајевима оба редно везана отпорника једнак збиру напона

на крајевима појединачних отпорника: 

U = U1 + U2.

Пошто је по Омовом закону за део струјног кола:     

 U1 = I · R1   и    U2 = I · R2,    

можемо написати:      U =  I· R1 + I· R2        U = I·( R1 + R2) 
U = I · Rе
Rе  је  еквивалентна  електрична  отпорност  која  представља  укупну  електричну
отпорност ова два редно везана отпорника: 
Rе = R1 + R2

Можемо  закључити  да  је  еквивалентна  електрична  отпорност  редно везаних
отпорника једнака  збиру њихових појединачних отпорности. 

rR
I








Код  паралелне  везе  сви  отпорници  су  на  истом  напону.  Такво  коло  назива  се
разгранато струјно коло, а тачке А и В представљају чворове тог кола. Електрична
струја  I која долази у чвор А,  дели се у две гране, на струју  I1 која протиче кроз
отпорник  R1 и струју  I2  која протиче кроз отпорник  R2.  При рачвању електричне
струје укупна струја која уђе у чвор мора бити једнака укупној струји која изађе из

њега. У чвору В се струје I1 и I2 поново стапају у струју I.
Дакле, струја I представља збир струја I1 и I2.   

  I = I1 + I2.   

По Омовом закону за део струјног кола:   

   и   ,  па је                    

 

где је Rе еквивалентна отпорност која представља укупну електричну отпорност два
паралелно везана отпорника:   

.

Из овога можемо извести закључак да је код паралелне везе отпорника реципрочна
вредност  еквивалентне  електричне  отпорности  једнака  збиру  реципрочних
вредности њихових појединачних отпорности.
Продискутовати с ученицима о карактеристикама редне и паралелне везе.
Да ли се паралелним везивањем отпорника укупна отпорност у колу повећава или
смањује?  Колика  је  њена  вредност  у  поређењу  са  електричном  отпорношћу
појединачних отпорника који учествују у паралелној вези.
Кроз  дијалог  са  ученицима  доћи  до  тачног  одговора:  Код  паралелне  везе
отпорника  еквивалентна  електрична  отпорност  увек  је  мања  од  најмање
електричне отпорности појединачних отпорника у колу.
Каква  је  ситуација  код  редне  везе?  (Код  редне  везе  отпорника  еквивалентна
електрична  отпорност  увек  је  већа  од  највеће  електричне  отпорности
појединачних отпорника.)
Шта мислите, да ли су електрични уређаји у стану везани редно или паралелно? 
(У  стану  се  све  сијалице  и  остали  електрични  уређаји  везују  паралелно  на
електричну мрежу јер се на тај начин свима њима обезбеђује исти радни напон.) 
Шта ако у колу имамо више отпорника? Ако имамо више од два отпорника, њихова
веза  може  бити  редна,  паралелна  или  мешовита,  која  представља  комбинацију
редне и паралелне.
У  случају  комбинације  редне  и  паралелне  везе  три  или  више  отпорника
еквивалентна  отпорност  израчунава  се  поступно.  У  складу  с  начином везивања,
отпорници  се  групишу  у  тзв.  блокове.  После  тога,  одређује  се  вредност
еквивалентне отпорности за  сваки блок  и ти блокови се у даљем израчунавању
третирају као појединачни отпорници.
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Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Thursday, 24. April 2014., 22:25

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 145 дана 14 h
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отпорника
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Кирхофова

правила

Рад и снага у

електричном колу.

Џул - Ленцов

закон

Електрична кола

...авање границе

мерног опсега

волтметра и

амперметра

... Количина

топлоте и

латентна топлота.

Термоелемент

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Тест 08-15

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5


Кирхофова правила

      Према закону одржања
наелектрисања количина

наелектрисања  која  долази  у тачку
гранања  за  време t,  једнака је
количини наелектрисања која

одлази из те тачке за исто време: 

q = q1 + q2  ⇒  It = I1 t + I2 t
⇒   I = I1 + I2

Збир  свих  јачина   електричних   струја  које  улазе  у  чвор
електричног кола једнак је збиру јачина електричних струја које
из њега излазе. Ово је I Кирхофово правило. 

Основни  елементи  електричне  мреже:  чвор,  грана,  затворена
контура.



У горњем струјном колу уочавају се 3 затворене контуре : NεMR1N, NεMR2N
и  MR1NR2M 

Применом једначине   IR + Ir = ε     на сваку затворену контуру: 

Алгебарски збир падова електричног  напона на отпорницима у
затвореној контури разгранатог кола једнака је електромоторној
сили извора у колу. 

Ово је II Кирхофово правило 

Пример:
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.16

1.  Одредити јачину електричне струје кроз сваки отпорник на шеми са слике. Вредности
отпора су  1001R ,   402R ,   603R   и  504R , а електромоторна сила извора је

V50 . Унутрашњи отпор извора је занемарљив.

2. У  електричном  колу  са  слике  милиамперметар  показује  2,8mA.  Да  ли  је  инструмент
исправан ако остали инструменти показују:   2001R ,   3002R ,   4003R ,  V21  ,

V12  . Унутрашњи отпори инструмената се могу занемарити.

3. Нађите  струје  I ,  1I  и   2I  у  разгранатом  струјном  колу  на  слици  ако  су  вредности

елемената кола познате и износе:  V201  ,  V102  ,   121 rr ,   101R ,   92R  и
 83R .



4. Три акумулатора и три волтметра, аваки унутрашњег отпора 3000, везани су по датој 
шеми. Ако су унутрашњи отпори акумулатора занемарљиви, колике напоне показују 
волтметри?  Познати су и елементи кола: V21  , V42  , V63  .

5. Израчунати јачине струја кроз сва четири отпора на слици ако су дати:  1001R ,

 2002R ,  3003R ,  4004R V11  , V22  и V33  . Отпоре извора и доводних 
водова занемарити.

6. На слици је приказано електрично коло, у коме су ЕМС извора V41   и V22  , док су 

њихове унутрашње отпорности  5,01r  и  12r . Ако је отпорност првог отпорника
 41R , колика треба да буде отпорност другог отпорника 2R  да би кроз амперметар А, 

занемарљиво мале унутрашње отпорности, протицала струја јачине 1А у смеру ВС.



7. Три отпорника , отпора 5 сваки, везани су у троугао и на сваки је прикључена батерија 
ЕМС 4,5V и унутрашњег отпора 3 као на слици. Колика је јачина струје кроз отпорнике 
и колика је струја кроз батерије при оваквој вези?

8. На слици је приказано  електрично коло у коме су ЕМС извора V1,21  , V9,12  . 

Отпорности отпорника у колу су  5,41R ,  102R  и  10R , док су унутрашње 

отпорности извора занемарљиво мале. Колику струју даје колу извор ЕМС 1 ?

9. У колу на слици је:  41R ,  22R ,  63R

а) Одредити отпор 4R  ако амперметар показује нулу
б) Колику јачину струје ће показивати амперметар ако се замене места амперметра и 
извора у датом колу?



10. У колу на слици је:  221 RR ,  53R ,  404R ,  105R , AI 4,04  , унутрашњи  
отпор извора је занемарљив. Наћи јачине струја кроз све отпорнике и ЕМС извора. 



Рад и санга електричне струје

У струјном колу се стално врше трансформације енергије. 

Протичући кроз потрошач струја врши рад ( код електромотора – механички рад, нпр.
дизалица, миксер, вентилатор... ). 

Рад ел. струје је последица претварања ел. енергије у друге врсте енергије. 

Рад ел. силе при преношењу наелектрисања из једне тачке поља у другу одређен је
производом тог наел. и напона између ових тачака. 

  UqA   

Ова формула применљива је и за рад струје у електричном колу. 

Пошто је: tIq *

Онда је: UItA 

Према Ому је: 
R

U
I 

Онда је : A = RtIt
R

U 2
2



Рад електричне  струје у неком делу кола једнак је производу U на крајевима тога дела кола,
I  која протиче кроз тај део кола и времена t протицања ове струје. 

Електрична струја врши рад од једног џула (1Ј) када за време од једне секунде (1s)
тече сталном јачиномод једног ампера (1А)кроз неки део кола на чијим крајевима влада ел.
напон од једног волта (1V). 

1Ј= 1V·1А·1s 

Формула A = UIt  омогућава израчунавање укупног рада који врши ел. струја независно од
тога у коју се врсту енергије претвара ел. енергија. 

Електрична струја веома видљиво “показује своју снагу”: изазива силу која покреће возове,
трамваје,  машине  за  прање  рубља,  као и  много  других  електричних  уређаја.  Електрична
снага се испољава и у светлости сијалице, загревању решоа, раду телевизора.... 

Познато је да је снага једнака раду у јединици времена: 

UI
t

UIt

t

A
P 

Снага ел. струје једнака је производу U и I. 

Јединица снаге је W.                 

 1W = 1V·1A



Способност елeктричне струје да изврши рад назива се електрична енергија.

Јединица електричне енергије је 1Ј. Ова јединица се може назвати и ват- секунд Ws. 

Ако се ел. снага изрази у киловатима (kW), а време у часовима, онда је онда је најпогодније
да се ел. рад и енергија изражавају у киловат-часовима (kWh). 

1kWh = 1kW · 1h = 1000W · 3600s = 

3600 000J = 3,6MJ 

Џул – Ленцов закон

James  Prescott  Joule (1818.  –  1889.),  енглески  физичар,  бавио  сe  истрaживaњeм
претварања енeргијe, посeбно тopлоте и мeханичкoг рaдa. Као искусан је eкспeримeнтатор
одредио прилично тачну вредност специфичног тoплотног капацитета вoде. Енергију зове vis
viva („жива сила“)  и даје груби облик закона њеног очувaњa.  Зaједно је с лoрдoм  Kelvinom
радио  на  успостави  aпсолутне  температурне  лествицe.  Допринео  је  и  електрицитету
дошавши до сазнања о топлотним деловањима ел. струје, коју називамо Jouleov закон.

Проводници се увек загревају при проласку ел. струје. Електрони се сударају са јонима
кристалне  решетке  и  предају  им  енергију.  Зато  јони  све  живље  осцилују  око  својих
равнотежних положаја. Последица тога је повећење унутрашње енергије проводника, што се
испољава повишењем температуре. 

Током овог процеса у једном тренутку престаје повећење унутрашње енергије па и
температуре проводника,  иако он и даље прима енергију на рачун рада ел. Струје. То се
објашњава тиме што проводник истовремено ослобађа топлоту и предаје околним телима.

Количина  топлоте Q која  се  ослободи  у  проводнику  једнака  је  раду  који  изврши
ел.струја у њему:       Q = А 

PtRtIUItt
R

U
Q  2

2

Назива се и Џул – Ленцов закон и зато што је независно од Џула и Ленц дошао до истог
закључка. 

Количина топлоте потребна за загревање је: 

)( 01 TTmcTmcQk   

Где је c  специфични топлота, за воду износи 4186
Kkg

J
0  .

T  је промена температуре 



Коефицијент корисног дејства грејача је :

ul

k

Q

Q


Количина топлоте која се ослободи у грејачу у току времена  t је: 

RtIUItt
R

U
Q 2

2



Изгубљена количина топлоте је пропорционална времену трајања загревања воде: 

         ktQ                 где ја k фактор пропорционалности.

Количина топлоте потребна за загревање воде до тачке кључања је: 

QQQv 
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.17

1.  Потребно је пренети снагу 100kW на растојање 7,5 km , при чему губици на загревање
проводника  не  треба  да  пређу  3%  од  предате  енергије.  Колика  је  маса  проводника  у
случајевима када се струја преноси: 
а) под напоном од 2000 V

б) под напоном од 6000V ако је специфични отпор једнак 1,7*10-8m, а густина је 8800 3m

kg
.

2. При јачини струје  од 10А у спољашњем делу кола ослобађа се снага од 200W. Када је
јачина  струје  15А,  ослобођена  снага  износи  240W.  Колики  је  унутрашњи  отпор  извора
електромоторне силе извора и колика је јачина струје при кратком споју полова извора?

3. За коло са слике познате  су  V121  ,  mAI g 100  и  отпорности   3201R ,   1804R .

Одредити снагу коју развија извор 1 . ( gI - струјни генератор )

4. Сијалица  снаге  100W прикључена  је  на  мрежу напона  220  V.  Степен  корисног  дејства
сијалице је 10%. 
а) Колика се количина топлоте ослободи у сијалици за време од 5 часова?
б) Колика је отпорност сијалице?

5. У два једнака калориметра налазе  се једнаке масе воде и неке непознате  течности.  Обе
течности су у почетку на температури  C00 . Ако се у оба суда поставе једнаки грејачи и
вежу редно, па затим прикључе на електрични извор, температура воде се повиси на 2,50С, а
непознате  течности на  4,250С. Колика је  специфична топлотна  капацитивност  непознате
течности?

6. Извор електромоторне силе је прикључен на отпорник  41R  и при томе се на отпорнику

развија  снага  WP 51  ,  а   ако  се  прикључи  отпорник   62R  развијена  снага  износи
WP 62  . Наћи електромоторну силу извора и његову унутрашњу отпорност.

7. Електрични решо има два грејача везана паралелно. Кад се један грејач укључи, извесна 
количина топлоте се ослободи после 6 минута. Кад се укључи други грејач, иста количина 
топлоте се ослободи после 4 минута. После ког времена ће се ослободити иста количина 
топлоте када су укључена оба грејача? Напон на грејачима  све време остаје непромењен.

8. Потрошач максималне снаге Р =10 kW предвиђен је на напон VU 220 . Он је повезан 
бакарним жицама за генератор електромоторне силе V300  и унутрашње отпорности

 5,0r . Специфичнаотпорност бакра износи m 810*7,1 , а густина  31 8700
m

kg
 . 

Нађите дужину жица којима је он повезан са извором, ако је укупна тежина жица
NQ 7,11 .



9. При једносмерном напону од 10V сијалица светли одређеним интензитетом, а кроз нит 
сијалице тече струја јачине 0,3 А. Због површинског испаравања материјала, пречник нити 
се смањи за 10%. За колико треба да се промени напон напајања да би сијалица светлела 
истим интензитетом? Колика је тада јачина струје кроз сијалицу?

10. Рингла  грејача  садржи  два  грејача,  један  је  отпора  R  ,  док  је  други  отпора  2R.  При
паралелном везивању грејача, рингла се загреје тако да је њена температура за 300К виша
од температуре околине. Сматрајући да је одавање топлоте у околину сразмерно разлици
температуре рингле и околине , одредити за колико ће температура рингле бити виша у
односу на температуру околине при редном везивању грејача. Напон напајања је једнак у
оба случаја, а рингла је укључена дуго времена. 



Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак СЗ-08-17
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СЗ-08-17

Специјални задатак СЗ-08-17

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 30. March 2014., 17:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 170 дана 19 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Кретање

наелектрисаних

честица у

електричном пољу

Јачина

електричне струје I

и отпорност

проводника R

Омов закон и

везивање

отпорника

Кирхофова

правила

Рад и снага у

електричном колу.

Џул - Ленцов

закон

Моја почетна страница

Рад и снага

електричне

струје. Джул -
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Електрична кола

...авање границе

мерног опсега

волтметра и

амперметра

... Количина

топлоте и

латентна топлота.

Термоелемент

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Ленцов закон

Решени задаци

RZ - 08 -17

Задаци за

самостални рад

08-17

Специјални

задатак СЗ-08-

17

Тест 08-17

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Решени задаци RZ - 08- 18

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ - 08- 18

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:43
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.18

1. Одредити  количине  наелектрисања  на  кондензаторима  са  слике  ако  је   101R ,

 202R ,  303R ,  404R ,  505R , FC 11  , FC 22  , а електромоторна сила

извора износи V5,4 . Унутрашњи отпор извора занемарити.

2. На слици је дато коло, при чему је  221 RR ,  63R , V35 ,  1r , FC 20 .
Одредити колико ће наелектрисања протећи кроз прекидач Р када се он затвори. 

3. Два једнака отпора од   100R везана су паралелно, а са њима редно је везан отпор
 2001R .  Сви  отпори  прикључени  су  на  извор  константне  струје.  На  крајевима

паралелно везаних отпора прикључен је кондензатор капацитета  FC 10 . Одредити

електромоторну силу извора , ако је наелектрисање кондензатора Cq 410*2,2  .

4. Наћи разлику потенцијала BA    између кондензаторских плоча.

5. Простор  између  плоча  плочастог  кондензатора  је  испуњен  диелектриком  релативне
диелектричне константе  2r  и прикључен је на извор електромоторне силе напона
12V  и  унутрашњег  отпора  20.  Паралелно  кондензатору  је  везан  отпорник  од
материјала  специфичне  отпорности  m 610*2 .  Дужина  отпроника  је  једнака
растојању између  плоча  кондензатора,  а  површина  попречног  пресека  му је  једнака
површини плоча кондензатора. Одредити наелектрисање које се нагомила на плочама
кондензатора ако је отпор отпорника  100R .



6. Када се паралелно кондензатору прикљученом на извор електромоторне силе прикључи 
отпорник отпорности 20, наелектрисање на кондензатору се смањи за 1,3 пута. Колико
износи унутрашњи отпор батерије?

7. На слици је  представљена шема електричног кола  са елементима  V81  ,  V62  ,

FC 31  ,  FC 52  ,   31R ,   42R ,   23R  и   54R . Узети да су унутрашњи
отпори извора занемарљиво мали и да је између облога кондензатора вакуум. Одредити:
а) Количину наелектрисања на 1C  и 2C  након успостављања стационарног стања

б) колика би додатна количина елекртицитета протекла кроз отпорник  2R ,  ако би се

простор између облога кондензатора 1C  испунио диелектриком релативне диелектричне

константе 81r . 

8. Одредите електромоторну силу извора ако је познато да се на облогама кондензатора, 
капацитета 2С и С налазе количине наелектрисања q3  и q2 . Унутрашњи отпор извора 
занемарити. 

9. До  ког  напона  ће  се  наелектрисати  кондензатор  С  који  је  везан  за  извор  струје
електромоторне силе 3,6V као на слици. Колико ће бити наелектрисање на облогама
кондензатора  ако  је  његов  капацитет  FC 2 .  Дати  су  отпори   41R ,   72R ,

 33R  и унутрашњи отпор батерије  1r . 



10. Наћи напоне кондензатора 1C  и 2C  у колу на слици ако при затварању отпора кратким
спојем струја кроз извор порасте три пута.
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Специјални задатак СЗ - 08-18

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 5. April 2014., 01:15

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 165 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Кретање

наелектрисаних

честица у

електричном пољу

Јачина

електричне струје I

и отпорност

проводника R

Омов закон и

везивање

отпорника

Кирхофова

правила

Рад и снага у

електричном колу.

Џул - Ленцов

закон

Електрична кола
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Решени задаци
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Моји курсеви

Администрација
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Администрација курса

Подешавања мог

профила

Специјални

задатак СЗ -

08-18

Тест 08-18

Записи о

активностима
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sky008

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5


9/17/2014 Решени задаци RZ-08-19

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=383 1/7

Решени задаци RZ-08-19

Решени задаци RZ-08-19

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-19

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:46
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Решени задаци 08-20

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-20

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:48
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.19

1. Волтметар  унутрашњег  отпора  40 има  мерни  опсег  100V.  Да  би  се  опсег  мерења
волтметра повећао на 6n  пута веже се редно са њим отпор R . Колики је овај отпор? 

2. Унутрашњи отпор  волтметра  је  k2 ,  а  горња граница  његовог  мерног  опсега  100mV .
Колика ће бити горња граница његовог новог опсега ако се употреби предотпорник чија је
вредност отпора 8 k ?

3. Мерни инструмент има отпор 20.
а) Када се тај инструмент употреби за мерење јачине струје, онда казаљка инструмента има
пун отклон при јачини струје од 20mA. Колики отпор треба да има шант ( отпор паралелно
везан са амперметром) да би пун отклон казаљке био при струји од 1А?

б) Када се тај инструмент употреби као волтметар, одреди величину предотпора ( серијски
везан отпор ) да би инструмент имао пун отклон казаљке при напону од 40V.

VRe

4. Горња граница мерног опсега амперметра је 0,5А, а његов унутрашњи отпор 4 . Колика ћр
бити горња граница његовог новог мерног опсега ако се употреби шант од 0,2. 

5. Колику отпорност треба да има шант амперметра, унутрашње отпорности  Ar , да би кроз

амперметар протицао само  
10

1
- ти део мерене јачине струје?

6. Колику отпорност треба да  има додатни отпорник,  унутрашње отпорности  V.r  да  би се

напон на његовим крајевима смањио на 
10

1
 мереног напона?

7. Галванометар унутрашње отпорности  5r  везан је на ред са отпором од  150R . Ако
се отпор  R замени отпором   501R  да би кроз галванометар текла струја исте јачине,

галванометар се мора шантирати отпором ŠR . Колика је отпорност ŠR  шанта?

8. Опсег  једног  инструмента  износи  A210  при  напону  VU 2 .  Колике  мора  да  буду

отпорности 1R , 2R ,  3R  и 4R  отпорника које би требало везати на ред са тим инструментом

да би њиме било могуће мерити напоне до VU 101  , VU 202  , VU 503   и VU 2004  . 

9. Акумулаторска  батерија  електромоторне  силе  V32  и  унутрашње отпорности   4r
везана  је  у  коло  на  ред  са  амперметром  унутрашње  отпорности   8Ar  и  једним
отпорником од  4R . 
а)  Ако  се  из  кола  искључи  отпорник  R ,  колики  отпор  ŠR  треба  везати  паралелно  са
амперметром да би он показивао три пута мању струју него у претходном случају?
б) Колики је тада напон на крајевима отпорника ŠR ?

10. Милиамперметар  унутрашње  отпорности   9,9Ar  има  опсег  100mA .  Да  би  се  опсег
мерења милиамперметра повећао на 10А веже се паралелно са инструментом, отпорникР.
Колика треба да буде његова отпорност?
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР. 20

1. Проводник се  налази на температури 00С. До које температуре  је  потребно загрејати
проводник да би се његова електрична отпорност повећала за:
а) 10%
б) два пута?

2. Челична жица на температури 00С има отпор  801R , а алуминијумска  1002R . На
којој  ће  температури  отпори  бити  једнаки  ако  је  температурни  коефицијент  челика

C01

1
006,0 ,  а  алуминијума 

C02

1
004,0 . 

3. Отпорност телеграфске линије начињене од гвоздене жице, на температури Ct 0
1 20 ,

износи   601R . Колика је њена отпорност на температури  Ct 0
2 35 . Температурски

коефицијент отпорности гвожђа износи 
C0

1
004,0 .

4. Електрични вод од бакарне жице има дужину 1 km и попречни пресек површине 1mm2.

Специфична  отпорност  бакра  на  00С  износи  
m

mm2

0175,0


 .  За  колико  ће  већу

отпорност да има иста дужина овог електричног вода ако се температура околине повиси

од  00С на 400С ? Термички коефицијент отпорности бакра је 
C0

1
0045,0 . 

5. Код дестилационог апарата за загревање користи се спирала од жице дужине ml 9  чији
попречни  пресек  има  пречник  mmr 6,02  .  Специфична  отпорност  жице  је

cm 510*7,1 . Загревна спирала се укључује на струјни извор напона VU 110  при
чему се у дестилационом апарату дестилише 4,3 литара воде за време 1,2 часа. Колика је
топлота  испаравања  воде,  уколико  се  целокупна  ослобођена  топлота  троши  само  на
испаравање ове течности?

6. Електрични воз масе 300t креће низ стрму раван нагиба 0,01 брзином 
h

km
36 . Сила трења

износи  3%  силе  теже.  Напон  мреже  је  3000В,  а  коефицијент  корисног  дејства
електровоза 80% . Одредити: 
а) вучну силу воза
б) јачину струје која пролази кроз намотаје електромотора.

7. У  струјном  колу  од  бакарног  проводника  пресека  2
1 5mmS  потребно  је  поставити

осигурач од олова. Колики треба да је пресек жице осигурача да би се при загревању
кола  за  више  од  10  степени  он  истопио?  Почетна  температура  олова  је  27С,  а
температура  топљења олова 327С.  Бројне  вредности  физичких  величина су:  густина

бакра )(Cu   3
9000

m

kg
 и олова )(Pb  3

11300
m

kg
, специфичне отпорности )(Cu m017,0  и

)(Pb  m21,0  специфичног топлотног капацитета  )(Cu  
kgK

kJ
39,0  и  )(Pb  

kgK

kJ
13,0  и

латентне топлоте олова 
kg

kJ
25 .



8. Помоћу електричне пећи треба за 10 минута да испари 3310 m  воде почетне температуре
20С.  Колика  треба  да  је  дужина  проводника  од  хрома,  пресека  2710*5 m ,  ако  се
користи у својству грејача. Пећ је конструисана за напон од 120V, чији је коефицијент
корисног  дејства  80% ,  а   m 610*1 .  Специфични  топлотни  капацитет   воде  је

Ckg

J
0

4186 а латентна топлота испаравања воде 
kg

kJ
2260

9. Електрични  чајник  са  3410*6 m  воде  при  температури  од  10С  укључили  смо  и
заборавили да искључимо. Кроз колико времена је сва вода испарила? Отпор омотача
чајника је 14,4, напон у мрежи 120 V. Коефицијент корисног дејства чајника је 60%.

Специфични топлотни капацитет  воде је 
Ckg

J
0

4186 а латентна топлота испаравања воде

kg

kJ
2260

10. У  калориметарском  суду  налази  се  количина  воде,  масе  kgm 2 ,  на  температури

Ct 0
1 20 . Ако се вода загрева електричним грејачем снаге kWP 1 , одредити време за

које ће целокупна вода испарити. Специфична топлота испаравања воде износи 
kg

kJ
2260 ,

а специфични топлотни капацитет  воде је 
Ckg

J
0

4186 .


