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4. За коло сталних струја приказано на слици написати систем линеарних једначина према методу потенцијала чворова. На 
слици јасно означити нумерацију чворова. 

 

 

5. У колу сталне струје приказаном на слици је V 921 == EE , Ω=  30R  и Ω= 60pR . Израчунати (а) снагу отпорника pR  и 

(б) снагу идеалног напонског генератора електромоторне силе 2E .  
(а) 

 

(б) 

6. За коло сталне струје приказано на слици познато је Ω= 100R  и F1 µ=C . Прекидач П је отворен и успостављено је 
стационарно стање. Затим се прекидач затвори. До успостављања новог стационарног стања, кроз грану са кондензатором 
протекне наелектрисање C5 µ=q . Израчунати јачину струје I у другом стационарном стању. 

 

 

 
ЗАДАЦИ 

1. (Задатак се ради на првих пет страна са предње стране вежбанке) 
За коло сталне струје приказано на слици познато је Ω= 1001R , 

Ω= 2003R , Ω= 4004R , а отпорност pR  променљивог отпорника је 
у границама од 0min p =R  до Ω= 100maxpR . Када је прекидач П 

отворен, тада је V2=ABU . Када се прекидач П затвори, променом 
отпорности pR  констатовано је да је најјача струја у њему mA10 . 

Израчунати (а) отпорност променљивог отпорника при којој је 
његова снага максимална и (б) струју струјног генератора. 

 
  

2. (Задатак се ради на првих пет страна са задње стране вежбанке) 
У колу сталне струје са слике познато је Ω= 2001R , Ω= 6002R , 

Ω= k13R , Ω= k8,14R , Ω= k2,15R , Ω= 6006R , Ω= 3007R , 
F5,01 µ=C  и F32 µ=C . Прекидач је најпре отворен и у колу је 

успостављено стационарно стање. По затварању прекидача П, до 
успостављања новог стационарног стања, кроз грану са 
кондензатором 1C  протекне наелектрисање C212 µ=q . Израчунати 
наелектрисање које при томе протекне кроз кондензатор 2C . 
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Питања и задаци ће бити прегледани само уколико се налазе на одговарајућим местима.  







































ИСПИТ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 
26. август 2012. 

 
 Напомене: Испит траје 180 минута. Није дозвољено напуштање сале 120 минута од почетка испита. Писати 
искључиво хемијском оловком. Дозвољена је употреба само овогa папира и вежбанке, који се морају заједно предати. 
Употреба калкулатора није дозвољена. Вежбанку ставити у овај папир. Питања радити искључиво на овоме папиру, а задатке 
искључиво у вежбанци. Коначне одговоре на питања и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дијаграме 
или заокружити понуђене одговоре. Одговори без извођења се неће признати. Свако питање носи по 5 поена, а задатак по 
20 поена. 
 Попунити податке о кандидату у следећој таблици. Исте податке написати и на омоту вежбанке. 

 
 

ПИТАЊА 
 
1. Метална куглица полупречника a и наелектрисања Q налази се у ваздуху на висини h )( ah >>  изнад равне површи 

проводне земље. Одредити изразе за (а) вектор електростатичке силe на куглицу и (б) капацитивност куглице према земљи. 
(а) 

 

 

=F  
 

(б) 
 

 

=C  

2. Усамљена диелектрична плочица, приказана на слици, чија је основа квадрат странице a, а дебљина d ( d a<< ), хомогено 
је поларизована. Познат је вектор поларизације, P, који је нормалан на основе. Одредити (а) вектор јачине електричног поља 
у средишту плочице и (б) напон између горње и доње површи плочице. Средина је ваздух. 

(а) 
 

 
=E  

 

(б) 
 

 
=U  

3. У реалном генератору, облика танког диска површине базиса S  и дебљине d , постоји побудно електрично поље iE  и 

електрично поље вишка наелектрисања qE , оба нормална на базисе диска, као на слици. Оба поља су стална и хомогена, 

њихови интензитети су iE  и qE , а стварни смерови су назначени на слици. Специфична проводност хомогеног материјала 

од кога је начињен генератор је σ  и знатно је мања од специфичних проводности електрода генератора и проводника којима 
је генератор везан у коло. За дати генератор написати изразе за (а) електромоторну силу, (б) јачину струје, (в) снагу страних 
сила, (г) снагу Џулових губитака и (д) снагу генератора. 
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(а) 
 

=baE  

(б) 
 

=I  

(в) 
 

=EP  

(г) 
 

=JgP  

(д) 
 

=gP  









































































































































































































































































ИСПИТ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 
  3. октобар 2009. 
 
 Напомене: Испит траје 180 минута. Није дозвољено напуштање сале 120 минута од почетка испита. Писати 
искључиво хемијском оловком. Дозвољена је употреба непрограмабилних калкулатора. Дозвољена је употреба само овогa 
папира и једне вежбанке, који се морају заједно предати. Вежбанку ставити у овај папир. Питања радити искључиво на овоме 
папиру, а задатке искључиво у вежбанци. Коначне одговоре на питања и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, 
уцртати у дијаграме или заокружити понуђене одговоре. Одговори без извођења се неће признати. Свако питање носи по 
5 поена, а задатак по 20 поена. 
 Попунити податке о кандидату у следећој таблици. Исте податке написати и на омоту вежбанке. 

 
 
ПИТАЊА 
 
1. Три мала тела, наелектрисања pC 2021 == QQ  и pC 503 −=Q , налазе се у ваздуху у тачкама ( )0,0,aA − , ( )0,0,aB  и 

( )0,2,0 aM , где је m 2,0=a , као на слици. Израчунати вектор силе на тело наелектрисања 3Q . 

 

 

2. Велика дебела стаклена плоча релативне пермитивности 6r =ε  налази се у електростатичком пољу у ваздуху. Вектор 
електричног поља у ваздуху, непосредно уз површ стакла, заклапа са нормалом на плочу угао 6/1 π=α , као на слици, а 
интензитет му је kV/m 21 =E . Израчунати вектор електричног поља у стаклу, непосредно уз површ. 

 

 

 

3. Веома дугачак метални цилиндар полупречника a  и подужне густине наелектрисања 'Q  ротира у ваздуху око своје осе 
сталном угаоном брзином w . Одредити подужну густину овако образоване површинске струје. 

  

 












	oet1cover
	OET 1 - Ispitni rokovi 2012-2009
	OET 1 - ispitni rokovi 1
	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0001
	SKMBT_C55214011011010_0002
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0004

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0009

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0005

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0010
	SKMBT_C55214011011010_0011

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0006
	SKMBT_C55214011011010_0007
	SKMBT_C55214011011010_0008

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0012


	OE1120211
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0013

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0015
	SKMBT_C55214011011010_0016
	SKMBT_C55214011011010_0017
	SKMBT_C55214011011010_0018
	SKMBT_C55214011011010_0019
	SKMBT_C55214011011010_0020

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0023
	SKMBT_C55214011011010_0024
	SKMBT_C55214011011010_0025
	SKMBT_C55214011011010_0026
	SKMBT_C55214011011010_0027
	SKMBT_C55214011011010_0028

	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0030
	SKMBT_C55214011011010_0031
	SKMBT_C55214011011010_0032
	SKMBT_C55214011011010_0033
	SKMBT_C55214011011010_0034

	OE1120826
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0036

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0038
	SKMBT_C55214011011010_0039
	SKMBT_C55214011011010_0040
	SKMBT_C55214011011010_0041
	SKMBT_C55214011011010_0042
	SKMBT_C55214011011010_0043

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0045
	SKMBT_C55214011011010_0046
	SKMBT_C55214011011010_0047
	SKMBT_C55214011011010_0048
	SKMBT_C55214011011010_0049
	SKMBT_C55214011011010_0050

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0054

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0052
	SKMBT_C55214011011010_0053

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0055
	SKMBT_C55214011011010_0056
	SKMBT_C55214011011010_0057
	SKMBT_C55214011011010_0058

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0063

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0060
	SKMBT_C55214011011010_0061
	SKMBT_C55214011011010_0062

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0064
	SKMBT_C55214011011010_0065
	SKMBT_C55214011011010_0066
	SKMBT_C55214011011010_0067


	OET 1 - ispitni rokovi 1
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0074

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0070
	SKMBT_C55214011011010_0071
	SKMBT_C55214011011010_0072
	SKMBT_C55214011011010_0073

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0075
	SKMBT_C55214011011010_0076
	SKMBT_C55214011011010_0077
	SKMBT_C55214011011010_0078

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0084

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0080
	SKMBT_C55214011011010_0081
	SKMBT_C55214011011010_0082

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0085
	SKMBT_C55214011011010_0086
	SKMBT_C55214011011010_0087
	SKMBT_C55214011011010_0088


	OET 1 - ispitni rokovi 1
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0092

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0090
	SKMBT_C55214011011010_0091

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0093
	SKMBT_C55214011011010_0094
	SKMBT_C55214011011010_0095
	SKMBT_C55214011011010_0096
	SKMBT_C55214011011010_0097

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0102

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0100
	SKMBT_C55214011011010_0101

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0103
	SKMBT_C55214011011010_0104
	SKMBT_C55214011011010_0105
	SKMBT_C55214011011010_0106
	SKMBT_C55214011011010_0107

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0112

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0109
	SKMBT_C55214011011010_0110
	SKMBT_C55214011011010_0111

	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0113
	SKMBT_C55214011011010_0114
	SKMBT_C55214011011010_0115
	SKMBT_C55214011011010_0116


	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0120

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0118
	SKMBT_C55214011011010_0119

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0121
	SKMBT_C55214011011010_0122
	SKMBT_C55214011011010_0123
	SKMBT_C55214011011010_0124
	SKMBT_C55214011011010_0125

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0129

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0127
	SKMBT_C55214011011010_0128

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0130
	SKMBT_C55214011011010_0131
	SKMBT_C55214011011010_0132
	SKMBT_C55214011011010_0133

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0138

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0135
	SKMBT_C55214011011010_0136
	SKMBT_C55214011011010_0137

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0139
	SKMBT_C55214011011010_0140
	SKMBT_C55214011011010_0141
	SKMBT_C55214011011010_0142

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0146

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0144
	SKMBT_C55214011011010_0145

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0147
	SKMBT_C55214011011010_0148
	SKMBT_C55214011011010_0149
	SKMBT_C55214011011010_0150
	SKMBT_C55214011011010_0151

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0155

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0153
	SKMBT_C55214011011010_0154

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0156
	SKMBT_C55214011011010_0157
	SKMBT_C55214011011010_0158
	SKMBT_C55214011011010_0159

	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0161
	SKMBT_C55214011011010_0162
	SKMBT_C55214011011010_0163
	SKMBT_C55214011011010_0164

	OET 1 - ispitni rokovi 1
	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0165
	SKMBT_C55214011011010_0166
	SKMBT_C55214011011010_0167

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0175
	SKMBT_C55214011011010_0176

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0181

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0178
	SKMBT_C55214011011010_0179
	SKMBT_C55214011011010_0180

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0168
	SKMBT_C55214011011010_0169

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0171
	SKMBT_C55214011011010_0172
	SKMBT_C55214011011010_0173
	SKMBT_C55214011011010_0174

	5. OET 1- Rokovi.pdf
	SKMBT_C55214011011010_0182
	SKMBT_C55214011011010_0183

	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0186
	SKMBT_C55214011011010_0187
	SKMBT_C55214011011010_0188

	OE1091003
	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0190

	5. OET 1- Rokovi
	SKMBT_C55214011011010_0192
	SKMBT_C55214011011010_0193
	SKMBT_C55214011011010_0194
	SKMBT_C55214011011010_0195






