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Предговор 

Овај уџбеник је произашао из материјала за предавања из предмета Основи 
електротехнике која је аутор држао на Електротехничком факултету Универзитета у 
Београду од школске 1987/88. године до 2002/03. године, као и из предмета Основи 
електротехнике 1 и 2 и Практикум из Основа електротехнике 1 и 2, произашлих из 
Основа електротехнике, које држи од школске 2003/04. године. Те, нове, предмете је 
аутор оформио сагласно актуелним потребама наставе из ове области на 
Електротехничком факултету у Београду. Предмети су конципирани тако да, на савремен 
начин, обрађују материју која је неопходан основ за предмете електротехничког 
садржаја на старијим годинама на свим одсецима Факултета. 

Предмет Основи електротехнике има на Електротехничком факултету у Београду 
традицију дугу пола века. Првобитни курс предмета је креирао професор Миодраг 
Ранојевић. Ревидиран и модернизован курс је на Електротехнички факултет у Београду 
увео академик професор др Јован Сурутка, паралелно са сличним курсом који је на 
Факултет техничких наука у Новом Саду увео академик професор др Бранко Поповић. 

Градиво предмета Основа електротехнике 1 и 2, као и одговарајућих практикума, 
подељено је у четири области: електростатичка поља, поља и кола сталних струја, 
магнетска поља (стална и променљива) и променљиве електричне струје. Сходно томе је 
и уџбеник „Основи електротехнике“ подељен у четири одговарајућа дела. По редоследу 
издавања, Сталне струје излазе као други део, после Кола променљивих струја.  

Осим градива које се предаје у оквиру предмета Основи електротехнике 1, овај 
уџбеник садржи додатни материјал који је означен испрекиданим линијама на левој и 
десној маргини, а који се може изоставити при читању без губитка континуитета. Део 
тога материјала се обрађује у предметима Практикум из Основа електротехнике 1, 
Практикум из Основа електротехнике 2 и Лабораторијске вежбе из Основа 
електротехнике. Означени материјал омогућиће заинтересованом читаоцу проширивање 
знања из тих области. 

Аутор се посебно захваљује свом дугогодишњем сараднику и прегаоцу на предмету 
Основи електротехнике, мр инж. Градимиру Божиловићу, на великој помоћи и подршци 
током израде овог уџбеника. Аутор се такође захваљује професору др Предрагу Пејовићу 
и својим блиским сарадницима, ванредном професору др инж. Владимиру Петровићу, 
доценту др инж. Дејану Тошићу и асистенту-приправнику мр инж. Драгану Олћану, на 
корисним сугестијама и примедбама, као и студентима Милици Ђурић и Немањи 
Огњановићу, који су помогли у припреми и техничкој обради рукописа. 
 
Београд, јануара 2006. Аутор 
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Предговор трећем издању 

У овом издању су исправљене уочене грешке. Аутор се захваљује асистенту 
Слободану Савићу који је детаљно прочитао уџбеник и указао на неке од тих грешака. 
 
Београд, септембра 2012. Аутор 
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2. Сталне струје 

2.1. Увод 

У електростатици смо анализирали поље наелектрисања која су макроскопски 
непокретна у односу на посматрача. Међутим, у супстанци се наелектрисања стално 
крећу. На пример, електрони круже око језгара атома, а слободни носиоци у 
проводницима се крећу великим брзинама (термичко кретање). У електростатици смо 
сматрали да је брзина кретања наелектрисања, векторски усредњена у физички малој 
запремини, увек једнака нули. У овом делу уџбеника ћемо посматрати појаве када 
средња брзина кретања наелектрисања није једнака нули, односно када се носиоци 
наелектрисања организовано крећу. Такво кретање назива се електричном струјом.  

Носиоци наелектрисања се могу организовано кретати у чврстим телима, 
течностима, гасовима и у вакууму. У овом уџбенику ћемо разматрати практично само 
струје у чврстим проводним телима (проводницима) јер су оне од највећег практичног 
интереса за електротехнику, али и најједноставније за анализу. 

Постоје различити узроци организованог кретања наелектрисања у проводницима. 
У Основима електротехнике ћемо анализирати само струје које настају под дејством 
електричног поља. У овом делу уџбеника ћемо сматрати да се струје не мењају у 
функцији времена, односно да су сталне (стационарне). Такве струје се називају и 
једносмерним струјама. Променљиве струје ће бити предмет анализе у трећем и 
четвртом делу уџбеника. 

Простор у коме постоје струје назива се струјним пољем. У електротехници су од 
посебног интереса поља која имају облик танких затворених струјних путева, а која се 
називају електричним колима. Стога ћемо највећу пажњу посветити анализи кола, а 
посебно методима ефикасног решавања сложених кола. Главни циљ је обезбеђивање 
основних знања неопходних за решавање многих конкретних проблема електротехничке 
струке, као и за разумевање рачунарских алата који се користе у инжењерској пракси. 
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2.2. Поља сталних струја 

2.2.1. Увод 

Анализа струјних поља је значајна за разумевање физичких појава везаних за сталне 
струје. Разматрајући струјна поља, сагледаћемо претпоставке и апроксимације које се 
примењују у анализи електричних кола, а из основних закона струјних поља извешћемо 
основне законе електричних кола (Кирхофове законе и Омов закон).  

Анализа поља сталних струја се у великој мери заснива на истим или сличним 
једначинама и методима као анализа електростатичких поља. Стога ћемо најпре 
сумирати основне резултате електростатике, а затим прећи на анализу проводника и 
струја у њима. 

2.2.2. Основне једначине електростатике 

Теорија електростатичких поља се заснива на резултатима неколико основних 
експеримената. 

Из прве групе експеримената следи Кулонов закон. Посматрајући електричну силу 
на пробно наелектрисање, дефинише се вектор јачине електричног поља (E). На основу 
резултата тих експеримената, констатовано је да важе линеарност и суперпозиција (за 
електростатичко поље у вакууму). Из Кулоновог закона се изводи закон циркулације 

вектора Е, 0d =⋅∫
C

lE , где је C произвољна контура (затворена линија) у 

електростатичком пољу
1. Из Кулоновог закона се изводи и Гаусов закон (који важи за 

електростатичко поље у вакууму), 
0

u d
ε

=⋅∫ S

S

Q
SE , где је S произвољна затворена површ, 

оријентисана, по договору, увек упоље, а SQu  укупно наелектрисање
2 обухваћено том 

површи. 

Из групе експеримената који се односе на електростатичко поље у присуству 
диелектрика (непроводних материјала) изведене су основне особине диелектрика. 
Формирани су веома поједностављени модели молекула и материјала у целини, који су 
довољно добри за већину инжењерских примена, односно за макроскопски ниво 
разматрања поља. Уведен је вектор поларизације (P) као величина која карактерише 
стање у поларизованом материјалу, уведен концепт везаних наелектрисања, а затим 
уведен вектор електричне индукције (D) дефиниционом релацијом PED +ε= 0 . Вектор 

P зависи од јачине електричног поља у материјалу, што се пише у облику )(EPP = . 

Стога и вектор D зависи од вектора E, тј. )(EDD = , а њихова веза зависи од особина 

                                                           
1 Тај закон се може извести и из закона одржања рада и енергије, који је један од 
фундаменталних закона класичне физике. 
2 Збир позитивног и негативног наелектрисања, свако узето са својим знаком. 


