
 

 
Питања за усмени испит из предмета: ЕЛЕКТРОНИКA ʋ ЕНЕРГЕТʀʎʀ

 
1. Проводност чистог полупроводника 
2. Полупроводници П и Н типа 
3. ПН спој и поларизација ПН споја 
4. Пробој ПН споја 
5. Усмерачка диода 
6. Једнострани усмерач 
7. Двострани усмерач-Грецов спој 
8. Стабилизаторске (Ценерове) диоде 
9. Биполарни транзистори 
10. Појачавач са заједничким емитором 
11. ФЕТ транзистори 
12. МОСФЕТ транзистори 
13. Појачавач са ФЕТ-ом 
14. Еквивалентна шема транзистора 
15. Транзистор као прекидач 
16. Оптоелектроника-фотодиоде, фотоотпорници, 

фототранзистори, ЛЕД диоде 
17. Операциони појачавач ,  карактеристике и 

еквивалентно коло  
18. Примена операционог појачавача- инвертујући и 

неинвертујући опреациони појачавач 
19. Пасивна кола за интеграљење и диференцирање 
20. А/Д-конвертори 
21. Д/А конвертори 
22. Основна логичка кола 
23. Аритматичка кола и операције 
24. Флип-флопови (RS, JK, T, D) 
25. Микропроцесори, примењени микропроцесорски 

управљачки системи за електронске енергетске 
претвараче 

26. Енергетске диоде 
27. Снажни  биполарни транзистори 
28. Дарлингтонов спој, извођење еквивалентног 

струјног појачања у једносмерном режиму рада 
29. Енергетски МОСФЕТ 

30. ИГБТ транзистори 
31. Четворослојна диода и дијак 
32. Тиристор, статичка карактеристика тиристора, 

понашанје у колу једносмерне и наизменичне 
струје 

33. Начин укључења и искључења тиристора 
34. Тријак, статичка карактеристика, понашање у колу 

наизменичне струје 
35. Управљање редном и паралелном везом тиристора 
36. Монофазни полуталасни усмерач са омским и 

омско – индуктивним оптерећењем – анализа рада 
37. Монофазни усмерач са средњом тачком са омским 

и омско-индуктивним оптерећењем -анализа рада 
38. Трофазни усмерач са средњом тачком са омским и 

омско-индуктивним оптерећењем – анализа рада 
39. Трофазни мостни усмерач са омским и омско-

индуктивним оптерећењем – анализа рада 
40. Инвертори вођени мрежом 
41. Струјни инвертори 
42. Напонски транзисторски инвертори у Н мосту са 

омским и омско - индуктивним оптерећењем – 
анализа рада 

43. Претварачи учестаности 
44. Једносмерни индиректни претварач 
45. Једносмерни директни претварач 
46. Наизменични претварач са скоковитом променом 

амплитуде 
47. Наизменични претварач са једностраном  фазном 

регулацијом 
48. Наизменични претварач са двостраном фазном 

регулацијом 
 
 

 

 



 

 
 

Питања за усмени испит из предмета: Електричне мреже 
 
1. Пренос електричне енергије од електране до потрошача. 
2. Подела и врсте електричних мрежа.  
3. Стандардни напони електричних мрежа. 
4. Систем за расподелу електричне енергије. 
5. Стубови. 
6. Проводници-уснопљавање и корона. 
7. Изолатори.  
8. Носачи потпорних изолатора. 
9. Прибор за спајање, причвршћивање и вешање 

проводника и заштитне ужади. 
10. Допунски елементи надземног вода. 
11. Енергетски каблови-конструкција. 
12. Означавање каблова. 
13. Кабловски прибор-кабловска глава и кабловска спојница. 
14. Самоносећи кабловски снопови. 
15. Припремни радови изградње надземних водова. 
16. Грађевински радови изградње надземних водова-

састављање и подизање стубова. 
17. Електромонтажни радови-развлачење проводника. 
18. Причвршћивање проводника на потпорне изолаторе-

везови. 
19. Причвршћивање проводника на изолаторске ланце. 
20. Завршни радови изградње надземних водова. 
21. Копање и припрема кабловског рова. 
22. Полагање кабла слободно у ров. 
23. Поагање кабла у кабловску канализацију. 
24. Завршни радови изградње кабловских водова. 
25. Кратки спојеви и заштита од кратких спојева. 

26. Пренапони. 
27. Проналажење и отклањање кварова. 
28. Радови у безнапонском стању, у близини напона и под 

напоном. 
29. Термички прорачун енергетских водова. 
30. Параметри вода. 
31. Електрични прорачун вода ниског напона. 
32. Отворени вод. 
33. Затворени вод напајан из два извора. 
34. Затворен вод напајан из три извора са једном чворном 

тачком. 
35. Прорачун сложених мрежа . 
36. Метода трансфигурације. 
37. Губитак снаге у воду. 
38. Електрични прорачун за водове са оптерећењима која 

нису  чисто омског карактера. 
39. Несиметрично оптерећење трофазног вода. 
40. Електрични прорачун водова високог напона. 
41. Електрични прорачун по еквивалентној шеми. 
42. Трансформатор као елемент електроенергетског система. 
43. Појам природне снаге вода. 
44. Појам стабилности система. 
45. Механички прорачун вода. 
46. Додатно оптерећење услед снега, леда и ветра. 
47. Одређивање угиба проводника. 
48. Померање вода при промени температуре. 
49. Критични напон. 
50. Критична температура. 
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