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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенцијe коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 
осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-
ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 
границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-
сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 
Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-
тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 
посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 
ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 
Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 
ксилофона. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20 20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 
правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-
чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-
ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)а)
С Л и к а  1.  21.
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Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 
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сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 
Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-
тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 
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Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20 20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 
правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-
чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-
ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)а)
С Л и к а  1.  21.

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција
С Л И К А  1.  20.200 20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 
иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 
(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 
границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 
називају се звучни таласи. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz
називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ултраз-
вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-
већеном значају физике у савременом свету. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен-
ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен-
ције испод 20 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 
правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-
чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-
ним кретањем делића папира настаје шум. 
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  се сијали-

ца са усијаном нити, да би светлела, загрева 

струјом на око 3 000 oC. Због тога она само 

3-5% енергије искористи за осветљавање, 

а остатак енергије се губи у виду топлоте. 

То је велики недостатак ових сијалица. Оне 

су замењене„штедљивим” сијалицама, у којима струја пролази кроз гас 

који услед тога светли. Таква сијалица од 20 W исто осветљава као сија-

лица од 100 W са усијаном нити. Данас се све више користе сијалице 

базиране на ЛЕД технологији.

Грејачи у: а) бојлеру, и
б) рингли шпорета.

С Л И К А  4.  43.

а) б)

До овог закључка су независно један од другога дошли Џул и Ленц, па се он 
назива Џул–Ленцов закон. Ослобађање топлоте у проводнику представља 

. Из формуле Q = R ∙ I2 ∙ t види се да је та топлота, за дату 
електричну струју I, директно пропорционална отпорности проводника R. На мес-
тима где је у електричном колу потребно да се ослободи већа количина топлоте, 
користе се отпорници велике отпорности (грејачи у бојлерима и у ринглама шпо-
рета, слика 4.43.). 

Формуле за снагу P = R ∙ I2 и количину топлоте Q = R ∙ I2 ∙ t погодне су за струјна 
кола у којима су потрошачи везани редно зато што је тада електрична струја кроз 
све потрошаче иста. 

Кроз паралелно везане потрошаче протиче електрична струја различитих 
вредности, али они су на истом напону. Изрази за снагу и количину топлоте могу 

се трансформисати на основу Омовог закона ( I
U
R

= ) на следећи начин:

Снага струје и количина топлоте која се ослободи су:

Хајнрих Фридрих Емил Ленц (1804–1865) био је руски физичар немач-
ког порекла. Бавио се истраживањима електричних и магнетних појава. 
Независно од Џула, открио је ефекат загревања проводника кроз који 
протиче струја и утврдио везу између одговарајућих физичких величина 
(Џул–Ленцов закон). 
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ПИТАЊА:
1. Шта је струја? 

2. Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3. Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4. Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5. Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6. Шта су извори струје?

7. Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8. У правоугаонике на слици 4.52. напиши назив одго-
варајућих елемената струјног кола. Означи технич-
ки смер струје и нацртај шему овог струјног кола. 

9. Да ли су у колу са слике 4.53. сијалице веза-
не редно или паралелно? Објасни. Означи 
технички смер струје и нацртај шему овог 
струјног кола.

С Л И К А  4.  52.

С Л И К А  4.  53.

176

10. Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52. ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

11. Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?

12. Амперметар се у електрично коло везује:

      a) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор.

13. Волтметар се у електрично коло везује:

      а) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор.

a) б) в)

14. Означи слику на којој су
амперметар и волтметар
исправно повезани.

15. Од чега зависи електрична отпорност проводника?

16. Како се мења електрична отпорност проводника ако се:

        а) површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 
дужини;

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

17. Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

18. Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

19. Због чега се сијалице с ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?

20. Шта су електролити?

21. Наведи слободне наелектрисане честице у гасовима.

СУПЕРПИТАЊА:
1. Када мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би поква-

рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. 

2. Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). 
Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на 
веома високом напону?

С Л И К А  4.  54.
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Механичку резонанцију можеш уочити у свакодневном животу. На пример, 
стакла на прозору понекад трепере када улицом пролазе аутомобили.

звук је механички талас па се и код њега уочава резонанција.

звучна резонанција између два звучна извора који могу да осцилују истом фреквенцијом

a) Гитара и б) говорни апарат људи

звучни талас

флаша исте
фреквенције

Потребне су ти две једнаке стаклене флаше. Држи једну флашу близу уха 
док друга особа, дувајући у своју флашу, не успе да произведе јасан звук. 
Да би јасније уочио ефекат, повремено спусти своју флашу па је поново 
стави крај уха.

С Л и к а  1.  26.

С Л и к а  1.  27.

из
во

р 
зв

ук
а

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 
Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. због тога долази до 
резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-
ције где извор звука није ваздух. код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 
резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 
тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-
нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

задње непце

тело гитаре (резонатор)

жице (извор звука)

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

уста

зуби

предње 
непце

а) б)

ДОМАЋИ ЗАДАТАК
Потребне су ти: картонска или пластична цев отворена на оба 

краја, два балона, две гумице, пингпонг лоптица, селотејп и конац. 

На оба краја цеви постави мембране од балона и затегни их 

гумицама. Цев постави хоризонтално на сто. На један крај конца 

селотејпом причврсти пингпонг лоптицу, а други крај залепи за 

цев тако да лоптица виси поред једног отвора цеви и додирује 

мембрану. Једном руком притисни цев уз сто. Удари прстом друге 

руке у мембрану и посматрај лоптицу на другој страни цеви. Шта се 

дешава са лоптицом? Објасни.

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 
Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 
резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-
ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 
резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 
тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-
нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

48

Из овога следи Закон одбијања светлости:

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (α = β), А УПАДНИ ЗРАК, ОДБИЈЕНИ 
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина . У кући се 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо предмет, а његова слика која се формира у 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне.
б) Код храпаве површине, нормале имају различите правце.

С Л И К А  2.  14.

ПРИМЕР
1:

Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130°, колики је упадни угао?

Подаци:
γ = 130°

Угао γ је угао између упадног и одбијеног зрака. Са 
слике 2.13 види се да је он једнак њиховом збиру:

γ = α + β.
Пошто су, према Закону одбијања светлости, упадни и 
одбојни угао једнаки (α = β) овај израз постаје

γ = α + α = 2 · α
одакле је упадни угао 

α .

За упадни угао се добија:

α 

Упадни угао, у овом случају, износи 65°.

α = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма-
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
међусобно паралелне (слика 2.14б), као код огледала (слика 2.14а).

а) б)

ВЕЛИКИ НАУЧНИЦИ
Рубрика „Велики научници” представља 
кратак приказ научника који су 
заслужни за развој дате области. 

ПИТАЊА
Питања 

служе за 
кратко 

обновиш 
научено.

СУПЕР ПИТАЊА
За њихово решавање 
Супер питања 
потребно је да се у 
потпуности савладаш 
све лекције из области 
и одговориш на 
претходна питања.

ОГЛЕДИ
Од посебног су значаја и 

уз помоћ њих ћеш, корак 
по корак, овладавати 

новим појмовима.

ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

ДОМАЋИ 
ЗАДАЦИ
Служе да 
обновиш и 
продубиш 
знања стечена 
на часу. 

ВАЖНО
Важне 

информације 
које указују на 

шта треба да 
обратиш пажњу.

„ИНТЕРЕСАНТНО
ЈЕ ЗНАТИ ДА ...“

Ова рубрика намењена 
је онима који желе да 

знају више.

ПРИМЕРИ
У примерима ћеш 

примењивати 
оно што си 
научио/-ла 

на часу. 



ДРАГИ УЧЕНИЧЕ,
Налазиш се на почетку треће годи-

не изучавања физике. Током ње ћеш се 
бавити осцилацијама, таласима, звуком, 
оптичким, електричним и магнетним 
појавама и структуром атома и њихо-
вих језгара. Видећеш и каква је улога 
физике у савременом свету.

Уџбенички комплет који ће ти пома-
гати у разумевању побројаних појава 
осмислили смо слично оном у шестом 
и седмом разреду. Главе уџбеника по-
чињу подсетником, списком кључних 
појмова и пројектних задатака. У збирци 
се налазе задаци и питања, као и описи 
лабораторијских вежби. 

Једноставни огледи и сада ће ти по-
магати да лакше разумеш физичке вели-
чине које се уводе и законе који их по-
везују.  На крају сваке области налазе се 
списак питања и задатака, суперпитања, 
резиме и опис пројектних задатака.

Уживај у разумевању света који те 
окружује. 

Аутори
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Потребно ти је неколико кесица провидног желатина. Желатин, уз помоћ од-
раслих, припреми користећи минималну количину воде потребне да он набубри. 
Нека стоји тако десетак минута. Након тога загревањем растопите набубрели же-
латин. Растопљену смесу сипајте у модле или у неку посуду да се стврдне. Стврд-
нути желатин исеците тако да добијете три призме чији су углови θ једнаки 30o, 
45o и 60o.

а) Користећи ласер, покажи преламање светлости при проласку кроз призму 
и тоталну рефлексију. 

б) Призме постави на бели папир тако да сваку мо-
жеш да оивичиш и нацрташ правце кретања зрака, а 
затим и измериш угао њиховог скретања. Унеси у та-
белу измерене вредности углова скретања. 

На основу измерених података, изведи закључак како угао скретања светлос-
них зрака зависи од угла призме. 

в) Из формуле која повезује угао скретања светлости δ са индексом прела-
мања призме n и њеним углом θ

δ = (n – 1) ∙ θ следи 

за сваки пар вредности угла призме и 
угла скретања одреди индекс прела-
мања желатина n и унеси у табелу:

Средња вредност индекса прела-
мања желатина је: nsr = ___________

θ

ПРОЈЕКАТ
Оптика у желатину
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ПРОЈЕКАТ
Дужина сенке и мерење времена

На осунчано место на тераси 
или у дворишту вертикално по-
стави штап дужине око пола ме-
тра. У различита доба дана изме-
ри дужину сенке штапа. 

Од чега зависи дужина сенке? 
Да ли је растојање извора свет-
лости и предмета исто све време 
или се мења?

Да ли на основу ових података можеш направити сунчани сат? Потражи на ин-
тернету упутства за његову израду и направи га. 

θ(o) δ(o)
30 
45
60

θ(o) δ(o) n
30
45
60

Доба дана Дужина сенке штапа (cm)
9 h

10 h
12 h
13 h
15 h
17 h

3636

ПОНОВИМО УКРАТКО:

 Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање.

 Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

 Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

 Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

 Период осциловања Т је време за које тело изврши једну осцилацију.

Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици време-
на. Једнака је реципрочној вредности периода

ν

 Процес прeношења осциловања са једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

 Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

 Звук је механички талас који можемо чути.

 Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине.

 Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

 Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

 Појава преношења звучних осцилација са једног тела на друго назива се звучна
резонанција. Резонанција се дешава између тела једнаких фреквенција.

 Период осциловања математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од ње-
гове масе, већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ

6

ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 
механички талас, амплитуда 
таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 
таласа, звук, висина звука, 
јачина звука, боја звука, 
брзина звука, резонанција, 
бука.

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ

 Механичко кретање је промена положаја 
тела у односу на друга тела. 
Тело се налази у равнотежи уколико 
на њега не делују силе или је њихова 
резултанта једнака нули. 
 Механичка енергија је енергија условљена 
механичким стањем тела. 
Укупна механичка енергија је збир 
кинетичке и потенцијалне енергије тела. 
 Када на тело не делују спољне силе, 
његова укупна механичка енергија се не 
мења током времена (Закон одржања 
механичке енергије).
 Сила еластичне деформације је сила 
којом деформисано тело делује на тело 
које га деформише. 
Интензитет силе еластичне деформације 
је директно сразмеран величини 
деформације тела .
 Математичко клатно је тело одређене 
масе окачено лаким неистегљивим 
концем.

ПРОЈЕКАТ:
Појачање звука

ПОДСЕТНИК

ИНТЕРЕСАНТНО 
ЈЕ ЗНАТИ ДА ... 
Рубрика Интересантно је 
знати да ... намењена је 
онима који желе да знају 
више.
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ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 
механички талас, амплитуда 
таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 
таласа, звук, висина звука, 
јачина звука, боја звука, 
брзина звука, резонанција, 
бука.

1. ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

Механичко кретање је промена положаја 
тела у односу на друга тела. 
Тело се налази у равнотежи уколико 
на њега не делују силе или је њихова 
резултанта једнака нули. 
Механичка енергија је енергија условљена 
механичким стањем тела. 
Укупна механичка енергија је збир 
кинетичке и потенцијалне енергије тела. 
Када на тело не делују спољне силе, 
његова укупна механичка енергија се не 
мења током времена (Закон одржања 
механичке енергије).
Сила еластичне деформације је сила 
којом деформисано тело делује на тело 
које га деформише. 
Интензитет силе еластичне деформације 
је директно сразмеран величини 
деформације тела.
Математичко клатно је тело одређене 
масе окачено лаким неистегљивим 
концем.

ПОДСЕТНИК
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деформације тела.
Математичко клатно је тело одређене 
масе окачено лаким неистегљивим 
концем. ПРОЈЕКАТ:

Појачање звука

ПРОЈЕКАТ
Додатно про-
дубљивање 
и прошири-
вање знања, 
најчешће кроз 
комбинацију 
експеримен-
талног и тео-
ријског рада.  

ПОНОВИМО 
УКРАТКО
Кратак резиме 
градива на 
крају поглавља.

ПОДСЕТНИК
Служи да се 
подсетиш 
појмова из 
претходне 
области.

ВАЖНИ
ПОЈМОВИ
На почетку 
сваке области 
налази се 
Кључни 
појмови који ће 
бити обрађени 
у лекцији.

5
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ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
електричне појаве, електрична 
сила, електрично поље, електрон, 
наелектрисавање трењем, 
наелектрисавање додиром, 
неутрализација, наелектрисање, 
проводник, изолатор, Закон одржања 
наелектрисања, електроскоп, 
електрометар, електростатичка 
индукција, електрофор, елементарно 
наелектрисање, Кулонов закон, 
електростатика, јачина електричног 
поља, линије електричног поља, 
напон, муња, гром

3.  ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЉЕ

  Супстанција је облик материје од ког су 
изграђена физичка тела. Сва позната 
супстанција састоји се од атома и молекула.
  Интеракција је узајамно деловање два тела. 
  Трећи Њутнов закон: силе које се јављају 
при узајамном деловању два тела једнаке 
су по интензитету, истог су правца, а 
супротног смера.
  Гравитационо поље је физичко поље којим 
се остварује гравитационо деловање.
  Јачина гравитационог поља  једнака је 
гравитационој сили  по јединици масе тела 

m ( ). 

  Механички рад је физичка величина која је 
директно сразмерна интензитету силе која 
делује на тело и путу који тело пређе у 
правцу деловања силе.
  Кинетичка енергија јесте енергија коју тело 
има услед свог кретања.
  Потенцијална енергија јавља се услед 
интеракције телa (делића тела) и промене 
њиховог узајамног положаја. 
  Када на тело не делују спољашње силе, 
укупна механичка енергија тела E, једнака 
збиру кинетичке и потенцијалне енергије
(E = Ek + Ep), константна је.

ПРОЈЕКАТ:
1) Електрофор и Лајденска боца

2) „Мобилни претплатник 
тренутно није доступан…“

ПОДСЕТНИК

3.  ЕЛЕКТРИЧНО 
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  је електрично деловање још у античко 

време уочио Талес из Милета, код предмета од ћилибара. Ћилибар 

је врста тврде смоле која се на грчком зове електрон. Електричне 

појаве можеш уочити и када суву косу чешљаш пластичним чешљем. 

Док то радиш, чује се слабо пуцкетање, коса се подиже за чешљем, а 

ако си у мраку, можеш запазити и ситне варнице.

Протрљај чешаљ или лењир комадом сувог папира или сувом крпом 
и приближи га комадићима папира. Приближи га потом танком млазу 
воде из чесме. Шта уочаваш?

Протрљај чешаљ или лењир комадом сувог папира или сувом крпом 
и приближи га комадићима папира. Приближи га потом танком млазу 
воде из чесме. Шта уочаваш?

Потребни су ти посуда од креме за руке која 
има благо испупчен поклопац, две цевчице 
за сок, сува крпа и стаклена чаша дебљих зи-
дова. Посуда од креме ће ти бити постоље на 
које ћеш ставити хоризонтално цевчицу чији 
један крај треба пре тога да наелектришеш 
трењем. Наелектриши трењем и другу цевчицу и приближи је наелек-
трисаном крају прве цевчице. Шта уочаваш? Затим наелектриши трењем 
стаклену чашу и приближи је првој цевчици. Да ли се она понаша исто 
као у првом случају?

Потребни су ти посуда од креме за руке која 
има благо испупчен поклопац, две цевчице 
за сок, сува крпа и стаклена чаша дебљих зи-
дова. Посуда од креме ће ти бити постоље на 
које ћеш ставити хоризонтално цевчицу чији 

Подсети се једног огледа из шестог разреда који ћемо сада мало проширити. 

Након што протрљаш чешаљ, он подиже комадиће папира са стола и савија 
млаз воде. И на папириће и на воду чешаљ је деловао без додира, тј. без контакта. 

Деловање чешља на друга тела које си уочио/-ла у претходном експерименту 
назива се електрично деловање. Чешаљ се трењем наелектрисао па је елект-
ричним деловањем привукао комадиће папира и млаз воде. Појаве које настају 
због тога што су тела наелектрисана називају се електричне појаве. Сила која се 
притом јавља јесте електрична сила, а интеракција се остварује електричним 
пољем.

3.1. НАЕЛЕКТРИСАВАЊЕ ТЕЛА

Деловање чешља протрљаног папиром на 
а) комадиће папира и б) млаз воде

С Л И К А  3.  1.

б)а)
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Протрљана цевчица, слично лењиру и чешљу, привлачи комадиће папира – и 
цевчица је наелектрисана трењем. Када наелектришеш другу цевчицу, оне ће се 
узајамно одбијати (слика 3.2а). Цевчица која лежи на подлози почеће да „бежи“ од 
друге цевчице и да се окреће. Али уколико цевчици приближиш наелектрисану 
чашу, приметићеш да се између њих јављају привлачне силе (слика 3.2б). 

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  су тела која су наелектрисана 

негативно раније називана смоласта, а она наелектрисана 

позитивно стакласта. Смоласта су била наелектрисана као ћилибар 

(смола), а стакласта као стакло. Амерички научник Бенџамин 

Френклин предложио је да се ти називи замене данашњим називима 

негативно и позитивно.

а) Наелектрисане цевчице се одбијају. б) Наелектрисана стаклена 
чаша и наелектрисана цевчица се привлаче. 

С Л И К А  3.  2.

б)а)

НАЕЛЕКТРИСАНА ТЕЛА СЕ УЗАЈАМНО ПРИВЛАЧЕ ИЛИ ОДБИЈАЈУ. 

То значи да тела могу бити наелектрисана различито. Стаклена чаша се на-
електрисало позитивно (+), а пластична цевчица негативно (-). Када су оба тела 
наелектрисана позитивно или оба негативно, каже се да су наелектрисана истои-
мено. Уколико то није случај (једно је позитивно а друго негативно), она су наелек-
трисана разноимено. 

ТЕЛА НАЕЛЕКТРИСАНА ИСТОИМЕНО СЕ ОДБИЈАЈУ,
А ТЕЛА НАЕЛЕКТРИСАНА РАЗНОИМЕНО СЕ ПРИВЛАЧЕ.

а) Наелектрисане цевчице се одбијају
б) Наелектрисана стаклена чаша и наелектрисана цевчица се привлаче

С Л И К А  3.  2.

Примећујеш да када су обе цевчице налектрисане оне ће се узајамно одбијати 
(слика 3.2а). Цевчица која лежи на подлози почеће да „бежи“ од друге цевчице 
и да се окреће. Али уколико цевчици приближиш наелектрисану стаклену чашу, 
приметићеш да се између њих јављају привлачне силе (слика 3.2б). 

НАЕЛЕКТРИСАНА ТЕЛА УЗАЈАМНО СЕ ПРИВЛАЧЕ ИЛИ ОДБИЈАЈУ. 

То значи да тела могу бити наелектрисана различито. Стаклена чаша се на-
електрисалa  позитивно (+), а пластична цевчица негативно (–). Када су оба тела 
наелектрисана позитивно или оба негативно, каже се да су наелектрисана исто-
имено. Уколико је једно тело позитивно а друго негативно, тела су наелектрисана 
разноимено. 

ТЕЛА НАЕЛЕКТРИСАНА ИСТОИМЕНО СЕ ОДБИЈАЈУ, А ТЕЛА НАЕЛЕКТРИСАНА
РАЗНОИМЕНО СЕ ПРИВЛАЧЕ.

б)а)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  су тела која су наелектрисана 

негативно раније називана смоласта, а она наелектрисана 

позитивно стакласта. Смоласта су била наелектрисана као ћилибар 

(смола), а стакласта као стакло. Амерички научник Бенџамин 

Френклин предложио је да се ти називи замене данашњим називима 

негативно и позитивно.
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Два електрична клатна
С Л И К А  3.  3.

Када наелектисани лењир приближиш лоптици, он је привуче. Чим лоптица 
додирне лењир, она се одвоји од њега – јавља се одбојна сила. Ако сада лоптицу 
приближиш комадима папира, она ће их привлачити. Лењир је трењем наелек-
трисан негативно. Лоптица се, након што се наелектрисала додиром, одвојила 
од лењира. То значи да се и она наелектрисала негативно. Окачена лоптица пред-
ставља клатно, а пошто се користи за огледе с електричним деловањем, оно се 
назива електрично клатно.

Клатно које је додирнуто лењиром наелектрисало се негативно. Клатно које 
је додирнула стаклена чаша наелектрисало се позитивно. Када их приближиш, 
приметићеш да се лоптице привлаче (слика 3.3). Након што се додирну, оне се 
привлаче много слабије, а понекад висе вертикално (не интерагују електрично). 
У првом случају су мање наелектрисане, а у другом нису наелектрисане. Тела која 
нису наелектрисана јесу електрично неутрална. Процес током којег се супротно 
наелектрисана тела разелектришу назива се неутрализација. 

Направи лоптицу од комада алуминијумске фолије. 
Прикачи је концем да виси. Протрљај крпом пластич-
ни лењир и приближи га лоптици. Шта уочаваш? При-
ближи лоптицу комадићима папира.

Направи лоптицу од комада алуминијумске фолије. 
Прикачи је концем да виси. Протрљај крпом пластич-
ни лењир и приближи га лоптици. Шта уочаваш? При-
ближи лоптицу комадићима папира.

Потребна су ти два електрична клатна, тј. две лоптице од алуминијум-
ске фолије исте величине. Лоптице окачи. Прву лоптицу наелектриши 
на исти начин као у претходном огледу. Другу додирни наелектрисаном 
стакленом чашом. Приближи клатна тако да буду удаљена отприлике 1 
cm. Опиши шта се десило.

Потребна су ти два електрична клатна, тј. две лоптице од алуминијум-
ске фолије исте величине. Лоптице окачи. Прву лоптицу наелектриши 
на исти начин као у претходном огледу. Другу додирни наелектрисаном 
стакленом чашом. Приближи клатна тако да буду удаљена отприлике 1 
cm. Опиши шта се десило.
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У седмом разреду учили смо да сила врши рад уколико делује на неко тело и 
помера га. Да ли се слично дешава и када се у електрично поље унесе наелектри-
сано тело? 

3.5.  РАД СИЛЕ ХОМОГЕНОГ
ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА 

Између пробног тела и позитивно наелектрисане пло-
че почиње да делује одбојна сила. С друге стране, између 
негативно наелектрисане плоче и пробног тела делује 
привлачна сила, па се тело креће ка негативној плочи. Дру-
гим речима, на њега делује хомогено електрично поље и 
помера га од једне плоче ка другој плочи (слика 3.22). 

Уколико је наелектрисање пробног тела qp, а хомоге-
но поље јачине E, на тело ће деловати сила интензитета 

F = qp ∙ E
и помериће га из тачке В у тачку С. Уколико је пробно тело 
у почетку мировало и на њега не делују друге силе, од В до 
С ће се кретати праволинијски, тј. дуж линија поља. Пошто 
се тело помера, и прелази пут d, сила електричног поља 
над њим (у правцу и смеру кретања) врши рад:

A = F ∙ d
односно

A = qp ∙ E ∙ d.
Уколико се у електричном пољу налази тело наелектрисања q, једначина за 

рад силе хомогеног електричног поља гласи: 

A = |q| ∙ E ∙ d
Рад силе хомогеног електричног поља сразмеран је наелектрисању тела које 

се налази у том пољу. Што је тачкасто тело више наелектрисано, то је већи извр-
шени рад. Уколико пак поделиш рад наелектрисањем тела, добијаш: 

што представља величину која не зависи од наелектрисања већ само од карак-
теристика простора између металних плоча (E и d). Производ интензитета јачине 
поља и удаљености плоча јесте електрични напон U између металних плоча:

U = E ∙ d,

Две металне плоче равномерно су наелектрисане јед-
наким али разноименим наелектрисањима. У тачку В на 
позитивно наелектрисаној плочи уноси се пробно тело 
(тачкасто и позитивно наелектрисано). Шта ће се с њим 
десити након тога? 

Две металне плоче равномерно су наелектрисане јед-
наким али разноименим наелектрисањима. У тачку В на 
позитивно наелектрисаној плочи уноси се пробно тело 
(тачкасто и позитивно наелектрисано). Шта ће се с њим 
десити након тога? 

B

qp

C
B

d

E

qp

Кретање пробног тела у 
хомогеном електричном пољу

С Л И К А  3.  22.



118

одакле је . Напон је скаларна физичка величина, а како је једнак производу 

две позитивне величине, и он је позитиван. Уколико се у електричном пољу налази 
произвољно тело наелектрисања q, напон је једнак количнику рада и апсолутне 
вредности наелектрисања тела над којим је сила електричног поља извршила рад:

РАД ПОТРЕБАН ЗА ПОМЕРАЊЕ ЈЕДИНИЧНОГ ПОЗИТИВНО НАЕЛЕКТРИСАНОГ ТЕЛА 
У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ ОД ЈЕДНЕ ДО ДРУГЕ ТАЧКЕ ЈЕСТЕ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН U

ИЗМЕЂУ ТИХ ТАЧАКА.
Мерна јединица за електрични напон је волт (1 V), а име је добила по италијан-

ском физичару Алесандру Волти. Електрични напон између две тачке у електрич-
ном пољу износи 1 V ако је за померање тела наелектрисања 1 C из једне тачке у 
другу тачку извршен рад од 1 J:

Веће јединице за напон су:
киловолт (1 kV): 1 kV = 1 000 V = 103 V

мегаволт (1 MV): 1 MV=1 000 000 V = 106 V,
док су мање

миливолт (1 mV): 

микроволт (1 μV): 

Из релације , за мерну јединицу електричног поља добили смо . Сада, 

из формуле U = E ∙ d, следи да је , одакле се добија да јачина електричног 

поља може да се изрази и у јединицама
.

ПРИМЕР
5:

Под деловањем напона од 20 kV убрзава се 1015 протона. Колики рад је притом 
извршен?

Подаци:
U = 20 kV = 20 ∙ 103 V
= 2 ∙ 104 V
np = 1015

Из формуле  следи да је рад A = |q| . U. Дакле, рад

се може израчунати уколико ти је познато наелектри-
сање честица на које делује поље. Наелектрисање је
q = np ∙ e, где је np број протона а e = 1,6 ∙ 10–19 C, односно

q = 1015 ∙ 1,6 ∙ 10–19 C = 1,6 ∙ 10–4 C.
На основу тога:

A = 1,6 ∙ 10–4 C ∙ 2 ∙ 104 V = 3,2 J
Извршен је рад од 3,2 J. 

А = ?
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3.5.1. ДОДАТНИ САДРЖАЈ – ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ НAЕЛЕКТРИСАНОГ ПРОВОДНИКА

Нека је проводник наелектрисан негативно тј. нека има вишак електрона. 
Претпоставимо, ради једноставности, да је проводник у облику кугле и да има 
само три таква електрона равномерно распоређена по запремини проводника. 
На електрон А делују друга два електрона одбојним силама. На слици 3.23а при-
казана је њихова резултанта. Слична је ситуација и с остала два електрона. 

Услед одбијања, електрони се крећу све док не дођу у међусобно најудаљеније 
положаје на површини кугле (слика 3.23б). Притом, распоређени су равномерно 
по површини проводника јер је он идеалног облика.

И када проводник није кугла, слободни електрони 
одбијају се и долазе на његову површину (слика 3.24). 
Пошто он није идеално округлог облика, електрони 
неће бити равномерно распоређени по површини 
проводника. 

Што је део тела закривљенији, на њему су наелек-
трисане честице гушће распоређене, а електрично 
поље око тог дела је јаче. 

E

A

a) б)

F

F1

FR FR = F1 + F2

F2

3

4 6

5F

F F

а) Одбојне силе између електрона у проводној кугли. б) Линије електричног 
поља електрона у проводној кугли.

Распоред електрона у 
проводнику неправилног облика

С Л И К А  3.  23.

С Л И К А  3.  24.

3.5.2. ЕЛЕКТРОСТАТИЧКА ЗАШТИТА

Многи електрични уређаји могу бити оштећени ако 
се нађу у електричном пољу. На таквим уређајима на-
лазе се ознаке приказане на слици 3.25.

У таквим случајевима мора се спровести електро-
статичка заштита уређаја тако што се он ставља у ку-
тију направљену од проводног материјала. 

Ознака за електростатички 
осетљиве уређаје

С Л И К А  3.  25.
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У простору између плоча поље је хомогено, а линије су приказане на слици 
3.26а. Уколико се у овом простору нађе кутија направљена од проводника, под 
утицајем електричног поља на њој се прерасподељују наелектрисане честице. 
Електрони се гомилају на страни кутије која је ближа позитивно наелектрисаној 
плочи. На другој страни кутије остају у вишку позитивно наелектрисане честице. 
Тиме је у простору кутије индуковано електрично поље које је супротно усмерено 
од спољашњег поља. Пошто се кроз проводник електрони слободно крећу, под 
деловањем спољашњег поља они ће долазити на ту страну кутије све док својим 
пољем не пониште спољашње поље. То значи да је у проводној кутији електрично 
поље једнако нули (слика 3.26б) 

Уместо кутије може се користити и мрежа (слична кавезу) од проводног мате-
ријала. Такав уређај назива се Фарадејев кавез. Фарадејев кавез је кућиште рачу-
нара, аутомобил, авион…

Како што знаш тело се може наелектрисати трењем. Док ходамо, стално 
обућом таремо подлогу. Под одређеним условима, због тога се на нашем телу на-
гомилава електрицитет. Када дође до пражњења, оно је праћено варницом и пуц-
кетањем. На радном месту у фабрикама уређаји се померају по радном столу, тару 
се о њега па и они могу да се наелектришу. Уколико су у питању осетљиви уређаји 
(делови рачунара, мобилних телефона), пражњењем могу бити оштећени. Стога 
се на подовима и радним столовима постављају тзв. антистатичке подлоге које су 
уземљене. Преко уземљења одводи се вишак наелектрисаних честица са радног 
места, чиме се избегавају оштећења уређаја.

Између две проводне плоче наелектрисане једна-
ким наелектрисањима супротног знака налази се 
метална шупља кутија. Нацртај линије електричног 
поља у простору између плоча.

Између две проводне плоче наелектрисане једна-
ким наелектрисањима супротног знака налази се 
метална шупља кутија. Нацртај линије електричног 
поља у простору између плоча.

E

б)

E

а)

E = 0

Електрично поље између плоча: а) када нема других тела;
б) када се уметне метална кутија између њих.

С Л И К А  3.  26.
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ПИТАЊА:

1. Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2. Како су атоми наелектрисани?

3. Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4. Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5. Шта је елементарно наелектрисање?

6. Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7. На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.

ПИТАЊА:
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A

A
B
CB BC

С Л И К А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8. Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9. Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10. Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11. Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12. Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.



129129

13. На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек-
трисан.

14. Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15. Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра-
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16. Шта је извор електричног поља?

17. Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18. Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19. На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1. Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед-

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2. Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3. Нацртај дијаграме сила за позитивно на-
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли-
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви-
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C
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ПОНОВИМО УКРАТКО:

Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се електри-
чне појаве. Сила која се притом јавља јесте електрична сила.

Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено 
се привлаче.

Наелектрисавање и разелектрисавање (неутрализација) јесу процеси пре-
ласка електрона с једног тела на друго тело.

Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела 
назива се наелектрисање или количина електрицитета.

Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна 
вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

Наелектрисање тела q је целобројни умножак елементарног наелектрисања 
е и износи q = n ∙ e, где је n = np – ne (np је број протона, а ne број електрона у телу). 

Проводници јесу она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. Изолатори су тела кроз која наелектрисане честице не могу слободно 
да се крећу.

Електростатичка индукција је појава раздвајања наелектрисања на провод-
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на ра-
стојање од тела с којим узајамно делује назива се тачкасто наелектрисано тело.

Интензитет силе F којом интерагују два тачкаста или лоптаста тела наелектри-
сања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, задата је Кулоно-
вим законом

.

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се електрично поље.

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља позитивно наелек-
трисано тело наелектрисања qp (пробно тело) и мери се интензитет силе којом 
поље делује на њега. 

Интензитет јачине електричног поља у некој тачки бројно је једнак колични-
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се с правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног поља јесу оријентисане линије које показују правац и 
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично поље има различите вредности јачине електрич-
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код хомогеног електричног поља 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља исти су у свакој 
тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек-
тричном пољу од једне до друге тачке јесте електрични напон U између тих тачака.



131

ПРОЈЕКАТ
Електрофор и Лајденска боца

ПРОЈЕКАТ
„Мобилни претплатник тренутно није доступан…“ 
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми-
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич-
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 
држач електрофора. Стиропор наелектриши трењем. 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва-
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

споља обмотај фолијом до око  њене висине. Напуни је водом, 

затвори и кроз затварач уврни шраф.
Лајденска боца

Пуњење и пражњење 
Лајденске боце

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 
њен крај шрафу Лајденске боце. Шта уочаваш?

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребни су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија, довољно велики да њима можете умотати 
телефон. 

Умотајте телефон у папир па га позовите с другог телефона и забележите да ли 
звони. Урадите то исто и за остале материјале. 

Материјал Телефон звони 
папир из свеске ДА/НЕ

папир за штампање ДА/НЕ
папир из блока за цртање ДА/НЕ

алуминијумска фолија ДА/НЕ
стреч фолија ДА/НЕ

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш зашто се 
то дешава?


