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О предмету      ФИЗИКА 
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Један семестар,      недељно  часова:   3+3 

• 3 часа предавања   

• 2 часа  аудиторних вежби - израда задатака  - по групама  

• 1 час  Лабораторијске вежбе- групe пo 20 студената – 

(друга половина семестра двочас x 4) 

• Начин полагања предмета. Писмено и усмено*.   

Потребно је урадити предиспитне обавезе. 

Шифра предмета:  0003.16                                   Број ЕСПБ: 8 

 Европског Система Преноса Бодова 

 

Студијски  програми : 

 

Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду, 

Машинско инжењерство. 

Друмски и градски саобраћај 
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Лабораторија 

за физику 

Техникум 

Таурунум 

улаз 



Програм предмета Физика 
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грчки- φνζισ (физис) = природа; филозофија природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика је основна природна наука, која се бави  

проучавањем природних појава и процесима који их изазивају. 
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• Увод физика 

 
• У свету који нас окружује постоји много објеката, живих и  

неживих,  над којима  се  дешавају  разноврсне промене,  које  на 

неки  начин утичу једне на друге. Циљ сваке науке је да уочи и објасни 

све  битне елементе неке групе појава, неког сегмента света или 

живота и да  утврди правила по којима се оне дешавају – свака 

наука на неки начин  систематизује, дефинише, појаве које наша  чула 

опажају. 

• Све што постоји око нас и у нама, чини природу. Развој науке о 

природи  почиње у раним етапама историје човечанства – човек је и 

тада посматрао  шта се дешава око њега и размишљао и желео да 

сазна зашто се дешава  баш на такав начин. 
•У древној Грчкој назив ,,наука ’ подразумевао је све што се знало 
о  појавама на Земљи, као и небеским телима. 

• Стицањем и проширивањем сазнања током времена издвајају се  

посебне природне науке: астрономија, физика, биологија, 

медицина,  географија, геологија... 



Програм предмета Физика 
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Фундаментална наука која проучава природу у најсвеубухватнијем смислу.  

Tоком времена издвајају се као посебне научне дисциплине  

хемија, физичка хемија, биологија, биофизика, астрономија, геологија, ... 
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• Реч физика потиче од грчке речи физис (φνσις), што значи природа. 
• Природа је све што нас окружује, укључујући и нас саме, а физика  
проучава  правила  по  којима  се  одвијају сви процеси у природи. 

• Природа је сачињена од материје. Материја је све што постоји. Она  

постоји објективно, односно независно од наше свести, а опажамо је  чулима. 
• На данашњем степену развоја физике сматра се да постое два облика  
материје:  супстанца и физичко поље. 
•Супстанција је оно од чега су састављена сва тела, а поље се налази око  
сваког тела. 
• Сва тела учествују у најразноврснијим појавама – механичким,  звучним, 
светлосним, електричним,  топлотним, таласним, хемијским. 

• Свако тело заузима неки део простора и налази се у неком стању које не  мора 

бити стално – може се мењати некаквим процесом. Боравак тела у  датом стању 

траје неко време, а и процеси промене стања одвијају се  током

 времена. Све промене материја у ширем смислу речи  

представљају кретање. Простор, време и кретање су појмови који су  неодвојиви 

од појма материје. 



Физика        φνζισ (физис) = природа 
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Проучава и описује  

- својства, структуру и стања материје  и енергије (физичко поље), 

- законе кретања материје у простору и времену,   

- заснива се на релативно малом броју фундаменталних физичких закона     

који објашњавају огроман број експерименталних појава, 

- изучава широк спектар физичких феномена,  

  од физике субатомских честица (молекуле, атоме, елементарне честице)            

до физике галаксија макросвет (планете, звезде, галаксије, свемир), 

- једноставне и сложене системе,  

-брзе  (10-18 s) и споре процесе (1017s)… 

 

“Цела наука је физика, 

 остало је сакупљање остатака”  
/ Ернест Радерфорд 



Програм предмета Физика 

• Основни појмови у метрологији, мерни уређаји у физичко техничким 
мерењима.   

• Oсновни  елементи механике.  
– Кинематика и динамика. Гравитација, еластичност.  

       Осцилаторно и таласно кретање 

• Елементи механике флуида .  
– Статика и динамика флуида. Површински напон и капиларне појаве. 

• Термофизика.  
– Термичке појаве. Гасни закони, термодинамика. 

• Механичке осцилације и таласи.  
– Акустика. 

• Електромагнетне појаве.  
– Електростатика, електродинамика, магнетизам. 

• Оптичке појаве.  
– Геометријска оптика. Таласна оптика , светлост, оптички инструменти. 

• Физичке појаве у микросвету.  
– Атомска и нуклеарна физика 10 



Литература 
• Георгијевић В., Цветић Ј., С. Остојић и др., 

 Предавања из физике, Грађевински факултет, 2005. 

• Бошко Павловић, Физика, Технолошко металуршки факултет, 2004, Београд 

• Илић Ј.,  и др., Збирка решених испитних задатака из физике, Машински 

факултет, Београд, 2010.  

• Арсин М, и др., Физика за више школе, Савремена администрација, 

Београд 

• Арсин М, и др., Збирка задатака из физике за више школе, 

Савремена администрација, 1990, Београд 

• Гојко Димић, Збирка задатака из физике „Д ниво“, Београд 
 

И још пуно књига  општег курса физике ...  
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Лабораторијске вежбе 
 

Литература за припрему вежби: 
Томић Жељка,  Практикум експерименталних вежби из физике, скрипта 

Раковић Александар,  SI величине и јединице у науци  техници, Београд, 2001 

Допунска литература 
– Станковић Д., Осмокровић П., Практикум лабораторијских вежби из физике, 

Завод за физику техничких факултета, Београд, 2005. 

–  В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1988. 

 

http://www.tehnikum.edu.rs/aktuelno 

СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ 

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за 

полагање испита 

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, 

упутства, практикуми и сл. 
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http://www.tehnikum.edu.rs/aktuelno
http://www.tehnikum.edu.rs/aktuelno
http://www.tehnikum.edu.rs/aktuelno
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/knjiga_predmeta/
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/knjiga_predmeta/
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/predmeti_materijal/
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/predmeti_materijal/


Лабораторијске вежбе 
1. Мерење димензија тела  лењиром са нонијусом и   

микрометарским завртњем . Мерна несигурност 

2. Одређивање густине чврстог тела пикнометром  

3. Одређивање густине течности Моровом вагом  

4. Одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларне 

цеви 

5.  Одређивање коефицијента вискозности Stokes-овом методом  

6.  Проверавање Шарловог закона  

7. Оређивање односа специфичних топлота cp /cv за гасове (ваздух) 

8. Одеђивање жижне даљине сочива помоћу оптичке клупе 

9. Одређивање светлосне јачне инкадесцентног извора светлости 

10. Провера Омовог закона у струјном колу   

11. Meрење отпора Витстоновим мостом .  
14 



Шема прикупљања поена 
• Активност у току предавања = 6 поена 

• Лабораторијске вежбе = 20 поена – Урађене и сређене вежбе  

2 колоквијума (састоје се из рачунског и теоријског дела)  из градива кад: након седме 
и четрнаесте недеље предавања (обавештење на сајту и табли) 

       максималан број поена 2x32=64.. 

 

• Домаћи задаци, семестрални рад, презентација ...= 10 поена  

 

• Предиспитне обавезе = студент је у обавези да одбрани лабораторијске вежбе и 
оствари  најмање  по16 бодова на колоквијумима ( 50%) 

 

• Укупно = 100 поена 

 

У термину испитног рока студент полаже : 

• цео испит: први,  други или оба колоквијум; 

• поправне колоквијуме: само први, само други или оба поправна колоквијума, у 
зависности од успеха који је остварио на редовним колоквијумима.  

Начин полагања испита: писмено- теорија и задаци,  усмена одбрана 
15 
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Оцењивање успеха студената 

• Студент је положио ако оствари бар 51 поена од 100 

• Оцена зависи од броја поена 

– 51-60 поена, оцена 6 (довољан) 

– 61-70 поена, оцена 7 (добар) 

– 71-80 поена, оцена 8 (врло добар) 

– 81-90 поена, оцена 9 (одличан) 

– 91-100 поена, оцена 10 (изузетан) 

16 



Обновити из математике: 

 

Обновити математику са пријемног испита  

Елементарне функције , 

 тригонометрију,  степенованје, векторе... 

Грчка слова  

 

 

ОБНОВИТИ  ИЗ  ФИЗИКЕ 

СИ систем  

Основне физичке законе 
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Питања: 

• ? 

• ? 
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Механика 

• Физика и мерења 
– стандардни и јединице  

– структура материја 

– густина 

– димензиoнална анализа 

– конверзија јединица 

– процена реда величине 

 

• Кинематика 
– Кинематика кретања у једној димензији 

– време и брзина 

– кинематика кретања у 2 димензије 
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Физика и мерења 

• основа физике – резултати експерименаталних посматрања 

и квантитативних мерења 

• циљ – формулисање коначног броја фундаменталних закона 

којима се описују постојеће појаве и предвиђају нове 

• математика – мост између теорије и експеримента 

• када се појави несклад  - нова теорија. 

• Технолошки напредак 

 

Без развоја природних наука незамислив је  

и будући развој технике и технологије ! 

20 



Развој физике 

• Класична физика – физика до 1900. године (класична 
механика, термодинамика, електродинамика), – физика 
“великих” и “спорих” тела 
– 16. бек  Галилео Галилеи; 17. век, Њутн – основе механике и једне 

нове области математике (диференцијални и интегрални рачун – 
виша математика) 

– други део 19. века – термодинамика, електрицитет и магнетизам.* 

 2 века развоја.. у највећој мери због неразвијености одговарајуће 
експерименталне техaнике. 

• Модерна физика 
– крај 19. века и почетак 20. века 

• Ајнштајнова теорија релативности – физика “брзих” тела 

• Квантна механика – физика “малих“ тела (Планк, Бор, Шредингер, 
Хајзенберг,...) 

• Пупин- телекомуникације , Тесла - велики ум, проналазач,  генератор 
наизменичне струје, бежична комуникација.... 21 
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Стандарди и јединице. Да ли су нам потребни? 

Закони физике се записују формулама у којима фигуришу основне физичке 
величине. 

• У области механике фигуришу три основне физичке величине 
– Дужина (l, length), маса (m, mass) и време (t, time) 

– Све остале се могу изразити преко њих 

      (брзина, импулс, сила, притисак, рад, снага, енергија, ...) 

• Када их измеримо треба да их прикажемо 

• Потребан је језик на којем сви људи могу да се разумеју 
– Конзистентност је кључна за физичка мерења (постојаност, трајност, сталност) 

– Иста величина коју је неко измерио мора да буде разумљива и за неког другог и 
мора да буде репродуктабилна 

• Уводе се стандарди 
– лако доступни 

– лака и поуздана репродукција 

 

 SI Systeme Internacionale 
  

22 

Физичка 

величина 

Бројчана 

вредност, 

износ 

Мерна 

јединица 



Међународни систем јединица, International System of Units 

СИ  (SI) Systeme Internacionale је кохерентни систем мерних 
јединица, (систем у којем су све изведене јединице везане за основне преко физичких 

константи)  

 који је усвојила и препоручила  

Generalna konferencija za tegove i mere  CGPM 
Conférence Générale des Poids et Mesures 

The General Conference on Weights and Measures  

 

1960. Међународни комитет –Установио је  скуп стандарда за:  

• дужину,  

• масу, 

• време, 

• температуру,  

• eлектричну струју,  

• јачину светлости и  

• количину супстанције. 
23 

 
Још неки стандарди 
 
MKS  -   дужина маса време  
                Метар - Килограм  - Секунда 

 
Физички систем  ЦГС  (CGS)  
   дужина маса време - cm - g – s 
 
Технички систем – TС 
  дужина сила време – m – kp - s 
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Лансиран:  

11 децембра 1998. Марсу. 

 

Мисија: 

Дизајниран је за испитивање 

климе и атмосфере Марса.  

Коначно након више месеци MCO се приближио Марсу. 

23. септембра 1999. МCO сателит је изгубљен 

Шта се десило? 

MCO  

(Mars Climate Orbiter) 
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Након неколико месеци истраживања.... 

Софтвер и унутрашњост ракетног система дизајнирала је и 

изградила једна група инжењера из Lockheed Martin-а.  

Код компјутерског програма користили су   

енглеске јединице :  in – pound - second 

Софтвер за навођење MCO сателита, дизајнирао је други 

тим из  институције Jet Propulsion Laboratory NASA. 

Употребљавали су  јединице 

SI sistem :     m -  kg -  s 

1 in=0,0254 m,  1pound=0,4536kg,  second 
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Први познати званично усвојен еталон дужине: 

Египатски краљевски КУБИТ.  

    - Дужина - једнака дужини подлактице од лакта до врха испруженог 

средњег прста владајућег фараона.   

   - Примарни стандард “Royal Cubit Master” - изграђен од црног 

гранита да “издржи сва времена”…  

   - Реализација : штап од дрвета или обичног камена  

      - мерило су користиле хиљаде радника.  

      - Према одлуци владајућег фараона морао се сваки тај штап поредити са 

краљевским кубитом сваког пуног месеца а ако се то не уради следила је 

брутална казна…  

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ 

Репродукција мерних јединица изводи се помоћу 

одговарајућих еталона, тј. 

 Еталони генеришу мерне јединице 
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1120 – Краљ Енглеске Хенрy И: 

              стандардна дужина у његовој земљи је 

yard дефинисан као растојање од 

његовог носа до краја руке..  
King Henry I 

(1068 – 1135) 

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ 

LOUIS XIV 

(1638–1715) 

kraj  17. veka Стандардана дужина у Француској је 

била стопа -foot дефинисана као 

дужина стопе краља Луја XIV 

1760 -1850 Индустријска револуција  

                    потреба за тачнијим мерењима 

Прва Wattova 

машина (1769) 
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Leonardo da Vinci i Vitruvian Man 

Леонардов цртеж представља спој уметности и науке током ренесансе,   

 савршен је пример  Леонардовог  занимања за пропорције, 

камен темељац Леонардових покушаја да успостави односе између човека и природе.  

Веровао је да су механизми људског тела аналогни механзмима у свемиру.“ 

лакат 
1 Педаљ =  

9inch = 0,2286 m  хват 

 6 стопа 

длан;  

 шака 1 прст (1/4 dlana) = 1,85 cm 

1 длан = 7,40 cm 

1 педаљ (3 dlana) = 22,20cm 

1 лакат (2 педља) = 44,50 cm 

1 дуги лакат  = 51,80 cm 

1 трска (6 лаката) = 2,67 m 

1 дуга трска = 3,11 m 

1 хват = 1,80 m 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Inch
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre


Маса 

Кират  - Семе рогача, 0,18g 

служило је као јединица мере за масу злата 

 

КАРАТ 
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 Карат 1ct = 2·10-4 kg , користе је јувелири  



Физичка  

величина 

ознака јединица ознака 

јединице 

дужина l метар m 

маса m килограм kg 

време t секунда s 

јачина струје I ампер A 

апсолутна 

температура 

T келвин K 

јачина  

светлости 

Iv кандела cd 

количина 

супстанце 

N мол mol 
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Дужина  - l 

• 1799. Француска, 1 Метар = 1 десетомилионити део 
дуж лонгитудиналне линије кроз Париз, од екватора 
до северног пола 

 

• 1960. растојање између два зареза                           
на полузи од платине и иридијума 

 

• наредна дефиниција – 1 650 763,73 таласних 
дужина наранџасто-црвене светлости коју емитује 
лампа са криптоном-86 у вакуму,која се емитује при 
преласку електрона са нивоа 2p10 на ниво 5d6 

 

• Октобар 1983: метар је растојање које пређе 
светлост у вакууму за 1 / 299 792 458 секунди  

Брзина светлости у вакуму          c = 299 792 458 m/s 

 

 

 

 

 

33 

Међународни 

праметар чува се  

у Међународном 

комитету за 

јединице и мере, 

био је еталон 

метра од 1899. до 

1960. године 
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• Pariski etalon metra iz 1796. 



Дужина 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење стандарда дужине хелијум-неон ласером. 
 (NIST- National Institute of Standards and Technology) 

Тачност мерења: 10-10 m . 
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Маса -  m 

килограм  - kg  

• Originalno kilogram je bio definisan  

kao masa čiste vode na temperaturi  

od 3,98 oC kada voda ima najveću  

 gustinu na standardnom atmosferskom pritisku. 

 

• 1 kg је маса посебног еталона направљеног од смеше 90%платине и 10% 

иридијума gustine 21500 kg m-3 u obliku cilindra čija su visina i prečnik 

nominalno 39 mm,који се чува у Међународном бироу за мере и тегове у 

Севру (крај Париза) ,  

 

• установљен 1887. године, и није мењан  јер је легура стабилна 
37 
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Etaloni mase 



BIPM (Francuska) je  proizveo  43 prototipa ovog kilograma koji se nalaze u nacionalnim 

institucijama, kao što je naš Savezni zavod za mere i dragocene metale, koji služe kao 

standarde jedinice mase. 

 

Engleska Kanada SAD 

BIPM Međunarodni biro za za zakonsku metrologiju  



 Карат 1ct = 2 10-4 kg , користе је јувелири  

40 



Време   -  t 

Секунда 

 
• до 1960. 

    дефинисана је преко средњег соларног дана за 1900. годину као  
(1/60)(1/60)(1/24) део средњег соларног дана = (1/86 400) део средњег соларног дана  
(1 соларни дан је временски интервал између два узастопна појављивања Сунца на 
највишој тачки на небу. 

 

• 1967.   

        нова дефиниција (јер се ротација Земље мења са временом) – 
атомски часовник  
– прави грешку од једне секунде на сваких 30 000 година 
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Време 

Секунда 

  

 

 

 

 

 

• 1 секунда = 9 192 631 770 периода зрачења које одговара 
одређеном прелазу (између два хиперфина нивоа основног 
стања) атома цезијума 133Cs (важи за T = 0 K) 

•  Ако желимо прецизно време : часовнике  морамо 
синхронизовати  са овим атомским сатом 
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http://www.physics2005.org/


Основне јединице су и 

Јачина струје -  I 

Ампер ( A ) -је  константна струја која ће, 

 пропуштена кроз два права паралелна проводника бесконачне дужине и 

занемарљивог попречног пресека  

постављена на удаљености од 1 метра у вакууму,  

изазвати између ових проводника  силу од 2 · 10-7 њутна по метру дужине. 
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Апсолутна Темпераура  Т 

47 

Kelvin ( K ) - Келвин јединица термодинамичке температуре,  

1 К једнак је 273,16-ом делу термодинамичке 

температуре тројне тачке воде. 
 

  

[K]27315,273 CtCtT oo 

  RtFtCt ooo

4

5
32

9

5


Temperaturne skale: Celzijus 

Kelvin 

Farenhajt Reomir 

К и °C су јединице Мађународне 

температурне скале (International 

Temperature Scale)    из 1990 (ITS-90) 



 

 

1
temperatura u  C    273,15

1
temperatura u K      T 273,15

promena temperature     1 1 C

t C T
K

K t
C

t K

 
     

 

 
   

 

   

Температура у 
подеок 1К =  подеок 1°C 
Вредност  1 степена Келвинове 

температурне скале исти је као вредност 

1степена Целзијусове температурне скале  
Температура у 

Промена температуре 



Јачина светлости- Iv  

Кандела ( cd ) је јачина светлости у одређеном правцу, коју даје 

извор монохроматског зрачења фреквенце    5,40·1014 Hz , и са 

радијалним интензитетом у том смеру од 1/683 W/sr. 

      Дефиниција је базирана на луминанси црног тела на тачки мржњења 

платине. 

 

Количина суспанце – n 

• Mol ( mol ) је количина супстанце система који садржи онолико 

основних ентитета колико има атома у 0,012 kg угљеника 12;  

      Основни ентитети, елементарне честице, могу бити: атоми, молекули,  јони, 

електрони, или специфициране групе честица. 

 

• Додатне : радијан (rad ) угао у равни, 

                                     стерадијан (sr ) просторни угао 
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Radijan  - rad 
 Ugao u ravni.Jedinica za ugao u ravni je radijan.To je ugao u 

centru kružnice čiji krakovi isecaju kružni luk veličine 

poluprečnika kružnice. 

Obim kružnice je 2r.      Pun ugao je                      

       Bilo koji ugao u radijanima je : 

 

2 2  radr
r
  

 kruzni luk
r

   rad
r
l

Steradijan - sr 
    Prostorni ugao je prostor ograničen površinom 

konusa.Oznaka je . Prostorni ugao predstvlja odnos 

površine konusa S i kvadrata poluprečnika lopte r. Ako 

je S=r2,dobijamo jedinicu za  

    prostorni ugao-STERADIJAN. 

 
2r

S


Додатне :  радијан (rad ) угао у равни, 

                     стерадијан (sr ) просторни угао` 



Физичка 

величина 

ознака јединица ознака 

јединице 

дужина l метар m 

маса m килограм kg 

време t секунда s 

јачина струје I ампер A 

апсолутна 

температура 

T келвин K 

јачина  

светлости 

Iv кандела cd 

количина 

супстанце 

n мол mol 
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Стандарди и јединице. Да ли су нам потребни? 

• Закони физике се записују формулама у којима 
фигуришу основне физичке величине. 

• Физичка величина: параметар који квантитативно описује 
неки (физички) процес.  

• Постоје основне и изведене физичке величине.  
 

– кинематика (l, t)  v, a, ,   
– динамика (m, l, t)  p, F, L, M, E, A, P, … 
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ИЗВЕДЕНЕ МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Називи и ознаке изведених јединица SI образују се од назива и

ознака основних јединица SI на основу алгебарских израза употребом 
математичких симбола  множења и дељења.

Дефиниције изведених јединица SI изводе се из дефиниција 
одговарајућих величина, узимајући у обзир и факторе изражене бројем.

[F]=N = m · kg · s-2

Изведене јединице могу бити:

(1) Јединице изражене преко основних јединица: површина,

запремина, брзина, убрзање, густина- kg/m3, специфична запремина-

m3/kg, густина струје -A/m3, јачина магнетног поља- A/m,

концентрација,

(2) Јединице које имају специјалне називе и симболе и јединице које

садрже јединице са специјалним називима и симболима : radijan, 
steradijan, Hz,  Pa, N, J, V, C, W, F, Ω, S, Wb, T, henri, °C, Bq, Gy, S,

(3 ) Јединице које се користе за бездимензионе величине или

величине чија је димензија 1 54
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  Изведена јединица Међународног система 

Изведена величина Име Симбол 

Изражено 

преко др.  

SI јед. 

Изражено преко 

основних  

SI јединица 

угао радијан(a) rad   m · m-1 = 1(b) 

просторни угао стерадијан(a) sr(c)   m2 · m-2 = 1(b) 

фреквенца херц Hz   s-1 

сила њутн N   m · kg · s-2 

притисак паскал Pa N/m-2 m-1 · kg · s-2 

енергија, рад, количина топлоте џул J N · m m2 · kg · s-2 

снага ват W J/s m2 · kg · s-3 

количина наелектрисања,  

електрични набој 
кулон C   s · A 

разлика електричних потенцијала, 

електромоторна сила 
волт V W/A m2 · kg · s-3 · A-1 

електрични капацитет фарад F C/V m-2 · kg-1 · s4 · A2 

електрични отпор ом Ω V/A m2 · kg · s-3 · A-2 

електрична проводљивост сименс S A/V m-2 · kg-1 · s3 · A2 

file:///D:/FIZIKA SA MERENJIMA/prof/merne jedinice.htm
file:///D:/FIZIKA SA MERENJIMA/prof/merne jedinice.htm
file:///D:/FIZIKA SA MERENJIMA/prof/merne jedinice.htm
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  Изведена јединица Међународног система 

Изведена величина Име Симбол 

Изражено 

преко др.  

SI јед. 

Изражено преко 

основних  

SI јединица 

магнетни флукс вебер Wb V · s m2 · kg · s-2 · A-1 

густина магнетног флукса тесла T Wb/m2 kg · s-2 · A-1 

индуктивност хенри H Wb/A m2 · kg · s-2 · A-2 

Целзијусова температура 
степен 

Целзијусов(d) 
°C   K 

светлосни флукс лумен lm cd · sr(c) m2 · m-2 · cd = cd 

осветљеност лукс lx lm/m2 
m2 · m-4 · cd =m-2 · 

cd 

активност (односи се на 

радионуклиде) 
бекерел Bq   s-1 

апсорбована доза, специфична 

енергија 
греј Gy J/kg m2 · s-2 

еквивалентна доза сиверт Sv J/kg m2 · s-2 

(a) Радијан и стерадијан имају предност при изражавању изведених јединица ради разликовања величина различите природе а исте димензије. 

(b) У пракси се симболи rad и sr користе по потреби, али се изведена јед. „1“ изоставља када је у комбинацији са неком нумеричком вредношћу. 

(c) У фотометрији се имена радијан и стерадијан, и симболи rad и sr најчешће задржавају при описивању јединица. 

(d) Ова јединица се може комбиновати са SI префиксима, нпр. милистепен Целзијусов, m°C. 
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Допуштене мерне јединице ван   СИ,       али 

употреба само у специфичним областима 
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Допуштене мерне јединице ван   СИ 



Предмеци  
(умношци ,  

делови) 

 
Префикси 

 СИ јединица 

60 



Предмеци 

• Растојање од Земље до најближе звезде,  40    Pm = 40·1015 m 

• Средњи полупречник Земље           6    Mm =  6·106 m 

• Дужина кућне муве    5    mm =  5·10-3 m 

• Величина ћелије              10    mm =  10·10-6 m 

• Величина атома    0,1 nm  = 10·10-9 m 

 

Nije dozvoljeno kombinovanje prefiksa :  

 1 nm  NE  1 mµm 

61 



Preporučene vrednosti fundamentalnih konstanti 

Konstanta Oznaka Vrednost 

Molarna gasna konstanta R 8,314 J mol-1 K-1 

Avogadrov broj NA 6,02 1023 mol-1 

Faradejeva konstanta F 96485,3 C mol-1 

Brzina svetlosti u vakuumu c 2,998 108 m s-1 

Magnetna propustljivust vakuuma mo 4 10-7 N C-2 s2 

Električna propustljivost vakuuma o 8,85 10-12F m-1 



nastavak 

Konstanta Oznaka Vrednost 

Plankova konstanta h 6,62 10-34 J s 

Elementarno naelektrisanje e 1,6 10-19 C 

Masa elektrona me 9,1 10-31kg 

Masa protona mp 1,67 10-27kg 

Masa neutrona mn 1,67 10-27kg 

Bolcmanova konstanta k 1,38 10-23 J K-1 



nastavak 

Konstanta Oznaka Vrednost 

Molarna zapremina R 8,314 J mol-1 K-1 

Molarna zapremina gasa pri 

normalnim uslovima 

Vm 22414,1 cm-3 mol-1 

Normalno ubrzanje zemljine teže gn 9,806 m s-2 

Gravitaciona konstanta  6,67 10-11 m3 kg-1 s-2 

Borov magneton m 9,27 10-24 J T-1 
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Физика        φνζισ (физис) = природа 

66 

Проучава и описује  

- својства, структуру и стања материје  и енергије (физичко поље), 

- законе кретања материје у простору и времену,   

Природа  је  изграђена од материје. Материја  

је  све  што  постоји.  

 Она  постоји објективно,  односно   

независно од наше свести, а опажамо је 

чулима. На данашњем степену развоја физике 

сматра се да  постое два облика материје: 

супстанција и физичко поље.  

Супстанца је оно од чега су састављена  

сва тела, а поље се налази око сваког тела.  



Структура материје 

• коцка злата (Au) масе 1 kg (3,73 cm) 

• каква јој је унутрашња структура? 

• да ли има празног простора? 

• ако је пресечемо на 2 једнака дела, да ли они 

имају исте особине? 

• шта ако наставимо даље да “сецкамо”? 
 

Ово су се питали и Леукип и Демокрит у старој Грчкој 

Размишљали –-------- нема дељења до у бесконачност  

– на крају се добију атоми a+tomos= не+дељив 
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Структура материје 

Ако делимо коцку злата до 

  10-9 m молекули 

 на 10-10 m атоми 

 атоми се састоје из електрона и језгра 10-14 m 

 језгро од нуклеона 

 они од кваркова 10-19 m (up, down, strange, charm, 

bottom, top) 

 .... 
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Структура материје 
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Физика високих енергија 

10-10m 10-14m 10-15m 10-9m 

Материја Молекул Атом Језгро 

u 

Кварк 

Протони, неутрони 

мезони, итд. 

,,L... 

<10-19m 
top, bottom, 

charm, strange, 

up, down 

Физика чврстог стања/Nano-наука/Хемија 

Атомска физика 

Нуклеарна 

физика 

Барион 
(Хадрон) 

<10-18m 

Електрон 
(Лептон) 

10-2m 

Атомски број (хемијског) елемента –број протона –  

не мења се  

Масени број –збир протона и неутрона у језгру-  

може  се мењати ако се промени број неутрона елемента. 

 

Два или више атома истог елемента различитог масеног броја -изотопи 

Ако делимо коцку злата  до .... 



Густина 

Веома важна особина супстанце и дефинисана 

је као количина масе у јединичној запремини 

 r = m / V 

Комад алуминијума rAl= 2,70 g/cm3   и    олова r Pb =11,3 g/cm3 

Запремине по V= 10 cm3      масе су  

m = r V =>      mAl= 27 g,                   m Pb = 113 g  

 

Масе комада, запремине од  1 m3 , су  

                              mAl= 2 700 kg,     односно       m Pb =  11 300kg 

  70 
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Густина 

• Зашто постоје разлике у густинама? 

• разлика у густинама различитих супстанци је последица 
различитих атомских маса. 

• Атомска маса – средња  маса једног атома у узорку тог елемента 
који садржи све изотопе у износу коме се налазе у природи 

• Јединица атомске масе је унифицирана атомска јединица масе u. 
– 1 u = 1,6605402 х 10-27 kg ,     1 u = 1/NA g  = 1/(1000 NA) kg  

– атомска маса олова је 207 u,  

– алуминијума 27,0 u 

• Масе језгара се мере у односу на масу изотопа угљеника 12C 
(редни број 6).  

• Maса угљеника је 12 u 
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• 1 мол – количина  супстанције у којој има онолико 
елементарних јединки (атома, молекула и других честица) 
колико их има атома у 0,012 кг атома 12C. 

 

• Број честица у 1 молу је Авогадров број NA 

– NA = 6,022137 · 1023 честица/mol 

• 1 мол угљеника 12C има масу од 12 грама! (то је моларна 
маса) 

• Ако се зна моларна маса, маса једног атома је 

 

A

atoma
N

masamolarna
m 
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Маса атома гвожђа 

23

23

55,85 /
9,28 10 /

6,02 10 /
Fe

g mol
m g atomu

atoma mol

 



Пример:  

Коцка алуминијума (густина 2,7 g/cm3) има запремину 0,20 cm3. 

 Колико атома алуминијума има у њој? 

______________________________________________________ 

Маса ове коцке је  

  m=rV=(2,7 g/cm3) (0,20 cm3)= 0,54 g 
 

број молова ће бити однос ове масе и моларне за алуминијум (27 г/мол) 

M = 27 g/mol 

                     n=m/M=0,54 g / (27 g/mol) = 0,02 mola 
 

број атома у овој запремини је 

N=n · NA= 0,02 · 6,022137 · 1023 = 1,2 · 1022 атома  
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Димензиона анализа  
Реч димензија има посебан значај у физици.  

Указује на природу физичке величине. 

Меримо: Колико је бачен чуњ на Олимпијади? 

Измерено растојање можемо изразити у feet или m ,  

Кажемо да је   димензија     растојања  дужина. 

                         (физичка природа) 

У оквиру механике свака величина може да се изрази преко три основне 

величине:                     дужине (l), масе (m) и времена (t),  

Симболи  за означавање   L          M        T    

Ако желимо да укажемо на димензију физичке величине  

користимо угластим заградама [ ] 
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Примери 

 брзина  [ v ] = L/T = LT-1                    површина [ S ] = L2 

запремина [ V ] = L3                           убрзање [ a ] = L/T2 = LT-2 
 

  



ф. в. озн. јединица ознака ј. 

дужина l метар m 

маса m килограм kg 

време t секунда s 

јачина струје I ампер A 

апсолутна 

температура 

T келвин K 

јачина  

светлости 

Iv кандела cd 

количина 

супстанце 

n мол mol 

димензија 

L 

M 

T 

I 

q 
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Димензионалнoст -означава угластим заградама [ ] 
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Пример: 

Из v=s/t   следи да је јединица брзине  једнака  количнику 

јединица за дужину и време m/s  и њена физичка димензија 

jednaka je LT-1 . 



Димензионалнoст 

 

– Димензија физичке величине = њена физичка природа 

– Физички закон – формула којом је изражен не смеју да 

зависе од система јединица 

• систем јединица ми бирамо а закони постоје независно од тога 

– Последица: лева и десна страна једначине којом 

изражавамо везу величина мора да имају исте 

димензије 
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Димензиона анализа - примери 
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• “Решавање” физичког проблема без детаљног 
рачуна потребног за комплетно решење.  

Процедура : димензиона анализа 
 

– Одређивање фреквенце клатна  f. Параметри клатна: 
маса m, дужина нити l, убрзање гравитационог поља g. 



Димензионална анализа, примери 

• Везу физичких величина претпостављамо у облику 

(као алгебарске променљиве ): 

–    f= C  m  l  g ,       C=const 

• Димензионална анализа 

– [ f ]= [C]  [m]  [ l ]  [g]  

• Лева страна фреквенција, [f ]= 1/Т 

• Десна страна, [m]  [ l ]  [g] =М  L  (L/T2)  

• Укупно 

М0 L0 T-1= М  L  T-2  
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Димензиона анализа, примери 

М0 L0 T-1= М  L  T-2  

• Систем једначина 

0=,  

0 

 12 

• Решење 

0, 1/2, 1/2 

 

• Фреквенција 
1/2

g g
f const const

l l
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 f= C  m  l  g ,  



Димензиона анализа - још један 

користан пример 

2,1  
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vkra 

Бездимензионална  

константа 

дужина 

брзина 

  



  







 TL

T

L
LTL 21

r

v
vkra

2
21  

r v 

a 

  2,1

• Претпоставите да је убрзање a  кружног кретања честице 

пропорционално брзини кретања v и полупречнику кружне 

путање r као r a  v.  Које су тачне вредности степена  и ? 



Колико је прешао аутомобил за време т из стања мировања 

са убрзањем а? 

 

 

 

 

 

Да би димензионо изједначили стране , множимо са Т0. 

 

Нe добијa се увек комплетан израз – већ до на 

бездимензионалну константу. 

По правилу су константе облика: ½, , 21/2, ... 

не можемо их одредити на овај начин.  

Можемо на основу тога да проценимо ред величине. 83 

 1 2

2

1 2

2

,   / 

  ,  n=1,   2 0 2

1

2

n
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o n m n

L
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T

LT L T m n m
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Конверзија јединица 
Често је потребно да конвертујемо један тип 

јединица у други:  

 метре у километре, ... 

 

 

• Пример 

– 1 km = 1 000 m 

– 1 дан = 86 400 s 

– 1 година = 3,16  ∙ 1017 s 84 

21
80 80 8 10 0,080

1000

km
m m km km

m

    



Конверзија јединица 

• Пример. Возач из Европе, возећи путевима кроз САД је 
видео да крај пута стоји знак за ограничење брзине на 
коме пише да је максимална брзина 75 миља на час 
(1миља = 1 609 метра). Коликој брзини у км на час 
одговара та брзина? 

 

– Конверзини фактор је 1,609 km/миља 

1,609
75   137

1

mi km km

h mi h
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Грешке које се јављају у мерењима 

Мерна несигурност  
 

Нема сасвим тачног мерења: 

– Број мерења 

– Квалитет инструмената 

– Искуство особе која мери 

– Итд.  

– Врло је битно одредити средњу 

вредност и проценити грешку са којом 

су вршена мерења 
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Статистика   { 

{ Систематске 

грешке   



Ред величине 

• апроксимација заснована на низу претпоставки 

• Задатак: Мек Доналдс прода годишње око 250 
милиона великих кутија сезонских пита (у свакој их 
има 30). Дужина једне пите је 3 инча. Ако се пите 
наређају једна уз другу докле могу досећи? 
– 30x250 x106x3inch~2x1010inch~5x108m 

 

• Растојање од Земље до Месеца је 3,84x108m. Ово 
растојање је веће али је истог реда величине (ред 
величине је 108). 
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Број удисаја током живота 
• Колико пута човек у просеку удахне ваздух? 

 

• Просечан животни век, око 70 година 

• Колико удисаја се уради током 1 минута? 

– око 10 

• Број минута у години 

– 1 година ‧ (400 дана) ‧ 25 сати ‧60минута=6 ‧105 минута 

• Рачун је са грешком !!! намерном 

• У 70 година има 70 ‧  6 ‧ 105 минута =  4 ‧ 107 минута 

• Сваког минута по 10 удисаја 

• За просечан животни век 4 ‧ 108 удисаја 

 

• Домаћи- израчунајте вредност са тачним бројем дана  у 
години и тачним бројем сати у дану! Колика је разлика? 
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Домаћи задатак 

1. Мерењем је добијено да су странице правоугаоника  4,5 

cm и 7,3 cm. Одредити његову површину. 

2. Показати да је израз v = at, који повезује брзину v, 

убрзање a и време t, димензионално коректан. Да ли је то 

случај и са једначином v = at2? 

3. Маса коцке дужине странице 5,35 цм је 856 грама. 

Одредити њену густину у основним јединицама СИ. 
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Ред величине 

• апроксимација заснована на низу претпоставки 

• Задатак: Мек Доналдс прода годишње око 250 
милиона великих кутија сезонских пита (у свакој их 
има 30). Дужина једне пите је 3 инча. Ако се пите 
наређају једна уз другу докле могу досећи? 
– 30‧250 ‧106‧3inch~2‧1010inch~5‧108m 

 

• Растојање од Земље до Месеца је 3,84‧108m. Ово 
растојање је веће али је истог реда величине (ред 
величине је 108). 
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Fizička tela, supstancija i fizička polja 
 

  1 – ŠTA JE PRIRODA?   

Priroda je sve što nas okružuje. Sva živa bića, svi predmeti i čitava vasiona.  

Osim objekata, prirodu čine i procesi, dogaĎaji koji se dešavaju na zemlji ili van nje.  

 

  2 - ŠTA JE MATERIJA? 

MATERIJA je ono od čega je priroda napravljena.  

Osnovna osobina materije je stalno kretanje.   

Materija se ne može uništiti već samo prelazi iz jednog oblika u drugi oblik. 

 

  3 - Prirodne pojave koje se javljaju u prirodi i mi ih posmatramo i izučavamo su ništa drugo do 

posledica kretanja materije. 

 

  4 - Od MATERIJE je napravljena PRIRODA. 

Dva osnovna oblika materije su SUPSTANCIJA i FIZIČKO POLJE. 

SUPSTANCIJA  je oblik materije koji prepoznajemo čulima, vidimo, osećamo njihov miris ili ukus. 

FIZIČKO POLJE je nevidljivi oblik materije. Njegovo postojanje možemo dokazati a možemo i 

osetiti dejstvo fizičkih polja. 

 

5 -FIZIČKO TELO je svaki objekat u prirodi. Osnovna karakteristika fizičkog tela je MASA. 

U prirodi postoji više fizičkih tela nego supstancija. Fizička tela su izgraĎena od materije - 

supstancije. 

MASA je mera za količinu materije koja se nalazi u nekom telu. Telo sa većom masom sadrži više 

materije i obrnuto. A masa zavisi i od vrste supstancije. 
 

Atomi = najmanje čestice od kojih se sva tela sastoje. 

Molekuli = osnovne čestice od kojih je telo sačinjeno. 
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 6- Ukoliko skočite uvis, ubrzo ćete se spustiti nazad na zemlju. To je dokaz da na vas deluje 

gravitaciono polje Zemlje. 

Tela mogu uzajamno delovati putem dodira i fizičkog polja.  

Fizičko polje je oblik postojanja materije i prenosilac uzajamnog delovanja (gravitaciono, 

magnetno, električno polje). 

  

7- ŠTA JE TELO,  

A ŠTA SUPSTANCIJA? 

   




