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Циљ предмета 
Стицање знања о потенциjалима примене обновљивих извора енергиjе (ОИЕ), упознавање студената са 
стањем енергетских ресурса, њиховим потенциjалима, технологијама за производњу топлотне и електричне 
енергије и ограничењима. Основни циљ предмета jе да се студенти упознаjу са соларном енергиjом, 
енергиjом ветра, геотермалном енергиjом, хидро енергијом и енергиjом биомасе. Оспособљавање студената 
за разумеју основне видове искоришћења ОИЕ у смислу добиjања топлотне и електричне енергиjе, да 
упознаjу перспективе примене и развоjа ОИЕ и одговараjућих технологиjа, као и да стекну вештине за 
практичну примену ОИЕ. 
Исход предмета  
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: анализирају потенцијале ОИЕ; дефинишу основна 
својства различитих ОИЕ и технологија за њихово коришћење; описују главне елементе техничких система 
за коришћење ОИЕ; објашњава повезаност радних и конструктивних параметара система за коришћење ОИЕ; 
тумачи предности и недостатке различитих ОИЕ; одабира инжењерски приступ у решавању проблема у 
реализацији пројеката ОИЕ.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Енергија и енергетске трансформације; Соларна енергиjа: Сунчево зрачење, топлотни приjемници сунчеве 
енергиjе, конверзиjа сунчевог зрачења у електричну енергиjу; Енергиjа ветра: потенциjал, врсте 
ветротурбина, фактори за прорачун ветротурбинског построjења, контрола рада ветротурбина; Геотермална 
енергиjа: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију геотермалних извора; 
Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, хидроелектране; 
Енергиjа биомасе: карактеристике биомасе, технологиjе и системи за коришћење биомасе (сагоревање, 
гасификациjа, пиролиза), биогорива.  
Практична настава  
У оквиру практичне наставе студенти решавају конкретне проблеме коришћења обновљивих извора енергије 
у системима за добијање топлотне и електричне енергије и анализирају студије случајева из праксе. Део 
практичне наставе се реализује у лабораторији и обухвата анализе мерења глобалног сунчевог зрачења и 
инсолације на аутоматској метеоролошкој станици и рад на лабораторијској соларној електрани. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија. 
Практична настава обухвата рачунарске вежбе и идивидуалан рад студената, као и рад на рачунарима. 
Индивидуалне консултације са студентима током израде домаћих задатака и семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Домаћи задаци 30 Писмени испит 30 
Семинарски рад 20 Усмени испит 20 

 


