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Циљ предмета 

Стицање знања о системима за коришћење обновљивих извора енергије. 

Исход предмета  

Одслушан и положен испит омогућава студенту да стекне основна знања о расположивим 

ресурсима и могућностима за примену обновљих извора енергије у индустријској и 

комуналној енергетици. Упознавање са основним системима за коришћење геотермалне, 

соларне, енергије биомасе, енергије ветра и хидроенергије. Осим познавања ових система 

студент би се оспособио за пројектовање система за коришћење: 

 соларне термалне енергије, биомасе, енергије ветра и хидроенергије, 

 енергије геотермалних вода нижих температура, геотермалне енергије земље и 

инсталација са применом топлотних пумпи, 

 инсталација за коришћење биогаса.  

Садржај предмета 

Биомаса, врста и састав, топлотна моћ. Механички и топлотни поступци трансформације 

биомасе. Сагоревање, гасигикација и пиролиза биомасе. Поступци производње течног и 

гасовитог горива из биомасе.Енергија и карактеристике ветра. Компоненте ветрогенератора, 

анализа и конструкција основних делова. Анализа струјања око ротора ветротурбине. 

Прорачун и оптимизација карактеристика. Нумеричка симулација струјања око ротора 

ветротурбине. Електрични системи ветротурбине. Специфичности  топлотних пумпи. 

Левокретне топлотне машине. Топлотни извори. Сунчева енергија, начини коришћења. 

Равански пријемници сунчеве енергије.  Производња електришне енергије и топлоте из 

сунчеве енергије. Ејекторске машине. Основе о хидроелектранама. Бруто и нето пад. 

Ојлерова једначина за турбине. Троуглови брзина. Кавитација у турбинама. Пелтонове, 

Франсисове, Капланове, и цевне турбине. Избор турбина за задате хидрауличне параметре.  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

1   

Студијски 

истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања. Вежбе са израдом и одбраном пројеката. Израда, 

презентација и одбрана радова студената на задату тему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

пројектни задатак 30 усмени испт 35 

семинарски радови са 

презентацијама 

30 Укупно 100 

 


