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ПРЕДГОВОР
Здраво! Пред тобом је комплет материјала за извођење практичних 
вежби из предмета Техника и технологија. Вежбе можеш радити са-
мостално, у пару или у мањој групи, и то током целе школске године. 
Сходно програму наставе и учења овог предмета у осмом разреду, 
највише пажње смо посветили моделима који осликавају основне 
принципе рада и конструкције електричних и електронских маши-
на и уређаја. 

Упутство је подељено у три дела: 
  У првом делу се налази 25 вежби различитих нивоа тежине, по-

моћу којих ћеш стећи практична знања у раду с електронским 
компонентама повезујући их у струјна кола на испитној плочи. 
  Вежбе у другом делу упутства ће додатно унапредити твоја знања 

из електронике. Наиме, у њима ћеш компоненте на испитној 
плочи моћи да програмираш повезујући их са џепним рачуна-
ром MicroBit. Надамо се да је твоја школа опремљена поменутим 
уређајем.
  Трећи део је посвећен пројектним задацима. Научићеш како да 

продужиш (наставиш) кабл за пренос електричне енергије и како 
да повежеш траку за LED расвету. Сазнаћеш од којих се делова 
састоји и како се саставља mBot робот, али и како да искористиш 
неке његове делове за израду робота по својој жељи.

У оквиру вежби се налазе бројни додатни задаци које можеш радити 
независно од вежби. Решавајући их, научићеш да црташ електричне 
шеме правилно користећи симболе, како ручно (у свесци), тако и у 
одговарајућим апликацијама. Научићеш и да користиш апликације 
за симулацију рада нацртаних струјних кола. 

Желимо ти много успеха у савладавању свих вежби! Ако и не успеш 
да урадиш неку вежбу како треба, не брини, јер се и на грешкама 
учи. Важно је да будеш упоран/-на и стрпљив/-а.

 Аутори
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Ред. 
бр. Kомпонентa Вредност Ознака Број 

комада Изглед Симбол

1.
Испитна плоча 

(protoboard, 
breadboard)

/ / 1 /

2. Жичани 
краткоспојници / / 10

3.

Жичани 
краткоспојници 

с крокодил 
штипаљкама

/ / 4

4. Отпорник

220 Ω

R

1

330 Ω 2

470 Ω 4

1 kΩ 1

10 kΩ 2

100 kΩ 1

5. Фотоотпорник / R 1

6. Светлећа 
диода

/ LED црвена 1

/ LED жута 1

/ LED зелена 1

/ LED плава 1

7. Прекидач / / 2 , 

8. Тастер / / 2

9. Бипер (зујалица) 6-9 V / 1

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА
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Ред. 
бр. Kомпонентa Вредност Ознака Број 

комада Изглед Симбол

10. Транзистор

/ PNP 
BD-140 1

/ NPN
BC-547 2

11. Интегрисано коло / NE 555 1

12. Електролитички 
кондензатор

10 µF

C

1

100 µF 2

13. Кућиште 
за 4 батерије 6 V / 1 /

14. Батерија 1,5 V АА 4
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Батерије из комплета се неће потрошити услед употребе у вежбама. 
Кад се заврши школска година, можеш наставити да их користиш за 
потрошаче у свом домаћинству. Кад се потроше, не заборави да их 
правилно одложиш, јер потрошене батерије представљају опасан 
отпад. Кутије за њихово одлагање ћеш пронаћи у великим маркети-
ма и  специјализованим продавницама електро-опреме или уређаја 
за осветљење. 

Правилно одлагање и рециклажа електронских компоненти је та-
кође веома важна. Ове компоненте су углавном сачињене од ме-
тала и пластике, али садрже и извесне количине тешких метала и 
штетних органских једињења (нпр. олово, живу, хром, кадмијум, бе-
рилијум, баријум, фосфор, спојеве силицијума, PVC пластику, итд.). 
Због тога електронске компоненте, као и батерије, спадају у класу 
опасног отпада. Дуготрајно излагање наведеним отровима изазива 
озбиљне болести и проузрокује генетске промене које могу да се 
одразе на будуће генерације. Међутим, ако се овакав отпад преда на 
рециклажу, постаје вредан извор многих сировина које се из њега 
могу издвојити (нпр. злато, сребро, платина и паладијум). Рецикла-
жа доводи до мањег коришћења нових сировина, чиме се смањује 
неконтролисана потрошња природних ресурса. Посебним поступ-
цима прераде може се поново употребити и до 70% оваквог отпада. 

НАПОМЕНА: 
Поред приказаних компоненти, за израду вежби ће ти требати још и 
универзални мерни инструмент (унимер, мултиметар) и мотор јед-
носмерне струје (DC мотор). Њих ћеш позајмљивати из наставнич-
ког комплета.



7

РЕДОСЛЕД ПРАКТИЧНИХ ВЕЖБИ
 Дeo I – вежбе из електротехнике и електронике

Вежба 1 – Струјно коло с отпорником и светлећом диодом ..................................................13
Вежба 2 – Струјно коло с папиром и графитом ............................................................................14
Вежба 3 – Струјно коло са светлећом диодом и прекидачем ................................................15
Вежба 4 – Струјно коло са светлећом диодом и тастером ......................................................16
Вежба 5 –  Струјно коло са две гране 

(прекидач с два положаја и две светлеће диоде) ...................................................17
Вежба 6 – Струјно коло са светлећим диодама, тастером и прекидачем .........................18
Вежба 7 –  Струјно коло са светлећим диодама и два прекидача  ........................................19
Вежба 8 – Серијска (редна) веза три светлеће диоде и прекидача .....................................20
Вежба 9 – Паралелна веза три светлеће диоде ............................................................................21
Вежба 10 – Мешовита веза светлећих диода и прекидача .....................................................22
Вежба 11 – Активирање и сигнализација рада мотора једносмерне струје ...................23
Вежба 12 – Струјно „И” коло ...................................................................................................................24
Вежба 13 – Струјно „ИЛИ” коло .............................................................................................................25
Вежба 14 – Сензор мрака ........................................................................................................................26
Вежба 15 – Сензор светлости ................................................................................................................27
Вежба 16 – Активирање аларма помоћу сензора .......................................................................28
Вежба 17 – Укључивање/искључивање светлеће диоде на додир .....................................29
Вежба 18 – Активирање зујалице и укључивање светлеће диоде на додир ..................30
Вежба 19 – Укључивање/искључивање светлећих диода на додир ...................................31
Вежба 20 – Индикатор нивоа воде .....................................................................................................32
Вежба 21 – Наизменично укључивање светлећих диода ........................................................33
Вежба 22 – Трепћуће светло ..................................................................................................................34
Вежба 23 – Реализација струјних кола на основу шема ............................................................35
Вежба 24 – Цртање шема струјних кола на основу симбола ..................................................36
Вежба 25 – Очитавање и мерење отпорности отпорника ......................................................37

ДЕО II – вежбе из програмирања и електронике

Вежба 1 – Укључивање/искључивање светлеће диоде помоћу тастера ..........................39
Вежба 2 – Преузимање функција тастера са MicroBit-а .............................................................40
Вежба 3 – Контролисање јачине светлости светлеће диоде ..................................................41
Вежба 4 – Сигнализација светлости и мрака .................................................................................42
Вежба 5 – Симулација рада семафора ..............................................................................................43
Вежба 6 – Погађање угла.........................................................................................................................44

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

Будући електричари .................................................................................................................................46
Млади декоратери ентеријера ............................................................................................................48
Мехатроничари у свету играчака .......................................................................................................49



8

РАД С ИСПИТНОМ ПЛОЧОМ
За реализацију свих вежби из комплета потребна је испитна плоча. 
За њу се још користе називи протоборд (енгл. protoboard) или бред-
борд (енгл. breadboard). Испитна плоча служи за тестирање струјних 
кола. Постоји неколико врста испитних плоча, али свака се састоји 
из унутрашњих металних веза (копчи), које омогућавају провођење 
струје, и спољашњег пластичног кућишта с отворима.

На испитној плочи, која се налази у комплету, уочићеш бројеве (од 
1 до 30) и слова (a, b, c, d, e и f, g, h, i, j). Помоћу њих лакше одређујеш 
положај отвора у које умећеш компоненте. Словима се означавају 
колоне, а бројевима редови – слично као означавање ћелија у Excel-
овој радној табели. На пример, у пресеку колоне c и реда 11, налази 
се отвор c11 (слика 1). 

Слика 1. Положај отвора c11 на испитној плочи

Ознаке редова

Ознаке 
колона
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У деловима испитне плоче оивиченим црве-
ним и плавим линијама, налазе се магистрале. 
Оне се користе за довод електричне енергије у 
струјно коло тако што се на њих повеже извор 
напајања. Обично је то кућиште с батеријама. 
Колона десно од црвене линије је позитивна 
магистрала, док је колона лево од плаве (или 
црне) линије негативна магистрала. Постоје 
по две позитивне и две негативне магистрале. 
Означене су знаковима + и –.

Унутрашњост плоче је направљена од скупова 
од по пет металних копчи. То значи да је сваки 
скуп од пет отвора који чине половину реда 
електрично повезан (колоне од a до e или од f
до j). На пример, отвор a1 је електрично пове-
зан с отворима b1, c1, d1 и e1. Међутим, он није 
повезан с отвором a2, који се налази у другом 
реду. Такође није повезан с отворима f1, g1, h1, 
i1 и j1, због тога што се они налазе на другој 
половини плоче (металне копче нису повеза-
не преко празнине у средини плоче). 

С друге стране, магистрале су повезане по це-
лој дужини плоче. На слици 2 жутим линијама 
су означени отвори који су електрично пове-
зани. 

Повезивање испитне плоче 
на извор напајања
Начин повезивања проводника од кућишта 
с батеријама до одговарајућих магистрала 
испитне плоче приказан је на слици 3. Црве-
на жица се доводи до отвора на позитивној 
магистрали, а црна до отвора на негативној. 
На тај начин су сви отвори на позитивној ма-
гистрали под напоном од 6 V (4 × 1,5 V), а на 
негативној под напоном од 0 V.

Због унутрашњег међусобног повезивања 
отвора на испитној плочи (слика 2), црвена 
и црна жица се могу уметнути у било који 
од отвора на одговарајућим магистралама. 
Најчешће су то почетни отвори одоздо или 
одозго. Слика 3. Повезивање батерија на испитну плочу

Слика 2. Скупови повезаних отвора на испитној плочи
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Уме тање компоненти у отворе на испитној плочи
Компоненте из комплета имају металне ножице које се зову игле 
или пинови (енгл. pins). Одређене компоненте имају парове ножица 
различите дужине, при чему се дуже повезују на позитивну, а краће 
на негативну магистралу.  

Испитне плоче су дизајниране тако да када се ножице компоненте 
уметну у отворе, оне бивају повезане довољно чврсто да компонен-
та не може испасти чак и ако окренеш плочу наопако. С друге стра-
не, лаганим повлачењем можеш их једноставно уклонити с плоче. 

За међусобно повезивање компоненти на испитној плочи користе 
се жичани краткоспојници (проводници).

За састављање струјних кола на испитној плочи није ти потребан 
алат. Потребни су ти само концентрација и стрпљење, јер су компо-
ненте ситне и осетљиве. 

Употреба унимера
Неке од вежби имају додатне задатке у којима се од тебе захтева да 
помоћу унимера измериш јачину струје или вредност напона. Де-
таљно упутство за његову употребу наћи ћеш у уџбенику. Не забо-
рави да се унимер приликом мерења јачине струје повезује редно 
(слика 4), а приликом мерења напона паралелно с датом компонен-
том (слика 5).

Слика 4. Редно повезивање 
унимера у струјно коло

Слика 5. Паралелно повезивање 
унимера у струјно коло

1 1
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ВЕЖБА 14
СЕНЗОР МРАКА

Потребне компоненте 
и делови:
1. Испитна плоча 
2. Светлећа диода
3. Отпорник (100 kΩ)
4. Транзистор NPN – BC 547 
5.  Жичани краткоспојник – 5 ком.
6. Фотоотпорник
7. Кућиште за батерије
8. Батерија 1,5 V – 4 ком.

Упутство за рад:
1.  Анализирај шему струјног кола приказану на слици 2 и издвој 

потребне компоненте из комплета.
2. Према датој шеми направи струјно коло на испитној плочи.

Слика 1. Изглед урађене вежбе

Слика 2. Шема повезивања струјног кола
(R1– отпорник, R2 – фотоотпорник, 
LED – светлећа диода, NPN – транзистор)

Додатни задаци:
1.  Прецртај шему са слике 2 у свеску и означи сваки симбол.
2.  Нацртај шему са слике 2 у софтверу који наставник/-ца одабере.
3.  У  веб апликацији Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) нацр-

тај графички приказ струјног кола (по угледу на слику 1), а за-
тим симулирај његов рад.

4.  Наведи неколико примера употребе оваквог струјног кола у 
свакодневном животу.



31

Потребне компоненте 
и делови:
1. Испитна плоча 
2. Светлећа диода – 2 ком.
3. Отпорник (330 Ω)
4. Интегрисано коло NE 555 
5.  Жичани краткоспојник – 9 ком.
6. Кућиште за батерије
7. Батерија 1,5 V – 4 ком.

ВЕЖБА 19
УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ 
СВЕТЛЕЋИХ ДИОДА НА ДОДИР

Упутство за рад:
1.  Анализирај шему струјног кола приказану на слици 2 и издвој 

потребне компоненте из комплета.
2. Према датој шеми направи струјно коло на испитној плочи.

Слика 1. Изглед урађене вежбе

Додатни задаци:
1. Прецртај шему са слике 2 у свеску и означи сваки симбол.
2.  Нацртај шему са слике 2 у софтверу који наставник/-ца одабере.
3.  У веб апликацији Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) нацр-

тај графички приказ струјног кола (по угледу на слику 1), а за-
тим симулирај његов рад.

Слика 2. Шема повезивања 
струјног кола
(LED1/LED2 – светлеће 
диодe, R – отпорник, 
NE 555 – интегрисано коло)
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ВЕЖБА 24
ЦРТАЊЕ ШЕМА СТРУЈНИХ КОЛА 

НА ОСНОВУ СИМБОЛА

На основу датих група симбола (слике 1-4), у свесци и у изабраном 
програму нацртај шеме струјних кола којима се симулира:
  регулисање јачине светлости диоде помоћу фотоотпорника;
  активирање аларма и сигнализације помоћу прекидача;
  укључивање светлеће диоде и зујалице помоћу прекидача 

(два независна струјна кола);
  мешовита веза три светлеће диоде (на два начина).

Слика 1

Слика 3

Слика 2

Слика 4
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Слика 1. Изглед урађене вежбе

Потребне компоненте и делови:
1. Испитна плоча 
2. Отпорник (470Ω) – 3 ком.
3. Светлећа диода – 3 ком. 
4. Жичани краткоспојник – 3 ком.
5.  Жичани краткоспојник 

с крокодил штипаљкама – 4 ком.
6. MicroBit
7. Кућиште за батерије
8. Батерија 1,5 V – 2 ком.
9.  Кабл за повезивање MicroBit-а 

с рачунаром

ВЕЖБА 5
СИМУЛАЦИЈА РАДА СЕМАФОРА

Упутство за рад:
1.  Анализирај приказ урађене вежбе (слика 1) и издвој потребне ком-

поненте из комплета.
2. Компоненте постави на одговарајућа места на испитној плочи.
3.  Повежи MicroBit на извор напајања (кућиште с батеријама), а затим 

помоћу жичаних краткоспојника с крокодил штипаљкама повежи 
испитну плочу с MicroBit-ом.

4.  У жељеном програмском окружењу (MakeCode или Mu), програми-
рај MicroBit тако да светлеће диоде на испитној плочи симулирају 
рад семафора. Време трајања црвеног и зеленог светла треба да 
буде 8 секунди, а жутог светла 2 секунде (слика 2 или слика 3).

Слика 3. Програм у MicroPython-уСлика 2. Програм у MakeCode-у

с крокодил штипаљкама – 4 ком.

MicroBit

Додатни задатак:
Струјном колу на ис-
питној плочи додај 
зујалицу, која ће сиг-
нализирати када је на 
семафору укључено 
зелено светло. 
НАПОМЕНА: води ра-
чуна о начину при-
кључивања зујалице у 
струјно коло, како се 
количина светлости 
зелене диоде не би сма-
њила.
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МЛАДИ ДЕКОРАТЕРИ ЕНТЕРИЈЕРА

Расвета има веома важну улогу у улепшавању ентеријера. Просто-
рије у којима је расвета добро осмишљена и правилно поставље-
на много су пријатније за боравак. Све више људи уместо класич-
них сијалица, лустера и лампи користи LED расвету. LED сијалице, 
рефлектори и панели не само да лепо изгледају, већ су и изузетно 
енергетски ефикасни.

Поред готових елемената LED расвете, данас су веома популарне 
LED траке. Оне могу емитовати светлост разних боја (RGB траке), 
могу се куповати по мери и постављати око слика или телевизора, 
испод полица с књигама или иза узглавља кревета.

Слика П9. Постављање LED траке

На интернету ћеш пронаћи бројне видео-туторијале о постављању 
LED трака и њиховог повезивања на извор напајања електричном 
енергијом. Оне се могу повезивати с једнополним прекидачем или 
потенциометром (димером).

Твој задатак је да са наставником/-цом и школским друговима уле-
пшаш неку од учионица помоћу трака с LED расветом. Можеш уле-
пшати и своју собу или друге делове стамбеног простора. Том при-
ликом поштуј све мере безбедности на раду о којима си учио/-ла на 
часовима технике и технологије.

Слика П10. Повезивање лед траке на извор напајања


