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I ЕЛЕКТРОСТАТИКА 
 

Електростатика је део електротехнике која проучава међусобно делова-

ње непокретних наелектрисаних тела (наелектрисања), као и кондензаторе на 

које делује једносмерна електрична енергија (струја). 

 

1.1. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ 

Сваки материјал без обзира на своје агрегатно стање састоји се од 

моле-кула, а молекули од још ситнијих (не)наелектрисаних честица:  

- протона – позитивно наелектрисаних 

- електрона – негативно наелектрисаних 

- неутрона – неутрално наелектрисаних (ненаелектрисаних). 

Као што је познато, протони и неутрони налазе се у језгру атома, док 

електрони круже око њих. У равнотежном стању атома, без деловања 

спољаш-њих сила, број електрона и протона је 

подједнак. 

 

 

 

 

 

1.2. ПРОВОДНИЦИ, ПОЛУПРОВОДНИЦИ И 

ИЗОЛАТОРИ 

Према способности да проводе електрицитет материјали се деле на: 



1. Изолаторе – електрони из последње љуске атома су чврсто везани за 

свој атом, а ако се у близини нађе неко наелектрисано тело атом ће 

се деформисати. У изолаторе спадају: порцулан, лискун, гума, 

ваздух, пластика и др. 

2. Проводнике – електрони из спољашње љуске су лабаво везани за 

свој атом, крећу се од атома до атома, а под утицајем електричног 

поља почињу да се крећу усмерено. Проводници су; бакар, 

алуминијум, сребро, злато. У течностима и гасовима носиоци 

наелектрисања су јони. 

3. Полупроводници – код њих је број слободних наелектрисања већи 

него код изолатора, а мањи него код проводника. Полупроводници 

су силицијум и германијум. 

 

1.3. ПОЈАМ НАЕЛЕКТРИСАНОГ ТЕЛА 

1.3.1.НАЕЛЕКТРИСАВАЊЕ ТЕЛА И ВРСТЕ 

У било ком процесу наелектрисавања, тј. преласка одређене количине 

електрона са једног тела на друго, или унутар самог тела, долази до диспро-

порције наелектрисаних честица (протона и електрона), па тела постају или 

позитивно или негативно наелектрисана. Тело које има више електрона него 

протона наелектрисано је негативно, док тело које има мање електрона него 

протона наелектрисано је позитивно. Укупан број електрона у систему се не 

мења, јер важи закон о одржању наелектрисања. Тела се могу наелектрисати: 

трењем (пример шипке и тканине), додиром два тела или индукцијом. 

 

Процес индукције 

 

 



1.3.2.КОЛИЧИНА НАЕЛЕКТРИСАЊА 

Количина наелектрисања је мера наелектрисаности тела. Обележава се 

са Q или q. Јединица је кулон С. Најмања количина наелектрисања у природи 

је електрон (мада постоје и мање), па се свако наелектрисање може приказати 

као целобројни умножак наелектрисања електрона: 

𝑞 = 𝑁 ∙ 𝑒 = 𝑁 ∙ 𝑞𝑒 

где је 𝑒 = 𝑞𝑒 = −1,6 ∙ 10−19  𝐶, наелектрисање електрона. 

 

1.4. ПОЈАМ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА 

 

Око сваког наелектрисаног тела постоји електрично поље. Оно делује 

електричним силама на свако наелектрисано тело које се у њему нађе. 

Графички се може приказати линијама електричног поља. Линије 

електричног поља полазе из позитивног наелектрисања, а завршавају у 

негативном наелек-трисању, као што је приказано на сликама доле. Поља 

могу бити: 

- радијална – у свакој тачки има различиту јачину, правац и смер. 

Овакво поље је код тачкастог наелектрисања, површински 

наелектри-сане сфере и сл. 

- хомогена – у свакој тачки у простору око наелектрисања има исту 

јачину, правац и смер. Овакво поље је у кондензатору, површински 

наелектрисане равни и сл. 

 

 

 

 

                                  а)                                                               б) 

а) изглед радијалних поља и б) хомогеног поља 



Основна карактеристика електричног поља јесте јачина поља (Е). 

Јачи-на поља у некој тачки поља (А на слици) је бројно једнака сили (F) 

којом то поље делује на јединично пробно наелектрисање (qp) унето у тачку 

А, тј.: 

𝐸 =
𝐹

𝑞𝑝
 

 

Јачина поља је векторска величина, дакле има своју бројну вредност, 

правац и смер. Правац и смер се одређују као сила која би најкраћим путем 

деловала на пробно наелектрисање у тој тачки (из позитивног према негатив-

ном). Јединица за јачину поља је 
𝑁

𝐶
   или  

𝑉

𝑚
. 

 

1.5. СИЛЕ У ЕЛЕКТРИЧНОМ ПОЉУ. 

1.5.1. КУЛОНОВ ЗАКОН 

Тела наелектрисана различитим наелектрисањима (позитивно и 

негатив-но) међусобно се привлаче, а истим (позитивно и позитивно, односно 

негатив-но и негативно) се одбијају. Према Кулоновом закону, интензитет 

силе изме-ђу два тачкаста наелектрисања сразмеран је производу количина 

наелектри-сања, а обрнуто сразмеран квадрату растојања између њих и 

зависи још од сре-дине у којој се она налазе, тј.:  

𝐹 =
1

4𝜋 ∙ 𝜀0 ∙ 𝜀𝑟
∙

𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟2
 

где је: F – сила између два наелектрисана тела, изражена у њутнима N, 

            𝜀0 − диелектрична пропустљивост вакуума и ваздуха, 

  𝜀0 = 8,85 ∙ 10−12 𝐶2

𝑁∙𝑚2
 

          𝜀𝑟 − релативна диелектрична пропустљивост, за ваздух 1 



 

Електрична сила је векторска величина, па осим интензитета има и пра-

вац и смер, као на сликама: 

 

Под тачкастим наелектрисањем се подразумева наелектрисање тела 

чије су димензије занемариве у односу на растојање тог тела од других 

наелектри-саних тела са којима реагује. 

У систему са више тачкастих наелектрисања електричне силе делују 

између свака два наелектрисања. Укупна сила која делује на једно од наелек-

трисања једнака је векторском збиру свих сила којима сва друга наелектри-

сања делују на посматрано, тј.: 

 

 

 

 

 

 

Примењујући Кулонов закон, за јачину поља добијамо образац: 

𝐸 =
1

4𝜋 ∙ 𝜀0 ∙ 𝜀𝑟
∙

𝑞

𝑟2
 

 

1.5.2. ЕЛЕКТРИЧНИ РАД, ПОТЕНЦИЈАЛ И НАПОН 



Сваки систем у коме делују силе има могућност премештања тела из 

јед-ног положаја у други, односно да изврши електрични рад А: 

𝐴 = 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑟 =
1

4𝜋 ∙ 𝜀
∙

𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟
 

Са W је означена потенцијална енергија потребна за извршавање 

рада. 

Електрични потенцијал је бројно једнак електричној потенцијалној 

енергији коју поседује 

наелектрисање унето у посматрану 

тачку (А): 

𝑉𝐴 =
𝑊

𝑞1
    

Овај израз је дефинициони образац и важи и за радијална и за хомогена 

поља. За радијална поља може се применити и Кулонов закон, па је фотмула:  

𝑉𝐴 =
1

4𝜋 ∙ 𝜀
∙

𝑞1

𝑟
 

Потенцијал је скаларна величина. Јединица за напон је волт [𝑉] = [
𝐽

𝐶
].  

Разлика електричних потенцијала је електрични напон. То је скаларна 

величина и јединица је волт. Обележава се са U. Напон између тачака А и В 

једнак је: 

𝑈𝐴𝐵 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 

𝑈𝐵𝐴 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 

𝑈𝐴𝐵 = −𝑈𝐵𝐴 

Напон између тачака А и В није исто што и напон између тачака В и А, 

јер има негативан предзнак. 

 

1.6. ПОЈАМ КАПАЦИТИВНОСТИ 



 

Електрични капацитет или електрична капацитивност је физичка 

величина која се уводи за описивање својства кондензатора, и притом се 

дефи-нише као однос наелектрисања и напона на кондензатору. 

 

Такође, капацитет кондензатора се дефинише и као количина електрици-

тета ког треба предати кондензатору да би му се потенцијал повећао за 1 

волт. Однос количине електрицитета и напона на крајевима кондензатора за 

неки конденазатор је константан. Мерна јединица за електрични капацитет је 

фарад (F). У питању је велика јединица, па се углавном употребљава са 

одговарајућим префиксима (микро, нано, пико).  

 

1.6.1.КАПАЦИТИВНОСТ ПЛОЧАСТОГ 

КОНДЕНЗАТОРА 

 

Електрични кондензатор је део (елемент) електричног струјног кола  

којем је основно својство способност складиштења енергије у 

облику електри-чнога набоја раздвојеног прикључењем електричнога 

напона између две про-водне површине (електроде), међусобно одвојене 

непроводним слојем (елек-трични изолатор или диелектрик). Та се 

способност назива електрични капа-цитет. Кондензатор је електротехнички 

елемент, који може да сачува енергију у облику електричног поља између две 

електроде раздвојене изолатором (диелектриком). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD


 

Електрични капацитет кондензатора сразмеран је диелектричној 

пермеабилности ε изолатора и то је већи што је већа површина електрода, те 

што је мањи размак међу њима. Тако је на пример капацитет плочастог елек-

тричног кондензатора C: 

 

где је: ε0 - диелектрична константа вакуума ,  

            εr - релативна диелектрична пермеабилност, то јест релативна диелек-

трична константа која зависно од својствава материјала одређује колико ће 

пута капацитет кондензатора с неким диелектриком између плоча бити већи 

од капацитета кондензатора код којег се између плоча налази вакуум,  

            ε - диелектрична пермеабилност (или само пропустљивост) материје,  

           S - површина две једнако велике металне плоче и  

           d - удаљеност између металних плоча. 

Електрични кондензатори се разликују према врсти електричног изола-

тора (нпр. ваздух, лискун, уље, папир, пластика, стакло, керамика), те по об-

лику и изведби електрода. У неким се изведбама електроде могу помицати, 

чиме се мења електрични капацитет (променљиви кондензатори).  

Кондензатори се увелико користе у електричним струјним колима: од 

енергетских кола, преко осцилаторних кола за бежични пренос сигнала, 

до интегрисаних кола, где електрични кондензатор чини микрометарски 

танак непроводни слој између два проводна слоја полупроводника.  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Signal


1.6.2. ВЕЗИВАЊЕ КОНДЕНЗАТОРА 

 

Међусобно везивање, тј. прикључивање кондензатора може бити редно 

(серијско), паралелно и мешовито. 

 

РЕДНА ВЕЗА КОНДЕНЗАТОРА 

Редна веза представља прикључивање кондензатора код које се крај 

јед-ног кондонзатора (- пол) прикључује на „почетак“ (+ пол) другог 

конденза-тора, како је приказано на слици: 

 

Ако су капацитивности приказаних кондензатора међусобно различите, 

биће различити и напони на њима, јер је наелектрисање на сваком од 

конденза-тора у редној вези једнако. Реципрочна вредност еквивалентне 

капацитивно-сти је једнака збиру реципрочних вредности свакод од њих: 

 

 

ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА КОНДЕНЗАТОРА 



Паралелна веза представља прикључивање кондензатора код кога се + 

пол једног прикључује са + полом другог, а – пол једног са – полом другог, 

као што је приказано на слици: 

  У паралелној вези напони на сваком кондензатору су 

међусобно једнаки, па како су капацитивности различите 

различите су количине наелектрисања на сваком од њих. 

Еквивалентна капацитивност је једнака збиру капацитивно-

сти свих кондензатора паралелне везе, тј.: 

 

Мешовита веза кондензатора је комбинација редне 

и паралелне везе и користе се формуле које важе за њих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

(ЕЛЕКТРОКИНЕТИКА) 

 

Електрокинетика је област електротехнике која проучава кретање нае-

лектрисаних честица (електрона или јона), као и законитости везане за њих. 

У овом поглављу обрадићемо једносмерне струје, а у четвртом наизменичне. 

 

2.1. ПОЈАМ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

 

 

2.2. ЈАЧИНА И ГУСТИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 

 



 

 

 

Као јединица за густину струје чешће се користи [
𝐴

𝑚𝑚2] 

 

СМЕР СТРУЈЕ 

 

2.3. ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОЛА 

 

 



 
 

2.3.1. ВРСТЕ ИЗВОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

 

Основни елементи оловног акумулатора као  

електрохемијског извора електричне енергије 

 

2.3.2. ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ 

 

                    



 

 

. 

 

ЗАВИСНОСТ ОТПОРНОСТИ ОД ТЕМПЕРАТУРЕ 

 

 

2.4. ОМОВ ЗАКОН 

 

 



 

 

2.5. ПРВИ КИРХОФОВЉЕВ ЗАКОН 

 

 

 

2.6. ДРУГИ КИРХОФОВЉЕВ ЗАКОН 

 

 

 

 



Пример: 

 

 

 

2.6.1. РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА 

ПРИМЕНОМ КИРХОФОВЉЕВИХ ЗАКОНА 

 

 

Пример: 

 

 

𝐼1 = 1𝐴, 𝐼2 = 1𝐴, 𝐼3 = 2𝐴 



2.7. ВЕЗЕ ОТПОРНИКА И ГЕНЕРАТОРА 

 

РЕДНА ВЕЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еквивалентна отпорност редне везе отпорника једнака је збиру поједи-

начних отпорности свих отпорника. 

 

 



ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА 

                         

 

 

 

 

Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелне везе отпор-

ника једнака је збиру реципрочних вредности отпорности сваког отпор-

ника појединачно. 



2.8. ЏУЛОВ ЗАКОН 

 

 

2.9. ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА 

 

 

2.10. ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР 

 



 

 

2.10.1. РЕЖИМИ РАДА 

НОРМАЛНИ (НОМИНАЛНИ) РАД 

 

 

РЕЖИМ ПРАЗНОГ ХОДА 

                              



РЕЖИМ КРАТКОГ СПОЈА 

          

 

 

 

III ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

3.1. ПОЈАМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

 

Да би се дефинисао електромагнетизам, неопходно је прво дефинисати 

појам магнетизма.  

Магнетизам је појава привлачења или одбијања гвоздених предмета. 

За магнетизам је везано постојање две врсте полова. Истоврсни полови се 

одбијају, а различити се привлаче. Магнетни полови су нераскидиви, односно 

не може једно тело бити само једног пола а другог да нема. Уобичајено је да 

се полови зову северни (N) и јужни (S), из историјских разлога. Физички је 

немогуће имати једнопол, магнет са једним полом. Зато се магнет зове 

дипол, јер има оба пола. Ако би се један магнет механичким путем поделио 

на два добили бисмо 2 магнета, сваки са северним и јужним полом. И тако 

све до најситнијих делова материје. Магнете можемо поделити на: природне 

(нпр. магнетит, Fe3O4) и вештачке (гвожђе, хром, волфрам, кобалт и др.). 

Магнетизам је један облик појављивања дуалне, електромагнетске 

силе, према Максвеловим једначинама. Дуалност се огледа у чињеници да 

електрична струја (кретање електрицитета) изазива (индукује) магнетско 



поље, а да промена магнетског поља изазива електрично поље (и кретање 

слободних носилаца електрицитета, електричну струју). 

Магнетско поље је посредник узајамног деловања магнетским силама. 

Величина која карактерише магнетско поље у некој његовој тачки је 

векторска величина са смером и правцем као и интензитетом. С обзиром да 

се визуелизација магнетског поља остварује цртањем линија сила магнет-

ског поља (силницама) то се јачина поља дочарава густином линија. Већа 

густина силница означава јаче поље, а мања густина слабије магнетско поље. 

Свака линија пролази кроз магнет и за-

творена је. Усмерене су од северног ка 

јужном полу, а правац се поклапа са 

правцем тангенте на линију у свакој тач-

ки. Магнетско поље је вртложно, тј. ли-

није немају ни свој почетак ни 

завршетак. 

 

 

ОСОБИНЕ И ВРСТЕ МАГНЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

Осим природних магнета, постоје и вештачки магнети, који се деле на 

сталне магнете и електромагнете. Стални магнети израђују се од посебних 



жељезних легура (тзв. тврдих феромагнетских материјала) и трајно задржа-

вају магнетна својства. Уз сталне магнете постоје и електромагнети (намотаји 

с језгром од меког гвожђа), који су магнети само док кроз њихову завојницу 

тече електрична струја. 

Ако се нпр. магнет у облику танког штапа обеси тако да се може слобо-

дно вртети у хоризонталној равни, магнетски штап ће се окренути тако да 

једним крајем показује приближно према северу. Тај крај се назива северним 

полом магнетског штапа и означава се словом N (енг. north). Други је крај 

окренут према југу па се означава словом S (енг. south). Приближи ли се 

северни пол једног магнета северном полу слободно обешене магнетне игле, 

они ће се међусобно удаљавати. Слично се догађа и за јужне полове. Напро-

тив, северни пол магнета привлачи јужни пол магнетске игле и обрнуто. 

Последица међуделовања магнета је магнетска сила која може бити одбојна 

и привлачна. У близини полова магнета магнетске силе су најјаче. Експери-

ментом се може закључити да се магнет састоји од великог броја малих, 

елементарних магнета који чине низове, а на крајевима имају слободне 

полове N и S. Према магнетским способностима материјали се деле на: 

- дијамагнетике – магнетна пропустљивост (пермеабилност) при-

ближно једнака или мања од 1   (злато,   сребро, цинк,  силицијум, 

фосфор, водоник, племенити гасови). Те материје у макроскопским 

условима очитују се као „немагнетне” (не привлачи их магнет); 

- парамагнетике – најчешћа врста материја, хемијских елемената 

(нпр. алуминијум и кисеоник) и хемијских једињења, које обележава 

релативна магнетска пермеабилност нешто већа од 1 и на које маг-

нети веома мало делују; 

- феромагнетике - релативна магнетска пермеабилност знатно већа 

од 1 (од 1000 до 10 000), као што су жељезо,  никал,  кобалт и гадо-

линијум, те њихове међусобне легуре и нека једињења с другим еле-

ментима, а само мали број материја у којима се та четири елемента 

не појављују. Феромагнетизам настаје као последица јаких међу-

деловања (интеракција) магнетних момената атома, због чега настаје 

колективно магнетно уређење, такозвана спонтана магнетизација, 

која се с порастом температуре смањује. Због тога феромагнетичне 



материје показују јаку „магнетичност”, у спољашњем магнетном 

пољу постају индуковани магнети које затим то поље привлачи. То 

индуковано поље могу задржати неко време, па и стално (постају 

стални магнети). 

Дакле, сви материјали у природи (видљиви и невидљиви) поседују неки 

од ових облика магнетизма. 

 

ПОЈАМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

Електромагнетизам је појава магнетнога поља изазвана променама 

електричног поља, односно током електричне струје. Ту је појаву први 

уочио Мајкл Фарадеј, а теоретски разјаснио Џејмс Клерк Максвел. Електри-

чно и магнетно поље уско су повезани и свака промена једног од поља 

изазива промену другог, па се схватају као јединствено електромагнетно 

поље (електродинамика). Та су два поља у свакој тачки простора међусобно 

нормална, односно њихови вектори су под 90о. 

Дакле, електромагнетизам je област физике која проучава  електричне 

и магнетне  појаве у природи. Реч  електромагнетизам  је сложеница настала 

од две грчке речи, (ελεκτρον – ēлектрон), што значи "ћилибар" и (μαγνήτης –

 магнēтēс), што значи "магнет". Електромагнетизам повезује електростати-

ку (област која проучава само ефекте наелектрисаних честица које мирују) 

и магнетизма (који проучава само магнетне ефекте), у заједничку област која 

обухвата и интеракције између електричних и магнентих поља. Поља код 

којих се у исто време разматрају њихове електричне и магненте особине на-

зивају се електромагнетна поља, а сила којом она делују је електромагнетна 

сила. 

Електромагнетизам има кључну улогу за изглед материје како је сре-

ћемо у свакодневном животу. Електрони се распоређују око атомског јез-

гра на основу електромагнетних интеракција и тиме граде атоме који потом 

формирају молекуле. Молекули су међусобно повезани хемијским везама 

које су одређене електромагнетним особинама самих молекула. 

Електромагнетна интеракција једна је од четири основне интеракције у 

природи, док су остале три: јака нуклеарна интеракција, слаба нуклеарна 



интеракција и гравитација. Као и гравитација, електромагнетна интеракција 

исто има дугодометне ефекте које видимо у електромагнетним појавама у 

свакодневном животу. Све друге силе (на пример трење) коначно произилазе 

из ових основних сила и моментума који ствара кретање честица. Електро-

магнетна сила је одговорна за практично све феномене на нивоу вишем од 

атомског које срећемо у свакодневном животу, са изузетком гравитације. 

Грубо речено, све силе које учествују у међусобном деловању атома могу 

бити објашњене електромагнетном силом која делује на наелектриса-

на атомска језгра и електроне у и око атома заједно са тиме како ове честице 

преносе инерцију својим кретањем. Ово укључује силе које осећамо 

гурањем или вучом свакодневних материјалних предмета које потичу од 

међумолекулских сила између појединачних молекула у нашим телима и 

оних у предметима. Ово такође укључује и све облике хемијских феномена. 

Постоје разни математички описи електромагнетног поља. У класичној 

електродинамици, електромагнетна поља су описана Максвеловим једначи-

нама. Максвелове једначине повезују ефекте електричних и магнетних 

поља и дејства једних на друге. Максвелове једначине обухватају историјски 

раније познате законе: Гаусов закон, Амперов закон и Фарадејев закон. 

 

3.2. ЈАЧИНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ПОЉА 

 

Електромагнетно поље је физичко поље, односно простор око намаг-

нетисаног тела које изазивају наелектрисана тела. Оно утиче на понашање 

наелектрисаних тела у близини поља. 

Електромагнетно поље се простире бесконачно у простору и опису-

је електромагнетску интеракцију. Ово поље је једно од четири основних сила 

природе. Поље се преноси електромагнетским зрачењем. По поретку ра-

ста енергије (смањења таласне дужине) електромагнетно зрачење обухва-

та: радио таласе, микроталасе, инфрацрвено зрачење, видљиву светлост,  ул-

траљубичасто зрачење, икс зраке и гама зраке. 

Електромагнетсно поље се може посматрати као резултанта електрич-

ног и магнетног поља. Електрично поље изазивају наелектрисања која миру-



ју, а магнетно поље кретање наелектрисања (електрична струја). Стационарна 

и покретна наелектрисања се често описују као извори електромагнетног 

поља. Начин на који наелетрисања и електрична струја утичу на елетро-

магнетно поље је описан Максвелом једначинама и Лоренцовим законом. 

Максвелова теорија се темељи на следећим поставкама: 

 Свака промена магнетног поља доводи у околном простору до инду-

ковања вртложног електричног поља. Свака промена електричног поља 

доводи до индуковања вртложног магнетног поља у околном простору. 

 Електромагнетно зрачење је комбинација осцилујућег електричног и 

магнетног поља таласа. Максвелова теорија је предвидела постојање 

електромагентских таласа, као и то да су светлосни таласи само један 

облик електромагнетних таласа. Свако наелектрисање променом брзине 

кретања генерише електромагнетно поље. Ова информација се простире 

кроз простор брзином светлости и особине одговарајућег електромагнет-

ног таласа су директно везане за динамику промене кретања наелектри-

сања. 

Ако се посматра проводник кроз ког протиче електрична струја (X у 

кружићу означава да се струја креће од нас према површини коју посма-

трамо, а тачка у кружићу обрнут смер протицања струје) око проводника се 

осећају привлачне/одбојне силе, односно магнетно поље Н, индукције В, које 

је означено испрекиданим линијама сила. Линије су концентричне кружнице, 

чији је центар у проводнику. Густина линија опада са удаљавањем од провод-

ника. 

 



Јачина (интензитет) магнетног поља изражава се у А/m. Јачина поља 

око праволинијског проводника као на слици горе рачуна се по обрасцу: 

 

док би се за неке друге облике рачунао по следећим обрасцима: 

- кружна контура: 

       
- соленоид (намотај, калем): 

     

- торусно језгро: 

 



3.3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА 

 

Електромагнетска индукција (густина магнетског флукса, густина 

магнетског тока) је мера броја силница магнетског поља (магнетског тока 

или магнетског флукса,) по јединици површине окомите на магнетски ток. 

Симбол је B а СИ јединица је T (тесла). Један тесла је једнак једном веберу  

по квадратном метру (Wb/m²). Рачуна се по обрасцу: 

𝐵 = 𝜇 ∙ 𝐻 

𝐵 = 𝜇 ∙
𝐼

2𝜋𝑟
  - за праволинијски проводник, где је  

𝜇 = 𝜇𝑟∙𝜇0 магнетна пермеабилност (пропустљивост) 

μr – релативна магнетна пропустљивост 

𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7  [
𝐻

𝑚
] – магнетна пропустљивост ваздуха и вакуума. 

За кружну контуру магнетска индукција се рачуна по обрасцу: 

, 

за намотај: 

  

а за торусно језгро: 

 

 

 



3.4. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ФЛУКС 

 

Електромагнетни флукс представља број линија магнетних сила кроз 

једну затворену контуру, односно кроз њену површину. Рачуна се по 

обрасцу: 

 

СИ јединица за магнетни флукс је 

Wb (вебер), или Vs (волт секунда) преко 

основних јединица, или Tm2. 

Магнетни флукс кроз елемент нормалан 

у односу на смер магнетне индукције 

(или магнетног поља) је производ вред-

ности магнетне индукције и елементарне 

површине. Уопште, магнетни флукс је 

дефинисан скаларним производом век-

тора магнетне индукције и вектора еле-

ментарне површине. Гаусов закон магнетизма, један од четири Максвелове 

једначине, говори да је магнетни флукс кроз затворену контуру једнак нули. 

Овај закон је последица тога што се магнетни дипол не може раставити на 

елементарне полове, северни и јужни пол. 

 

3.5. МАГНЕТНО КОЛО. КАП-ХОПКИНСОНОВ 

ЗАКОН 

 

Појам магнетног кола уведен је по аналогији (сличнсти) са елек-

тричним колом, при чему се електромоторна сила (напон) E који даје елек-

трични генератор замењује са електромагнетном силом Fm, јачина струје I са 

магнетним флуксом Φ, а електрична отпорност R са магнетном отпорношћу 

(релуктансом) Rm као што је приказано на слици: 



 

 

По сличности са Омовим законом, настао је Кап-Хопкинсонов закон: 

Омов закон:  Кап-Хопкинсонов закон: 

                                

 

3.6. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА СИЛА 

 

Електромагнетна сила описује начин понашања проводника кроз кога 

протиче електрична струја, када се он нађе у магнетном пољу кога ствара 

неко друго намагнетисано тело. С обзиром да се овом проблематиком бавио 

Андре Ампер, те установио начин деловања, закон се још назива Амперов 

закон. Електромагнетна сила која се ствара при том деловању сразмерна је 

јачини струје која протиче кроз проводник, дужини проводника и електро-

магнетној индукцији поља, тј.: 

 

Као што се из обрасца види, електромагнетна сила F је векторска 

величина, а смер и правац силе, индукције и протицања електричне струје 

одређује се правилом 3 прста десне руке: 



 

Интензитет (јачина) електромагнетне силе рачуна се по обрасцу: 

 

Управо из овог обрасца је дефинисана јединица тесла: Хомогено 

магнетно поље има индукцију 1Т ако делује на 

нормалан проводник дужине 1 m силом од 1 N 

када кроз проводник протиче струја од 1А. 

 

СПРЕГ СИЛА (ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

МОМЕНТ) 

Све обртне електричне машине (електромо-

тори и електрични генератори) раде по принципу 

деловања електромагнетног момента, тј. спрега 

сила, чија је упроштена конфигурација састав-

љена од проводника и контуре у облику рама, као 

на слици: 

Сила на странице а једнака је нули, јер је синус 

угла између индукције В и струје у страници а 

једнак нули, па постоје само силе на страницама b 

и оне износе: 



F=BIb. 

Две силе на две странице b образују тзв. спрег сила, чији момент спрега 

износи: 

M=Fa 

Момент спрега тежи да окрене рам тако да магнетна индукција В пролази 

под 90о кроз његову површину: 

M=Fa=BIba=BIS=ΦmaxI 

Проивод IS назива се магнетни момент струјне контуре, а смер обртања 

контуре (обртни момент) је такав да се смер В1 најкраћим путем поклопи са 

индукцијом В. По овом принципу се обрћу ротори електричних машина. 

 

3.7. ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКА СИЛА 

 

Електродинамичка сила је електромагнетна сила која настаје делова-

њем електромагнетног поља, ког ствара један проводник са струјом, на други 

проводник са својом струјом. То значи да електродинамичка сила настаје ме-

ђусобним деловањем 2 или више проводника кроз које протичу различите 

струје.  

 

Интензитет сила износи: 



 

Ако су струје у оба проводника истог смера, као на првој слици, сила је 

привлачна, а ако су струје супротног смера, као на другој слици, сила је 

одбојна. Горње формуле представљају Амперов закон за два проводника. 

Из формуле се дефинише и јединица ампер: један ампер 1А је јачина струје 

која протичући кроз 2 дугачка паралелна проводника, која се налазе на 

растојању од једног метра, производи силу по јединици дужине од 2·10-7 N. 

 

3.8. ИНДУКОВАНА ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА У 

ПРАВОМ ПРОВОДНИКУ И НАМОТАЈУ 

 

Када се проводник нађе у магнетном пољу у њему се ствара (индукује) 

електромоторна сила (ЕМС), тј. напон, те кроз проводник протиче елек-

трична струја. Сила која се ствара између магнета и проводника делује тако 

да се проводник помера из магнетног поља магнета. 

 



По Фарадејевом закону, индукована електромоторна сила бројно је 

једнака промени флукса у јединици времена. По Ленцовом правилу, инду-

кована ЕМС има такав смер да ствара струју која се својим пољем супрот-

ставља промени флукса која ју је изазвала, па у формули за Фарадејев закон 

се ставља предзнак минус (-). 

𝑒 = −
∆∅

∆𝑡
 

Како је ∅ = 𝐵 ∙ 𝑆, промена флукса може а настане на један од два начина: 

- променом индукције ∆∅ = ∆𝐵 ∙ 𝑆 или 

- променом површине ∆∅ = 𝐵 ∙ ∆𝑆. 

 

Бројна вредност индуковане ЕМС у проводнику може да се рачуна по 

формули: 

𝑒 =
∆∅

∆𝑡
=

𝐵 ∙ ∆𝑆

∆𝑡
=

𝐵 ∙ 𝑣 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑙

∆𝑡
= 𝐵 ∙ 𝑣 ∙ 𝑙 

Смер индуковане ЕМС се одређује правилом три прста леве руке. 

Индукована електромоторна сила у намотају са N навојака рачуна 

се по формули: 

𝑒 =
𝑁 ∙ ∆∅

∆𝑡
 

 

3.9. ИНДУКТИВНОСТ КОЛА 

 

Око сваког проводника кроз кога протиче струја постоји магнетно 

поље. Флукс који потиче од сопственог магнетног поља назива се сопствени 

флукс Φs. Овај флукс је сразмеран сопственој струји. Коефицијент сразмер-

ности назива се индуктивност кола L, који зависи од врсте средине, облика 

и димензија кола. Рачуна се по формули: 

 



Јединица за индуктивност кола је хенри 1Н. 

Индуктивност торусног намотаја рачуна се на следећи начин: 

           

Индуктивност намотаја: 

 

 

 

3.10. МЕЂУСОБНА ИНДУКТИВНОСТ 

 

Када се у непосредној близини налазе два магнетна кола са својим 

струјама, флуксевима и јачинама поља (као нпр. код трансформатора), 

између њих долази до међусобног деловања магнетних поља (види слику). 



 

L21 је међусобна индуктивност и показује утицај струје првог кола на 

флукс у другом колу. Међусобна индуктивност зависи од средине, облика 

оба кола, њиховог међусобног положаја и растојања. 

Слично томе, укупан флукс кроз коло 1 је: 

 

Међусобне индуктивности кроз прво и друго коло износе: 

 

и оне су једнаке: 

 
Јединица за међусобну индуктивност М је хенри Н. 

 



Међусобна индуктивност за два намотаја као на слици горе рачуна се 

по формули: 

 

Ако знамо сопствене индуктивности првог и другог намотаја, које се 

рачунају по формули: 

 

онда је: 

𝑀 = √𝐿1 ∙ 𝐿2 

a због магнетних губитака (расипања): 

𝑀 = 𝑘 ∙ √𝐿1 ∙ 𝐿2 

где је k - коефицијент спреге, неименован је број мањи од 1 и 

зависи од растојања и положаја магнетних кола. 

 

3.11. САМОИНДУКЦИЈА И МЕЂУСОБНА 

ИНДУКЦИЈА 

 

Ако је у струјном колу успостављена струја која је промењива у 

времену i(t), онда је и сопствени флукс промењив у времену и може се 

изразити преко индуктивности кола L као: 

∅(𝑡) = 𝐿 ∙ 𝑖(𝑡) 

Како постоји промена флукса у времену, у колу се индукује електромо-

торна сила самоиндукције: 

𝑒𝐿 = −
∆∅𝑠(𝑡)

∆𝑡
= −𝐿 ∙

∆𝑖(𝑡)

∆𝑡
 

 



Слично претходном, ако су два кола индуктивно спрегнута, услед про-

мене струје у једном колу, индукује се електромоторна сила у другом, тј. 

постоји међусобна индукција: 

Како је        ∅21 = 𝑀 ∙ 𝑖1   
 

⇒ 𝑒𝑀21 = −𝑀 ∙
∆𝑖1

∆𝑡
 

∅12 = 𝑀 ∙ 𝑖2   
 

⇒ 𝑒𝑀12 = −𝑀 ∙
∆𝑖2

∆𝑡
 

 

3.12. ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ПОЉА 

 

Да би се одредила енергија електромагнетног поља може се користити 

веза као на слици: 

У струјно коло су поред извора при-

кључени прекидач, амперметар, отпор-

ник и намотај. Када се прекидач укљу-

чи кроз коло почиње да протиче елек-

трична струја. Казаљка амперметра по-

степено повећава отклон до неке вред-

ности, после чега се отклон неће мења-

ти док је прекидач укључен. То значи 

да се јачина струје у колу постепено 

повећава до неке сталне вредности. До 

успостављања сталне вредности струје у калему постоји електромоторна сила 

самоиндукције. Јачина струје кроз калем се повећава, па се за сваки нови 

прираштај флукса ∆∅ изврши већи рад. Укупан рад који се изврши је: 

𝐴 = 𝐼𝑠𝑟 ∙ ∅ 

где је 𝐼𝑠𝑟 – средња вредност јачине струје током мењања флукса. 

Енергија магнетног поља у намотају једнака је раду који је извршен 

при успостављању тог поља: 



𝑊 =
∅ ∙ 𝐼

2
=

𝐿 ∙ 𝐼2

2
=

∅2

2 ∙ 𝐿
 

Aко се неко наелектрисање креће онда истовремено постоје и електри-

чно и магнетно поље, односно постоји електромагнетно поље. Енергија елек-

тромагнетног поља представља збир енергија електричног и магнетног поља. 

  

3.13. ПРИНЦИП РАДА ТРАНСФОРМАТОРА 

 

    Трансформатор се састоји од феромагнетног језгра велике пермеабилности 

и два намотаја: примарног са N1 навојака и секундарног са N2 навојака жице. 

Када се примарни намотај прикључи на извор електричне енергије наизмени-

чне струје, услед међусобне индукције у другом намотају се индукује елек-

тромоторна сила Е2 и протиче струја. Намотаји су намотани на феромагнетно 

језгро како би се смањили губици и повећала проводност магнетног поља. 

 

    Преносни однос трансформатора (коефицијент преноса) показује однос из-

међу струја, напона и броја навојака на примарној и секундарној страни и ако 

је виши напон на примарној него на секундарној страни, јачина струје се 

понаша обрнуто, тј.: 

 



3.14. ВРТЛОЖНЕ СТРУЈЕ (ФУКООВЕ СТРУЈЕ) 

 

    Дакле, ако је флукс промењив у времену, идукује се електромоторна сила и 

струја. У масивним металним блоковима настају и тзв. вртложне (вихорне, 

Фукоове) струје, које представљају губитак енергије. Због тога се језгро тран-

сформатора израђује од танких изолованих лимова, који се слажу у пакете, 

како би се ти губици смањили 

 

 

 

 

IV НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 
4.1. ПОЈАМ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

Наизменична струја је облик електричне струје која је промењива, али 

се након одређеног временског периода наизменично понавља у истом 

облику како изгледа у првом временском периоду. Најпростији облик једног 

временског периода наизменичне струје, који се понавља и у наредним пери-

одима приказан је на слици у облику синусоиде: 

 



4.2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ  

НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА 

 

Под наизменичним величинама подразумеваћемо и разматраћемо јачи-

ну струје (i), напон (u) и електромоторну силу (e), чије се промене интензи-

тета и смера периодично мењају у времену по синусном или косинусном 

закону и можемо да их пишемо у облику: 

 

Синус је закон по коме се мења функција, а ωt је брзина промене. Под 

параметрима се подразумевају основне карактеристике наизменичних вели-

чина. У наставку ћемо разматрати параметре јачине струје, а аналогно важи и 

за остале наизменичне величине. Основни параметри су: 

 

 



 

 

 



ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОСТОПЕРИОДИЧНИХ ВЕЛИЧИНА 

Простопериодичне величине се могу представити на следеће начине: анали-

тички, графички, комплексним бројевима и помоћу обртних вектора (фазора) 

1. аналитички – ово је представљање тренутних вредности: 

 
2. графички – помоћу кривих линија (линијско представљање): 

 
3. помоћу обртних вектора (фазора): 

 



4. помоћу комплексних бројева, на три начина: 

 

 

4.3. ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ  

НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

 

У колу наизменичне струје могу да се нађу различити елементи, од 

прекидачких елемената (прекидача, осигурача, растављача и др.), регулаци-

оних уређаја итд., али нити једно електрично коло не би се могло тако нази-

вати без извора електричне енергије, проводника и потрошача (пријемника). 

За разлику од кола једносмерне струје у коме се као пријемник налази само 

електрични отпорник (кондензатор практично представља прекид кола након 

што се испразни, а намотај без промене струје само проводник), у колима 

наизменичне струје као пријемник и врста отпорника морају се узимати у 

обзир и та два елемента. Намотај се узима у обзир због самоиндукције, по 

Фарадејевом и Ленцовом закону, која се супротставља протицању струје из 

генератора, док се у кондензатору ствара електрично поље. У комплексном 



облику индуктивност намотаја и капацитивност кондензатора су имагинарне 

величине, док је отпорност активног отпорника реална вредност. Ова три еле-

мента могу да буду прикључена међусобно у различитим комбинацијама и 

везама (редна, паралелна, мешовита), а могу бити и самостални какве ћемо по 

Плану и програму Министарства просвете и проучавати. 

 

4.3.1.ОТПОРНИК У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

 

 

    



4.3.2.КАЛЕМ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

Калем (намотај) у колу наизменичне струје представља 

пропусник струја ниских учестаности, а његова реак-

тивна отпорност (реактанса) се рачуна по обрасцу: 𝑋𝐿 =

𝜔 ∙ 𝐿 = 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿. За струју јачине 𝑖 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡  напон је 

једнак:  

𝑢 = 𝑋𝐿 ∙ 𝐼𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
𝜋

2
) = 𝑈𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +

𝜋

2
) 

Из последњег израза моће се приметити да ако је у колу наизменичне 

струје само калем, напон предњачи струји за 90о. Векторски дијаграм струја, 

напона и електромоторне силе у комплексној равни приказан је на следећој 

слици: 

Максимална, ефективна и комплексна вред-

ност напона једнаке су: 

𝑈𝑚 = 𝑋𝐿 ∙ 𝐼𝑚   ,    𝑈 = 𝑋𝐿 ∙ 𝐼  ,   𝑈 = 𝑋𝐿 ∙ 𝐼 = 𝑗𝑋𝐿 ∙ 𝐼 

Збир напона и индуковане електромоторне силе на 

калему једнак је нули, а њихове максималне вред-

ности (амплитуде) по интензитету су једнаке, али су 

међусобно померене за угао од 180о и чине супротне 

векторе по смеру, тј.: 

             𝑢𝐿 + 𝑒𝐿 = 0 

𝐸𝑚 = 𝑈𝑚 

𝜑 = 𝜃 − 𝜓 =
𝜋

2
− 0 =

𝜋

2
 

                                                       𝐸𝐿 = −𝑈𝐿 = 𝑈𝐿 ∙ 𝑒−𝑗𝜃 

                                        𝑋𝐿 =
𝑈

𝐼
=

𝑈∙𝑒𝑗𝜃

𝐼∙𝑒𝑗𝜓
= 𝑋𝐿 ∙ 𝑒𝑗(𝜃−𝜓) = 𝑋𝐿 ∙ 𝑒𝑗𝜑 

Реактивна снага калема је:  

 



Графички приказ струја и напона дат је на следећем дијаграму: 

 

Прорачун јачине струје, напона, електромоторне силе и снага много је 

јеедноставнији помоћу комплексних бројева него у временском, тригономе-

тријском облику, који подразумева коришћење адиционих теорема из мате-

матике. Снага у колу са калемом је: 

𝑝 = 𝑢 ∙ 𝑖 = 𝑈𝑚 ∙ sin (𝜔𝑡 +
𝜋

2
) ∙ 𝐼𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 

При множењу претходног израза коришћене су адиционе формуле: 

𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
𝜋

2
) = 𝑐𝑜𝑠𝛼,     2𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑠𝑖𝑛2𝛼 

Максимална вредност енергије нагомилане у магнетном пољу калема 

је: 

𝑊𝐿𝑚 =
𝐿 ∙ 𝐼𝑚

2

2
= 𝐿 ∙ 𝐼2 

У току прве четвртине периоде, када је тренутна вредност снаге пози-

тивна и струја расте од 0 до максималне вредности, електрична енергија се из 

извора нагомилава у калему у облику магнетне енергије. У другој четвртини 

периоде струја у колу опада од максималне вредности до 0, снага је негатив-

на, а магнетна енергија нагомилана у калему се смањује и враћа извору. У 

трећој и четвртој четвртини се процес понавља. 



У идеалном калему (калему без губитака) долази до осциловања 

енергије између извора и магнетног поља калема. Активна снага је једнака 

нули, тј. извор не троши енергију пошто губици у калему не постоје. 

 

4.3.3.КОНДЕНЗАТОР У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

 

При свакој промени напона прикљученог на облоге кондензатора у 

колу са кондензатором ће протећи струја која је толико јача уколико је већа 

брзина промене прикљученог напона. У колу се наизменично врши процес 

претварања електричне енергије извора у потенцијалну енергију електричног 

поља кондензатора и обрнуто. Реактивни отпор кондензатора рачуна се по 

обрасцу: 

𝑋𝐶 =
1

𝜔 ∙ 𝐶
=

1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶
 

 
Ефективна, максимална и комплексна вредност напона у колу са кон-

дензатором једнаке су: 

 
Ако је у коло наизменичне струје прикључен само кондензатор, он ће 

изазвати фазни померај између напона и струје такав да струја предњачи 

напону за 90о. Како је  

𝑢 = 𝑈𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, … . . 𝑖 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
𝜋

2
), тада је: 



 

Временски дијаграм струје, напона и снаге приказан је на дијаграму: 

 

У првој четвртини периоде енергија иде од генератора према конден-

затору претварајући се из електричне енергије у енергију електростатичког 

поља кондензатора. Кондензатор се пуни, напон расте од нуле до макси-

малне вредности и енергија је позитивна. У другој четвртини периоде кон-

дензатор се празни, напон на њему опада од максималне вредности до нуле, а 

енергија се из кондензатора враћа у извор претварајући се поново у елек-

тричну енергију. У трећој и четвртој периоди процес се понавља. 

 

 



4.3.4. RLC КОЛО 

 

RLC коло представља комбинацију нека од два или сва три елемента: 

отпорника, калема и/или кондензатора, који чине укупну отпорност 

(импедансу) Z. За редно коло је: 

 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋𝐿 − 𝑗𝑋𝐶 = 𝑅 + 𝑗(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶) 

 

 

Тренутне вредности су: 

 
Временски дијаграм струја и напона приказан је на следећој слици: 

 



Векторски дијаграм, у зависности од вредности реактивних отпорности 

XL и XC приказани су на сликама: 

 

Комплексне вредности напона и струје у редној вези су: 

 
а ефективне: 

 



У колима наизменичне струје постоје три врсте снага: активна (кори-

сна) Р, реактивна (јалова) Q и укупна привидна комплексна S. Однос снага се 

приказује помоћу троугла снага (на слици), а обрасци за снаге су следеће: 

 

 

НАПОМЕНА: У случајевима кола са два елемента, подразумева се да је тре-

ћи једнак нули, а прорачун се одвија преко претходних једначина. 

 

 

4.4. ПРИНЦИП РАДА ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Принцип рада трансформатора обрађен је на крају трећег поглавља о 

електромагнетизму, те га није потребно понављати. 

 

 

 

 



V ЕЛЕКТРОНИКА 
 

Електроника је област електротехнике у којој се проучавају законито-

сти и ефекти протицања носилаца електрицитета кроз проводнике, полупро-

воднике, гасове или вакуум. У електронским колима носиоци електрицитета 

могу да се крећу унилатерално – у једном смеру. При томе, не важи линеарна 

релација између напона и струје, као што је важио Омов закон у R, L, C коли-

ма, при двосмерном кретању електрона кроз металне проводнике. 

Електроника је данас најпропулзивнија грана, не само електротехнике, 

већ технике уопште. Она је широко продрла у технологију, оплодила је и 

трансформисала. Са микроелектроником се тек увидело, колика је дубина и 

какав превратнички карактер има трећа технолошка револуција. Kомпјутери, 

"вештачка интелигенција", оптоелектроника, сензорска техника, роботика и 

сл., данас су већ уобичајени примери електронске свакодневице у многим 

областима људске делатности. Све ово указује на нужност, да се чак и инже-

њери и техничари неелектротехничке струке упознају са основама електро-

нике. 

У првом периоду развоја електронике основни елементи у електрон-

ским колима биле су вакумске или гасне електронске цеви, које су данас, за-

хваљујући развоју технологије, скоро потпуно уступиле место полупро-

водничким електронским елементима и склоповима, који имају више пред-

ности и пружају више могућности различитих техничких примена. 

 

5.1. ОСНОВЕ ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКА 

Полупроводници су чврсти материјали, чија се вредност специфичне 

електричне отпорности налази између отпорности проводника и диелектрика, 

и реда је од 103 Ωm до 10-2 Ωm. Од низа полупроводничких материјала у 

електротехничкој примени су типични силицијум и германијум. Полупровод-

нички материјали имају значајну улогу у електроници. Стога ћемо овде по-

светити одређену пажња разумевању структуре и основних особина ових 

материјала. 



5.1.1 ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ ЕЛЕКТРОНА 

Да би схватили суштинску разлику између појединих материјала (про-

водника, диелектрика и полупроводника), позваћемо се на основне појмове 

из атомске физике. Kао што је познато, атом се састоји од позитивно наелек-

трисаног језгра и негативно наелектрисаних електрона, који круже по орби-

тама око језгра, као на слици: 

 

Модел једног атома (а) и енергетски нивои усамљеног атома (б) 

 

Електрони на орбитама имају тачно одређене енергије. Да би електрон 

прешао из једне у другу орбиту неопходна му је додатна енергија, која је 

једнака разлици енергија електрона на тим орбитама (енергетски процеп). 

Орбите се обележавају словима: K, L, М, N, О, P и Q, и у свакој од њих је 

тачно дефинисан максимални могући број електрона. Идући од језгра ка 

последњој орбити, електрони су све слабије везани, тако да је електронима из 

задње орбите потребно најмање енергије за напуштање атома. Ови елек-

трони, који најлакше могу напустити атом, називају се валентни електрони. 

Посматрајмо сада шта се дешава ако се више атома приближи један другом. 

Електрони који су имали исте енергетске нивое у различитим атомима, због 

ефеката који се објашњавају у квантној механици, не могу задржати исте 

вредности енергија, већ се сваки енергетски ниво цепа на по више, веома 

блиских, енергетских поднивоа, формирајући тзв. енергетске зоне (слика 

испод). Унутар зоне, електрони имају тачно дефинисане дискретне вредности 

енергије. Укупна енергетска разлика једне зоне је мања од термичке енергије 

коју електрон има на собној температури, те се, стога, електрон лако креће 



унутар зоне. Разлика енергија појединих енергетских зона назива се енергет-

ски процеп. 

 

Илустрација енергетских зона и енергетских шупљина 

 

Величином енергетских процепа дефинисани су различити материјали. 

Наиме, код изолатора, енергетски процеп је толики да је валентном електро-

ну, који се налази у тзв. валентној зони, потребно додати велику енергију да 

би прешао из валентне зоне у зону слободног кретања - проводну зону. Сто-

га, изолатори имају веома мали број слободних носилаца наелектрисања 

(електрона), а тиме и ниску електричну проводност. За разлику од изолатора, 

код проводника се валентна и проводна зона преклапају, па постоји велики 

број слободних носилаца наелектрисања, који би, под дејством електричног 

поља, могли образовати усмерено кретање (струју). Полупроводници се 

одликују процепом чија је вредност, при нормалној температури, негде 

између оне код проводника и изолатора. Илустрација валентних и проводних 

зона, код сваког од поменутих материјала, дата је на слици: 

 
Шематски приказ енергетских зона: а) диелектрика, б) проводника, 

 ц) полупроводника 



5.1.2 СОПСТВЕНЕ И ПРИМЕСНА ПРОВОДНОСТ 

ПОЛУПРОВОДНИКА 

 

Kод чистих полупроводника, при температури апсолутне нуле, елек-

трони у валентној зони немају довољну енергију да пређу у проводну зону. 

Међутим, довођењем енергије споља (топлота, светлост,...), неки валентни 

електрони бивају способни да пређу у проводну зону. Напуштајући валентну 

зону, ови електрони за собом остављају непопуњену везу - шупљину, која се 

може третирати као елементарно позитивно наелектрисање. Настајање пара 

електрона и шупљине назива се генерација. Неки други електрон, који је 

такође напустио атом, сада може да попуни ову шупљину. Шупљину може 

попунити и неки од суседних валентних електрона, остављајући за собом 

опет ново место, односно нову шупљину. Процес попуњавања шупљина 

назива се рекомбинација. Из самог механизма генерисања и рекомбиновања 

електрона и шупљина, јасно је да су смерови кретања електрона и шупљина 

супротни један другом. Такође, сасвим логично следи, да је број генерисаних 

електрона, или шупљина (ni односно pi), у чистом полупроводнику, увек јед-

нак, и назива се сопствена концентрација електрона, односно шупљина. 

Сопствена концентрација, у неком чистом полупроводнику, може бити тачно 

одређена за дате услове. 

На крају, напоменимо да је електрична проводност чистих полупровод-

ника јако мала. Због тога се, у практичним применама, користе, не као чисти, 

већ са додатком других елемената, који се називају примесе, и који полупро-

водницима дају другачије особине. 

 

N-ТИП и P-ТИП ПОЛУПРОВОДНИКА 

Повећање електричне проводности у пракси се постиже додавањем 

одређене примесе (нечистоће) полупроводнику високе чистоће. Додавањем 

хемијских примеса чак и у траговима (10-6), постиже се знатно повећање про-

водности. Оваква проводност се назива примесна проводност полупровод-

ника. 

Чисти полупроводници, нпр., германиум (Gе) и силициум (Si), су че-

творовалентни елементи, а примесе треба да буду петовалентни или трова-

лентни елементи. Ако се чистом полупроводнику дода петовалентни елемент 



(у техничкој примени то су најчешће астатан, антимон, арсен и фосфор), који 

се сада називају донори, тада ће четири електрона из задње љуске, нпр. сили-

цијума, остварити ковалентне везе са четири електрона петовалентног еле-

мента, док ће пети електрон остати неупарен и слабо везан. Такав електрон је 

у стању да лако напусти атом. Слично, додавањем тровалентног елемента (у 

техничкој примени то су најчешће бор, галијум индијум), који се сада нази-

вају акцептори, три електрона образују ковалентне везе, док четврта веза 

остаје непопуњена, и тежи да се попуни неким електроном из суседног атома, 

на чијем месту ће остати шупљина. Зависно од врсте примесе (петовалентни 

или тровалентни елементи), разликују се N-тип, односно P-тип полупровод-

ника, респективно. 

 
Површинска шема образовања примесне проводности код силицијума:  

а) са примесом астатана, б) са примесом галијума 

 

Са претходне слике види се да су четири електрона астатана формирала 

ковалентне везе са атомима силицијума, док је пети његов електрон остао 

изван ковалентних веза, и тиме веома слабо везан са матичним атомом. 

Таквом електрону је потребна изузетно мала спољашња енергија да напусти 

свој атом и пређе у проводну зону. На тај начин добијен је полупроводник N-

типа. Посматрајући слику б, може се објаснити стварање шупљине и нега-

тивног јона. Наиме, додавањем тровалентних елемената чистом полупровод-

нику, једна веза остаје непопуњена. Та веза, као и шупљина код чистог полу-

проводника, има тежњу да буде попуњена. Због тога је потребна врло мала 

енергија неком од валентних електрона, из суседних веза, да је попуни, и 

тиме за собом остави позитивни носилац наелектрисања - шупљину. На тај 

начин добијен је полу-проводник P-типа. 



Важно је напоменути да се, и у N-типу и у P-типу полупроводника, у 

којим су главни носиоци наелектрисања електрони и шупљине, респективно, 

јављају и такозвани споредни носиоци наелектрисања. Споредни носиоци су 

за-право електрони у P-типу и шупљине у N-типу. Такође, напоменимо и то 

да је покретљивост шупљина три пута мања него покретљивост електрона. 

Под дејством електричног поља, у полупроводнику се успоставља кре-

тање електрона у смеру супротном од смера поља, и "кретање шупљина" у 

смеру поља. Наравно, имајући у виду различите знаке наелектрисања, струје, 

које су последице ових кретања, се алгебарски сабирају. 

Илустрација утицаја електричног поља на кретање електрона и шупљи-

на, дата је на слици: 

 
Kретање електрона и шупљина под утицајем електричног поља 

 

5.1.3. ОБРАЗОВАЊЕ PN СПОЈА 

 

Раније смо констатовали да су код N-типа полупроводника главни 

носиоци наелектрисања електрони, а код P-типа полупроводника главни 

носиоци наелектрисања су шупљине. 

Посматрајмо сада што се дешава приликом спајања P-типа и N-типа 

полупроводника (што се у пракси остварује доста сложенијим технолошким 

поступком од простог спајања). У том случају, како је концентрација елек-

трона у N-типу много већа него ових у P-типу, долази до дифузионог кретања 

електрона и шупљина, које има за циљ изједначење концентрација у свим 



деловима полупроводничке структуре. Значи, електрони почињу да се крећу 

од места веће ка местима мање концентрације, односно у смеру од N-типа ка 

P-типу полупроводника. Слично важи и за шупљине, које се крећу од P-типа 

ка N-типу полупроводника (слика а испод). Приликом кретања једних ка 

другим, на самој граници споја, долази до рекомбинације, односно до попу-

њавања шупљина електронима. На тај начин, око саме границе споја, обра-

зује се један слој којег су напустили и електрони и шупљине, и који сада 

представља делом позитивно, односно делом негативно наелектрисање, ре-

спективно. Kако се око споја формирало, с једне стране негативно, а с друге 

позитивно наелектрисање, у том делу се успоставља електрично поље, које 

има смер од позитивног ка негативном наелектрисању. Односно, успоставља 

се поље, чији смер је такав да се противи даљем кретању електрона, односно 

шупљина (смер кретања електрона под утицајем поља је супротан од смера 

поља). Kада интензитет поља довољно порасте да спречи кретање електрона 

и шупљина, престаје дифузионо кретање. Тада се каже да се унутар PN споја 

формирала област просторног наелектрисања (оптерећења). Разлика потенци-

јала између крајњих тачака ове области назива се потенцијална баријера. 

Њу већински носиоци наелектрисања, са једне и друге стране споја, нису у 

стању да пређу при нормалним условима (одсуство страног поља). Ово је 

илустро-вано на слици б. 

Приметимо да је успостављено електрично поље, унутар области про-

сторног оптерећења, најјаче на самој граници споја, јер се, само у тим тачка-

ма, поља од свих дипола (појединачно) сабирају (слика б). 

 
p-n спој: а) тренутак стварања, б) област просторног оптерећења 

 



На собној температури (уз уобичајену концентрацију примеса), разлика 

потенцијала ове баријере износи око 0,2V за силицијумске, односно око 0,6V 

за германијумске диоде. На крају, напоменимо да је, у претходним илустра-

цијама, претпостављено да су P-тип и N-тип полупроводника једнако (симет-

рично) допирани. 

 

5.1.4. ДИРЕКТНА И ИНВЕРЗНА ПОЛАРИЗАЦИЈА 
 

ДИРЕКТНА ПОЛАРИЗАЦИЈА  

Код директне поларизације користи се спољњи извор, чији је пози-

тивни пол прикључен на Р, а негативан на N-област (слика доле). У Р-области 

постоји много покретних шупљина, које су овде главни носиоци електрици-

тета. У N-области постоји много покретних електрона и они су главни носи-

оци електрицитета. У области додира Р и N-области формирано је просторно 

наелектрисање и на слици је означено испрекиданим линијама. Пуним лини-

јама је означена област просторног наелектрисања пре прикључивања спољ-

њог напона. Од њега потиче унутрашње електрично nоље усмерено од N ка 

Р-области, које је на слици озна-

чено ca Eu. Ако се на крајевима 

неког електричног елемента ме-

ња напон, кроз њега се мења 

струја. Зависност струје од напо-

на се назива његова струјно-на-

понска карактеристика. 

 

Унутрашње (Eu) и спољашње (Es) електрично поље  

код директне поларизације PN-споја 

 

На овако формиран РN-спој се прикључује спољни извор, који ствара 

електрично поље Еs и које је је на слици усмерено од тачке а1 ка тачки а4. 

Електрично поље Еs потискује слободне и покретне шупљине унутар Р-обла-

сти у смеру поља, тј. ка споју а-а. Покретни електрони у N-области потиску-

ју се у смеру супротном од смера поља, такође ка пресеку а-а. Уколико је 

споља прикључени напон нижи од напона потенцијалне баријере, електрично 



поље Еs се одузима од унутрашњег поља Еu. Укупно поље има смер као и 

унутрашње поље Eu, али је мање од њега Ово смањено поље мање потискује 

електроне у N-област и шупљине у Р-област, па је област просторног наелек-

трисања сужена, али струја не тече. 

Уколико је споља прикључени напон виши од потенцијалне баријере, 

спољно електрично поље је веће од унутрашњег; резултантно електрично 

поље сада има смер од тачке а1 до а4. Ово поље потискује шупљине у N-

област и електроне у Р-област. Шупљине које дођу у N-област рекомбинују 

се са електронима који се овде нормално налазе; на место рекомбинованих 

шупљина стално долазе нове из Р-области, а на место рекомбинованих елек-

трона долазе нови из металног прикључка. 

Слична појава се дешава и у Р-области: електрони који долазе из N-

области овде се рекомбинују са шупљинама које се овде нормално налазе; на 

њихово место стално долазе нови електрони из N-области, а на место реком-

бинованих шупљина долазе нове, које настају одласком електрона у метални 

прикључак. Стално кретање шупљина у смеру поља и електрона супротно од 

смера поља, које потиче од спољног извора, представља струју кроз РN-спој. 

Треба напоменути да се електрони и шупљине не рекомбинују само на 

саставу Р и N-области, то може да се деси у близини споја а-а, али може и на 

удаљеним деловима N-области. Шупљина и електрона има далеко мање него 

атома; вероватноћа да се они сретну баш на месту споја а-а је релативно 

мала, па они настављају да се крећу од овог споја. Слична појава се 

јавља са електронима у Р-области.  

Повишењем спољног напона струја нагло расте и најчешће је реда mA 

или А, мада може да има и друге вредности. На слици б) испод се види да на-

пон директне поларизације треба повишавати до неке вредности и да тек тада 

почиње да тече знатна струја. У суштини, најпре треба спољни извор да над-

влада потенцијалну баријеру у РN-споју и тек тада почиње да тече струја. 

Вредност напона Uр на слици б) назива се праг провођења РN-споја и код 

силицијума је око 0,6 V а код германијума око 0,2 V. Треба напоменути да 

постоји извесно неслагање око вредности прага провођења јер струја у 

почетку врло споро расте и тешко је одредити тачку у којој је почела да ра-

сте, па су горе наведене вредности оријентационе. Најприкладнија дефини-

ција прага провођења је вредност прикљученог напона када струја достигне 1 



% од вредности приликом нормалне употребе. На пример, ако кроз PN спој у 

пракси тече струја од 100 mA, праг провођењасе одређује код струје од 1 mA 

 
а) Протицање струје за Es>Eu и б) карактеристика PN-споја  

код директне поларизације (Up - напон провођења) 

 

ИНВЕРЗНА ПОЛАРИЗАЦИЈА 

Нека је на РN-спој прикључен спољни извор чији је позитиван пол спо-

јен са N, а негативан са Р-области, дакле обрнуто (нверзно) у односу на 

директну поларизацију. Сада електрично поље од спољног извора има исти 

смер као и унутрашње поље које потиче од потенцијалне баријере; вредности 

оба поља се сабирају. Ово појачано електрично поље још више потискује 

електроне у N, а шупљине у Р-област. Област просторног наелектрисања се 

шири и означена је испрекиданим линијама на слици Види се да ово поље 

још више удаљава електроне и шупљине од споја на месту пресека а-а и 

онемогућава њихову рекомбинацију. Струја тада практично не тече кроз РN-

спој. 

 
Проширење области просторног наелектрисања код  

инверзне поларизације PN-споја 



Видели смо раније да парови електрон-шупљина могу да постоје и у 

чистом полупроводнику. Ови парови могу да настану због загревања полу-

проводника, што се дешава већ на собној температури. Овако добијене 

шупљине у N области под дејством поља се крећу ка Р-области. Исто тако, 

ослобођени електрoни у Р-области крећу се ка N-области. Тада долази до 

њихове рекомбинације. Оваквих случајева је релативно мало и струја која 

тече је релативно мала (нпр. 1 nA код силицијума). Ова струја се назива ин-

верзна струја РN-споја јер се појављује при његовој инверзној поларизацији.  

Ако се инверзно прикључени спољни напон на слици а) повишава, неће 

доћи до повећања инверзне струје. Она зависи само од споредних носилаца 

електрицитета, чији број зависи од температуре полупроводника. Карактери-

стика РN-споја, која показује зависност инверзне струје од инверзног напона, 

приказана је на слици б). Види се да код почетног повећања инверзног 

напона долази до повећања инверзне струје. Ако се даље повећава инверзни 

напон, она остаје константна. 

 
Карактеристика  PN-споја код инверзне поларизације 

 

 

5.1.5. ПРОБОЈ PN-СПОЈА 
 

РN-спој може да буде пробијен при директној (пропусној) и инверзној 

(непропусној) поларизацији. Постоји више врста пробоја, као што су топлот-

ни, лавински, Ценеров итд. 

ТОПЛОТНИ ПРОБОЈ - Нека је на РN-спој прикључен инверзни 

напон, који је исувише висок. Због високог инверзног напона тече инверзна 

струја кроз РN-спој. Она изазива додатно загревање РN-споја јер је напон на 

њему висок, па је и снага загревања велика. Због додатног загревања РN-



споја повећава се број парова електрон-шупљина, тј. повећава се инверзна 

струја. Ове појаве се међусобно потпомажу, па стално расте температура РN-

споја. Када температура пређе дозвољену границу, долази до разарања РN-

споја. Овакав топлотни пробој се углавном јавља код германијумских диода 

јер је код силицијумских инверзна струја обично занемарљиво мала. Једна 

врста топлотног пробоја може да се јави код свих врста полупроводника; 

приликом проласка струје кроз РN-спој долази од његовог загревања; ако 

није обезбеђено одговарајуће хлађење, температура полупроводника стално 

расте и долази до његовог разарања. 

ЛАВИНСКИ ПРОБОЈ - Настаје код инверзне поларизације РN-споја. 

На собној температури у полупроводнику постоје слободни електрони. Код 

повишеног инверзног напона ови слободни електрони се убрзавају у смеру 

супротном од смера електричног поља, које потиче од спољног инверзног 

напона. Убрзани електрони ударају у атоме и предају им енергију. Примљена 

енергија у атому изазива ослобађање више нових електрона, који се такође 

крећу под дејством истог електричног поља. Ослобођени електрони се убрза-

вају и сударају се са новим атомима и производе још више слободних елек-

трона. Видимо да број слободних електрона стално расте, што подсећа на 

лавину. Нагло повећање броја електрона, који се крећу у одређеном смеру, 

значи нагло повећање струје. Повећана струја може да изазове разарање РN-

споја. 

ЦЕНЕРОВ ПРОБОЈ - дешава се код полупроводника са великом кон-

центрацијом примеса. Због велике концентрације примеса кристална структу-

ра није равномерна, па електрично поље лако извлачи електроне из атома. 

Повишавањем инверзног напона РN-споја изнад одређене границе инверзна 

струја нагло расте. Механизам овог пробоја је релативно лако објаснити. Су-

више високи инверзно прикључени напон ствара унутар полупроводника јако 

електрично поље. Ово поље насилно извлачи електроне из атома и потискује 

их у смеру супротном од смера поља. Ови усмерени електрони чине струју 

пробоја. За извлачење електрона из атома потребно је одређено електрично 

поље, односно одређен инверзни напон. Ако полупроводник има више при-

меса, постоји више могућности извлачења електрона из атома и пробојни на-

пон је нижи. На слици се види да је карактеристика РN-споја у области 

пробоја, у општем случају, доста стрма. Иначе, на нижим пробојним напо-

нима (нпр. 3 V) карактеристика је мање стрма, док је на вишим пробојним 



напонима стрмија. Ценеров пробој се јавља до око 5 V. Од 5 V до 8 V пробој 

је комбинација Ценеровог и лавинског, а изнад 8 V је лавински пробој. 

 
Карактеристика –споја у области пробоја 

 

Инверзни пробојни напон се смањује са повишењем температуре до 

око 5,5 V. На око 5,5 V пробој ни напон не зависи од промене температуре, а 

изнад ове границе расте са порастом температуре. Уколико није обезбеђена 

одговарајућа заштита, после свих врста пробоја долази до разарања РN-споја. 

Разорени РN-спој обично се понаша као кратак спој, мада се понекад понаша 

и као прекид. Интересантно је приметити да до разарања неће доћи ако се 

неком спољном отпорношћу струја пробоја ограничи на одређену вредност 

која неhе изазвати разарање РN-споја. 

 

 

5.2. ПОЛУПРОВОДНИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ 
 

Полупроводничким компонентама називамо: диоде, транзисторе, тири-

сторе и друге елементе који се производе на бази полупроводничких матери-

јала. Оне се могу, сасвим генерално, поделити у две групе: активне и 

пасивне компоненте. Активне имају особину да појачавају сигнале. Поја-

чање се врши на рачун енергије спољњег извора који напаја компоненту и 

обезбеђује јој нормалан рад. Пасивне компоненте не појачавају сигнале, али 

имају важну улогу у обради временски променљивих сигнала. 

Полупроводничке компоненте се производе као дискретне и као инте-

грисане. Дискретна компонента је елеменат од одређеног типа основног 

елемента као што су диода, транзистор итд. Интегрисана компонента је 

јединствени кристал полупроводника у коме су, посебном технологијом, 



заједно направљени основни полупроводнички елементи истог и различитог 

типа заједно са отпорницима, кондензаторима и њиховим заједничким ве-

зама. Интегрисана технологија омогућава, између осталог, да се електронска 

кола производе као јединствени монолитни комад врло малих димензија. 

Основу већине полупроводничких компонената чини спој два полупровод-

ника различитог типа: P-типа и N-типа. Kомпоненте се производе у веома 

широком спектру и за различите намене, па је и објашњење њиховог рада 

различито. Ми ћемо се задржати на основним, које су најчешће у употреби. 

 

5.2.1. ДИОДЕ 

5.2.1.1. ОЗНАКЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРОИЗВОДЊА ДИОДА 

 

Полупроводничке диоде су елементи са два полупроводничка слоја 

(слој P-типа и слој N-типа, дакле чине један PN-спој) са 2 метална прикљу-

чка. Диода се на шемама црта као на сликама а) или б). Прикључак Р-области 

се назива анода и обележава се са А, а 

прикључак N-области се назива катода и 

обележава се са К. На симболу диоде се 

одмах види у којем смеру тече струја – од 

Р ка N-области или од аноде ка катоди. 

 

Ознаке диоде 

 

Реална карактеристика силицијумске диоде има праг провођења, одно-

сно део карактеристике у којој струја практично не тече. Реална карактери-

стика силицијумске диоде има облик као на слици доле. Директна струја 

почиње да тече негде око 0,6 V и нагло расте са повишењем напона. Инвер-

зна струја код нормалних инверзних напона је толико мала да о њој прак-

тично не треба водити рачуна.  

Код германијумских диода инверзна струја може да буде знатна, јер је 

оријентационо за око 1000 пута веhа него код силицијумских. Германијумске 

диоде имају нижи праг провођења (око 0,2 V). Германијумске диоде се рела-

тивно мало употребљавају јер имају знатно лошије карактеристике од сили-

цијумских у веhини случајева. Сада се, нормално, користе само тачкасте 



германијумске диоде јер имају 

низак праг провођења и малу 

капацитивност РN-споја.  

Карактеристика герма-

нијумске тачкасте диоде има 

облик као на слици (означено 

са Ge). Посебно треба обра-

тити пажњу на поделу осе за 

струју при инверзној полари-

зацији; подела је у микро-

амперима јер се код поделе у 

милиамперима инверзна стру-

ја уопште не би видела. 

 

 

За снимање карактеристика у директном (пропусном) и инверзном 

смеру (углавном за германијумске диоде) служе шеме као на сликама: 

 
 

На слици доле уочавају се две карактеристичне тачке – прва која 

представља тзв. напон прага Vk после ког струја кроз диоду почиње нагло да 

расте, и другу тачку („прегоревање“), која представља напон којим би се уни-

штила диода из разлога што би, под његовим утицајем, дошло до непожељ-

ног повећања температуре диоде, до мере при којој полупроводници губе 

своја својства, тј долази до пробоја: 

 



Диоде се нормално производе у планарној, планарно-епитаксијалној и 

меза-технологији. 

У планарној (равној) технологији диоде се израђују на равној плочи 

па их је могуhе одједном израђивати у великом броју (нпр. 100.000). Подлога 

може да буде полупроводник Р или N-типа. На слици а) је приказан пример 

подлоге N-типа. У подлогу N типа се посебном врстом дифузије уноси при-

меса Р-типа, па се добије РN-спој. Уношење примеса дифузијом обавља се на 

температури од око 1000оС. На крају, на полупроводнике треба нанети метал-

не контакте; на њих се заварују проводници који чине спољне прикључке. 

 

 
Фазе производње диоде у планарној техници: а) подлога N–типа; б) унесена 

примеса Р-типа; в) додата N+ област и постављени метални контакти и 

прикључци 

 

Диоде такође могу да се производе у планарно-епитаксијалној техни-

ци и то нарочито ако отпорност основе треба да им буде што мања. На полу-

проводник, у овом случају N+ типа, напаравањем се наноси танак слој скоро 

чистог силицијума, па се добије слој који се назива епитаксијални (слика б). 

У епитаксијални слој се дифузијом уноси Р-примеса па се добије РN-спој (в). 

На N+ и Р-слој се наносе метални контакти; на њих се заварују проводници 

који чине металне изводе диоде. 



 
Фазе производње диоде у планарно-епитаксијалној техници: а) подлога N+ 

типа, б) нанесен епитаксијални слој, в) унесена Р-примеса и постављени 

прикључци, г) меза тип диоде 

 

Постоји више врста диода, на пример усмерачке, импулсне, капацитив-

не, мешачке, детекторске, стабилизаторске итд. 

 

 

5.2.1.2. УСМЕРАЧИ 
 

Електронски уређаји обично раде са једносмерним изворима напајања. 

Из градске мреже се добија наизменични напон који је исувише висок (220 

V). Његовим усмеравањем би се добио такође сувише висок једносмерни 

напон. Због тога је потребно наизменични напон из градске мреже најпре 

снизити помоћу трансформатора, нпр. на 10 V, а затим га помоћу усмерача 

претворити у једносмерни. Усмерачи такође постоје и у области електро-

енергетике, нпр. електрична вуча (електричне локомотиве, трамваји, итд.) 

ради на једносмерну струју. 



 
Спољњни изглед неких диода 

 

Усмерачке диоде су обично силицијумске. Германијумске диоде се 

употребљавају само у специјалним усмерачким колима, као што су детектори 

код радио и ТВ уређаја, неки мерни уређаји, итд. Усмерачке силицијумске 

диоде се обично израђују за струје од 1 А па навише. Пример усмерачке 

диоде је 1N4004 за средњу вредност струје до 1 А. Ове диоде је обично 

потребно додатно хладити. Неке од њих се могу хладити преко прикључака, 

на пример диода 1N4004, како је приказано на слици а). Топлота из диоде се 

преноси преко прикључних проводника на штампано коло које представља 

хладњак за одвођење топлоте на околину. Неке диоде имају тело са навојем 

као на слици б) и причвршћују се на хладњак помоћу навртке, а неке у обли-

ку таблете (за веома ве-лике струје, нпр. за 1000 А) као на слици в). Њихов 

хладњак се ставља са обе стране. 

 

ЈЕДНОСТРАНИ УСМЕРАЧИ 

Најједноставнији усмерач се може извести помоћу једне диоде. Прика-

зан је на слици а) испод. На примар трансформатора се доводи наизменични 

напон од 220V. На његовом секундару се добије нижи напон (нпр. 10 V), који 

се усмерава помоhу диоде и на потрошач Rp се доводи једносмерни напон. 

Наизменични напон је приказан на слици б). У позитивној полупериоди наиз-

меничног напона (од тренутка t0 до t1 на сл. а) тачка С је позитивна, а В је 

негативна. На аноди диоде је потенцијал виши него на катоди. Диода је пола-

рисана у пропусном смеру и кроз њу тече струја у означеном смеру. У нега-

тивној полупериоди наизменичног напона диода је инверзно поларисана, па 

кроз њу не тече струја. Облик струје је приказан на сл.в. Исти облик има и 

на-пон у на потрошачу Rp. Овде треба напоменути да је ефективна вредност 

усме-рене струје (или напона) једнака половини максималне, тј.  

Ief=Im/2, Uef = Um/2. 



 
a) Шема усмерача са једном диодом, б) облик наизменичног напона 

између тачака С и В, в) усмерена струја кроз потрошач,  

b) г) усмерени напон на потрошачу 

 

Код усмерача је веома важно знати колики се максимални инверзни напон 

појављује на диоди за време њеног рада. У негативној полупериоди наизме-

ничног напона (од тренутка t1 до t2) диода је инверзно поларисана и потен-

цијал у тачки С је негативан, а у тачки В позитиван. Највећи могући инверзни 

напон је једнак амплитуди наизменичног напона Um. Према томе, диода 

треба да издржи инверзни напон који је једнак амплитуди наизменичног 

напона. Коло на претходној слици даје променљиви једносмерни напон, који 



се назива пулсирајуhи. Овакав напон је обично неупотребљив за напајање 

електронских уређаја јер се они нормално напајају помоћу сталног једно-

смерног напона. Знатно бољи једносмерни напон се добије додавањем кон-

дензатора велике капацитивности, на пример 1000 μF, који је обично 

електролитски, паралелно потрошачу, као на сл.а испод. У једном делу пози-

тивне полупериоде наизменичног напона кондензатор се пуни из секундара 

трансформатора, а у преосталом времену празни се кроз отпорник Rp. 

Пуњење кондензатора почиње у тренутку t1 на сл.г када наизменични напон у 

тачки С постане виши од напона на кондензатору јер је тада диода пропусна 

поларисана. Кондензатор се пуни до тренутка t2 и напон на њему расте. 

Пуњење кондензатора је обично краткотрајно јер је отпорност у колу 

пуњења, коју углавном чини отпорност секундара трансформатора, веома 

мала (на пример 1 Ω). Пражњење кондензатора траје од тренутка t2 до t3. Кон-

дензатор се поново пуни од тренутка t3 до t4, затим опет празни итд. На овај 

начин се добије на потрошачу једносмерни напон који се мало мења. Средња 

вредност добијеног једносмерног напона је обично блиска максималној вред-

ности наизменичног напона напајања тј. U≈ Um. Смање-њем отпорности 

потрошача повеhава се струја кроз њега. Кондензатор се више испразни 

између два пуњења и средња вредност добијеног једносмерног напона поста-

је осетно нижа од амплитуде наизменичног. Таласност се повеhава па се 

једносмерни напон у појединим тренуцима знатно разликује од своје средње 

вредности. У пракси се најчешhе узима да је добијени једносмерни напон 

приближно једнак амплитиди наизменичног напона. Капацитивност конден-

затора се одређује тако да напон на њему током пражњења мало опадне. У 

пракси се обично узима да временска константа пражњења RC (R је отпор-

ност потрошача, а С капацитивност филтарског кондензатора) буде бар 5 

пута веhа од времена пражњења (у овом случају то је периода градске мреже 

која је једнака 20 ms) тј. да RC > 5Т. 



 
а) Усмерач са филтарским кондезатором; б) облик наизменичноr напона;  

в) струја кроз диоду; r) напон на потрошачу 

 

Усмерач са једном диодом се углавном употребљава тамо где је потре-

бна мала једносмерна струја (на пример 10 mA) или где је потребно да цена 



усмерача буде што нижа. На сличан начин се може направити усмерач за 

негативан једносмерни напон, када се диода и кондензатор поставе обрнуто. 

Усмерач на претходној слици има низ недостатака јер струја тече само у 

једној полупериоди и неравномерно оптерећује извор наизменичне струје, па 

се чешће употребљавају усмерачи са две или четири диоде. Као варијанта 

једностраног усмерача са две диоде понекад се прави удвостручавач напо-

на, који је приказан на слици ле-

во. Диода D1 са кондензатором С1 

чини нормалан једнострани усме-

рач за позитиван напон у односу 

на тачку В. Диода D2 и конден-

затор С2 чине једностани усмерач 

за негативан једносмерни напон у 

односу на исту тачку В. Једно-

смерни напон од тачке Е до тачке 

В је практично једнак амплитуди 

наизменичног напона. Исто толи-

ко износи једносмерни негативан напон од тачке В до тачке F. Види се да 

једносмерни напон од тачке Е до тачке F износи приближно 2Um, односно да 

се добије двоструко виши једносмерни напон.  

Удвостручавач напона се користи када је потребан виши напон и када 

је струја потрошача мала. Такође се употребљава у случају да се располаже 

само са једним секундаром на трансформатору, а потребан је и позитиван и 

негативан једносмерни напон за неки потрошач. Тада се тачка В уземљује и 

постаје маса, а напон у тачки Е је позитиван у односу на масу, док је напон у 

тачки F негативан у односу на масу. Овакав усмерач је погодан за напајање  

тзв. операционих појачавача, који захтевају позитиван и негативан напон 

напајања, а струја им је мала. Свака диода у оваквм усмерачу треба да издр-

жи инверзни напон 2Um јер је сваки усмерач засебно једнак усмерачу са 

кондензатором. 

 

 

 

 

 



ДВОСТРАНИ УСМЕРАЧИ 

Усмерач са две диоде је приказан на следећој слици под а) и б) за два 

смера наизменичне струје, док су одговарајући таласни облици приказани на 

сликана в, г, и д.  

 

 
Код овог усмерача струја тече у обе полупериоде наизменичног напона 

и то кроз једну диоду у позитивној (слика а), а кроз другу у негативној полу-

периоди (слика б). У позитивној полупериоди наизменичног напона u1 диода 

D1 је пропусно поларисана и струја i1 тече од тачке С кроз диоду D1 и 

отпорник Rp ка тачки В. За ово време диода D2 не проводи јер је напон на 

њеној аноди негативан, а на катоди позитиван. У негативној полупериоди 

наизменичног напона u1 тачка С је негативна у односу на тачку В и диода D1 

не проводи. Тачка Е је позитивна у односу на тачку В, па диода D2 проводи. 

Струја i2  тече у смеру који је обележен на слици б). Код овог усмерача у тре-



нутку t' напон u1 је позитиван и максималан, а u2 је негативан и максималан. 

Ови напони се сабирају, па је у овом тренутку инверзни напон на диоди D2 

једнак 2Um. Сличан закључак може да се изведе и за диоду D1. 

Иначе, ефективне вредности добијеног једносмерног напона и струје 

кроз диоду и потрошач су једнаке као и код наизменичног: U=0,707·Um и 

I=0,707·Im. 

Усмерач приказан на претходној слици даје такође једносмерни напон, 

који није погодан за напајање електронских уређаја. И овде треба додати 

кондензатор за филтрирање једносмерног пулсирајућег напона, као што је 

приказано на слици: 

 
а) Усмерач са две диоде и филтарским кондензатором,  

б) и в) таласни облици напона 

 

ГРЕЦОВ (ИЛИ МОСНИ) УСМЕРАЧ - Усмерач са четири диоде је 

приказан испод на сликама а) и б), а одговарајући таласни облици на сликама 

в) и г). Када је напон на секундару трансформатора позитиван, струја тече од 

тачке А, кроз диоду D2, потрошач Rp и диоду D3 ка тачки В. Када је напон на 

секундару негативан, струја тече од тачке В, кроз диоду D4, потрошач Rp и 

диоду D1 ка тачки А. Види се да је у оба случаја смер струје кроз потрошач 

исти, па је струја кроз њега једносмерна. Максимални инверзни напон (на 

пример на диоди D4 у тренутку t' је једнак Um, јер је на аноду доведен " + " , а 

на катоду "-" крај наизменичног напона. 



 
Грецов усмерач са 4 диоде и смером струје у позитивној (а) и негативној (б) 

полупериоди наизменичног напона и таласни облици наизменичног (в) и 

једносмерног (г) напона 

 

Коло на слици се такође ретко примењује у електронским уређајима па 

му се додаје кондензатор (слика а испод). Сада је напон на потрошачу равно-

мернији и у овом случају се филтарски кондензатор пуни у обе полупериоде, 

па је добијени напон ближи сталном једносмерном напону. Предност оваквог 

усмерача над двостраним усмерачем је у употреби трансформатора са једним 

секундарним намотајем. Код усмерача на слици а) једна диода треба да 

издржи инверзни напон једнак амплитуди наизменичног.  

 
а) Усмерач са 4 диоде и филтарским кондензатором,  

б) и в) облици наизменичног и једносмерног напона 

 

 



5.2.2. ТРАНЗИСТОРИ 
 

Транзистор је најважнији полупроводнички елеменат. Служи као 

основа за израду појачавача, дигиталних кола, осцилатора итд. Назив транзи-

стор је настао скраћивањем енглеских речи TRANsfer reSISTOR, које у 

преводу значе преносни отпорник. Има три прикључка: емитор (Е), базу (В) и 

колектор (С) (а). Ако се сагледа унутрашња структура транзистора, уочава се 

да садржи два РN-споја (б). Производе се најчешће у планарној техници. 

Пресек транзистора у планарној т ехници је приказан на слици в). 

 
a) Спољњи изглед транзистора, б) унутрашња структура транзистора 

и в) његов пресек у планарној техници 

 

 

5.2.2.1. ПРИНЦИП РАДА ТРАНЗИСТОРА 

 

Принцип рада транзистора биће објашњен на увећаном моделу, који је 

приказан на слици а) испод. Прва област транзистора је емитор, који је полу-

проводник N-типа и обично има велику концентрацију примеса. Друга област 

је база, која је полупроводник Р-типа и код које је концентрација примеса 

знатно мања него код емитора; област базе је такође знатно ужа него код 

емитора и колектора. Трећа област је колектор, која је полупроводник N-

типа; концентрација примеса у њему је мања него у емитору. 



Између емитора и базе је један РN-спој, док је други између базе и 

колектора. РN-спој емитор-база је директно поларисан извором ЕВЕ, а РN-

спој база-колектор је инверзно поларисан извором ЕСЕ. 

 
а) Компоненте струје кроз NPN транзистор, б) симбол транзистора 

 

У емитору су електрани главни носиоци електрицитета, а у бази су то 

шупљине. Када се РN-спој између емитора и базе пропусно поларише, кроз 

њега протиче струја. Електрони из емитора се крећу ка бази, а шупљине из 

базе ка емитору, па се струја састоји од две компоненте: прву чине шупљине 

које из базе прелазе у емитор, а другу електрони који из емитора прелазе у 

базу. Шупљине које из базе прелазе у емитор рекомбинују се са електронима 

у емитору. Због мале концентрације примеса у подручју базе, у њој постоји 

мало слободних шупљина; због тога мало их прелази у подручје емитора, па 

је ова компонента струје мала. 

Другу компоненту струје чине електрони којих у емитору има веома 

много и који прелазе у базу. Мањи део електрона убачених из емитора се 

рекомбинује са шупљинама у подручју базе, јер је подручје базе веома уско, а 

већи део наставља да се дифузно креће ка другом РN-споју. Други извор ЕСЕ 

ствара електрично поље, које је усмерено од колектора ка бази. Ово поље за-



хвата електроне из базе и усмерава их ка колектору (сакупљачу). Електрони 

настављају да се крећу ка металном спољном прикључку колектора и затим 

се крећу проводником ка извору ЕСЕ. На овај начин су електрони, који су 

кренули из емитора, "преварени" и усмерени ка колектору. 

На слици се види да већи део електрона, који су кренули из емитора, 

долази у колектор, а мањи део се рекомбинује у бази. Да би се ово постигло, 

потребно је да је концентрација примеса у бази релативно мала и да је 

ширина базе знатно мања од дужине пута на којем се нормално оствари 

рекомбинација. У оваквим условима електрони he ретко сусретати шупљине 

на свом путу па веhина ћe проhи кроз подручје базе. 

Види се да је потребан један извор (ЕВЕ) да потисне електране из 

емитора у подручје базе, док је други (ЕСЕ) потребан да их повуче из подручја 

базе ка колектору. 

На кретање електрона највише утиче први извор (ЕВЕ) и од њега 

највише зависи колико he електрона да крене из емитора. Други извор (ЕСЕ) 

служи за њихово прикупљање у подручју базе и мало утиче на укупан број 

електрона који се креhу кроз транзистор.  

Електрони се не рекомбинују у подручју колектора, него настављају 

пут ка металном прикључку колектора, затим се крећу кроз проводнике и 

извор напајања Ес и улазе поново у емитор. 

Из наведеног излагања се уочава основно својство транзистора, тран-

зисторски ефекат, тј. да се помоhу малог улазног напона између базе и 

емитора или мале улазне струје базе управља знатно већом излазном струјом 

која тече кроз колектор. Ако се улазни напон мало повећа, тада, због 

повећања напона директне поларизација између базе и емитора, из емитора 

крене знатно већа количина електрона. Мали део тих електрона се реком-

бинује у бази, а већи део доспева у колектор па се колекторска струја много 

повећа. Исти принцип може се применити на струје базе и колектора: ако се 

улазна струја (струја базе) мало повећа (нпр. за 1 mA), излазна струја (струја 

колектора) повећа се знато више (нпр. за 100 mA). Промена улазне струје или 

напона изазива велику промену излазне струје, па се помоћу транзистора 

може направити појачавач (појачавач је електронски уређај који на свом 

излазу даје већу промену напона или струје од улазне промене).  



Треба напоменути да поред напред наведених струја постоје и струје 

које потичу од споредних носилаца електицитета. Оне нису нацртане на 

слици, јер су код силицијумских транзистора занемарљиво мале. 

Приказиваље транзистора као на слици а) ретко се примењује јер је 

неподесно за често цртање. Уместо њега црта се симбол транзистора, који је 

приказан на слици б). На овој слици је нацртан симбол NPN транзистора. 

Код PNP транзистора је емитор полупроводник Р-типа, база N-типа, а 

колектор опет Р-типа. Принцип рада овог типа транзистора може се видети 

на слици а) доле, а његов симбол на слици б). Објашњење је исто као и код 

NPN транзистора, само су струје и напони обрнутог смера, а електрони и шу-

пљине су заменили места. 

Речено је да струју кроз транзистор чине електрони и шупљине. Због 

тога се ови транзистори често називају биполарни транзистори. 

 
а) Компоненте струје код PNP–транзистора и б) његова ознака 

 

 

 

 



5.2.2.2. ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ СТРУЈА У 

ТРАНЗИСТОРУ 

 

Видели смо да се како се транзистор црта симболом. Кад му се при-

кључе спољни извори за пола-

ризацију, добија се коло као на 

слици лево: 

Такође смо видели да се струја 

базе и емитора састоје од две 

компоненте. У даљем излаrању 

две компоненте струје емитора 

или базе називаhе се једностав-

но: струја емитора или струја      

          базе. На слици се види да струја   

          емитора излази, а струје базе и   

колектора улазе у транзистор. Збир струја базе и колектора једнак је емитор-

ској струји:  

 
Видеhемо касније да је струја базе око 100 пута мања од струје 

колектора или емитора и да се у односу на њих може занемарити; исто тако 

се може сматрати да су струје емитора и колектора приближно једнаке. 

Транзистор се користи у разним електронским колима, чији елементи 

треба да се прорачунају. Због тога се морају дефинисати карактеристичне 

величине транзистора.  

Код неких кола је улазна струја IЕ, а излазна Ic. Њихов количник се обе-

лежава са h21B и назива се коефицијентом једносмерног струјног појачања: 

 
Струја Ic је увек мања од струје IЕ, па је и коефицијент струјног поја-

чања h21B увек мањи од јединице. Типична његова вредност је 0,99, мада 

може да буде већа или мања.  

Шема NPN–транзистора с 

изворима напајања 



Улазна струја на слици је струја базе Iв. а излазна струја колектора Iс. 

што је у пракси најчешћи случај. Коефицијент овог једносмерног струјног 

појачања се обележава са h21E и износи: 

 
Струја Iс је знатно већа од струје Iв, па је коефицијент h21E знатно већи 

од јединице. Типична вредност је око 100, мада може да буде и већа и мања. 

Такође, постоји велика разлика вредности струјног појачања код различитих 

примерака исте врсте транзистора. Поред наведeних струја, треба поменути 

инверзну струју колекторског споја Iсво. која тече код инверзне поларизације 

споја база-колектор, као на слици а): 

            
а) Дефиниција инверзне струје колекторског споја и б) струје ICEO 

 

Већ раније је поменуто да је инверзна струја силицијумског РN-споја 

занемарљиво мала. Нпр. код транзистора ВС 107 је типично 200 рА, док код 

транзистора за веће снаге може да буде знатно већа (нпр. код транзистора 

2N3055 износи око 200 μА). Струја Iсво се удвостручава при сваком повише-

њу температуре РN-споја за око 10 °С. У нормалним радним условима, тако 

повећана струја Iсво практично не утиче на рад силицијумских транзистора. 

Треба напоменути да струја Iсво знатно утиче на рад германијумских транзи-

стора и да је код њих око 1000 пута већа. 

Уколико се база остави отворена (б), кроз транзистор тече cтpyja lСЕО 

која износи оријентационо око 50 nA и њен утицај је обично занемарљив код 

силицијумских транзистора. Њену вредност произвођачи обично и не дају, 

али је према једначинама за струјно појачање приближно једнака h21Е · Iсво. 



РNР-транзистор са прикљученим изворима напајања је приказан на 

следећој слици: 

 

 Види се да сви напони и стру-

је имају супротан смер од смерова 

код NРN транзистора. За РNР-тран-

зисторе важе једначине које су изве-

дене за NPN. У пракси се нормално 

употребљавају NРN-транзистори, a 

PNP се употребљавају тамо где NPN    

       не могу.   

У неким колима се употребљавају 

оба типа, који се међусобно надопуњују. 

 

Транзистор је нелинеарни елеменат, чије се карактеристике не могу 

верно изразити једначинама, мада се помоћу њих решавају многа транзистор-

ска кола. Особине транзистора се знатно верније могу сагледати из његових 

rрафичких карактеристика, које се добијају мерењем. 

Код транзистора је, у принципу, потребно познавати улазне, преносне и 

излазне карактеристике. Улазне карактеристике представљају међусобну 

зависност између улазних величина (нпр. зависност улазне струје од улазног 

напона) уз утицај осталих величина транзистора. Обично се за време сни-

мања улазне карактеристике остале величине одржавају константним. При-

мери снимљених карактеристика транзистора приказани су на следећим 

сликама: 

   

Шема PNP–транзистора с 

изворима напајања 



а) Улазне карактеристике транзистора за две вредности напона UCE, б) 

Карактеристика транзистора за константну струју базе, в) Излазне 

карактеристике транзистора 

 

5.2.2.3. ТРАНЗИСТОРИ СА ЕФЕКТОМ ПОЉА 
 

Код транзистора са ефектом поља протицање струје се контролише по-

моhу електричног поља, којег ствара прикључени напон на управљачкој елек-

троди. Оригинални назив за ову врсту транзистора на енглеском језику је 

Field Efect Тransistor, који се често пише скраћено као FET. За њега се може 

такође у литератури сусрести назив униполарни транзистор, јер струју кроз 

њега чини само једна врста носиоца - електрони или шупљине. 

Прва врста која ће бити обрађена су спојни транзистори са ефектом 

поља који се скраћено називају FET-ови. Пресек фета је приказан на слици а). 

Има проводни канал N-типа на којег су прикључене две електроде, које се 

називају сорс и дрејн. На слици б) је приказан графички симбол фета. Има 

такође контролну област Р-типа. која 

је директно спојена са каналом N-

типа. па одатле потиче назив спојни; 

на њу је прикључена електрода која 

се зове гејт. Оригинални називи ових 

електрода су на енлеском језику 

source, drain и gate и у преводу значе 

извор, одвод и врата. Електрони се 

крећу од сорса ка дрејну, а помоћу 

гејта се контролише њихов проток.   

Између дрејна и сорса се прикљу-  

чује извор напајања ЕD. Позитиван  

крај напона напајања прикључује  

се на дрејн, а негативан на сорс. 

Између гејта и сорса се прикључује други извор ЕG, чији се позитиван крај 

прикључује на сорс, а негативан на гејт. Карактеристика је приказана на 

слици: 

а) Пресек FET-a са каналом 

N-типа и прикљученим напо-

нима, б) његова ознака 



 
FET-ови се производе планарном технологијом. Пресек стварног фета 

има облик као на слици а) доле. На слици б) је приказан облик полупровод-

ничке плочице фета BF245 са контактима за прикључивање проводника. При-

мери спољњих облика фета који се често сусрећу у пракси је приказан на 

слици в). Иначе, дозвољени напон између сорса и дрејна обично може да бу-

де до 30 V, снага до 300 mW; максимална струја се обично не даје, него стру-

ја која тече за напон UGs =О V; она обично иде од 2 mA до 20 mА. 

 
a) Пресек FET–а у планарној техници, б) облик полупроводничке 

плочице, в) примери спољњног облика FET-а 

 

Поред описаног N каналног FET-a постоји такође Р-

канални, код којег је канал од полупроводника Р типа, а гејт N 

типа. Сви напони и струје имају смер супротан смеру код N-

каналног фета. Ређе се производи од N-каналног. Његов симбол 

је приказан на слици. 

 



ФЕТОВИ СА ИЗОЛОВАНИМ ГЕЈТОМ (МОSFЕТ-ови) 

Поред спојних транзистора са ефектом поља постоје и транзистори са 

ефектом поља са изолованим гејтом или скраћено IGFET-oви, где IG озна-

чава изоловани гејт. У пракси се много чешће употребљава назив МОSFЕТ-

ови, где MOS представља скраћеницу од енглеског израза Metal Oxide Semi-

conductor, што у преводу означава три слоја: метал - оксид – полупроводник. 

Постоје две врсте MOSFET-oвa: са индукованим и с уграђеним кана-

лом. MOSFET са индукованим каналом нормално не садржи проводни 

канал када је напон на гејту једнак нули. Прикључивањем одговарајућег на-

пона на гејт образује се канал и тада струја кроз њега може да тече. Функцио-

нални пресек MOSFET-a са индукованим каналом N-типа је приказан на 

слици: 

 
Пресек MOSFET–а с индукованим каналом N–типа 

 

Основни материјал је подлога Р-типа. На њој се дифузијом формирају 

две области са великом концентрацијом N-примеса, па се добију две N+ 

области. Једна N+ област чини сорс, а друга дрејн. На површину полупровод-

ника, између сорса и дрејна, наноси се слој силицијум-диоксида који служи 

као изолатор између канала и гејта. На силицијум-диоксид се наноси слој 

метала који служи као гејт. Гејт мора делимично да прекрије сорс и дрејн, тј. 

да обезбеди да канал допире до обе поменуте електроде. На N+ области се 

такође наносе слојеви метала који служе као прикључци за сорс и дрејн. 

Уколико између електрода MOSFET-a нису прикључени никакви напон 

и, око сорса и дрејна се формира област просторног наелектрисања (слика): 

 

Ако је напон између гејта и сорса 

једнак нули, електрони не могу да 



се креhу од сорса ка дрејну јер се између њих налази Р-област. Да се подсе-

тимо, у Р-области су шупљине главни носиоци електрицитета. Ако се напон 

на гејту повишава у позитивном смеру у односу на сорс, долази до форми-

рања канала на површини полупроводника, као на слици: 

 

 Позитиван потенцијал на гејту 

привлачи из Р-области споредне 

негативне носиоце електрицитета - 

електроне, који се гомилају на по-

вршини полупроводника. Нагоми-

лани слој електрона на површини 

полупроводника омогућава крета-

ње електрона од сорса ка дрејну, тј. представља накнадно формирани 

(индуковани) канал. До формирања канала не долази одмах, него после 

неког минималног напона између гејта и сорса. Овај напон се назива напон 

прага. Ако се позитиван напон на гејту одржава константним, а повишава 

напон између дрејна и сорса, повећава се струја кроз канал и он се понаша 

као отпорник. Даљим повишењем напона између дрејна и сорса шири се 

област просторног наелектрисања и сужава се канал у близини дрејна као на 

слици: 

 

У овој области са повише-

њем напона између дрејна и сор-

са се не повећава струја кроз 

канал, него остаје приближно 

константна. Ово је такође област 

засићења.  

 

 

 

 

Излазне карактеристике се снимају на начин који је сличан снимању 

карактеристика спојног фета, само се овде напон гејта мења од нуле ка пози-

тивним вредностима. Пример излазних карактеристика је приказан на слици 

а) доле. У области лево од исцрткане границе, MOSFET се понаша као отпор-



ност и ова област се често назива триодном. Област десно од ове границе се 

назива област засиhења и она се користи када МОSFЕТ ради као појачавач. 

Још више удесно би се налазила област пробоја, која се овде неhе разматрати 

јер је слична претходним. 

  
а)                                                              б) 

MOSFET са индукованим каналом има такође преносну карактери-

стику, ID = f(UGS) која је приказана на слици б). Види се, да струја дрејна не 

тече док напон гејта не порасте преко напона прага UGST. Даљим порастом 

напона гејта, струја расте. Напон прага је обично од 1 до 6 V. 

MOSFET с индукованим каналом може такође да буде Р-канални. Тада 

су сви напони и струје обрнутог смера у односу на N-канални MOSFET. 

Шематска ознаке за MOSFET са индукованим каналом N-типа је приказан на 

слици а), а за Р-канални на слици б). Овде је интересантно приметити да 

стрелице не показују смер струје, него РN-спој између подлоге и канала. 

 
 

Обе варијанте MOSFET-a са индукованим каналом се много користе у 

дигиталним интегрисаним колима јер заузимају мало простора на полу-

проводничкој плочици. 

 



5.2.3. ТИРИСТОРИ 

Тиристори су полупроводнички прекидачки елементи код којих су оби-

чно радни напони и струје релативно велики (нпр. 500 V и 20 А. али моrу да 

иду чак до 4000 V и 4000 А). Углавном се употребљавају у области 

енергетске електронике, као на пример у усмерачима велике снаге, у колима 

за реrулацију већих струја и напона, за реrулацију брзине обртања електро-

мотора, за реrулацију осветљења итд.  

Постоји више електронских елемената који се називају заједничким 

именом тиристори. То су: триодни тиристор (често се означава као SCR, што 

представља скраћеницу од енглеског назива Silicon Contro/led Rectifter - што 

у преводу значи силицијумски контролисани усмерач), двосмерни триодни 

тиристор (триак), диак, тетродни тиристор, четверослојна диода итд.  

Најчешће коришћеии тип тиристора је триодни тиристор. Триодни 

тиристор је састављен од четири полупроводничка слоја који су наизменично 

поређани па чине три РN-споја као на cлици a). Триодни тиристор има три 

прикључка: аноду А, катоду К и гејт G. Четири полупроводничка слоја тири-

стора се моrу поделити на два дела по три слоја, као на cлици б). Сваки део 

чини по један еквивалентни транэистор; горњи транзистор је PNP, а доњи 

NPN типа, који су повезани као на cлици в), на којој је приказана еквива-

лентна шема тиристора. Иначе, званична ознака за триодни тиристор је 

приказана на cлици г). Његов типичан спољни изглед је приказан на cлици д), 

мада неки типови имају облик транзистора, док тиристори за велике снаге 

моrу бити у облику велике таблете пречника око 60 mm итд. Овде треба 

посебно напоменути да су код ових еквивалентних транэистора сви слојеви 

релативно дебели, тако да не постоји изразито уска база која би омоrућила 

велико струјно појачање. 



 
а) Структура триодног тиристора, б) разлагање основне структуре на два 

дела по три слоја, в) еквивалентна шема тиристора састављена од два 

биполарна транзистора, г) графичка ознака за триодни тиристор,  

д) пример изгледа тиристора 

 

Принцип рада триодног тиристора је најлакше разумети помоhу екви-

валентне шеме и извора напајања, који су приказани на следећој слици: 

 
Триодни тиристор са потрошачем 



Ако се на аноду тиристора прикључи позитиван напон у односу на 

катоду, кроз њега неhе тећи струја. Да би горњи РNР-транзистор проводио, 

потребно је да тече побудна струја из његове базе. Да би доњи NPN транзи-

стор проводио, потребно је да побудна струја тече у његову базу. Уколико у 

базу NРN-транзистора није доведена никаква спољња струја, он не проводи. 

Види се да су оба еквивалентна транзистора непроводна, па је триодни 

tиристор у стању директног непровођења (директно је поларисан, а не 

nроводи).  

Ако се при позитивној поларизацнји аноде на гејт доведе струја из 

неког спољњег извора, тада ова струја тече кроз спој база-емитор NРN-

транзистора. NРN-транзистор почиње да nроводи па тече струја од његовог 

колектора ка емитору. Ова струја тече из базе PNP транзнстора, па и он 

почиње да проводи; његова колекторска струја тече у базу NРN-транзистора 

повећавајући његову колекторску струју. Повећањем колекторске струје 

NРN-транзистора још више се повећава колекторска струја PNP транзистора 

итд.  

Видимо да се струје кроз еквивалентне транзисторе повећавају само 

после почетног довођења струје на гејт. Процес повећавања струја је веома 

брз (често се каже да је кумулативан) тако да за кратко време она достиже 

максимум и оба транзистора долазе у стање засићења и тиристор се налази у 

проводном стању. Струја кроз тиристор је ограничена само спољним колом 

(нпр. отпорником R). Уколико не постоји спољња отпорност за ограничење 

струје, она прекомерно расте и уништава тиристор.  

Карактеристика триодноr тиристора (зависност његове главне струје IT 

која тече од аноде ка катоди, од напона између аноде и катоде UD) је прика-

зана на слици. Ако се пове-

ћава напон директне полари-

зације између аноде и катоде, 

кроз тиристор тече нека мала 

струја цурења, која је обично 

око 1 mА, мада код тири-

стора за веома велике струје 

(нпр. за 1000 А) може да   бу-   

де знатно већа (нпр. 50 mA). 
Карактеристика триодног тиристора 



Струја цурења је на сл. обележена са ID; слична струја цурења такође тече код 

инверзне поларизације и она је обележена са IR· Обе струје цурења су зане-

марљиво мале и карактеристика лежи на хоризонталној оси. 

Поред стандардних триодних тиристора, постоји њихова посебна врста 

код које се може прекинути главна струја довођењем негативног напона на 

гејт. Негативни напон гејта извлачи шупљине из доње Р-области. Доњи NРN-

транзистор престаје да проводи, а са њим и горњи PNP. Струја престаје да 

тече кроз тиристор. Ова врста триодних тиристора се назива искључни 

тиристор, док се у иностраној литератури често означава као GTO тиристор 

(Gate Turn off- искључивање гејтом). Ова врста тиристора има неколико пута 

већу окидну струју гејта. Садашњи искључни тиристори могу да контролишу 

знатно већу главну струју од неколико хиљада ампера. 

Двосмерни тиристори могу да nроводе у оба смера. Диак има два 

краја и може да проводи у оба смера. Триак је двосмерни триодни тиристор, 

који такође може да проводи у оба смера, али се његово провођење може 

контролисати преко треће електроде - гејта. Триак се много чешће користи. 

Састоји се од два супротоно везана еквивалентна једносмерна триодна тири-

стора. Један еквивалентни тиристор проводи у једном смеру, а други у дру-

гом. Унутрашња структура триака је приказана на слици а), док је његов 

графички симбол приказан на слици б). Његова три краја се означавају као 

главни прикључак 1 (MT1), главни nрикључак 2 (МТ2) и гејт (G). Каракте-

ристике напонског пробоја у оба смера су приказане на слици в). и то за 

индуктивно оптерећење или индуктивни извор напајања. 

 
а) Структура триака, б) ознака триака, в) карактеристика триака 



Диак има два краја потпуно једнака. Састоји се од три слоја, као на 

слици а), док му је графички симбол приказан на слици б). По унутрашњој 

грађи је сличан биполарним транзисторима, само је симетричан и база нема 

прикључак. Приликом повишења напона на његовим крајевима преко одре-

ђене границе долази до пробоја и смањења напона на диаку, као на слици д). 

Пробој може да се изведе у оба смера. Види се да пробој не наступа нагло и 

да се диак после пробоја понаша као елеменат са негативном отпорношћу, 

што значи да се повећањем струје снижава напон. 

 
а) Структура диака, б) његова ознака, в) и г) ознаке диака,  

д) карактеристика диака 

 

 

5.3. ЛОГИЧКА КОЛА 
 

Логичко коло је електронски склоп састављен од прекидачких елеме-

ната и има бар један улаз и бар један излаз. Оваква кола се користе за обав-

љање рачуна у Буловој алгебри. Логичка кола се могу конструисати од пре-

кидача, релеја, диода или оптичких елемената. Никола Тесла је први затра-

жио патенте за електромеханичко И (AND) логичко коло 1899. године. Клод 

Шенон (Claude E. Shannon) је увео коришћење Булове алгебре у анализи и 

дизајну прекидачких кола 1937. године. Волтер Бот (Walther Bothe), пронала-



зач тзв. подударних кола, поделио је Нобелову награду за физику 1954. год. за 

прво електрично И коло направљено 1924. године. 

 
Блок-шема логичког кола са 3 улаза и једним излазом 

 

5.3.1. КОНСТРУКЦИЈА ЛОГИЧКИХ КОЛА 
 

Први корак у разумевању практичног кола је успостављање везе између 

апстрактних концепата '1' и '0' (нула — или било које име дато за ова два 

стања) и како су приказани у реалном, аналогном, колу. Они су обично пред-

стављени као различити напони, мада су понекад представљени различитим 

јачинама струја. 

Референтна тачка за напон мора бити одређена унапред, најчешће је то 

уземљење, мада се у неким случајевима користи разлика напона. У случају 

уземљења, на пример, распони дозвољених напона се морају унапред знати. 

У RS-232 стандарду нпр. ови распони су од -15 до -3 V (логичко '1'), и од +3 

до +15 V (логичка '0'). 

Након овога, мора се одредити тзв. 'логички поларитет'. На пример, при 

интерпретирању значења општеприхваћена је позитивна логика, где је најви-

ши напон придружен логичкој јединици (1). Транзистор-транзистор логика 

(ТТЛ) користи логику према оваквом договору. Са друге стране, раније спо-

менут RS-232 стандард користи тзв. 'негативну' логику. 

Логичка кола се могу конструисати од релеја и прекидача. Мада је 

полупроводничка електронска логика присутна у већини примена, релеји и 

прекидачи се још увек користе у неким индустријским применама и у настав-

не сврхе. У овом делу, различити типови логичких кола су илустровани са 

цртежима њихових релејских и прекидачких имплементација, мада треба 

имати на уму да су они електрично гледано другачији од њихових полупро-

водничких еквивалената. 



 
Шема логичког И кола 

 

5.3.2. ВРСТЕ ЛОГИЧКИХ КОЛА 
 

Постоје три основна типа логичких кола која реализују три основне 

логичке функције, а то су И (AND), ИЛИ (OR) и НЕ (NOT) коло. Са овим ко-

лима је могуће конструисати друге логичке функције, као што су 

НИ (NAND), НИЛИ (NOR), ЕКСИЛИ (XOR) и НЕКСИЛИ (XNOR). Ова ко-

ла не изгледају логичан избор, али се због једноставније конструкције сложе-

них логичких израза баш нека од њих често користе. Управо је НИ коло 

најједноставније за реализацију, односно са тим колом се конструишу 

логички склопови који садрже најмање транзистора и самим тим су најмање 

површине полупроводничке плочице силицијума. Помоћу НИ кола је могуће 

конструисати НЕ коло, па и И коло, а применом Де Морганових правила и  

ИЛИ коло. Дакле сва сложена логичка кола (логички изрази) се могу реали-

зовати применом само једног, НИ основног кола (основне функције). Такав 

начин обезбеђује униформност и једноставност логичког пројектовања, а 

програмабилна логичка поља (ПЛА) су баш тако реализована. 

 

И (AND) логичко коло 

Први пример је И коло, које реализује логичку функцију чија је  табли-

ца истинитости приказана на десној страни испод. Буловска И функција се 

може имплементирати са два редно везана прекидача, A и B, као што је при-

казано на слици лево. Да би коло проводило струју истовремено оба преки-

дача (A и B) морају бити укључена. 



      
 

ИЛИ (OR) логичкоколо 

Следеће важно коло је ИЛИ коло које реализује логичку функцију дату 

следећом таблицом истинитости. ИЛИ коло је реализовано са два прекидача 

која су у паралелној вези тако да се проводност обезбеђује ако је макар један 

од прекидача A или B укључен. 

    
 

 

НЕ (NOT) логичко коло 

НЕ коло (инвертер) или НЕ врата, НЕ капија (енгл. NOT gate, inverter) 

су дигитална логичка врата чији излаз прати таблицу истине показану на ле-

вој страни. Логичка јединица „1“ се појављује на излазу само кад је улаз у 

стању логичке „0“, а „1“ на улазу производи „0“ на 

излазу. Дакле, излаз негира или инвертује стање на улазу 

и одатле потиче назив НЕ врата или инвертер. Инвертер 

се сматра основним градивним блоком дигиталне елек-



тронике. Меморија, мултиплексери, декодери и други склопови се функцио-

нално ослањају на инвертер. 

Логичко коло чији излази зависе само од тренутних вредности улаза 

назива се комбинационо логичко коло. Функција логичког кола у потпу-

ности је описана табелом истинитости која садржи све комбинације улаза и 

вредности функција за сваку комбинацију улаза. Таблица истинитости се 

назива и комбинациона таблица. Постоје 2 симбола за логичка кола, обични 

(„војни“, „амерички“) и четвртасти, квадратни (IEC). Разне логичке операције 

са једним или два улаза су приказане у табели: 

 
 

Сложенија кола добијају се комбинациом једноставних логичких 

кола. Помоћу ових кола могу се градити најсложеније комбинационе одно-

сно прекидачке мреже. Заједничка им је карактеристика да не могу памтити 

податке, јер је излазна функција комбинациног логичког кола зависна само 

од тренутног стања улаза. Kомбинационе односно прекидачке мреже имају 

велику примену и улазе у састав скоро сваког, па и најмањег, дигиталног уре-

ђаја. Према фукцији коју обављају, деле се на кодере, декодере (претварачи 



децималних бројева, слова и других знакова у бинарне бројеве и обрнуто), 

комутаторе, компараторе, сабираче, итд. 

 
 

 

5.3.3. ИЗРАДА ЛОГИЧКИХ КОЛА 
 

Савремена логичка кола производе се техником интегрисаних кола. 

Она се смештају у одговарајућа кућишта која поседују прикључке за повези-

вање напајања и за повезивање улаза и излаза логичког кола. За експери-



ментисања се често користе логичка кола смештена у ДИП кућиште које има 

два реда прикључака (енг. Dual In-line Package). 

На слици а) je приказан изглед ДИП кућишта са 14 прикључака у које 

се може сместити већи број логичких кола. Интерна структура интегрисаног 

кола са 4 двоулазна И кола приказана је на слици б): 

 
Први прикључак (енг. pin) је означен тачком или жлебом, а преостали 

заузимају положај као што се види на слици б). Прикључак за напајање (VCC) 

и масу (GND) је заједнички за сва логичка кола унутар једног кућишта. За 

интегрисана кола чији је изглед представљен на слици а) уобичајен назив је 

чип (chip). 

 

5.4. ИНТЕГРИСАНА (ИНТЕГРАЛНА) 

КОЛА 
 

Kада је на једном кристалу произведено више транзистора, диода и пасив-

них елемената (отпорника, кондензатора), који су међусобно повезани, доби-

ју се кола која називамо интегрисана (интегрална) кола (монолитска). 

Основна подела интегрисаних кола је према функцији коју обављају: 

• аналогна интегрална кола (нпр: операциони појачавач) 

• дигитална интегрална кола (нпр: микропроцесор) 

• интегрална кола мешаних сигнала (енг: mixed signal, обрађују и ана-

логни и дигитални сигнал на истом чипу) (нпр: А/Д и Д/А конвертори) 



За кристал силицијума, на коме је реализовано интегрисано коло, у упо-

треби је назив чип, као што је претходно приказано. Интегрисано коло се 

састоји од: 

• кућишта, које је од пластике или керамике, 

• извода помоћу којих се монтира на штампану плочу и 

• чипа у средишту интегрисаног кола, који је са изводима повезан најче-

шће веома танким златним жицама. 

 
Изглед неких интегрисаних кола 

Број извода зависи од типа интегрисаног кола тј. од његове функције и 

може се рећи да је тај број стандардизован за различите функције. За разлику 

од транзистора, интегрисано коло у себи садржи читаве електричне шеме са 

различитим компонентама као што су транзистори, отпорници, кондензатори 

и сл... 

 
Распоред ножица и симболи неких интегрисаних кола 



При производњи интегрисаних кола, мора се водити рачуна да поје-

дини елементи морају бити међусобно изоловани. Затим, производња пасив-

них елемената (кондензатора и отпорника) сасвим се разликује од производ-

ње диода и транзистора. Постоји више техника производње интегрисаних 

кола. Навешћемо само технику изоловања и технику танких филмова. Један 

једини кристал силицијума, који чини интегрисано коло, може да садржи 

велики број различитих елемената; транзистора, диода, отпорника и конден-

затора. Број елемената може да износи чак и више хиљада. Овако велики број 

активних и пасивних елемената поставља низ проблема. Најважнији међу 

њима су размештај елемената, интерно повезивање и повећање густине пако-

вања. Ограничење у густини паковања је дисипирана снага. Наиме, сваки 

елемент дисипира (расипа) одређену енергију, што резултира повећањем тем-

пературе чипа, а тиме утиче и на вредности перформанси елемената чипа. 

Због великог степена интеграције компоненти на малом простору често имају 

проблема са одавањем топлоте. Интегрисана кола предвиђена за стандардну 

(комерцијалну) употребу имају температурни опсег рада од 0 до +70оС, за ин-

дустријску од -40°C до +85°C, за примену у аутомобилској индустрији од -40 

°C до +125°C а за војне потребе од -55°C до +125°C. Због тога их је потребно 

додатно хладити. Хлађење може бити пасивно, додавањем масивних хладња-

ка који одају топлоту, или активно уградњом вентилатора (кулера). То је данас 

редован случај код микропроцесора. 

Интегрисана кола се могу класификовати на основу нивоа или 

степена интеграције. Kада је реч о дигиталним колима, онда се за оцену 

степена интеграције узима број основних логичких кола или гејтова (gate) 

који се могу сместити на силицијумску подлогу стандардних димензија. Са-

времена технологија омогућава производњу преко 106 елементарних логич-

ких кола на површини од 10 mm2. У табели је извршена категоризација диги-

талних кола према степену интеграције. Kола малог степена интеграције 

(Small Scale Integration - SSI) садрже од неколико па до неколико десетина 

основних логичких кола. Основна логичка кола и флипфлопови припадају 

овој категорији интегрисаних кола. Већи степени интеграције са бројем 

гејтова приказан је у табели: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


 
Степен интеграције дигиталних логичких кола 

 

Постоји читав спектар различитих интегрисаних кола која обављају 

разне функције, као нпр.: 

• микропроцесор 

• меморија 

• ROM 

• појачавач 

• пулсни кодни модулатор, кодер/декодер 

• модем и сл. 

о којима ће бити речи у даљем проучавању овог поглавља. 

 

 

5.5. ИСПРАВЉАЧИ 
 

Принцип рада исправљача, односно усмерача, објашњен је раније, а 

овде ћемо укратко проучити његову практичну примену. 

За напајање електронских уређаја енергијом, неопходан је извор једно-

смерне струје. У ту сврху могу да се користе батерије или акумулатори, али је 

то врло неекономично па се, осим у преносним уређајима, избегава, а уређаји 

се, преко исправљача, напајају из електричне мреже. Ефективна вредност на-

пона електричне мреже на коју се прикључује исправљач је 220 V, а макси-

мална  311 V. Због тога, при раду на исправљачу, треба бити опрезан јер 

последице непажње или незнања могу да буду катастрофалне. Најсигурнија 

мера предострожности је да исправљач, када нешто радите на њему, УВЕК 

искључите из мреже, тако што ћете утикач да извучете из утичнице. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80


 
Исправљач је статички претварач електричне енергије наизменичне 

струје у електричну енергију једносмерне струје. 

 
Исправљач служи као једносмерни извор напајања. Једносмерни извори 

који се напајају из градске мреже наизменичног напона састоје се иод:  

- трансформатора,  

- усмеривачке диоде и  

- мрежног филтра.  

У општем случају исправљач садржи: 

1. мрежни трансформатор; 

2. блок исправљачких елеманата, диоде; 



3. филтар, за изравнавање, „пеглање“, једносмерног напона; 

4. прикључак за потрошач. 

 

 
Улога мрежног трансформатора је да прилагоди напон мреже на по-

требан ниво једносмерног потрошача, али и да изврши галванско одвајање 

излазног једносмерног напона од мреже. Тип трансформатора се одређује на 

основу излазног напона и снаге која се кроз њега преноси. 



Функција блока исправљачких елемената је претварање простопери-

одичног напона у једносмерни пулсирајући напон. Његов рад се заснива на 

исправљачком својству полупроводничких диода. 

Филтри у исправљачима имају задатак да из једносмерног пулсирају-

ћег напона издвоје константну компоненту средње вредности. У физичком 

смислу се улога филтара може објаснити у смислу да је филтар састављен од 

акумулационих елемената који снабдевају потрошач енергијом када напон са 

исправљачког блока падне на малу вредност. 

 

5.6. СТАБИЛИЗАТОРИ НАПОНА 

5.6.1. ПОЈАМ И НАМЕНА СТАБИЛИЗАТОРА 

Таласни облик једносмерног напона се може знатно побољшати помо-

ћу филтара - теоретски, може се остварити идеално исправљање. Међутим, у 

реалним случајевима, није могуће употребити компоненте какве се теоретски 

захтевају (нпр. С → ∞), па се за добијање жељеног (константног) напона, 

користе посебна кола, која се називају стабилизатори. Дакле, стабилизатори 

су врста линеарних регулатора израђени на бази линеарних кола са негатив-

ном повратном спрегом која обезбеђује константан излазни напон при про-

мени напона на улазу и струје на излазу.  

 



Ако посматрамо претходну слику, може се закључити да једносмерни 

напон U1 на излазу исправљача није стабилан и има величину као што је на 

сликама само када на исправљач није прикључен никакав потрошач. Чим се 

на исправљач прикључи потрошач и почне да тече струја, долази до пада 

напона на отпорности жице трансформатора и отпорности диода што доводи 

до смањења излазног напона. 

При малим струјама потрошача (пет до десет пута мањим од макси-

малне струје секундара), смањење излазног напона може да се толерише јер 

је релативно мало и нема великог утицаја на рад уређаја који се напаја из 

исправљача. Али ако потрошач вуче већу струју, смањење излазног напона U1 

је сувише велико и не може  да се толерише. У таквим случајевима се исправ-

љачима са слике  додају стабилизатори једносмерног напона помоћу којих се 

остварује да је једносмерни напон на излазу из исправљача константан и не 

зависи ни од величине струје потрошача, а ни од могућих промена мрежног 

напона. 

Изглед неких стабилизатора напона приказан је на следећим сликама: 

 
 

5.6.2. ВРСТЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПОНА 
 

Постоји више врста стабилизатора: 

- Стабилизатор са Зенер диодом  

- Стабилизатор са транзистором и Зенер диодом  

- Стабилизатор са два транзистора и Зенер диодом  

- Стабилизатор са транзисторима са променљивим излазним напоном  

- Стабилизатор са операционим појачавачем 



Једноставно коло стабилизатора користи стабилизаторске особине 

Зенер диоде, а шема је приказана на доњој слици. При инверзној полари-

зацији, при неком напону већем од напона Зеннеровог пробоја Vz Зенер 

диода проводи. Даљим, и малим, повећањем инверзног напона струја кроз 

диоду се знатно повећава, тј. може се сматрати да је у режиму пробоја напон 

константан и да не зависи од струје. У овом случају диода делује као стаби-

лизатор напона 

 
Стабилизатор са Зенер диодом 

 

За струје кроз Зеннер диоду постоје ограничења, и то: 

• Izmin, тј. минималне струје при којој се усваја да је дошло до пробоја 

Зенер диоде, и 

• Izmax, која представља максималну струју која сме протицати кроз 

Зенер диоду, а да не изазове њено "прегоревање". 

Због тога се вредност отпора R мора бирати тако да, ни у једном слу-

чају, струја кроз Зенер диоду не узме вредности ван ових ограничења. Макси-

мална вредност отпора R може се добити уз услов да, при минималном 

улазном напону и максималној струји пријемника, струја кроз Зенер диоду 

буде Izmin: 

 
За случај минималне вредности отпора, треба се осигурати да, ни при 

максималном улазном напону и минималној струји пријемника, струја кроз 

Зенер диоду не пређе максимално дозвољену вредност: 



 
отпор R треба бирати тако да његова вредност буде ограничена вредностима 

Rmin<R<Rmax. 

Треба нагласити да овакви стабилизатори имају велику дисипацију, те 

да улазна снага остаје висока, и онда кад кроз потрошач не тече струја. Стога 

се користе сложенија кола, која у својој основи садрже такође Зеннер диоду. 

У случају интегрисаног стабилизатора на слици доле, за стабилиза-

цију напона на потрошачу, користи се коло негативне повратне спреге. Нега-

тивна повратна спрега је успостављена преко разделника напона, инверту-

јућег улаза операционог појачавача и транзистора. Уколико дође до пореме-

ћаја напона на излазу (као на слици стрелица нагоре), он ће изазвати пореме-

ћај у истом смеру на инвертујућем улазу, што имплицира пад напона на из-

лазу операционог појачавача, тј. на бази транзистора, а то директно условља-

ва смањење струје кроз транзистор, односно пад напона на излазу (стрелица 

надоле). Пад напона на излазу би довео до пада напона на инвертујућем 

улазу, што би (аналогно претходној анализи) изазвало повећање напона на 

излазу. 

 
Структурна шема интегрисаног стабилизатора 

 

На овом примеру видимо пуни смисао негативне повратне спреге, која 

се противи било каквој промени излазног напона и, на тај начин, врши 

његову стабилизацију. 

Израчунајмо сада однос излазног напона и напона на Зеннер диоди! 

Обзиром да је успостављена негативна повратна спрега, напони на неинвер-



тујућем и инвертујућем улазу операционог појачавача су једнаки, што значи 

да струја кроз отпорник R2 износи Vz/R2. Одавде следи да је излазни напон 

једнак: 

𝑉𝑖 =
𝑉𝑧

𝑅2
∙ (𝑅1 + 𝑅2) = 𝑉𝑧 ∙ (1 +

𝑅1

𝑅2
) 

За овај стабилизатор уграђују се поједине заштите, као струјна и темпе-

ратурна. Kао струјна заштита употребљава се транзистор Тs. 

На следећој слици под а) дата је шема везивања интегрисаног стаби-

лизатора LМ317, а на слици б) изглед овог стабилизатора са ознакама ножи-

ца.  Примењени кондензатори су опциони и С1 је неопходан уколико је ово 

коло удаљено од филтарског кондензатора, док се са CL поправља излазна 

импеданса. VREF (напон између Vi и АDJ) је константан и износи 1,25V. То 

узрокује да је и струја кроз R1 константна. Излазни напон је дат изразом: 

 

 
а) Шема веза интегрисаног стабилизатора LM317,  

б) изглед и ознаке ножица 

 

Kарактеристике интегрисаних стабилизатора: 

- Једноставна употреба 

- Пакују се у стандардним кућиштима 

- серије 78/79XX стабилизатора праве се обично за излазне напоне од 

5, 6, 8, 12, 15, 18, или 24 V 

- Максимална струја 0,1А; 1А; 2А; 3А 

- Уграђена заштита од прегревања 



- Пад напона на стабилизатору од 3V (праве се и за мање напоне – 

LDO Low Drop Out < 1V) 

 

5.7. ПОЈАЧАВАЧИ 
 

Појачавачи су електронски уређаји који улазни електрични сигнал 

појачавају по напону, струји и снази, па се по томе деле на појачаваче напона, 

појачаваче струје и појачаваче снаге. Основни појачавачки елемент је бипо-

ларни или униполарни транзистор, а може бити израђен и са електронским 

цевима или операционим појачавачима. Осим према врсти сигнала, 

појачаваче делимо и према учестаности сигнала на појачаваче за једно-

смерне, нискофреквентне (НФ), високофреквентне (ВФ) сигнале, као и широ-

копојасне и селективне. Према врсти споја, односно заједничке електроде 

деле се на појачаваче са заједничким емитором (ЗЕ), заједничком базом (ЗБ), 

заједничким колектором (ЗЦ), сорсом (ЗС), гејтом (ЗГ) и дрејном (ЗД). 

Вишестепени појачавачи се према врсти спреге деле на: директне, РЦ и 

трансформаторске.  

Подела појачавача врши се и према положају мирне радне тачке (РТ) (у 

одсуству улазног сигнала), која је дефинисана у излазним I-U карактеристи-

кама са Uce, Ic, Ib. Према положају РТ постоје појачавачи класе А, Б, Ц и 

међукласе АБ. У класи А, РТ је на средини радне праве и струја Ic тече за 

време целе периоде. У класи Б радна тачка се налази на граници области 

закочења, па струја Ic тече само за време једне полупериоде сигнала. Радна 

тачка у класи АБ налази се између А и Б. У класи Ц, статичка (мирна) РТ 

лоцирана је у запорном подручју (закочењу), па струја Ic тече за време које је 

краће од једне полупериоде сигнала, па су и импулси струје или напона мањи 

од максималне амплитуде улазног сисгнал. Овај појачавач је ефикаснији од 

појачавача у класи Б и користи се за појачање великих снага код радио и ТВ 

предајника, где је битно појачање излазне снаге сигнала. Овај појачавач се 

највише користи за појачање сигнала струје и напона. Појачање се дефинише 

као количник излазне и улазне величине: 

појачање струје је износи 𝐴𝑖 = −
𝐼𝑖𝑧𝑙

𝐼𝑢𝑙
= −

𝐼2

𝐼1
,   



појачање напона 𝐴𝑢 = −
𝑈𝑖𝑧𝑙

𝑈𝑢𝑙
= −

𝑈2

𝑈1
 

Појачања су негативног предзнака, јер појачавач у споју са заједничким 

емитором обрће фазу сигнала на излазу. 

Појачање снаге једнако је производу ова два појачања: 

𝐴𝑝 = 𝐴𝑖 ∙ 𝐴𝑢 

Шема појачавача са заједничким емитором приказана је на слици: 

 
 

Kод прорачуна појачавача наизменичне струје и напона U и I, треба 

имати у виду да се овде ради о ефективним вредностима тих величина. Поја-

чавачи се могу користити на ниским фреквенцијама (НФ) и високим фрек-

венцијама (ВФ), на којима долазе до утицаја и паразитни L и C у компо-

нентама појачавача. Kондензатори C1, C2, као и Cе служе за раздвајање наиз-

меничног сигнала од једносмерне компоненте и практично представљају, 

због релативно велике капацитивности, кратак спој за наизменични напон и 

струју. Отпорници R1 и R2 служе за поларизацију базе и заједно са отпор-

ником Rc одређују положај радне тачке транзистора. Kод појачавача напона 

највише се користи класа А (радна тачка на средини радне праве), јер су тад 

изобличења најмања. 

Отпоник Rе служи за температурну стабилизацију радне тачке. Наиме, 

због повећања температуре повећава се струја колектора Ic, па се тиме пове-



ћава и једносмерни напон на Rе, чиме се смањује директна поларизација 

улазног кола база-емитер и тако се утиче да се смањује струја Ic и одржи 

положај радне тачке на средини радне праве. 

Ред величине напонског и струјног појачања, као и снаге приближно je 

Ai≈Au≈102 , Ap≈104. 

Улазна отпорност је доста мала, јер је спој база – емитер дирекно пола-

рисан, и зноси око Rul=1kΩ, што је и највећи недостатак појачавача у споју 

са ЗЕ. 

Униполарни транзистори имају врло велику улазну отпорност због 

инверзне поларизације споја гејт-сорс, па се за појачање малих сигнала кори-

сти степен са заједничким сорсом (ЗС). Шема појачавача је слична појача-

вачу са ЗЕ , само се уместо биполарног транзистора уграђује ФЕТ. 

За појачање истосмерних сигнала користе се једносмерни појачавачи са 

директном спрегом ( тј. без спрежних С). 

За постизање врло великих појачања користе се вишестепени (каскадни 

појачавачи), чије је укупно напонско појачање једнако производу напонских 

појачања појединих степени. 

 

ПОЈАЧАВАЧИ СА НЕГАТИВНОМ ПОВРАТНОМ СПРЕГОМ (НПС) 

У електронским склоповима за појачање сигнала претежно се користе 

склопови са негативном повратном спрегом (НПС). Ови НПС појачавачи 

стабилизују појачање појачавача с обзиром на промене параметара компоне-

ната у појачавачу, може се код њих улазна и излазна отпорност по вољи мо-

дификовати, чиме се постиже стабилније појачање и реални појачавачи се 

могу приближити идеалним, што је примењено код интегрисаних склопова. 

НПС смањује нелинеарна изобличења, повећава ширину појаса фреквенција, 

што је битно код широкопојаних појачавача. Лоша страна ових појачавача, 

што доводе деловањем НПС до смањења појачања и на одређеним фреквен-

цијама НПС лако може прећи у позитивну повратну спрегу (ППС), што 

доводи до тога да појачавач може постати осцилатор. Блок шема појачавача 

са НПС приказана је на 

слици: 

Према слици видимо да је  

𝑈1
′ = 𝑈1 + 𝑈𝑟  



Ако ову релацију поделимо са U2 добије се: 

𝑈1
′

𝑈2
=

𝑈1

𝑈2
+

𝑈𝑟

𝑈2
 

Заменом 
𝑈1

′

𝑈2
=

1

𝐴
 ,   

𝑈1

𝑈2
=

1

𝐴𝑟
,

𝑈𝑟

𝑈2
= 𝛽  

добијамо 
1

𝐴
=

1

𝐴𝑟
+ 𝛽 

Множењем ове релације са А ∙ 𝐴𝑟  и сређивањем, следи да је појачање 

појачавача НПС једнако: 

𝐴𝑟 =
1

1 − 𝛽 ∙ 𝐴
 

 

 

 

5.8. EЛЕКТРОНСКИ ГЕНЕРАТОРИ 

5.8.1. ПОЈАМ И ВРСТЕ 
 

Електронски генератори (осцилатори) су појачавачи са позитивном по-

вратном спрегом који служе за производњу електричних сигнала разних 

облика и учестаности који служе за испитивање уређаја у разним областима, 

као што су дизајнирање, тестирање и поправке електронских уређаја. 

Најчешће се производе следећи облици сигнала: 

- синусни, 

- правоугаони, 

- квадратни, 

- тестерасти, 

- троугаони, 

- амплитудно модулисани, 

- фреквентно модулисани итд. 

Генератори који производе више врста таласних облика се понекад зову 

и генератори функција. Ако производе само фреквенције чујног спектра, по-

некад се зову само тон генератори. 

Изглед неких типова електронских генератора приказан је на сликама: 



 

 
 

 

У пракси се обично користи следећа подела области учестаности: 

- врло ниске учестаности до 30 Hz (у ову област спадају звучне учеста-

ности) 

- ниске учестаности од 30 Hz до 30 kHz 

- високе учестаности од 30 kHz  до 30 MHz (ова област обухвата дуге, 

средње и кратке таласе у радио техници) 

- врло високе учестаности од 30 MHz до 300 MHz (ова област обухвата 

део телевизиских канала, део аматерских полицијских и војних радио ста-

ница) 

- ултрависоке учестаности од 300 MHz до 3000 MHz (ова област обу-

хвата неке друге телевизијске канале, комуникационе уређаје за вођење ави-

она, неке радарске уређаје...) 

- област микроталаса изнад 3 GHz 

Користе се следеће врсте електронских генератора: 

- RC  генератори који обично раде од 20 Hz до 200 kHz  

- генератори функција обично раде од 0,1 Hz до 100 kHz  

- амплитудно модулисани сигнал генератори раде обично у области од 

100 kHz до 100 МHz  

- фреквенцијски модулисани сигнал генератори раде обично од 1МHz 

до 1 GHz  

- воблери су генератори чија се учестаност може мењати помоћу напона 

доведеног споља и служе првенствено за брзо снимање фреквенцијских 

карактеристика уређаја 

 



5.8.2. ПРИНЦИП РАДА 
 

Сви генератори сигнала имају у себи осцилатор као извор сигнала. Ста-

рији аналогни уређаји су користили промену отпора или капацитета у елек-

тричном колу осцилатора за промену фреквенције. Дигитални уређаји обично 

користе синтетизатор (стварач) фреквенција. Минималне контроле сигнал 

генератора су за промену амплитуде и фреквенције излазног сигнала. Већина 

уређаја има читав низ додатних функција. 

Колпицов осцилатор (на слици) је појачавач са позитивном повратном 

спрегом, где важи да је 𝛽 ∙ А > 0, па из израза за појачање са реакцијом  
𝐴𝑟 =

1

1−𝛽∙𝐴
 види се да појачање може постати врло велико када је кружно 

појачање 𝛽 ∙ А = 1. Тада наступа (само)осциловање појачавача. 
 

 

Фреквенција осциловања осцилатора је: 

𝑓0 =
1

2𝜋 ∙ √𝐿𝐶
 

где је 𝐶 =
𝐶1∙𝐶2

𝐶1+𝐶2
, 

a услов осциловања: 

𝐴𝑠 =
1

𝛽
=

𝐶1

𝐶2
 

 

 

 

Електронски генератори немају посебну заштиту од погрешног укљу-

чивања и ако се на њихов улаз доведе довољно високи спољњи напон (нпр. 

220 V), прегорева излазни ослабљивач, а често и излазни степен генератора, 

може се десити да се оштети цео генератор! 

 

 

 

 



5.9. МЕМОРИЈЕ 

5.9.1. ПОЈАМ И НАМЕНА МЕМОРИЈА 
 

Под појмом меморија подразумевамо делове рачунарских конфигура-

ција који служе за чување (складиштење, меморисање) података које обради 

централна процесорска јединица (процесор, ЦПУ). Без значајне количине 

меморије резултати обраде података помоћу процесора, након његовог 

искључења, би се губили, као што је то случај код калкулатора, дигиталних 

процесора сигнала и других специјализованих уређаја. Такви рачунари су 

вишенаменски јер не морају да конфигуришу хардвер за сваки нови програм, 

већ га могу једноставно репрограмирати са новим упутствима за мемори-

ју; они такође имају тенденцију једноставнијег дизајнирања, тако да релатив-

но једноставан процесор може чувати стање између узастопних рачунања 

ради стварања сложених процедуралних резултата. Већина савремених рачу-

нара су тзв. фон Нојманове машине, које имају могућност меморисања. 

 

5.9.2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА 
 

Савремени дигитални рачунар представља податке користећи систем  

бинарних бројева . Текст, бројеви, слике, аудио и готово било који други 

облик информација могу се претворити у низ битова или бинарне цифре, од 

којих сваки има вредност 1 или 0. Најчешћа јединица за меморију је бајт, јед-

нак до 8 бита. Информације могу да обрађују било који рачунар или уређај 

чији је простор за складиштење довољно велик да у њега стане бинарни 

приказ информације или једноставно података . Подаци се кодирају тако што 

се сваком знаку, цифри или мултимедијалном објекту додељују битни обрас-

ци. Постоје многи стандарди кодирања (нпр. кодирање знакова попут ASCII, 

кодирање слике као JPEG, видео кодирање попут MPEG-4 ). 

 

5.9.3. ХИЈЕРАРХИЈА И ВРСТЕ МЕМОРИЈА 
 

Основне компоненте рачунара опште намене су аритметичка и логичка 

јединица, управљачко коло, простор за складиштење и уређаји за улаз/ 
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излаз. Различити облици складиштења, подељени према њиховој удаљености 

од централне процесне јединице приказани су на следећој слици: 

  

Као што се са слике види, ме-

моријски простор је подељен у 

три дела на: 

-примарну меморију, 

-секундарну меморију и 

-терцијарну меморију. 

 

ПРИМАРНА МЕМОРИЈА 

Примарна меморија  

(позната и као главна мемо-

рија, унутрашња мемори-

ја), која се често назива и 

само меморија, једина је 

директно доступна ЦПУ-у. 

ЦПУ непрестано чита упут-

ства која су овде смештена и извршава их по потреби. Сви подаци ко-

јима се активно управља се такође тамо похрањују на јединствен начин. 

Напредак технологије интегралног кола 1970.год. омогућио је да полу-

проводничка меморија постане економски конкурентна. То је довело до 

модерне меморије са случајним приступом (РАМ – Random Acces 

Memory). Малих је димензија, лагана, али истовремено и прилично ску-

па. (Одређене врсте РАМ-а које се користе за примарно складиштење 

губе информације када нису напајане). 

Као што је приказано на дијаграму, традиционално постоје два до-

датна слоја примарне меморије, поред главне РАМ-а великог капаци-

тета: 

- Регистри процесора налазе се унутар процесора. Сваки регистар 

обично садржи реч података (често 32 или 64 бита). Упуте за 

ЦПУ упућују аритметичку логичку јединицу за обављање раз-

личитих прорачуна или других операција на овим подацима 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sr&pto=aue&rurl=translate.google.rs&sl=en&sp=nmt4&tl=sr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Input/output&usg=ALkJrhgQyJAmd19GFt4oVPxGs2GHfExNGw


(или уз помоћ њих). Регистри су најбржи од свих облика чува-

ња рачунарских података. 

- Предмеморијска меморија је међупредметна фаза између ултра 

брзих регистара и много спорије главне меморије. Уведена је 

искључиво ради побољшања перформанси рачунара. Информа-

ције које се највише користе у главној меморији само се дупли-

рају у кеш меморију, што је брже, али много мањег капацитета. 

С друге стране, главна меморија је много спорија, али има мно-

го већи капацитет складиштења него процесорски реги-

стри. Често се користи и хијерархијско подешавање кеш мемо-

рије на више нивоа - примарни кеш је најмањи, најбржи и нала-

зи се унутар процесора; секундарни кеш је нешто већи и спори-

ји. 

Главна меморија је директно или индиректно повезана са централ-

ним процесором преко меморијске магистрале . То су заправо две маги-

страле (није приказано на дијаграму): адресна магистрала и магистрала 

података. ЦПУ прво шаље број преко адресне сабирнице, број који се 

зове меморијска адреса , а који указује на жељену локацију података. 

Затим чита или уписује податке у ћелије меморије помоћу магистрале 

података. Поред тога, јединица за управљање меморијом (ММУ) је мали 

уређај између ЦПУ-а и РАМ-а који прерачунава стварну меморијску 

адресу, на пример како би се обезбедила апстракција виртуелне мемо-

рије или други задаци. 

 
Изглед унутрашње, РАМ меморије 
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Пошто су типови РАМ-а који се користе за примарну меморију 

променљиви (неиницијализовани при покретању), рачунар који садржи 

само такву меморију не би имао извор за читање упутстава како би по-

кренуо рачунар. Дакле, примарна меморија која садржи мали покре-

тачки програм (БИОС) користи се за покретање рачунара, односно за 

читање већег програма из секундарних складишта у РАМ и започињање 

извршавања. Технологија која се користи у ту сврху назива се РОМ 

(Read Only Memory), за меморију само за читање. 

 

СЕКУНДАРНА МЕМОРИЈА 

Секундарна меморија (позната и као спољња меморија или помоћна 

меморија) разликује се од примарне меморије по томе што ЦПУ-у није 

директно доступна. Рачунар обично користи своје улазно/излазне канале за 

приступ секундарној меморији и преношење жељених података у примарну 

меморију. Секундарно складиштење задржава податке и када је искључено 

напајање. Савремени рачунарски системи обично имају два реда величине 

више секундарне меморије у односу на примарну меморију јер је секундарно 

складиштење јефтиније. 

У савременим рачунарима, хард дискови (ХДД) или ССД дискови се 

обично користе као секундарна меморија. Време приступа по бајту за ХДД-

ове или ССД-ове обично се мери у милисекундама, док се време приступа по 

бајту за примарно складиштење мери у наносекундама. Дакле, секундарно 

складиштење је знатно спорије од примарног складиштења. Ротирају-

ћи оптички уређаји за складиштење, као што су ЦД и ДВД уређаји, имају још 

дужа времена приступа. Остали примери технологија секундарног склади-

штења укључују УСБ флеш уређаје , дискете, магнетне траке, бушене карти-

це и РАМ дискове. 

Једном када глава за читање/писање диска на ХДД дисковима достигне 

правилан положај и податке, наредним подацима на стази ће се врло брзо 

приступити. Да би се смањило време тражења и ротационо кашњење, подаци 

се преносе на дискове и са њих у великим суседним блоковима. Секвен-

цијални или блок приступ на дисковима је величине веће од случајног при-

ступа, а многе софистициране парадигме развијене су за дизајнирање ефикас-

них алгоритама заснованих на секвенцијалном и блоковском приступу. Још 
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један начин да се смањи уско излазно грло је употреба више дискова пара-

лелно како би се повећала пропусност између примарне и секундарне мемо-

рије.  

Секундарна меморија се често форматира према формату датотечног 

система, који пружа апстракцију неопходну за организовање података у дато-

теке и директоријуме, истовремено пружајући метаподатке који описују влас-

ника одређене датотеке, време приступа, дозволе приступа и друге информа-

ције. 

Већина рачунарских оперативних система користи концепт виртуалне 

меморије , омогућавајући искоришћење примарног капацитета за мемориса-

ње него што је то физички доступно у систему. Како се примарна меморија 

попуњава, систем премешта најмање коришћене податке (странице) у свап 

датотеку или датотеку странице на секундарној меморији, а затим их касније 

доводи по потреби. Ако се много страница премешта на спорије секундарно 

складиштење, перформансе система се смањују. 

 
Делови хард диска 

 

Флеш диск или ССД се састоји од меморијских модула (flash мемо-

рија) чији се садржај не брише када остану без напајања струјом. Он нема 

механичких плоча и уписно-читајуће главе, али назив “диск” је остао јер је 

имитирана структура података на диску, тако да се са становишта рачунара, 



подацима на њему приступа на исти начин као кад би били на диску. Овај 

диск се често ГРЕШКОМ назива и УСБ диск пошто се прикључује на УСБ 

прикључак на рачунару. С обзиром на то да немају механичких делова, 

подацима се много брже приступа него код класичног диска. 

 
ССД меморијски уређаји 

 

ТЕРЦИЈАРНА МЕМОРИЈА 

Терцијарно складиштење или терцијарна меморија је ниво испод се-

кундарног складиштења. Обично укључује роботски механизам који ће мон-

тирати (уметнути) и демонтирати уклоњиве масовне медије у уређај за 

складиштење у складу са захтевима система; такви подаци се пре употребе 

често копирају у секундарну меморију. Користи се првенствено за архиви-

рање ретко доступних информација, јер је много спорије од секундарног 

складиштења (нпр. 5–60 секунди у односу на 1–10 милисекунди). Ово је 

првенствено корисно за изузетно велике залихе података, којима се приступа 

без људских оператора. Типични примери укључују „библиотеке трака“ и 

тзв. „оптичке џубоксе“. Када рачунар треба да чита информације из терци-

јарне меморије, прво ће се обратити каталошкој бази података како би утвр-

дио која трака или диск садрже те податке. Затим ће рачунар упути-

ти роботску руку да узме медијум и постави га у погон. Када рачунар заврши 

читање информација, роботска рука ће вратити медиј на своје место у библи-

отеци. 



Терцијарно складиштење је такође познато и као складиште близу 

линије јер је „близу мрежи“("near to online").  

 

Поред ове поделе, подела меморија се може извршити и на основу дру-

гих критеријума: 

- Према физичком начину записивања података (електронски, магнетни, 

оптички) 

- Према методи приступа (меморије са непосредним приступом, мемо-

рије са директним приступом, меморије са секвенцијалним приступом, асоци-

јативне меморије) 

- Према начину организације (адресне, асоцијативне и стек меморије) 

- Према трајности података по нестанку напајања (постојане и непосто-

јане меморије) 

Најважније карактеристике меморије су: 

- Капацитет - број бајтова или битова који се могу запамтити у меморији 

- Време приступа - временски интервал који протекне од довођења сигнала 

за дефинисање приступа до завршетка уписа или читања 

- Брзина преноса података - број битова, бајтова које уређај може пренети у 

једној секунди 

- Цена бита меморије - однос укупне цене меморије према капацитету 

меморије 

 

5.10. МИКРОПРОЦЕСОРИ 

5.10.1. ПОЈАМ И НАМЕНА МИКРОПРОЦЕСОРА 
 

Микропроцесори су интегрисана сложена полупроводничка кола или 

популарно микрочип, који може да обавља обраду различитих подака и 

управља најсложенијим технолошким процесима на бази наменских програ-

ма. По фунцији и намени одговара централној процесорској јединици (ЦПУ) 

дигиталних рачунара, због чега се и уграђује у савремене рачунаре. 

Први микропроцесор призведен је 1971. године 

у Интелу. То је 4-битни микропроцесор, ознаке 4004, 

са 2300 транзистора, да би већ 1972. године у Интелу 

био произведен 8-битни микропроцесор, ознаке 8008. 



Након тога настаје права информатичка револуција која и данас траје. Од 

почетне примене за стони калкулатор, данас је микропроцесор свестрано 

употребљив програмабилни уређај који се као микропроцесор опште намене 

користе у персоналним рачунарима за израчунавања, обраду текста, приказ 

мултимедијалних садржаја и комуникацију преко интернета, а много више 

микропроцесора је у саставу уграђених система (енгл. embedded system) обез-

беђујући дигиталну контролу на милионе објеката, од кућних уређаја до ауто-

мобила, мобилних телефона и контролера индустријских процеса. 

Микропроцесор функционише тако што прихвата дигиталне податке на 

свом улазу, кодира их у бинарни бројни систем које обрађује према инструк-

цијама смештеним у меморији дајући резултат на излазу. 

 

5.10.2. ДЕЛОВИ МИКРОПРОЦЕСОРА 
 

Микропроцесор се у принципу може поделити на четири главна еле-

мента, која су шематски приказана на следећој слици: 

 
 

Основни елементи су: 



- Адресна јединица (Address Unit) која има задатак да упра-

вља приступом меморији и њеном заштитом. На пример она 

проверава да ли је дозвољен приступ одређеној зони меморије, што 

може да буде изузетно значајно у мултитаскинг окружењима. 

- Јединица магистрала или улазно излазна јединица (BUS 

Unit) представља место преко кога се микропроцесор повезује са 

спољашњим светом, то јест прима и шаље податке. Ова јединица 

такође приступа инструкцијама које се налазе у меморији. 

- Инструкцијска јединица (Instruction Unit) прихвата ин-

струкције које долазе из јединице магистрала и декодује их (препо-

знаје их), па их у одговарајућем формату шаље у извршну јединицу. 

- Извршна јединица (Еxеcution Unit) је срце микропроцесо-

ра. Она се, као што се са слике види, састоји од три главна дела: 

 Аритметичка и логичка јединица (АЛУ – 

Arithmetic and Logical Unit). У овој јединици се обављају oпера-

ције које су задане инструкцијом. 

 Скуп регистара. Улога регистара је да привремено 

сачува податке који су потребни да би се обавила задата инструк-

ција. Број регистара, њхова врста и величина (број битова) је 

различита код различитих микропроцесора. Величина регистара 

одређује битност процесора. Kада се каже да је, на пример, 

Пентиум процесор 32-битни, то значи да његови регистри имају 

величину од 32 бита. 

 Микрокод је блок у коме се налази скуп инструкција 

и табела на основном нивоу које контролишу и одређују рад 

самог микропроцесора. 

 

МАГИСТРАЛЕ 

Микропроцесори комуницирају са спољашњим светом преко група 

електричних сигнала, које се називају магистралама. Магистрала је група 

електричних сигнала који преносе исту врсту информација, на пример 

адресе, податке итд. Постоји неколико магистрала код микропроцесора, и то: 

- Адресна магистрала, која дефинише меморијску локацију којој 

процесор треба да приступи. Oбезбеђујe приступ локацијама у спољ-



њој меморији и меморијски мапираним улазно/излазним уређајима. 

Ради уштеде броја линија за повезивање, које на себи има кућиште 

микропроцесора, произвођачи понекад део линија користе за проток 

података и за адресирање (мултиплексиране линије). Када ће линије 

имати једну или другу функцију одређује се линијама за контролу. 

- Магистрала података се користи за предају и пријем података (за 

очитавање садржаја меморије или за уписивање резултата опера-

ције).  Oбезбеђујe двосмеран проток информација различите шири-

не. Ширина сабирнице за податке је обично умножак броја 2 (4, 8, 

16, 32, 64). Ширина сабирнице за податке одређује највећи број који 

је могуће поставити на линије за податке и може бити 2N – 1, где је N 

ширина сабирнице (за 4 је 15, за 8 је 255, за 16 је 65535 итд.). Дана-

шњи процесори имају 64-битну магистралу података, што опет не 

значи да су они 64-битни, већ пошто су им регистри ширине 32 

бита, они су 32-битни. 

- Kонтролна магистрала дефинише врсту приступа и смер преноса 

података (R/W - очитавање/упис). Ова магистрала такође омогућава 

периферијским уређајима да комуницирају са микропроцесором. 

Kористећи контролну магистралу, периферијски уређаји могу да 

прекину тренутни посао микропроцесора и да га ангажују за своје 

потребе. На пример, приликом сваког притиска на било који тастер 

на тастатури, контролер тастатуре преко контролне магистрале заус-

тавља рад микропроцесора и предаје му код притиснутог тастера. 

Kада микропроцесор прихвати тај код и обради га, он се враћа свом 

претходном послу. Одређена линија контролне магистрале такође 

дефинише да ли микропроцесор приступа меморији или улазно/из-

лазним уређајима (М)/(I/О). Kада микропроцесор приступа мемори-

ји, READY линија контролне магистрале означава када су подаци 

спремни на магистрали за циклус очитавања или уписивања. Преко 

ове магистрале се доводе и такт импулси који одређују и трајање 

сваке операције која се изводи у микропроцесору, а тиме и брзину 

рада самог микропроцесора. 

Да би се сагледао начин функционисања микропроцесора, потребно је 

објаснити како се информације преносе у микропроцесор и из микропро-

цесора. Информације се крећу преко одговарајућих магистрала: 



Kада микропроцесор треба да затражи неку инструкцију, адресна једи-

ница постави на адресну магистралу адресу на којој се налази потребна ин-

струкција. R/W (Read/Write) линија на контролној магистрали добије вред-

ност логичке јединице. Тиме започиње циклус очитавања. Очитани податак 

(инструкција) се преко магистрале података допреми у јединицу магистрала, 

где се прочита и проследи у инструкцијску јединицу. Добијени подаци се у 

инструкцијској јединици декодују и затим шаљу на извршење у извршну 

јединицу. Декодована инструкција садржи податке о томе које регистре мора 

да употреби извршна јединица, као и да ли микропроцесор треба да приступи 

меморији да би у њу сместио резултат који је добијен извршењем инструкци-

је. Ако резултат операције треба да буде смештен у меморију, извршна једи-

ница прослеђује адресу адресној јединици ради контроле (провере). Ако је 

приступ наведеној адреси дозвољен, резултат и адреса се онда преносе у 

јединицу магистрала, која податак и његову одредишну адресу поставља на 

магистралу података, односно адресну магистралу. R/W линија на контролној 

магистрали добија вредост логичке нуле, чиме започиње циклус уписивања у 

меморију. Меморијски уређај који је адресиран ће онда прочитати податак са 

магистрале података и сместити га у меморијску локацију дефинисану адре-

сом на адресној магистрали. 

Блок шема микропроцесора приказана на слици је општа и на њој се 

заснивају сви микропроцесори. Kако су захтеви за перформансама PC рачу-

нара временом све више расли, то су се и микропроцесори развијали и по-

бољшавали, па су осим основних елемената са слике, добијали и додатне 

могућности и функције. 

 

5.10.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ МИКРОПРОЦЕСОРА 
 

Основне карактеристике микропроцесора су: 

• Скуп инструкција: листа наредби које микропроцесор може да 

извршава. 

• Ширина сабирнице за податке: Број битова који се обрађује једном 

наредбом. 

• Брзина рада: одређује колико наредби у секунди процесор може да 

изврши. Даје се у гигахерцима (GHz). 



• Радни напон микропроцесора - Kако долазе све новије генерације ми-

кропроцесора са све бољим карактеристикама, то расте број транзи-

стора у микропроцесору, а са тиме и проблеми са потрошњом енергије 

и загревањем током рада. Да би се ти проблеми смањили тежи се ка 

смањењу радних напона микропроцесора. Смањењм радних напона се 

добија мања потрошња електричне енергије, односно мања снага коју 

процесор захтева да би нормално радио. То је нарочито значајно код 

преносних рачунара који раде на батерије. Смањењем радног напона се 

такође смањује и топлота која се развија током рада микропроцесора, 

па је потребан и мањи хладњак за процесор, а то значи и мање заузетог 

простора, а такође и дужи животни век самог процесора. И коначно, 

ако се процесор током рада мање загрева, може се лакше убрзати пове-

ћањем учестаности радног такта. Све до појаве Пентиум ММX проце-

сора, цео процесор, дакле и језгро и улазно/излазне јединице су напа-

јане истим напоном, првобитно са +5V, а затим са +3,3V. Такви про-

цесори имају једноструко напајање. Од Пентиум ММX процесора па на 

даље, уведено је двоструко напајање. Kод њих се напоном +3,3V 

напајају улазно/излазне јединице (ради очувања компатибилности са 

постојећим магистралама, меморијским модулима, чип сетом и осталим 

логичким елементима. За разлику од улазно/излазних јединица, само 

језгро микропроцесора се напаја нижим напонима. Ти напони су прво-

битно били око 2,8V, а код данашњих микропроцесора су већ спуштени 

на око 1,5V, са тен-денцијом даљег смањивања. 

• Учестаност (радна фреквенција) миркопроцесора - Сви микропроце-

сори преко једне линије на контролној магистрали добијају такт сигнал 

(правоугаоне импулсе одрђене учестаности). Учестаност тог такт сиг-

нала је у ствари учестаност системског такта матичне плоче. Само јез-

гро савремених микропроцесора ради на знатно већој учестаности 

интерног такта. Та учестаност је одређена такозваним множиоцем, то 

јест бројем којим треба помножити учестаност системске магистрале 

да би се добила интерна учестаност на којој ради језгро микропро-

цесора. Kод већине старијих матичних плоча је постојала могућност да 

се подешавањем краткоспојницима, микропрекидачима или у некој од 

опција Сетап програма, подесе и системска учестаност матичне плоче и 

множилац који одређује интерну радну учестаност микропроцесора. 



Већина данашњних микропроцесора има фабрички фиксиран множи-

лац, тако да нема потребе за његовим подешавањем. Тиме се спреча-

вају покушаји да се микропроцесор натера да ради на вишој учестано-

сти радног такта него што је фабрички предвиђено, чиме се обезбеђује 

његов стабилан рад и дужи животни век. 

Током развоја PC рачунара, промењено је доста генерација и типова 

микропроцесора. Број извода на процесорским чиповима се кретао од почет-

них 40-так, а данас код неких типова прелази и 900. Kако су се појављивали 

нови типови микропроцесора, тако је растао број извода (пинова) на њима, па 

су се појављивали и нови типови подножја за прикључење на матичну плочу. 

Данас се практично искључиво користе микропроцесори у облику чипа који 

има квадратни облик. Изглед једног таквог микропроцесора је приказан на 

наредној слици. Са слике се види да су изводи (пинови) распоређени са доње 

стране, док је горња страна покривена металним поклопцем преко кога се 

монтира хладњак са вентилатором. Са доње сране, на којој су изводи, у 

једном углу недостаје један пин. То је начин за означавање почетка бројања 

извода, односно омогућивања исправне оријентације процесора приликом 

постављања у подножје на матичној плочи. 

 
 

 

5.10.4. ПРИМЕНА МИКРОПРОЦЕСОРА 
 

Као што је већ речено, микрорачунари (базирани на микропроцесори-

ма) се праве и користе не само као радне станице и сервери, већ и у роботима, 

телекомуникационим уређајима, сателитима, аутомобилима, инструментима, 

мобилним телефонима, камерама, кућним уређајима као што су машине за 

прање рубља, микроталасне рерне, као микроконтролери. Видео-игре су 



практично специјализовани рачунари. За сврхе контроле уређаја, временом су 

од микропроцесора развијени микроконтролери, који имају додатне особине 

погодне за управљање. Типичан микроконтролер данас има неколико аналог-

них и дигиталних улаза и излаза, бројаче, ресет и напонске заштите, меморију 

и друго, све интегрисано на једном чипу. 

Рачунар са смањеним скупом инструкција или RISC, је стратегија 

дизајна процесора на основу увида да поједностављене (за разлику од ком-

плексних) инструкције могу да пруже боље перформансе ако ова једностав-

ност омогућава много брже извршавање сваке инструкције. Рачунар на осно-

ву ове стратегије је рачунар са смањеним скупом инструкција, који се такође 

зове RISC. Супротна архитектура се зове рачунар са сложеним скупом 

инструкција, тј. CISC. 

Разни предлози су учињени у погледу прецизне дефиниције RISC-а, 

али општи концепт је да је то систем који користи мали, високооптими-

зовани скуп инструкција, пре него више специјализован скуп инструкција 

који се често може пронаћи у другим типовима архитектуре. Још једна зајед-

ничка особина је да RISC систем користи учитавање/складиштење архитек-

туре, где се меморији нормално приступа помоћу конкретних упутстава, а не 

приступа се као делу друге инструкције као сабирање. 

Иако је више система из 1960-их и 70-их година идентификовано као 

претеча RISC-а, модерне верзије дизајна датумирају до 1980. године. Кон-

кретно, два пројекта на Универзитету Станфорд и Универзитету Калифорније 

у Берклију су највише повезана са популаризацијом овог концепта. Станфор-

дов дизајн ће наставити да буде комерцијализован као успешна MIPS архи-

тектура, док је Берклијев RISC дао име читавом концепту, комерцијализован 

као SPARC. Још један успех из овог доба су били напори IBM-а да коначно 

доведе до Power Architecture. Док су ови пројекти сазревали, широк спектар 

сличних пројеката је процветао крајем 1980-их и раних 1990—их година, 

представљајући велику снагу Unix workstation тржишта уградњом процесора 

у ласерске штампаче, рутере и сличне производе већ наведене. 

Добро позната RISC породица укључује DEC Alpha, AMD 29k, 

ARC, ARM, Atmel AVR, Blackfin, Intel i860 и i960, MIPS, Motorola 88000, PA-

RISC, Power (укључујући PowerPC), SuperH, и SPARC. У 21. веку, употреба 



ARM архитектуре за процесоре у паметним телефонима и таблетима, као што 

су iPad, Android и Windows RT таблети, обезбедила је широку базу корисника 

за RISC-засноване системе. RISC процесори се такође користе у суперрачуна-

рима попут К рачунара, најбржег на TOP500 листи, другог на листи из 2012, а 

четвртог на листи из 2013, и Sequoia, најбржег у 2012 и трећег на листи 2013. 

Изглед ARM i IBM RISC микропроцесора приказан је на слици: 

  

  

 

 

5.11. ОСНОВНЕ СМЕТЊЕ И ЊИХОВО 

ОТКЛАЊАЊЕ 
 

Под појмом сметњи најчешће се подразумева појам шум, што је неже-

љена сметња која се преклапа са корисним сигналом и која има тенденцију да 

прекрије садржај корисне информације.  

Шум се може произвести електромагнетски или термички, што се може 

умањити спуштањем радне температуре кола.  

Према извору који их ствара шумови се деле  на: 

- спољашње 

- унутрашње 



Спољашњи шумови се често означавају као сметње. Они настају услед 

нежељених спрега између електричног кола и његове средине. Те спреге могу 

бити: електричне, магнетне, електромагнетне, термичке, механичке. Нпр, 

жице којима су повезане компоненте у електричном колу делују као антене и 

примају сигнале радиодифузних станица који се поништавају са корисним 

сигналима. Некада је, међутим, природа сметњи случајна у смислу да се у 

следећем тренутку не може предвидети величина сметње. 

У телекомуникационом инжењерингу, ниво шума се обично изражава у 

децибелима (dB) за релативну снагу или ватима (W) за апсолутну снагу. 

Нивои шумова се обично посматрају у супротности са нивоима сигнала. 

Телекомуникациони системи теже да повећају ниво сигнала у односу на ниво 

шума како би се подаци преносили на ефективан начин.  

Електронски шум је произвољна сигнална карактеристика свих елек-

тронских кола. У зависности од кола, шум који производе електронски уре-

ђаји, може варирати у великој мери. Неколико различитих ефеката може 

произвести шум.  

Врсте шумова: 

- Термички шум 

- Праскави шум 

- Фликер шум 

- Пулсирајући шум 

Термички и праскави шум су својствени свим уређајима. Остале врсте 

углавном зависе од квалитета производње и дефеката полупроводника.  

Иако је, генерално гледано, шум непожељан, он може корисно послу-

жити у неким применама, као што је то дитеровање, намерно увођење додат-

ног шума (названог „дитер”), који може у великом опсегу умањити шум. 

 

Шум у аналогним колима 

Карактеристике шума често имају велики значај у пројектовању аналог-

них кола. Шум се обично описује областима фреквентног спектра, који опи-

сује колико је шум распрострањен у различитим фреквенцијама.  

На слици је приказано неколико различитих типова шума у зависности 

од фреквенција: 

• термички шум – шум константног напона, 

• рози шум – шум чији је напон описан кривом 1/f, 



• шум околине – шум који потиче од било ког јасно одређеног извора у 

окружењу (околини). 

 
 

5.12. ИНДУСТРИЈСКИ РАЧУНАРИ 
 

Индустријски рачунари су по дефиницији x86 базиране рачунарске 

платформе намењене индустријској примени. Примена се углавном огледа у 

процесној контроли и/или прикупљању података од значаја за одређени 

процес, а у неким случајевима индустријски PC je “front-end” рачунар у 

дистрибуираном процесном окружењу. Примена индустријских рачунара 

може, у једноставнијим случајевима, захтевати комуникацију преко стандард-

них I/O портова као што је на пример серијски порт док се у сложенијим 

апликацијама користе специјалне картице за проширење и прилагођење. 

 



Индустријски рачунари нуде могућности које су другачије од оних које 

нуде стандардни (комерцијални или канцеларијски) PC рачунари и то пре 

свега у погледу поузданости, компатибилности, могућностима за проширење 

као и у знатно дужем року подршке. 

Индустријски рачунари се производе у знатно мањим серијама од кан-

целаријских или кућних рачунара и скупљи су од канцеларијских рачунара 

сличних перформанси.  

Једна од најпрепознатљивијих категорија су 19” rack-mount рачунари. У 

основи ових индустријских рачунара су SBC (Single Board Computer) и 

“backplane”. 

Посебну групу индустријских рачунара чине Панел рачунари (Panel 

PCs) код којих је дисплеј, обично LCD, уграђен у исто кућиште са матичном 

плочом и остатком електронике. Најчешће су предвиђени за панел или RACK 

уградњу и обично укључују екран осетљив на додир (touch screen). Могу 

бити у “low-cost” варијанти без заштите од утицаја окружења или у варијанти 

са IP54  до IP67 (watter-proof) отпорношћу на прашину и воду. 

 
Основне карактеристике индустријских рачунара  

• Чвршћа метална конструкција у односу на типичне канцеларијске 

рачунаре 

• Стандардизоване димензије за уградњу 

• Изузетна поузданост, рад без искључивања (24/7 дана  у недељи) 

• Побољшано хлађење и филтрирање ваздуха те алтернативне 

методе хлађења 



• Повећана отпорност на електромагнетне сметње (EMI) 

• Повећана отпорност на утицај средине (отпорност на прашину и 

воду IP) 

• Шири температурни радни опсег (мининално 0~50⁰С) 

• Специјални конектори или MIL-SPEC конектори за периферије 

• Извори за напајање вишег нивоа (PFC, ERP, 80+) 

• Ограничавање приступа путем забрављивања кућишта 

• Обавезно постојање watch-dog timer-a за аутоматски ресет 

На врху пирамиде индустријских рачунара налазе се “rugged” или 

“ruggedized” (“ојачани”) рачунари  који своју примену налазе у теренским 

службама, јавној безбедности, производим погонима, здравственој заштити, 

транспорту као и у војним применама. Једно истраживање показало је да је у 

окружењима у којима се често користе робусни рачунари укупни трошкови 

за 36 процената нижи за ове преносиве рачунаре и 33 процента мањи за руч-

не преноснике и ПДА уређаје, у поређењу са конвенционалним верзијама 

које нису робусне. Нижи укупни трошкови су последица нижих степена отка-

за, сродног утицаја на продуктивност и других фактора. Пример једног ојача-

ног рачунара приказан је на слици: 
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5.13. РЕГУЛАТОРИ СЕРВО ПОГОНА 

5.13.1 ПОЈАМ И ВРСТЕ 

 
Сервомеханизам , односно серво, је уређај који се користи за обезбеђивање 

контроле жељене операције употребом повратних информација. Користи се 

више врста: 

o АИ серво - режим аутоматског фокусирања 

o Електрохидраулички серво вентил, вентил са електричним управљањем 

који контролише како се хидраулична течност преноси на актуатор 

o Серво погон, посебно електронско појачало које се користи за напајање 

електричних сервомеханизама 

o Сервомотор - ротациони актуатор који омогућава прецизну контролу уга-

оног положаја 

o Серво (радио контрола) - мали, јефтини, масовно произведени актуатор 

који се користи за радио контролу и роботику 

 Серво опсег, максимална синусоидна фреквенција која се може пратити 

по амплитуди 

 Серво контрола, употреба модулације ширине импулса за даљинско 

управљање сервоима 

 Картица Серво – мали зглобни уређај инсталиран на контролној табли авион 

за помоћ при управљању. 

Серво погон је посебан електронски појачавач који се користи за напа-

јање електричних сервомеханизама тако што надзире повратни сигнал из 

сервомеханизма и континуирано се прилагођава на одступања од очекиваног 

понашања. Серво погон прима командни сигнал из управљачког система, 

појачава сигнал и преноси електричну струју на серво мотор да би створио 

кретање пропорционално командном сигналу. Типично, командни сигнал 

представља жељену брзину, али такође може представљати жељени обртни 

момент или положај. Сензор причвршћен за серво мотор обавештава о ствар-

ном стању брзине мотору сервомеханизма. Серво погон затим упоређује 

стварни статус мотора са командним статусом мотора. Потом мотор мења на-

пон, фреквенцију или ширину импулса како би исправио било каква одсту-

пања од управљаног статуса.  
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У правилно подешеном управљачком систему, серво мотор се обрће брзином 

која је врло приближна сигналу брзине који прима серво погон из управљач-

ког система. Пример бешчеткичног сервомеханизма приказан је на слици: 

 

Иако је многим серво моторима потребан погон специфичан за 

одређену марку или модел мотора, сада су доступни многи погони који су 

компатибилни са великим бројем мотора. 

Већина серво погона који се користе у индустрији су дигитални или 

аналогни. Дигитални погони се разликују од аналогних погона по томе што 

поседују микропроцесор или рачунар, који анализира долазне сигнале док 

контролише механизам. Микропроцесор прима импулсни ток из давача који 

може одредити параметре као што је брзина. Променом импулса омогућава 

се механизму прилагођавање брзине у суштини стварањем ефекта регулатора 

брзине. Понављајући задаци које извршава процесор омогућава брзо подеша-

вање дигиталног погона. У случајевима када се механизми морају прилагоди-

ти многим условима, то може бити прикладно јер се дигитални погон може 

брзо прилагодити уз мало напора. Недостатак дигиталних уређаја је велика 

количина енергије која се троши. Међутим, многи дигитални погони уграђују 

кондензаторске батерије за праћење трајања батерије. Целокупни систем по-

вратних информација за дигитални серво погон је попут аналогног, осим што 

микропроцесор користи алгоритме за предвиђање стања система. 



Аналогни погони управљају брзином преко различитих електричних 

улаза, обично +10 V. Често прилагођени потенциометрима, аналогни погони 

имају утичнице у картицама које су претходно прилагођене специфичним 

условима. Већина аналогних погона функционише користећи такт генератор 

замерење долазних сигнала и стварање резултирајуће потребе за обртни мо-

менат. У складу са повратном петљом захтева се одговарајућа струја за по-

требни обртни моменат. Овај серво се назива „погоном у четири квадранта“, 

јер може убрзавати, успоравати и кочити у било ком смеру ротације. Тради-

ционални аналогни уређаји троше мање енергије од дигиталних и могу пону-

дити врло високе перформансе. Неким аналогним серво погонима није потре-

бан појачавач обртног момента и ослањају се на појачање брзине у случају да 

је брзина важнија. 

Употреба у индустрији 

Серво системи се између осталог могу користити у ЦНЦ обради, фа-

бричкој аутоматизацији и роботици. Њихова главна предност у односу на 

традиционалне DC или АC моторе је додавање повратних информација о 

моторима. Ова повратна информација може се користити за откривање неже-

љеног кретања или за осигуравање тачности наредног покрета. Повратне 

информације углавном пружа нека врста давача. Серво мотори могу деловати 

и као кочница искључујући произведену електричну енергију из самог 

мотора. 

 

Серво погон инсталиран на CNC 
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5.13.2. ПРИНЦИПИ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Иако представља ротациону електричну машину, серво погон се често 

дефинише према функцији коју обавља: 

- серво погон је део уређаја за управљање положајем 

- серво погон је погон који у уређају управљања положајем, нпр. у рад-

ној машини и има задатак да постигне задани положај у јединици времена. 

Релевантна физичка величина није брзина обртања мотора, него угаони поло-

жај осовине у зависности од времена. Шеме примене на једносмерним и тро-

фазним моторима приказане су на сликама: 

 

МЕРНИ ЧЛАНОВИ БРЗИНЕ ОБРТАЊА / ПОЛОЖАЈА 

Мерни чланови за мерење брзине обртања/положаја одређују могућно-

сти уређаја управљања сервопогоном: 

- Погрешке мерног члана одређују ограничења тачности уређаја за 

позиционирање 

- Нетачна мерења мерног члана могу да изазову нежељене осцилације 

Типично се у серво погоне уграђују следећи мерни чланови брзине 

обртања/положаја: 

- Инкрементални енкодер 



- Апсолутни енкодер 

- Резолвер 

- Хал сензори 

 

ХАЛ СЕНЗОРИ 

 
 

ИМПУЛСНИ (ИНКРЕМЕНТАЛНИ) ЕНКОДЕРИ 

 
Импулсни (инкрементални) енкодери су најчешће коришћени давачи за 

дигитално мерење брзине обртања. Механички се вежу с осовином мотора те 

помоћу оптоелектронских компоненти стварају низ електричних импулса 

чија је фреквенција пропорционална брзини обртања. 



 
Већина модерних давача импулса поседује два оптоелектронска склопа 

који генеришу два фазно помакнута пулсирајућа сигнала (сигнали А и Б). 

Информација о смеру обртања садржана је у фазном помаку ових двају сигна-

ла, који зависно од смера обртања поприма вредности ±90 ел. 

При ободу диска начињена је оптичка решетка која се састоји од свет-

лих и тамних сегмената и налази се између извора светлости и фотосензора. 

Светлосни ток пада на фотосензор када се на његовом путу налази светли 

сегмент решетке, а блокиран је када му се због ротације диска на путу налази 

тамни сегмент. На тај се начин генерише пулсирајући напон на фотосензору 

који се потом обликује у правоугаоне импулсе прикладне за бројање помоћу 

одговарајућих дигиталних склопова. 

 

 

Давач даје два сигнала А и Б фазно 

померена за 90 степени електрично.  

Ти сигнали служе за препознавање 

смера обртања. Из поретка бридова 

сигнала А и Б одређује се смер обр-

тања мотора. Давач даје и нулим-

пулс: један окретај даје један нул-

импулс 

 

 

 



VI ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И 

УРЕЂАЈИ 

 

У електричне машине сврставају се: трансформатори, електрични 

мотори и генератори наизменичне струје (асинхрони и синхрони), електри-

чне машине и генератори једносмерне струје (са редном, паралелном, сложе-

ном побудом), те мотор-генераторске претварачке групе. Под уређајима, у 

овом случају, подразумевају се управљачки и заштитни елементи, као и уре-

ђаји за давање информације о брзини обртања и положају, у које спадају: 

прекидачи, растављачи, осигурачи, склопке, релеји, тахогенератори, давачи 

позиције итд. 

 

6.1. АСИНХРОНЕ МАШИНЕ 

 

У асинхроне машине сврставамо асинхроне моторе и асинхроне генера-

торе, који раде са наизменичном (монофазном или трофазном) електричном 

енергијом. И, док асинхрони мотори претварају електричну енергију у меха-

нички рад, генератор, као инверзна реверзибилна машина, претвара механи-

чки рад машине која га покреће у електричну енергију на излазу генератора. 

Како су ово две, по конструкцији исте машине, овде ће углавном бити речи о 

асинхроном мотору.  

 

6.1.1.КОНСТРУКЦИЈА АСИНХРОНОГ МОТОРА 

 

Од свих врста електричних мотора асинхрони мотори имају најширу 

примену. Састоји се од статора и ротора, као својих основних делова. 



 
Основни делови електромотора 

Статор је у виду шупљег ваљка, сложеног од лимова. На унутрашњем 

омотачу тог ваљка су жлебови, а у њима изоловани бакарни проводници, 

повезани тако да образују вишефазни, обично трофазни намотај. Како се 

намотај статора прикључује на мрежу одређене учестаности, он се мора тако 

извести да број пари полова одговара жељеној брзини обртања мотора. 

Крајеви намотаја појединих фаза, у случају трофазне машине 6 извода, 

изводе се до једне изолационе плоче на оклопу машине, на којој се налази 6 

прикључних завртњева.  

У унутрашњости статора налази се ротор, који се заједно са вратилом 

обрће. Ротор је у облику ваљка, сложеног из лимова, међусобно изолованих, 

на чијем се спољашњем омотачу налазе жлебови у којима су проводници. 

Ротори се изводе као прстенасти (клизноколутни) или као кавезни (кратко-

спојени). Код прстенастих ротора крајеви роторских намотаја, најчешће 

спрегнутих у звезду, изведени су до три прстена, који се налазе испред ро-

тора на вратилу и изоловани су узајамно и од вратила. Прстенови су израђени 

од жуте меди или од бронзе, а на њих прилежу угљене четкице. Од њих 

полазе три проводника који воде до крајева трофазног отпорничког упу-

штача. Код кавезних ротора проводници ротора образују тзв. ''веверичин 

кавез''. Проводници смештени у жлебове у споју су са једне и друге стране са 



по једним металним обручем. Спој се изводи заваривањем или закивањем и 

лемљењем. 

 

 

Ротор са клизним колутовима и веверичиним кавезом 

Брзина обртања ротора код асинхроних мотора Ω мора бити мања од 

брзине обртања магнетног поља Ω', а разлика ове две брзине назива се  клиза-

ње ротора. Клизање се обично изражава у процентима у односу на брзину 

обртања магнетног поља: 

𝑠 =
(𝑛′ − 𝑛) ∙ 100%

𝑛′
 

и износи од 4-9 %, а највеће је кад мотор полази (s=1), тј. кад је брзина 

обртања нула.  

Механичке и електричне карактеристике мотора приказане су на слици: 



 

 

6.1.2. ПУШТАЊЕ У РАД И ПРОМЕНА БРЗИНЕ И СМЕРА 

ОБРТАЊА АСИНХРОНОГ МОТОРА 

 

При пуштању асинхроног мотора у рад, у самом почетку док још ротор 

стоји, вредност клизања је 1, па је електромоторна сила у ротору највећа. 

Струја у ротору зависи од ове ЕМС и од привидног отпора ротора. Почетна 

струја код кавезног ротора биће врло велика, јер је отпор ротора врло мали, а 

и струја у статору је, такође, веома велика. Са повећањем брзине ротора 

опада клизање, па и ЕМС у ротору, па ће и струја у ротору и статору опадати. 

Почетна струја код кавезних ротора је и до 8 пута већа, што утиче на пад 

напона у мрежи. Прстенасти ротори немају тај недостатак и струја при 

упуштању може се по вољи ограничити на номиналну вредност или на к пута 

већу од номиналне. Ограничење струје постиже се помоћу роторског отпор-

ника. Роторски отпорник се састоји из три једнака отпорника, издељена на 

више делова, чији су крајеви изведени до металних плочица које се налазе на 



једној плочици од шкриљца или мермера. При покретању постепено се мења 

отпорност и ротор се убрзава. 

 

Велика струја коју мотор са кавезним ротором узима из мреже при 

пуштању у рад може се смањити ако се снизи напон на крајевима његовог 

статора. Снижење напона постиже се употребом пребацивача звезда-троугао 

(Y/D) или помоћу аутотрансформатора.  

Промена брзине обртања асинхроног мотора може се остварити:  

- коришћењем роторског отпорника – као код покретања пстенастог 

ротора,  

- променом броја полова – како брзина обртања ротора обрнуто про-

порционално зависи од броја полова мотора, одговарајућим превезивањем 

извода може се мењати и брзина. Међутим, те промене су нагле и најчешће 

се и не примењују,  

- помоћу каскадне спреге - представља скупину два асинхрона мотора 

спрегнута механички и електрично.  

 

Промена смера обртања асинхроног мотора постиже се изменом везе 

два статорска намотаја са водом електричне мреже. На слици испод прика-

зани су изводи фазних намотаја означени са U, V, W, а фазе трофазне елек-

тричне мреже бројевима 1, 2, 3. За везу као на слици а) ротор се обрће у сме-



ру казаљке на часовнику, дакле редом U-V-W. Ако се промене везе два фазна 

намотаја са електричном мрежом као на слици б), тако што извод V дође у 

везу са фазом мреже 3, а намотај W са фазом 2, амплитуда обртног магнет-

ског поље биће најпре код фазе U, а затим код фазе W, па код V и ротор ће се 

ротирати у супротном смеру у односу на спој а), тј. супротно смеру казаљке 

на часовнику, јер је и обртно магнетско поље променило смер ротирања. 

 

 

6.1.3. ПРИМЕНА АСИНХРОНИХ МОТОРА 

 

Због једноставне конструкције и једноставности одржавања асинхрони 

мотор нашао је доста широку примену. Краткоспојени асинхрони мотор има 

намотаје само на статору, а ротор је једноставне конструкције и нема ни 

колектор ни четкице. Регулација брзине обртања веома је једноставна, а веће 

могућности има мотор са намотаним ротором, па се примењује за кранску и 

дизаличну вучу. У домаћинствима и за професионалне потребе се масовно 

употребљавају једнофазни асинхрони мотори мале снаге, који имају 

једнофазни статор и трофазни намотани или краткоспојни ротор. 

 

6.2. СИНХРОНЕ МАШИНЕ 

Синхроне машине су машине чија је брзина обртања једнака брзини 

обртања обртног магнетног поља и флукса. Као и асинхроне, и синхроне 

машине су инверзне, а за разлику од асинхроних, више се користе као генера-



тори у електранама (хидрогенератори или турбогенератори) него као мотори, 

односно на оним местима где је потребно одржавати сталну брзину обртања 

без обзира у ком режиму рада се користе. 

 

6.2.1.КОНСТРУКТИВНИ САСТАВ 

 
Синхроне машине, такође, имају статор и ротор. Статор је по кон-

струкцији сличан статору асинхроне машине, дакле, има шупљи ваљкасти 

оклоп у који су утиснути статорски лимови, који са своје унутрашње стране 

граде жлебове. У жлебовима су смештени трофазни намотаји, израђени по 

истим принципима као код асинхроних машина. Ротор се изводи у два 

облика, са истуреним и са неистуреним половима. 

 

Ротори са истуреним половима израђени су од пуног гвозденог мате-

ријала у облику шупљег ваљка, кроз који је провучено и причвршћено вра-

тило. По спољном омотачу ваљка причвршћени су истурени гвоздени магнет-

ни полови са магнетним наставцима, направљени од свежња лимова. Намотај 

им је концентрисан и налази се око полова. Ротор са неистуреним полови-

ма израђен је од лимова, кружног облика, који су такође навучени на 

вратило. По спољном омотачу ваљка граде жлебове у које се поставља 

намотај, који запрема 2/3 жлебова ваљка и намотава се као код једнофазних 

асинхроних мотора. Роторе са истуреним магнетним половима имају споро-

ходне машине које се примењују као алтернатори за хидротурбине, а са 



неистуреним половима брзоходне, које се користе као турбогенератори уз 

парне турбине. Осовина генератора на једном свом крају повезана је са 

побудном машином (будилицом) ради лакшег покретања генератора. Побу-

дни намотај је најчешће постављен на ротор, док је трофазни намотај на 

статору генератора. Напајање побудног намотаја једносмерном струјом преко 

клизних прстенова и четкица не представља велики проблем, јер је потребна 

побудна снага знатно мања од снаге радног намотаја, а напон је сразмерно 

мањи од напона радног намотаја. У последње време се уместо будилице све 

више користе системи са полупроводничким усмеривачима или обртни усме-

ривачи, којима нису потребни клизни прстенови.  

 

6.2.2. ПРИНЦИП РАДА АЛТЕРНАТОРА 

 

Ротор синхроног генератора (алтернатора) обрће се брзином обртања 

обртног магнетног поља. Једносмерна струја која се доводи из побудне 

машине преко клизних прстенова пролази кроз намотаје магнетних полова на 

ротору и у њима ствара магнетно поље једносмерне струје. Ротор, кога 

покреће дизел-мотор или турбина, ствара обртно магнетно поље механичким 

путем. Оно пресеца намотаје статора и у њима индукује трофазну струју која 

формира обртно магнетно поље, а ротор са намотајем кроз који тече једно-

смерна струја ствара стојеће магнетно поље. Обртно поље се, ипак, ствара 

обртањем ротора и стојећег магнетног поља, па се на тај начин механички 

ствара обртно магнетно поље ротора. Обртно поље у трофазним намотајима 

статора индукује електромоторну силу. Под дејством ове силе статор потро-

шачима испоручује струју јачине I2, која зависи од пријемника прикључених 

на прикључке намотаја статора. Пошто у намотају статора настаје индуктив-

ни и омски пад напона, на излазним прикључцима статора постоји напон U, 

који је нешто мањи од електромоторне силе Е'. Струја коју узимају пријем-

ници фазно заостаје за овим напоном, јер осим активне компоненте потро-

шачи имају и индуктивну компоненту струје. Таква струја фазно заостаје и 

иза индуковане електромоторне силе Е'.  

 

 

 



6.2.3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СИНХРОНИХ 

МАШИНА 

 
Основне карактеристике алтернатора су: напон, снага, брзина обртања 

итд. Напон алтернатора зависи од брзине обртања ротора и његових каракте-

ристичних особина. Напони на излазу су стандардизовани и износе за 5% 

више од мрежног напона, како би потрошачу стизали стандардни напони.  

Снага алтернатора зависи од напона и од фактора снаге cosφ:  

𝑃 =
√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

1000
= 𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Ако је η степен искоришћења електричне машине, онда је потребна 

механичка снага за погон генератора:  

𝑃𝑚𝑒ℎ =
100 ∙ 𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜂
 

Механичка снага за погон синхроног мотора је: 

𝑃 =
100

𝜂
∙ 𝑃𝑚𝑒ℎ 

 

 

6.3. МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 
6.3.1. КОНСТРУКЦИЈА МАШИНА ЈСС 

 
Машине једносмерне струје су обртне, реверзибилне машине које про-

изводе електричну енергију једносмерне струје или је користе при свом раду 

за погон неке друге машине. Конструкциони састав машина једносмерне 

струје скоро је исти као и код осталих обртних машина, с том разликом да је 

статор изведен с полним наставцима, на вратилу се налази колектор (кому-

татор) на кога належу четкице, а и само намотавање и начин побуђивања је 

нешто другачији.  

Статори се израђују с истакнутим магнетним половима (слика), на 

којима су смештени намотаји. Магнетни полови, тј. полна језгра могу бити из 

једног комада, као код малих динамо-машина, или из динамо-лимова 

дебљине 0,5 mm. Да би магнетни флукс што боље обухватио ротор, полна 



језгра се граде са полним наставцима. Полни наставци и полно језгро могу 

бити из једног комада, а могу се и посебно израдити и помоћу завртња учврс-

тити за полно језгро. 

 

 

 

Колектор или комутатор је, као и ротор, обртни део електричне машине 

једносмерне струје, учвршћен на осовини изван подручја магнетних полова. 

Састоји се из бакарних или, чешће, месинганих ламела, које су у облику 

ластиног репа. Ламеле су међусобно, као и према осовини, изоловане лиску-

ном. За ламеле се лемљењем спајају проводници из ротора. Колектор служи 

као механички претварач електричне струје, јер код генератора произведену 

наизменичну струју претвара у једносмерну, а код мотора доведену једно-

смерну претвара у наизменичну. Да би се струја могла доводити и одводити 

са колектора неопходне су четкице које належу на колектор. Смештене су на 

држаче четкица, а у зависности од броја полова различит је број четкица. 

Машина има толико држача четкица колико има и полова. Четкице које 

припадају истоименим половима кратко се спајају. 

Статор двополне 

једносмерне машине Магнетни пол из два дела (а) 

и једног дела (б) 



 

 

6.3.2.ПРИНЦИП РАДА 

 

Магнетно поље код машина једносмерне струје може се добити помоћу 

сталних (перманентних) магнета, као код малих машина, или помоћу елек-

тромагнета, код већих машина.  

Када се између два магнетна пола постави проводник, који се под 

деловањем неке силе споља покреће, у њему ће се индуковати електрична 

сила. Смер индуковане електромоторне силе може се одредити по ''правилу 

десне руке''. Ако се под једним полом налази више проводника, смер елек-

тричних сила у њима је једнак, док под другим полом, насупрот првог, имају 

супротан смер. Све електричне силе истог смера под једним полом се 

сабирају. У унутрашњем колу, кроз проводнике 1 и 2, и у спољашњем колу 

где се налази потрошач имамо наизменичну струју. Да бисмо потрошачу 

давали једносмерну струју, потребно је да уместо клизних прстенова узмемо 

два полупрстена. Тада ће се у унутрашњем колу такође индуковати наизме-

нична електрична сила, али ће споља давати једносмерну струју. Процес 

комутације приказан је на следећим сликама: 



 

 

 

6.3.3.ВРСТЕ ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

 

Генератори једносмерне струје најчешће се деле према начину ствара-

ња магнетног флукса Φ у половима статора, при чему имамо у виду начин 



добијања струје кроз навојке смештене око полова статора, односно начин 

добијања тзв. побудне струје Ј. Према тој подели генератори могу бити: с 

независном побудом, са паралелном (оточном) побудом, са редном побудом 

и са сложеном побудом.  

Генератори с независном побудом добијају побудну струју Ј из 

независног извора једносмерне струје (акумулаторска батерија, мрежа једно-

смерне струје итд.),  

Генератори са редном побудом имају намотај полова везан са намо-

тајем ротора. пошто кроз овакве намотаје полова пролази цела струја оптере-

ћења пријемника I, они се израђују од мањег броја дебљих проводника. 

Индукована електромоторна сила зависи од струје оптерећења, па је напон 

врло промењив, што утиче на чињеницу да су ови генератори у пракси скоро 

неупотребљиви, јер потрошачи захтевају сталан напон.  

Генератори са паралелном (оточном) побудом имају паралелно веза-

не побудне намотаје полова са четкицама ротора, тј. са намотајем ротора, 

односно са напоном генератора U. Побудна струја зависи од напона U и 

отпора R' у колу побуде, којим може да се смањује побудна струја Ј, па са 

њом и магнетни флукс Φ, а напон на излазу је U=Е-R'·I=k·n·Φ-R'·I, што је 

приказано на карактеристици. Навојци су танки и има их већи број. Ови гене-

ратори се често примењују као већи извори једносмерне струје, а и као изво-

ри једносмерне струје на возилима (динамо).  

Генератор са сложеном побудом има око магнетних полова две врсте 

намотаја: већи број тањих навојака везаних паралелно са намотајем ротора 

(оточна побуда) и мањи број дебљих навојака, везаних редно са намотајем 

ротора (редна побуда). Смер струје оптерећења I кроз редне навојке подеси 

се тако да она појачава магнетни флукс Φ полова, па и индуковану елек-

тричну силу Е. Овакав начин регулације струје редних навојака полова 

значајан је када се повећава струја оптерећења I, када долази до тенденције 

пораста пада напона R·I у намотају ротора. Тиме се постиже велика стабил-

ност напона при разним оптерећењима, звог чега се ови генератори често 

срећу у пракси. 



 

 

 

6.3.4.МОТОРИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

 

Када се мотор једносмерне струје прикључи на напон U, једносмерна 

струја оптерећења I пролази кроз намотај статора, а исто тако пролази и 

струја побуде Ј, која напаја намотаје полова статора и ствара магнетни флукс 

Шема (а), симбол (б) и карактеристика 

(ц) генератора са независном побудом 

Шема (а), симбол (б) и карактеристика 

(ц) оточног генератора 

Шема (а), симбол (б) и карактеристика 

(ц) генератора са сложеном побудом 

Шема (а), симбол (б) и карактеристика 

(ц) редног генератора 



полова Φ. Када проводницима намотаја ротора, дужине l, пролази струја 

оптерећења I, а они се налазе у магнетном пољу индукције B, на проводнике 

делује електромагнетна сила F=B·I·l, која ствара обртни моменат ротора 

М=F·а= B·I·l·а или М=C·Φ·I, где је C-константа мотора зависна од његове 

конструкције. Контраелектромоторна сила Е тада је једнака Е=k·n·Φ, одакле 

следи да је брзина обртања ротора n=Е/k·Φ. и да брзина обртања зависи од 

напона и што је виши доведени напон већа је и брзина обртања ротора.  

 

6.3.4.1.Врсте и карактеристике мотора једносмерне струје 

 

Као и генератори једносмерне струје, тако се и мотори једносмерне 

струје деле према начину стварања струје кроз побудне навојке полова мото-

ра на: моторе са независном, паралелном, редном и сложеном побудом. Кон-

струкција ових мотора иста је као и конструкција одговарајућих генератора. 

Разликују се њихове карактеристике, које су приказане на слици:  

 
Карактеристике мотора једносмерне струје са оточном (а), редном (б) и 

сложеном побудом (в) 

 

6.4. СЕРВОМОТОРИ 
 

Као што је већ обрађено у петом поглављу о сервопогонима, то су уре-

ђаји који неки сигнал мале снаге, који се користи као управљачки сигнал, 

претварају у механички померај за који је потребна већа снага. Дакле, њихова 

улога је да тај управљачки сигнал повећају и пренесу механичку снагу, за по-

кретање извршног система. Принципска шема хидрауличког сервомотора 

приказана је на следећој слици: 



 
Према извору додатне енергије сервомотори могу бити хидраулички, 

пнеуматски и електрични са великим бројем конструкцијских решења. Као 

примери могу се навести уљна хидрауличка пумпа, компресор за ваздух итд. 

Као електрични сервомотори користе се сервомотори за једносмерну и 

за наизменичну струју. Сервомотори за једносмерну струју употребљавају 

се као извршни мотори у системима аутоматике. Имају независну побуду и 

индукт сличан моторима једносмерне струје, а конструкција ротора је прила-

гођена разним захтевима из аутоматике. Статор (индукт) може бити без жле-

бова, при чему се навоји постављају споља на статор учвршћењем помоћу 

изолационог материјала. Постоје и сервомотори са шупљим индуктом код 

којих су намотаји постављени на цилиндрично вратило и заливени пласти-

чном изолацијом. Постоје и мотори са штампаним индуктом, чији су намо-

таји штампани и постављени на пластични диск. 

Сервомотори за наизменичну струју су у принципу двофазни асинхро-

ни мотори. Користе се највише у аутоматици за управљање погоном. Шема 

намотаја статора овог асинхроног мотора са шупљим немагнетним ротором 

дата је на следећој слици: 

 
 

 

6.5. КОРАЧНИ МОТОРИ 
 

Корачни или степ мотор је вишефазни мотор наизменичне струје са q 

фаза, тј. q намотаја који су равномерно распоређени по статору, па је корак 

тих намотаја 2𝜋
𝑞⁄ . Ротор се састоји од једног пара полова, који могу бити по-

буђени (активни) или непобуђени (пасивни). Из посебног уређаја се у статор 



доводе побудни импулси, који управљају радом мо-

тора. Најчешће се примењују као корачни мотори на 

осовини синхроних мотора са сталним магнетима, 

односно на машинама које раде управљане низом 

управљачких импулса, као што су алатне машине са 

програмирањем, штампачи итд. Шема корачног или 

степ мотора приказана је на слици. 

 

 

 

6.6. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ 
 

Под електричним уређајима, у овом случају, подразумевају се електри-

чни апарати који служе за отварање и затварање струјних кола у нормалном 

режиму рада и/или кваровима (прекидачи, растављачи, раставне склопке, 

осигурачи), као и врсте електричних машина намењених за давање информа-

ција о брзини кретања или обртања и положају. 

 

ПРЕКИДАЧИ  
Прекидачи су врста електричних апарата, који служе за укључење и 

искључење електричног кола у свим могућим режимима рада. Највећа 

напрезања настају током проласка струја кратког споја и приликом искљу-

чивања, када настаје електрични лук, при чему се ослобађа велика количина 

топлоте. Због тога прекидач мора врло брзо да прекине струјно коло и да до 

тог тренутка издржи сва термичка, електрична и механичка напрезања. Про-

цес гашења електричног лука одвија се у комори за гашење или у затвореној 

незапаљивој средини, као код инсталационих прекидача. 

Примена прекидача је веома раширена, а према области примене деле 

се на: 

- инсталационе, 

- ручне, 

- аутоматске, 

- заштитне моторне итд. 

Према начину укључења прекидачи се деле на: 



- прекидаче са ручним укључењем и ручним или аутоматским искљу-

чивањем и 

- прекидаче са даљинским укључењем – притиском на тастер затвара 

се струјно коло у које је прикључен електромагнетни прекидач и 

који затвара главно струјно коло, а у тренутку када треба да отвори 

наступа аутоматско искључивање. 

 

РАСТАВЉАЧИ  
Растављач је механички расклопни апарат који служи да видно и сигур-

но одвоји део постројења који није под напоном од дела који је под напоном, 

како би омогућио приступ појединим елементима док су други делови по-

стројења у погону. Тако се могу обављати плански ремонти и поправке 

елемената без прекидања рада осталих делова постројења. Растављачи такође 

могу да служе за уземљење надземних или подземних водова после искљу-

чења, а такви растављачи се називају земљоспојници.  

Прекидачки елементи растављача изведени су у облику ножа и за веће 

снаге и напоне истовремено прекидају струјно коло све три фазе, док за ниже 

напоне снака фаза може појединачно да се искључује. Управљање растав-

љачима може бити ручно (изолационом мотком или ручицом), пнеуматско 

или на електромоторни погон. 

 
Изглед и принцип рада растављача 

 

 
 



РАСТАВНЕ СКЛОПКЕ  
Раставне склопке се користе за прекидање радних струја када би при-

мена прекидача била неекономична. Снага искључења склопке је мала и 

износи неколико десетина МVА и користи се за напоне до 38 kV, а за веће 

напоне и снаге искључиво се користи прекидач. Раставна склопка је, у 

ствари, растављач са комором за гашење електричног лука. Покреће се ручно 

или неким другим погоном. 

 
 
 

ОСИГУРАЧИ  
Осигурачи представљају намерно ослабљено место у инсталацијама на 

којима долази до прекида струјног кола у случају настанка преоптерећења 

или струја кратког споја. Постављају се на почетку сваке инсталације и на 

свим местима унутар инсталација где се смањује пресек проводника. При 

настанку струје кратког споја прво реагује осигурач најближи месту квара, а 

након тога и следећи осигурачи. Тиме се постиже селективна заштита. 

Према СРПС-у осигурачи морају испунити следеће захтеве:  

- прекидање струјних кола сме се извршити само у затвореној 

незапаљивој средини (уметак),  

- на осигурачу мора постојати уочљива ознака према којој се може 

закључити прекид струјног кола уз помоћ осигурача,  

- осигурач веће снаге мора се по димензијама разликовати од осигурача 

мање снаге.  

У зависности од начина прекида струјног кола осигурачи се деле на 

топљиве и аутоматске. 



Топљиви осигурачи су осигурачи са лако топљивом жицом у ватро-

сталном уметку. Топљива жица се димензионише према номиналној струји и 

када се та вредност премаши, жица се загрева и прекида, чиме се прекида и 

струјно коло. Постоје два основна облика: тип D и тип B. 

 
Аутоматски осигурачи раде на два принципа, као електромагнетни и 

као термички (биметални). Електромагнетни боље реагују на струје кратког 

споја, а термички на већа преоптерећења. Користе се за струје до 25А. При 

реаговању контакти се ра-

здвајају и прекида се 

струјно коло, а потезна 

ручица или дугме се пре-

бацује у други положај. 

Након престанка деловања 

јаких струја дугме или ру-

чица се може вратити у 

претходни положај и 

поново успоставити струј-

но коло. 

 

У високонапонским постројењима, напона вишим од 1000 V, осигурач 

се састоји од порцуланске цеви у којој је смештен топљиви уметак (4) 

округлог или правоуглог тракастог пресека. Спирално влакно од волфрама 



(5) има улогу да смањи јачину електричног поља у унутрашњој чаури (3) 

осигурача да не би дошло до короне. Унутрашњост кућишта је испуњена 

кварцним песком (6 и 7), чија је улога да одводи топлоту из уметка и да угаси 

електрични лук. На крајевима цеви се налазе металне капе (1) на које се дово-

де и спајају ВН проводници који се штите овим осигурачем. Показна игла са 

опругом (8) у случају да је осигурач прегорео испада из свог лежишта под 

дејством опруге и то је знак да је осигурач прегорео. Осигурач се поставља 

на постоље или носач осигурача. 

 
 

 

РЕЛЕЈИ 
Релеј (слика доле) је, у суштини, даљински прекидач са електричним 

управљањем, који своје контакте отвара или затвара под дејством електро-

магнета и еластичне опруге. Једноставне је конструкције. Основни делови 

су: мали електромагнет са еластично постављеном котвом, на којем је поми-

чни контакт, опруга која одиже котву изнад магнета, непомични контакт и 

прикључни крајеви на постољу. 



 
 Изглед и принцип рада електромагнетног релеја 

 

Примена релеја је веома широка, скоро као и прекидача, а да би се лак-

ше схватио значај и разлог примене узећемо пример напајања фарова ауто-

мобила без и са релејем. 

Ако се напајају фарови без релеја струја се мора довести од акуму-

латора до командне табле возача помоћу проводника већег пресека, јер је то 

неопходно због снаге пријемника и дозвољеног пада напона. На таблу се 

мора уградити прекидач са јачим контактима због тога што фарови повлаче 

велику струју. Затим се, помоћу истог проводника, струја од прекидача враћа 

назад до фарова, који су постављени напред, сасвим близу акумулатора. 

Ако се за напајање фарова користи релеј, као даљински прекидач, он 

се може поставити близу фарова. У том случају, напајање се остварује про-

водницима већег пресека, и то директно од акумулатора до фарова, преко ре-

леја, кратко и без пада напона. За укључење релеја потребан је само један 

проводник малог пресека, који полази од прекидача са командне табле. Овај 

проводник је малог пресека, јер је струја електромагнета свега 0,3А и због 

тога на контактима нема јачих варница па се може ставити мањи и леп 

прекидач. 

Дакле, захваљујући релеју, који има снажне контакте, пријемници се 

могу напајати дитректно из акумулатора, без губитака, помоћу кратких 

проводника већих пресека. Радом релеја управља се са удаљене командне 

табле, помоћу једног танког проводника и малог тастера или прекидача, при 

чему пад напона није битан. У релеје се често уграђују зашттни отпорници 

или диоде да би се елиминисали шпицеви напона (300 – 500V) који се јављају 

у тренутку прекида струјног кола. 



ТАХОГЕНЕРАТОРИ 
Тахогенератори су генератори малих снага који претварају механичке 

помераје, брзину обртања, број обртаја итд. у електрични напон. Као такви 

служе при мерењу брзине обртаја електричним путем. Постоје тахогенерато-

ри једосмерне и наизменичне струје. 

Тахогенератори једносмерне струје су мали генератори једносмерне 

струје, мале снаге са сталним магнетом или независном побудом. Индукова-

на електромоторна сила код ових тахогенератора при сталном магнетском 

флуксу зависи само од броја обртаја вратила (брзине обртања) и то линеарно: 

𝐸 = 𝑐 ∙ 𝛷 ∙ 𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑛 

Тахогенератори наизменичне струје такође се користе за мале наиз-

меничне струје и мале снаге. У ротору имају стални магнет, а на статору су 

једнофазни или трофазни намотаји. У намотају статора се индукује електро-

моторна сила која зависи од броја обртаја и учестаности. Када је учестаност 

константна може се рећи да је и код наизменичних тахогенератора ЕМС 

линеарно зависна од брзине обртања: 

𝐸 = 2,22 ∙ 𝑘′′ ∙ 𝑁′′ ∙ 𝛷𝑜𝑏 = 2,22 ∙ 𝑘′′ ∙ 𝑁′′ ∙ 𝛷 ∙
𝑝 ∙ 𝑛
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Ако је учестаност константна, тад је та зависност приближно линеарна: 

𝐸 = 𝑘 ∙ 𝑛 

 

СЕЛСИНИ 
Селсини су у основи обртни трансформатори који у статору имају јед-

нофазни намотај (побудни намотај), а у ротору трофазни секундарни намотај 

са прстеновима и четкицама (слика). Обично се употребљавају у регулацио-

ној техници за пренос информације о угаоном померају на даљину без меха-

ничких веза, тј. као давачи положаја неког управљачког елемента. У том слу-

чају треба употребити два селсина (предајник-давач и пријемник) међусобно 

повезаних ротора, а статорски намотаји су им повезани на исту мрежу дово-

да, чинећи тако електричну осовину. Нашли су широку примену код система 

за управљање код бродова, авиона, аутомобила итд. за даљински пренос 

управљачког сигнала. 

 



 
Селсин са намотајима статора и ротора                     Примена селсина 

 

ДАВАЧИ ПОЗИЦИЈЕ 
Пре него што се упознамо са улогом, врстама и принципима рада дава-

ча (сензора) позиције, потребно је разумети појам и намену мерних претва-

рача. Наиме, многи процеси у савременој техници, науци и производњи 

захтевају мерења разних неелектричних величина, као што су механичке, то-

плотне, хемијске, оптичке или акустичне. Мерења не служе само за показива-

ња резултата мерених величина, него су често потребна за аутоматско управ-

љање сложеним технолошким процесима, за математичку и рачунску обраду 

података без учешћа човека, пренос резултата мерења на веће удаљености 

итд. Развој мерне технике показао је да је са више аспеката најповољније да 

се врши претварање различитих мерних величина у електричне и да се кори-

сти стандардна електрична апаратура, која има читав низ предности над 

механичким мерним уређајима. Блок-дијаграм система за електрично мерење 

неелектричних величина приказан је на слици: 

 
Као што се са слике види, основни делови система су: мерни претварач, 

мерни ланац, индикатор и извор енергије. Претварач, или како се још назива 

давач или сензор или трансмитер, врши претварање мерене неелектричне 

величине у пропорционални електрични сигнал, који обично има малу енер-



гију да би се регистровао помоћу уобичајених индикатора. Да би се појачао 

сигнал, али и да би се извршиле још неке потребне модификације, као нпр. 

конверзија аналогног у дигитални сигнал (А/Д конверзија) служи мерни 

ланац. Појачање сигнала врши се додатном енергијом из извора напајања, 

који понекад служи за напајање и претварача и/или индикатора. За очитавање 

мереног сигнала користи се индикатор аналогног или дигиталног типа, који 

је градуисан у јединицама неелектричне величине која се мери. 

Постоји велики број мерних претварача, који се деле на:  

- пасивне (параметарске) – дају електрични излазни сигнал само ако 

се напајају из страног извора енергије, а као излазну величину дају 

промену неке од електричних величина (отпорност, индуктивност 

или капацитивност) и 

- активне (генераторске) – као излазни сигнал имају електромоторну 

силу или струју која се генерише директно под утицајем неелек-

тричне величине. У ову групу спадају: термоелементи, фотоелемен-

ти, пиезоелектрични претварачи и индукциони претварачи (тахоге-

нератори – претходно обрађени). 

Мерење позиције или помераја је веома раширено у различитим проце-

сима, те је настало и више врста давача (сензора), као што су отпорнички, 

индуктивни, капацитивни, пиезоелектрични, оптички итд. По наставном 

плану и програму предвиђено је да се обраде индуктивни и оптички. 

ИНДУКТИВНИ ДАВАЧИ – су пасивни сензори који се користе за ме-

рење помераја до реда величине 1 mm. Раде на принципу промене самоин-

дукције или међуиндукције и за те силе потребна је мања сила него код 

отпорничких, односно осетљивији су од њих. Индуктивност једнослојног 

намотаја са N навоја жице, омског отпора R, површине S и дужине l износи: 

𝐿 = 𝜇 ∙ 𝑁2 ∙
𝑆

𝑙
 

Промена индуктивности ΔL може бити проузрокована променом било 

којег параметра у овој формули. Најједноставнија је промена магнетне про-

пустљивости μ, померањем феромагнетског језгра у намотају, јер промене 

∆𝑋 = 𝜔 ∙ ∆𝐿  и   ∆𝑍 = 𝑅 + 𝑗∆𝑋  нису линеарне. Постоје и друга решења мере-

ња, као нпр. помоћу линеарно промењивог диференцијалног трансформатора 

ЛПДТ, којим се постиже много боља линеарност преносне функције и још 

читав низ предности. Спољашњи изглед неких од индуктивних давача пози-

ције дат је на следећој слици: 



 
 

ОПТИЧКИ ДАВАЧИ ПОЗИЦИЈЕ – Код ових сензора померај се ре-

гиструје бинарним системом, као низ импулса. Користе се стаклене лествице, 

лествице од изолационог материјала или металне бинарне лествице: 

 
Непрозирни сегмент даје излаз „0“, а прозирни излаз „1“, при чему број 

сегмената и разликовање зависи од броја дигита у бинарном броју. Користе 

се за мерење помераја од реда величине 1 mm до неколико m, са границама 

грешака реда величине 10-5. 

За мерење угаоног помераја користе се отпорнички, индуктивни и 

капацитивни давачи. 

 

6.7. СИМБОЛИ И ШЕМЕ 
 

Приликом пројектовања електричних инсталација, неопходно је позна-

вати основе пројектовања и могућности и начин коришћења софтвера за 

пројектовање. Иако су симболи који се користе приликом израде цртежа за 

пројекат дефинисани међународним прописима, сваки софтвер има своје 

симболе, који су међусобно слични. Валидан пројекат може да ради само 

лиценцирани дипл. инжињер, који је положио одговарајуће испите како би 

стекао лиценцу. Посао електричара и техничара, осим познавања начина 

извођења радова, јесте и да на исправан начин зна да прочита пројекат за 

сваки објекат. 



Пример симбола који се користе при пројектовању дат је у табели: 

 

 

 



 
 

 

 

VII ЗАШТИТА ОД УДАРА СТРУЈЕ 
 

Струјни удар настаје кад се људско тело или део тела укључи у струј-

ни круг. Струја на организам делује на три начина: топлотно, хемијски и 

механички.  

Могућности удеса: Да би човек био изложен дејству електричне струје 

потребно је да се кроз његово тело затвори струјни круг. Да би се струјни 

круг затворио потребно је да постоји напонска разлика. То се дешава у 

следећим случајевима:  

- ако се додирну два проводника под различитим напоном,  

- ако се додирне проводник и предмет у непосредној вези са 

земљом,  

- ако се додирне проводник а стоји се на земљи.  

 

Пресудни фактори приликом струјног удара су:  

 јачина струје,  

 време протицања струје,  

 пут струје кроз тело,  

 учестаност струје,  

 отпор изолације тела и  

 отпор самог тела.  

 



Човек може доћи под напон који је опасан по живот:  

Ø ако се на електричним уређајима или инсталацији појави квар,  

Ø ако инсталација није прописно изведена, или  

Ø услед непажљиве употребе или дотрајалости изолације  

 

Заштита од напона додира дели се у три групе:  

1. Заштита од директног додира делова под напоном,  

2. Заштита од индиректног додира на предметима који при нормал-

ном раду нису под напоном, а изложени су напону у случају квара 

3. Истовремена заштита од директног и индиректног додира делова 

под напоном - остварује се применом безбедносно малог напона.  

 

Заштита од директног додира остварује се:  

· изоловањем делова под напоном.  

· применом заштитних преграда и кућишта,  

· заштитним препрекама и  

· постављањем предмета под напоном ван дохвата руком и  

· допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне струје.  

 

Заштита од индиректног напона додира изводи се:  

 аутоматским искључењем напајања,  

 допунским изједначењем потенцијала,  

 применом уређаја класе II или одговарајућом изолацијом,  

 поставњањем у непроводне просторије,  

 локалним изједначењем потенцијала и  

 електричним одвајањем.  

 

Истовремена заштита од директног и индикректног додира - Изводи 

се употребом малог радног напона, постиже се тансформаторима за одвајање, 

коришћењем електрохемијских извора и електронских уређаја. Мали радни 

напон је напон до 65 V. 



 
Трансформатор за одвајање са два потрошача: 3РЕ – изоловано изједначење 

потенцијала без повезивања са уземљењем 

 

 

 

 

 

VIII ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА 
8.1. ОСНОВЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА 

8.1.1. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ 

 

Мерења имају значајну улогу у развоју људског друштва уопште, а 

посебно у развоју науке и технике. У електротехничкој науци и њеној при-

мени, електрична мерења заузимају веома важно место. Електрична мерења 

помажу да се тачно и правилно схвате законитости електрицитета и његове 

примене. У инжењерској пракси, мерењем се утврђују својства електротех-

ничког материјала, проверава квалитет израђених производа, проверава 

исправност електричних инсталација, мерењем се добија информација о 

исправности и сигурности уређаја, као и о економичности његовог рада.  

По својој суштини мерење је поређење количине једне величине са 

другом количином исте величине. Под величином подразумевамо објектив-

ну природну појаву као што је: дужина, маса, сила, електрични напон итд. 

Свака величина, која је дефинисана математички формулисаним законом, 

има две битне карактеристике: особину или квалитет и количину или кванти-

тет. Квалитет је обележје неке величине, по коме се она суштински, по 

својој природи, разликује од других величина. Квалитет се још назива и 



димензија неке величине. Апсурд је поредити квалитете. Не може се узимати 

однос два различита квалитета - димензије. Квантитет је друга особина 

величине и на основу овог обележја можемо међусобно да поредимо две или 

више појава исте природе.  

Током развоја људске цивилизације стално су се вршила мерења одре-

ђених физичких величина (масе, дужине, растојања, времена итд.), а са разво-

јем цивилизације усавршавале су се и мерне технике и јединице које су изра-

жавале квантитет тих величина. Тако је настала и потреба за усаглашавањем 

и систематизацију јединица на различитим просторима. Од 1960.године ва-

жећи је међународни SI (engl.: System International) систем мерних величина 

и јединица са 7 основних и већим бројем изведених величина и јединица.  

 

8.1.2. ГРЕШКЕ ПРИ МЕРЕЊУ 

 

У мерењима грешка се не може избећи. Резултати које добијамо нису 

никада апсолутно тачни, већ само мање или више приближно тачни. Њихова 

тачност зависи од више фактора, а углавном од знања и вештине лица које 

мерење врши (субјективне грешке), од прецизности коришћених мерних ин-

струмената и тачности примењене мерне методе (објективне грешке). Ако 

се не може дати апсолутно тачан резултат, увек се могу дати границе у 

којима се налази тачна вредност тако да се сматра да мерење није потпуно 

ако се поред резултата не одреди у апсолутном износу и виша граница 

грешке. Због постојања грешке, да би се одредила што приближнија тачна 

вредност, врши се већи број мерења (најмање 10).  

Грешке се могу изражавати у апсолутном и релативном износу, а такве 

грешке се називају апсолутне и релативне грешке. Апсолутна грешка се 

одређује по обрасцу:  

𝐺=𝑋𝑡−𝑋𝑚 

док се релативна грешка изражава у процентима и рачуна по обрасцу:  

 
Класификација метода мерења врши се на основу тога шта се пореди и 

како се пореди. Ако се мерењем пореде две исте количине исте природе, та-

да се каже да се мерење обавља директном методом (нпр. мерење масе по-



моћу ваге са полугом). Ако се на основу познатих релација мерењем пореде 

количине различитих величина, тада се мерење врши индиректном методом 

(нпр. мерење отпорности на основу измереног напона и струје по Омовом 

закону).  

Према начину како се пореде количине, постоје такође две основне 

методе:  

- метода скретања или метода непосредног оцењивања и  

- метода равнотеже или тзв. нулта метода.  

 

Метода скретања састоји се у томе да се пореди скретање казаљке које 

оствари извесна количина мерене величине и скретање које изазива јединица 

количине те величине на одређеном мерном инструменту.  

Методе равнотеже састоје се у томе да се мерење количине неке 

величине обавља помоћу мерног инструмента директном или индиректном 

методом. Када су количине у равнотежи казаљка инструмента је на нули 

(нпр. мерење масе помоћу ваге са крацима).  

Поред наведених, постоји још читав низ метода које се заснивају на већ 

наведеном. Све оне имају своје одређене предности са практичне и теоретске 

стране, што их опредељује за одређену врсту примене.  

 

8.2. МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

Мерни инструменти и методе мерења развијали су се са циљем пости-

зања што тачнијег и што једноставнијег мерења. Увек се тежило да се што 

више избегне субјективност човека и његових чула због ограничености моћи 

запажања. Према основном принципу рада и показивања мерених величина, 

мерни инструменти се деле на аналогне и дигиталне мерене инструменте. 

 

8.2.1. АНАЛОГНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Већина аналогних мерних инструмената садржи покретни систем на 

који делују два момента. Један момент производи мерна величина и назива се 

активни или кретни момент. Други момент је супротног смера од првог и 

производи га спирална опруга, којом је причвршћен покретни део, а назива се 



отпорни или управљачки. За покретни део причвршћена је казаљка за 

очитавање резултата мерења. 

Кретни момент Mα је, у општем случају, функција мерене величине v и 

угла скретања α, док је отпорни момент M0, обично сразмеран углу скретања 

α:  

 
Отпорни момент који се ствара услед трења често се занемарује, јер је 

покретни систем инструмента обично израђен са релативно малом масом, а 

лежишта осовина покретног дела врло пажљиво израђена.  

Под дејством кретног момента, покретни систем се покреће и долази у 

нови равнотежни положај, за који је задовољен услов:  

 
Покретни систем, пре него што се заустави у новом равнотежном поло- 

жају, услед своје инерције, направи неколико осцилација око новог равноте- 

жног положаја. Због тога су мерења релативно спора, а и мање тачна када се 

кретни момент брже мења. Ово осциловање може се смањити или потпуно 

пригушити амортизовањем момената помоћу ваздуха под притиском или по- 

моћу вртложних струја. Постоји више начина извођења аналогних мерних 

инструмената и добијања закретног момента, по којима се ови инструменти и 

називају. Један од њих (аналогни мерни инструмент са покретним меким 

гвожђем) приказан је на слици доле лево, а на десној страни је упрошћен 

изглед аналогног амперметра.  

        



За мерења при динамичким електричним процесима користе се специј-

ални инструменти без покретних делова, тј. осцилоскопи. У новије време 

много ширу примену од аналогних имају дигитални мерни инструменти. 

 

8.2.2. ДИГИТАЛНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Дигитални универзални инструмент (унимер, мултимер, мултиметар, 

ДММ - Digital Multimeter, VОМ) је електронски инструмент који у себи обје-

дињава инструмент за мерење отпорности, амперметар и волтметар једно-

смерне и наизменичне струје, а у последње време и мерење капацитивности, 

температуре, појачање транзистора, испитивање диода, прекида проводника 

итд. 

 
Принцип рада дигиталног мултиметра базира се на принципу рада 

волтметра. Напон на крајевима електрода доводи се на интерни A/D конвер-

тор (ADC) који дигитализује напон и представља га на дисплеју. При мерењу 

јачине струје, струја пролази кроз електроде између којих је интерно при-

кључен прецизни отпорник шанта мале отпорности на којем се конвертором 

мери пад напона сразмеран струји кроз њега. При мерењу отпорности, из 



унимера се шаље константна струја мале вредности из интерног струјног 

извора која ствара пад напона на непознатој отпорности, те се уствари мери 

тај напон који је сразмеран отпорности отпорника. 

За мерење дигиталним инструментом на слици користе се клемне на 

слици лево. Црна клемна се прикључује у прикључно место „СОМ“ на уни-

меру, док се црвена прикључује у зависности од мерене величине: 

- при мерењу напона (једносмерног или наизменичног), отпорности 

или учестаности прикључује се у четврти прикључак, изнад којег и 

стоје ознаке за мерне величине, 

- при мерењу јачине струје до 1 mA стоји на располагању друго место 

с лева и 

- при мерењу јачина струја већих од 1 mA а мањих од 10А користи се 

први прикључак с лева. 

Пре почетка мерења потребно је обртним преклопним прекидачем 

изабрати мерну величину и очекивани опсег мерења. Прикључивање стезаљ-

ки клемни и избор мерног опсега обавља се у искљученом стању унимера. 

Тек када је све урађено по препоруци може да се укључи унимер помоћу 

црвеног тастера „ON/OFF“ и изврши мерење. 

 

 

8.3. MЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА 

8.3.1. МЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ СТРУЈЕ И НАПОНА 

 

Инструменти за мерење јачине електричне струје називају се амперме- 

три. Амперметри имају веома широку примену, па је настало више различи- 

тих врста који за свој рад користе различита дејства електричне струје, као 

што су: електромагнетно, електродинамичко, термичко и индукционо. У 

електричном колу у ком се жели мерити струја амперметар се прикључује 

редно са потрошачем и/или извором. Крајеви амперметра се обележавају са 

„+“ и „-'' при чему се + прикључак везује на крај проводника који је на вишем 

потенцијалу. 



 
Ознака амперметра на шемама и начин прикључивања у колима 

 

Код мерења једносмерних струја смер скретања казаљке аналогног 

амперметра зависи од смера струје кроз инструмент. Струја кроз амперметар 

једним делом се претвара у топлоту по Џуловом закону, па основна каракте-

ристика инструмента је његов унутрашњи отпор RA, који треба да буде што 

мањи да не уноси велику грешку код мерења. 

У струјним колима наизменичне струје амперметар мери ефективну 

вредност струје, а фазни померај струје и напона мери се 𝑐𝑜𝑠𝜑 − метром. 

Мерење потенцијалне разлике, тј. напона врши се волтметром. Посто- 

је волтметри са затвореним и отвореним колом. Волтметар са затвореним 

колом користи деловање електричне струје наведено за амперметар, тј. пред- 

ставља осетљиви амперметар с којим је редно прикључен велики отпорник. 

Волтметар са отвореним колом за свој рад користи дејства Кулоновог зако- 

на. У електричном колу, волтметар се прикључује 

паралелно са потрошачем или извором на чијим 

крајевима се жели измерити напон. Унутрашња 

отпорност волтметра мора да буде што мања како би 

уносила што мању грешку код мерења. Крај волтме-

тра обележен са + прикључује се на тачку која је на 

вишем потенцијалу, као што је приказано на слици. 

 

ПРОШИРЕЊЕ МЕРНОГ ОПСЕГА 

Закретни систем инструмента, нарочито за прецизна мерења, треба да 

има што мању масу, тј. намотаји калема не смеју бити масивни. Кроз такав 

калем не смемо пропустити јаке струје, а да би се и оне могле мерити мора се 

вршити проширење мерног подручја (опсега) инструмента. То се врши на тај 



начин да се паралелно амперметру прикључује додатни отпорник (шант) то-

лике отпорности да кроз потрошач протиче максимална струја за максимал-

но скретање. 

 
 

Проширење мерног подручја волтметра врши се повезивањем додатног 

отпорника редно с инструментом: 

 
 

8.3.2. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ 

 

При мерењу електричне отпорности треба водити рачуна о следећим 

факторима који могу утицати на тачност мерења:  

- прикључни проводници и контактна места могу имати значајне 

вредности отпора,  

- термонапони могу да утичу на тачност,  



- електрична отпорност је различита за различите температуре 

отпорника.  

Постоје различите методе мерења отпорности, а која ће се применити 

зависи од тога да ли је потребно прецизно мерење или је довољно да се само 

констатује настанак прекида проводника (R→∞) или је проводник у кратком 

споју (R→0). Методе које се најчешће користе су директна метода, U-I мето-

да, Витстонов мост и мерење мегаомметром. 

За директно мерење отпорности употребљава се инструмент који се 

назива омметар и чија је принципска шема приказана на слици. Отпорник 

чија се отпорност мери прикључује се на крајеве редне везе струјног извора, 

отпорника променљиве отпорности R и ампер-

метра баждареног у омима. Јачина струје у колу 

𝐼 =
𝑈

𝑟+𝑅𝑥
 зависи од отпорности која се мери 

Rx и највећа је када се прикључци a и b кратко 

споје, 𝑅𝑥 = 0. Помоћу променљивог отпорника по-

дешава се максимални отклон казаљке. Ова метода 

је директна јер се мерена отпорност не израчунава 

него непосредно очитава на скали инструмента, јер 

је утицај познате вредности напона U и унутрашње 

отпорности R из претходне формуле узет у обзир 

при баждарењу инструмента. 

 

 

За тачнија мерења отпорности употребљавају се различите мерне 

методе, а најједноставнија се заснива на примени Омовог закона и то је тзв. 

метода амперметра и волтметра (U-I метода). Наиме, мерењем јачине 

струје која протиче кроз отпорник непознате отпорности и пада напона на 

њему, на основу Омовог закона може се израчунати отпорност по обрасцу: 

 
Шеме за мерење отпорности приказане су на сликама: 



 
 

Прва шема се користи за мање прецизна мерења, а друга за прецизнија 

мерења.  

U-I метода је проста и погодна, па се често користи у индустрији, због 

чега се назива и индустријска метода. 

 

Мерење отпорности Витстоновим мостом  - Витстонов мост чине 

четири промењива отпорника, од којих за 3 знамо вредности електричне 

отпорности, док се за четврти врши мерење отпорности, као што је приказано 

на слици:  

У дијагонали АС поставља се извор 

електромоторне силе и прекидач, а у другој 

дијагонали прецизни нул-инструмент (галва-

нометар), који у случају равнотеже се налази 

у неутралном положају (0). Равнотежа се 

постиже променом отпорности потенциоме-

тарског отпорника, а вредност непознате 

отпорности се добија по формули: 

 
 

 

Мерење отпорности мегаомметром (МΩ-метар) - Мегаомметри се 

користе за проверу изолованости или проводљивости, нпр. прекида провод-

ника намотаја мотора, или кратког споја између намотаја и кућишта. Најширу 

примену нашао је тзв. индуктор. То је мали преносни генератор чији ротор 

обрћемо ручно, па се на његовим крајевима индукује неки напон. При затво-

реном прекидачу Р скретање амперметра је максимално, а ако наставимо с 



обртањем ротора и отворимо прекидач Р тада 

се струјно коло затвара преко отпорника R. 

Скретање галванометра обрнуто је сразмерно 

са величином Rх. Ако је Rх=0 (кратак спој) 

скретање је максимално, а ако је Rх=∞ скре-

тања нема, јер је струја једнака нули. Вели-

чина непознате отпорности између ове две 

екстремне вредности процењује се директно 

на скали галванометра. 

 

 

 

 

 

8.3.3. МЕРЕЊЕ СНАГЕ 
 

Снага једносмерне и наизменичне струје може да се мери директно или 

индиректно.  

Активна снага Р пријемника једносмерне струје дефинише се изразом: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 

где је: U – вредност напона на крајевима пријемника у волтима, 

             I – јачина струје кроз пријемник у амперима. 

У колима наизменичне струје имамо активну (P), реактивну (Q) и 

привидну снагу (S), које се дефинишу изразима: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼 

при чему је: U – ефективна вредност напона на крајевима пријемника, 

             I – ефективна вредност јачине струје кроз пријемник 

             φ – фазна разлика између струје и напона. 

Индиректне методе мерења наведених снага своде се на мерење стру-

је и напона на пријемнику и коначно се израчунавају према горњим форму-

лама. Фактор снаге (cosφ) може се израчунати из израза 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑈∙𝐼
 тако што 



се ватметром измери снага на пријемнику, а волтметром и амперметром на-

пон и струја пријемника како је приказано на слици: 

 
Мерење снаге мерењем напона и струје представља U-I методу као код 

мерења отпорности, само се за прорачун снаге користи формула 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 и 

спада у индиректне методе мерења снаге. 

Код директне методе се користи ватметар који директно приказује 

одређену снагу. Ватметар у себи обједињава функције волтметра и амперме-

тра, а то значи да му је померање казаљке сразмерно и напону и струји, 

односно производу UI. Ознака ватметра у електричним шемама и начин при-

кључивања инструмента приказани су на следећим сликама: 

 
На слици лево видимо да се ватметар прикључује у мерно коло тако 

што се струјни пар прикључака везује на ред, а напонски пар прикључака 

паралелно потрошачу. 

За мерење снаге ватметром најчешће се користе електродинамички 

ватметар без гвожђа за прецизнија лабораторијска мерења (приказан горе) и 

електродинамички ватметар са гвозденим магнетним колом, који се 

користи у индустријским мерењима. Други ватметар је сличан инструменту 

са кретним калемом, с тим да је уместо сталног магнета постављен електро-

магнет. Постављен је у гвоздени оклоп који спречава утицај спољашњих 

магнетних поља. На његовим изводима је струјни непокретни намотај S-S', 



док је покретни намотај смештен на добошу од алуминијума. Предности овог 

инструмента су јак обртни момент, мала сопствена потрошња и велика из-

држљивост, али употреба гвожђа смањује тачност услед хистерезиса и 

вртложних струја, те се због тога користи на местима где није неопходна 

велика прецизност. 

 
Оклопљени електродинамички ватметар 

са гвозденим магнетним колом 

 

Електродинамички инструменти се најчешће користе као ватметри, за 

мерење снаге, како једносмерне, тако и наизменичне струје. Тада је непокре-

тни калем АВ везан редно са потрошачем и тада се назива струјни калем. 

Покретни калем је повезан паралелно са потрошачем и напон му је сразмеран 

напону потрошача, па се назива напонски калем. 

 



КРААААААААЈ!!! 


