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Укратко о програму Ерасмус+ 

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и 

сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године. Општи 

циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и 

лични развој људи у области образовања, обука, омладине и спорта. 

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада 

требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег. 

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним 

местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, 

вештинама и компетенцијама у Европи. 

 

Укратко о пројекту: 

Циљ пројекта "Са роботом на ТИ" је да се кроз стратешко партнерставо развију нове 

кључне компетенције наставника и ученика у почетном и континуираном ИТ образовању, 

где ће се развити професионалне компетенције наставника стручних предмета у ИТ 

образовању и унапредити њихово знање из нових технологија које стижу на светска 

тржишта. Заједно са ученицима кроз пројекат ће се поставити три различите обуке веома 

важне за будућност младих и иновативност школа јер се на тај начин прате потребе 

тржишта и модернизује се настава у школама а све у складу са стратегијом стручног 

образовања. Крајњи циљ је да ИТ компаније Европе добију младе, едуковане ИТ раднике. 
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ПРВА ОБУКА – КОНТРОЛА ДРОНА 

 

 

 

Шта су дронови, како су настали и како раде 

 

DRONE INTRODUCTION 
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Ваздухоплов којим се управља даљинским преносом сигнала или који лети аутономно по задатим 

иструкцијама назива се беспилотна летeлица (енглески Unmanned aerial vehicle) или популарно 

дрон. Развој ових летелица су започели војни стручњаци и дуго су се користиле искључиво у војне 

сврхе. Срећом у последње време имају све више примена у цивилном сектору, тако да данас 

имамо експанзију примене дронова. Тој експанзији суштински доприносе ниски трошкови 

набавке и одржавања, али и огромне могућности примене. Користе се у експерименталне, 

истраживачке и забавне сврхе, али све је више и конкретних примена у индустрији, здравству, 

пољопривреди, итд. Опремају се камерама, помоћу којих се крећу у простору и "виде", праве 

снимке терена које прелећу и могу да понесу одређени терет. Поред тога могу се опремити и 

разним сензорима који омогућавају да дронови шаљу податке о измереним физичким 

величинама, али и да аутономно извршавају акције на основу програма који се извршава на 

микроконтролеру. 

Основне карактеристике дронова, које сваки произвођач назначава, су максимална висина, 

брзина и трајање лета и  максимални  нагиб  дрона. Ове величине су битне за планирање намене 

и управљање дроном. 

Дронови се конструишу на различите начине. Најчешћа конструкција дронова се назива 

квадкоптер. То је четворокраки дрон са мотором на сваком краку. Елисни електромотори се 

налазе у истој равни и вертикално су оријентисани тако да стварају силу узгона.  

 

 

 

Идејно конструкцијско решење квадкоптера (2) 
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Овакав концепт конструисања летелица потиче још од  20-тих  година  прошлог века, али није 

могао додатно да се развија. Пре свега нису могли да се реше проблеми координисаног 

управљања моторима па концепт није био практично примењив. Развојем микроконтролера 

омогућена је и ефикаснија примена квадкоптера, а развојем сензора области примене су 

проширене. 

Делови дрона су следећи: 

1. Тело дрона (frame) 
2. Мотори 
3. Елисе 
4. Контролери мотора (ESC) 
5. Разводна плоча за напајање(PDB) 
6. Контролер лета (flight controller) 
7. Батерије 
8. Пријемник за bluetooth 
9. Камера 
10. Видео предајник (VTX) 
11. Сензори 

 
Тело дрона је основа за монтажу свих осталих делова. Потребно је да буде направљено од чврстог 

и лаког материјала. Већина дронова се прави од угљеничних влакана (carbon fiber).  

Мотори који се користе могу бити једносмерни мотори са четкицама (BDC) или мотори без 

четкица. Мотори са четкицама су јефтини и једноставни, а без четкица су скупљи, мањи, 

издржљивији, постижу веће брзине обртања, ефикаснији су, итд. На ротор мотора су монтиране 

елисе (propellers) које стварају силу узгона која је сразмерна брзини обртања ротора мотора. 

Као што смо већ рекли код квадкоптера погонски мотори са елисама су фиксни и вертикално 

оријентисани. Сваки мотор па и елиса на њему има могућност промене брзине окретања и то 

независно у односу на остале. Како ће се и којом брзином обртати мотори, сваки од њих 

појединачно, одговорни су сензори и микроконтрoлeри. Овакво организовање елиса мотора даје 

могућност дрону кретања са четири степена слободе.  

Сваки од четири ротора окреће се у односу на два суседна у супротним смеровима. Ротори који се 

налазе један насупрот другог крећу се у истим смеровима. Приказ смера окретања ротора 

приказан је на слици[2].  
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Смер обртања ротора квадкоптера[2] 

Када дрон лети на сталној позицији изнад одређене тачке онда је дрон у режиму лебдења. У овом 

режиму летења погонска сила узгона једнака је тежини дрона. Погонска сила узгона настаје као 

последица рада сва четири мотора. Уколико је сила узгона већа од тежине дрона он ће се кретати 

верикално на горе. Ако је сила узгона мања од тежине дрона он ће се кретати вертикално на доле. 

Колика је сила узгона зависи од брзине обртања ротора мотора. Ако је брзина мања и сила узгона 

је мања и обрнуто. 

За обезбеђење бочног кретања, у равни тежишта дрона, без промене висине летења, потребно је 

да се ротори три мотора окрећу истом брзином, а ротор четвртог мотора да се окреће другачијом 

брзином. Кретање у једном од четири смера може се обезбедити и повећањем брзине обртања 

ротора два суседна мотора. Приликом оваквог кретања дрон се нагиње на страну па је потребно 

пазити на максималну величину угла нагиба. За ротационо кретање у равни тежишта дрона 

потребно је да се смањи брзина обратања ротора наспрамих мотора. Следеће слике демострирају 

покретање дрона[2]. 
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Објашњење кретања дрона у односу на x, y и z осу [2] 

 

Управљање моторима се врши употребом контролера мотора (Electric Motor Controller, ESC). 

Сваки мотор може да се управља са по једним контролером али могу да се користе и контролери 

који управљају свим моторима.  

Разводна плоча за напајање(Power Distribution Board, PDB) обезбеђује напајање свим активним 

компонентама дрона: моторима и контролеру. Напајање мотора се остварује разним типовима 

батерија које морају бити лагане, ефикасне и у могућности да обезбеде максимално време лета. 

Контролер лета (flight controller) је централна управљачка јединица дрона. Ради се о 

микроконтролерској плочици. Микроконтролер на основу сигнала управљања које добија преко 

Bluetooth пријемника, сигнала са сензора и програма у себи, преко контролера мотора управља 

дроном. 

 Bluetooth пријемник омогућава комуникацију дрона са управљачким уређајем на земљи. 

Упаривањем уређаја корисник добија могућност да шаље управљачке наредбе употребом 

џојстика или тастатуре управљачког уређаја. 

Стандардни део опреме дрона је камера која може снимљени видео да смешта у меморијски 

модул на дрону или да га шаље путем бежичне мреже (wireless). Трансфер видеа се обавља 

употребом видео предајника (Video Transmitter, VTX). 

Сензори су уређаји који мере физичку величину и обезбеђују њен електрични еквивалент 

(аналогни или дигитални) који се преко улаза микроконтролера користе за дефинисање 
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понашања дрона. Они су често подразумевани делови дронова, али се дронови могу опремити и 

додатним сензорима. Најчешће су дронови опремљени  сензорима притиска, који служе за 

одређивање висине на којој дрон лети, GPS сензор за одређивање позиције дрона и сензори за 

одређивање убрзања и нагиба дрона. 

Основне конструкцијски захтеви су следећи: 

1. Раван ротора мотора мора бити изнад равни у којој се налази тежиште 

квадкоптера. Ако би раван у којој се налазе ротори била и раван у којој се налази 

тежиште постоји опасност од превртања квадкоптера приликом маневара око 

хоризонталне равни и то услед момената тежине око тежишта. Превртање значи 

губитак сила узгона и пад. Ово имплицира да тежиште дрона треба да буде што 

ниже и да се сваки додатни терет или опрема постављају испод основе дрона. Ово 

је услов за већу покретљивост дрона, јер се приликом нагињања дрона референтна 

раван елисе додатно „спушта“. 

2. Вертикална оса свих мотора мора лежати у истој кружници са центром који се 

налази на средишњој оси тежишта конструкције. 

3. Симетричност  конструкције  ради  лакше  регулације  и боље стабилности 

4. Осигуран простор за батерије и осталу опрему 

5. Што мање масе али да се задовоље захтеви за чврстоћом.  

6. Простор изнад и испод ротора са што мање конструкцијских делова и по 

могућности постојање елемената који би при евентуалном паду преузимали 

већину  енергије  удара,  а  да  притом  буду  лако  заменљиви. 
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TELLO DRONE 
- главне карактеристике- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 | P a g e  
 

 

Опис компоненти беспилотне летелице Tello Edu: 

1. Пропелери 

2. Мотори 

3. Индикатор статуса дрона 

4. Камера 

5. Дугме за укључивање 

6. Антене 

7. Систем за позиционирање вида 

8. Батерија 

9. Микро УСБ порт 

10. Штитници елисе 
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Опис ваздухоплова 

Његове димензије и карактеристике га чине врло управљивим. 

 

Tabela 1. Main charasteristics 

Weight 87 g 

Dimensions 98×92.5×41 mm 

Propeller 3 inches 

Integrated Functions 

Telemetric sensor 

Barometer 

LED 

Vision System 

Wi-Fi 2.4 GHz 802.11n 

Real-time streaming 720p 

Port USB battery charging port 

Operating temperature range from 0° to 40° 

Operating frequency range from 2.4 to 2.4835 GHz 

Transmitter (EIRP) 

20 dBm (FCC) 

19 dBm (CE) 

19 dBm (SRRC) 

 

 

Детаљи  функционисања 

Будући да је беспилотна летелица за унутрашњу употребу, његове карактеристике 

функционисања су прилично ограничене. 

 

Tabela 2. Flight charasteristics 

Maximum distance of flight 100 m 

Maximum speed 8 m/s 

Maximum flight time 13 min 

Maximum flight height 30 m 
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Детаљи о батерији 

Има врло једноставно промењиву батерију; може се пунити директно помоћу УСБ кабла са 

батеријом унутар дрона или помоћу станица за пуњење. 

 

Tabela 3. Battery details  

Removable Yes 

Capacity 1100 mAh 

Voltage 3.8 V 

Type LiPo 

Energy 4.18 Wh 

Net Weight 25 ± 2 g 

Temperature range when charging from 5° to 45° 

Maximum Load Power 10 W 

 

Детаљи о камери 

Камера нам омогућава да добијемо видео запис доброг квалитета (HD), након обраде слике 

могуће је развити различите апликације. 

Tabela 4. Camera details 

Photo 5 MP (2592x1936) 
Field of view 82.6° 
Video HD 720p 30 fps 
Format JPG (Photo) 

MP4 (Video) 
Electronic stabilization Yes 
 

Систем за позиционирање вида: Састоји се од камере и инфрацрвеног 3Д модула. Овај систем 

може радити у распону од 0,3 м до 30 м висине, али су његови оптимални радни услови високи од 

0,3 м до 6 м. 

Индикатор статуса беспилотне летелице: То је ЛЕД лампица која има дрон и показује у каквом је 

стању беспилотна летелица у сваком тренутку. (Укључује се, без примања порука ...) 

Видно поље: То је отворена видљива област коју камера дрона може видети. 

Електронска стабилизација: То је техника побољшања слике помоћу електронске обраде. 
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Како управљати дроном 

Преузмите и инсталирајте апликацију Tello. Након тога морате се повезати на Tello Wi-Fi. 
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DRONEBLOCKS 
- шта су DRONEBLOCKS, примери - 
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Рачунарско програмирање или кодирање брзо привлачи пажњу у образовним круговима. А оно 

што се веровало да је област софтверских инжењера и информатичара сада је доступно скоро 

свима. Све због појаве програмског интерфејса Drag and Drop (превуци и пусти). 

Како се појављују нове технологије, познавање кодирања или барем разумевање начина на који 

рачунари раде ће нас боље припремити за интеракцију са технологијом око нас и њено потпуно 

коришћење. 

Шта је програмски језик превлачења и пуштања? 

Као што име сугерише, програмски језик превлачења и пуштања је визуелни интерфејс у којем без 

знања о синтакси (синтакса је попут правописа и граматике рачунарског програмског језика) и 

даље можете програмирати рачунар тако што ћете слагати делове загонетке и склапати их у једно. 

Када правилно поставите блокове, ваш програм ће радити. 

Лепота ове врсте програмирања је у томе што је могу користити сви, чак и деца, а без ометања 

интерпункцијских знакова можете се усредсредити на праву логику иза алгоритама (алгоритми су 

логички кораци на  које делимо задатак да буде разумљив  компјутеру). 

Једна од таквих апликација је DroneBlocks, која се користи за писање програма за управљање 

дроновима. DroneBlocks је програмско окружење блокова превлачења које подржава многе 

водеће беспилотне летелице, као што су: Phantom 3, Phantom 4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark, и Tello. 

Ово је бесплатна апликација која је доступна на различитим платформама: iOS App Store, Google 

Play Store and Chrome App Store. Једна од највећих предности је та што се мобилни телефон може 

користити за прављење програма и управљање дроном. 
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Мисија 1 - "Здраво свете" 

Традиција је да се приликом учења новог програмског језика започиње једноставним задатком 

„Здраво свете!“. Ово се генерално састоји од разумевања језичке синтаксе, а затим и доживљаја 

"Здраво свете!" одштампан на екрану. 

Пошто нећемо ништа штампати на екрану, бавићемо се нечим још узбудљивијим. Ми ћемо 

програмирати основну мисију где дрон полети, ротира се за 360 степени, а затим слети. Осим тога, 

ово ће бити одличан начин да се упознате са неколико програмских блокова у DroneBlocks. 

DroneBlocks пружа велики број блокова који могу контролисати понашање дронова. Сваки блок 

може се извршити појединачно или у групи познатој као програм или мисија. Први програм који 

ћемо креирати састојаће се од три блока: 

• полетање 

• окретање око своје осе („завијање десно“ или „завијање лево“) 

• слетање 

Приликом издавања команде за полетање, дрон Tello ће се попети на висину од око 1,2-1,5 

метара. Треба узети у обзир да овај дрон, за разлику од неких напреднијих, нема уграђен ГПС, па 

тачност овог дрона није константно прецизна. Tello користи сензоре и логику контроле лета за 

одређивање своје висине и удаљености. 

Након полетања, DroneBlocks ће издати следећу команду и послати је контролеру  дрона. Ово се 

сматра секвенцијалном логиком, где се сваки блок извршава одређеним редоследом. За 

усмеравање дрона ка ротацији од 360 степени користи се ротациони блок око своје осе. 

Коначно, користи се блок за слетање, који дрону даје команду да слети на своју тренутну локацију. 

Уверите се да је ваше подручје чисто за слетање како дрон не би ударио у препреке. Ваш 

командни блок би требало да изгледа као на слици 2. 

Одлична карактеристика DroneBlocks је што можете да видите JavaScript у својој блок мисији. 

Кликните на дугме са стране (hamburger - три линије) и изаберите „Прикажи шифру мисије“. Слика 

3 је приказ JavaScript кода наше прве мисије.  
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 Мисија 2 – квадрат 

У овој лекцији ћемо објаснити како се користе DroneBlocks и Tello за кретање по оквиру квадрата. 

Овој мисији ћемо приступити користећи две различите технике: једну мисију која држи нос дрона 

усмереном напред и другу која користи блокове „завоја“ да усмери нос дрона у правцу лета. Ови 

концепти лета корисни су за разумевање приликом учења програмирања сложенијих мисија. 

Направите програм који ће контролисати кретање дрона према шеми са слике 4. 

Полетање је место где ће наш дрон полетети. Са слике се види да се дрон не сме окретати, 

односно нос (предњи део) увек треба да буде окренут напред. Мисија се завршава када се дрон 

врати на почетну позицију. 

Слика 5. представља решење ове мисије. Прво смо поставили блок за полетање, затим смо 

поставили блок тако да се дрон помера напред. Овај блок се налази на картици „Навигација“ (као 

и сви други који се односе на кретање дронова). Вредност за коју би беспилотна летелица требало 

да се помера изражена је у центиметрима и износи 100 (могуће ју је подесити у инчима). Након 

тога,  дрон се окреће удесно, затим, уназад и на крају улево. На крају, наравно, поставили смо 

„копнени“ блок, којим завршавамо сваки програм / мисију. 
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Направите програм који ће контролисати кретање дрона према шеми са слике 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова мисија ће започети слично претходној, само ће се нос дрона морати окренути у правцу дрона. 

Приликом писања кода користићемо блок под називом „закрени десно“. 
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Прво ћемо поставити блок „полетање“, а затим пустити дрон да се креће напред, као у 

претходном задатку. Затим, морамо да окренемо нос дрона у правцу следећег покрета, односно 

нос увек треба да буде напред. То чинимо уз помоћ блока „скретање десно“, а угао под којим 

окрећемо дрон је 90 степени. Након тога понављамо блок команде „лети напред“ и „завијај 

десно“, тако да имамо укупно 4 понављања. Завршавамо са земљишним блоком. Слика 6 

приказује решење ове мисије. Пошто се у овој мисији понавља много блокова, тако да их не 

позивате стално са картице, можете десним тастером миша кликнути на блок да бисте добили 

нови мени у којем имате опцију да дуплирате изабрани блок. 
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Мисија 3 – Квадрат из картице Петљи 

Проблем, чије је решење приказано на слици 7, може се решити са далеко мање блокова помоћу 

петљи. У том случају користимо блок са картице „Петља“ у који смештамо део из претходног 

задатка који се понавља четири пута („лети напред“ и „скрени десно“). Слика 8 приказује графички 

приказ решења ове мисије. 

Мисија 4 – употреба варијабли 

У овој лекцији ћемо погледати варијабле. Упамтите, можете унети вредности удаљености и 

степена у статичке блокове кода, као што су блокови за навигацију. Ове вредности су статичне и 

могу се променити само када креирате своју мисију. У многим случајевима желите да одређени 

улази буду динамички или променљиви током програмирања. Променљиве вам омогућавају да 

промените унос током извршавања кода. 

Одличан начин да се демонстрира употреба варијабли је програмирање вожње дроном. 

Прво ћемо показати зашто су варијабле важне. У нашој вожњи авионом, дрон ће летети 50 цм 

напред, а затим ће се вратити у почетну позицију. Током другог дела мисије, дрон ће се окренути 

и одлетети 100 цм напред, а затим се вратити. Ови кораци ће се понављати у корацима од 50 цм, 

са максималном удаљеношћу од 250 цм, укупно пет понављања. Без употребе петљи и 

променљивих, наш код мисије изгледа као на слици 9. 

Јасно је да овај програм укључује велики број сувишних блок кодова! Зато је ово сјајна прилика за 

измену нашег кода. Међутим, постоји проблем, с обзиром на то да су удаљености унутар сваког 

од блокова „летења напред“ фиксне. Некако мора бити динамичан. То ћемо учинити користећи 

варијабле. Варијабле нам омогућавају да повећавамо удаљености са сваком петљом и олакшавају 

управљање кодом. На пример, ако желите да промените код са слике 9 тако да лети у корацима 

од 100 цм уместо 50, за обављање овог задатка бисте користили варијабле. Ако не користите 

варијабле, а желите да промените удаљеност, морали бисте да промените у 10 различитих 

блокова. 

Да бисмо уопште могли да користимо варијабле, морамо их прво креирати. Израђују се на 

картици "Варијабле" и уноси се назив нове променљиве. У овом случају ћемо ставити 

"удаљености". Након тога правимо другу променљиву која се зове " stepIncrement ". Када 

направимо ове две променљиве, постављамо их и дајемо им вредности 0 и 50. 

Настављамо позивањем једне петље која ће се поновити пет пута. Ту морамо поставити да се 

вредност променљиве „раздаљина“ математички мења, односно да њена вредност представља 

збир променљивих „дистанце“ и „stepIncrement“. Збирни блок (и друге математичке операције) 

могу се пронаћи на картици "Математика". Пошто се беспилотна летелица мора вратити на место 

поласка, морамо да убацимо још једну петљу која ће се поновити два пута и у којој ће бити тачна 

упутства о томе шта би беспилотна летелица требало да уради - „лети напред“ и „скрени десно“. 

За димензију блока "лети напред" треба поставити променљиву "раздаљина". Решење ове мисије 

дато је на слици 10. 
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Као што видите, променљиве дозвољавају софтверу да буде флексибилан и омогућавају вам да 

креирате моћне мисије. 
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Мисија 5 – IF / ELSE 

Ако желимо да програмирамо дрон да следи образац са слике 11. најбоље решење би било 

коришћење IF / ELSE услова. Слика 12 приказује како бисмо то могли учинити без услова и колико 

недостатака постоји током таквог рада и касније смањене аутономије при промени одређених 

параметара. Слика 12 има редундантни код који, ако желите да летите дужим обрасцем змије, 

чини код веома неуредним и тешко управљивим. Ово се може исправити додавањем логике - IF / 

ELSE 

Прво желимо да направимо три променљиве:  "forwardDistance", "sideDistance" and "loopCount" 

(да проверимо да ли је вредност парна или непарна да бисмо утврдили да ли дрон треба да иде 

лево или десно). Са слике 11 видимо да постоје 4 понављања где дрон иде напред, па у страну, па 

ћемо направити петљу са четири понављања. У ову петљу ћемо ставити и логички тест (IF DO ELSE), 

помоћу кога ћемо утврдити да ли дрон треба да иде на леву или десну страну. Пошто смо 

креирали променљиву "LoopCount" и дали јој вредност 0, проверавамо да ли је парна или 

непарна. Ако се ради о парном дрону, требало би да иде десно, ако није, дрон ће летети лево. 

Након тога правимо математички блок који ће вредност променљиве „LoopCount“ повећати за 1. 

Коначно, потребно је да уз помоћ блока „скретање удесно“ за 180 ° окренемо дрон и вратимо 

дрон на старт положај. Решење ове мисије можете видети на слици 13. 
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SCRATCH 
- како инсталирати, пример-  
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Да бисмо могли да користимо програм Scratch, морамо да следимо следећа упутства: 

• Преузмите верзију 2.0 

• преузмите и инсталирајте node.js from nodejs.org/en 
• преузмите download Tello.js and Tello.s2e from  
dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Scratch.zip 
 

• Отворите Scratch и инсталирајте претходно преузете датотеке притиском на тастер Shift и кликом 

на File. Затим изаберите Увези експерименталну ХТТП екстензију и изаберите Tello.s2e 

Сада морамо да повежемо рачунар са дроном: 

• У ЦМД -у отворите директоријум у који сте инсталирали Scratch и када сте у њему откуцајте 

следећу команду: node Tello.js 

• Укључите дрон 

• Отворите Ви-Фи везе на рачунару и изаберите Тello мрежа 

Задатак 1. 

Направите програм који ће контролисати кретање дрона: 

• Када притиснете тастер са стрелицом нагоре за напред 

• Када се притисне тастер са стрелицом надоле за повратак 

• Када притиснете тастер са стрелицом налево да бисте отишли улево 

• Када притиснете тастер са стрелицом надесно за кретање удесно 

• Када притиснете дугме а да бисте прешли нагоре 

• Када притиснете тастер с за доле 

• Када притиснете тастер ентер за покретање програма 

• Када се притисне тастер за размак, дрон слети. 

То ћемо учинити на следећи начин: 

• Прво ћемо изабрати и превући блокове „када је тастер притиснут“ из менија Догађаји на радну 

површину и означити жељено дугме 

• Затим у мени Више блокова који смо добили пратећи упутства додајемо блокове помоћу којих 

можемо управљати дроном 
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PYTHON 
-О Python, како инсталирати, пример- 
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PYTHON- ОСНОВЕ 

Python је један од најчешће коришћених програмских језика међу програмерима, дизајнерима, 

инжењерима, наставницима и ученицима. Протеклих година (најмање 15) Python се налази на 

врху листе програмских језика. 

Крајем 80 -их, Гвидо Ван Росум, холандски програмер постао је творац програмског језика Python. 

Изјавио је да је то био „хоби пројекат“ који га је заокупљао током божићних празника, децембра 

1989. 

 
 

Портрет Гвида Ван Россума у седишту Dropbox 2014. Снимио фотограф Дeн Строуд из Сан 

Франциска, 3. октобра 2016. 

Иако његов лого представља две змије, име Пајтон изабрано је због Летећег циркуса Монти 

Пајтона, чији је обожавалац Пајтонов оснивач. 

 
Python logo, taken from the https://www.python.org/ 

Претходник Python био је програмски језик АБЦ, који је такође развио Гвидо ван Росум. 

Које су главне карактеристике програма Python? Године 1999. Ван Росум је дао предлог који је 

поднео DARPA -и, назвавши га "Рачунарско програмирање за свакога". У том предлогу су Python-

ове највредније карактеристике или „циљеви за Python (као што је речено на Википедији): 

1. Лак и интуитиван језик, пођеднако моћан као и велики конкуренти 

https://www.python.org/
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2. Отворени извор, тако да свако може допринети његовом развоју 

3. Код који је разумљив као и обичан енглески 

4. Погодност за свакодневне задатке, омогућавајући кратко време развоја 

Осим ове четири, Python има и следеће предности: 

5. То је интерпретерски језик - свака наредба (линија кода) се извршава једна по једна. 

Отклањање грешака је лакше него у језицима који се компајлирају. 

6. Познато је да Python представља значајну библиотеку и садржи код за различите намене. 

7. Код написан једном у  Python може се покренути било где, за разлику од неких језика (C, C++).То 

се зове Write Once Run Anywhere (WORA). 

8. Python се може проширити на друге језике (C, C++). 

9. Python има своје апликације у различитим доменима као што су: 

• Веб и развој Интернета - Django, Pyramid, Flask 

• Развој софтвера 

• Приступ бази података 

• Развој игара - PyGame, PyKyra 

• Апликације за рачунаре - Kivy, pyqt, pyside 

•Образовање 

• Наука и нумерика - SciPy, Pandas, IPython, NumPy… 

Постоји неколико недостатака које треба напоменути: 

1. Пошто се извршава ред по ред, Python често резултира спорим извршавањем. 

2. Ретко се користи за имплементацију апликација заснованих на паметним телефонима. 

3. Једноставност Python-a понекад може довести до грешака током извођења (ограничења 

дизајна). 
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Taken from https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/ 

 

У неколико речи, Python се може описати као објектно оријентисан, интуитиван програмски језик 

који је динамички написан. То значи да нема потребе да се приликом писања кода декларише тип 

варијабле. Укуцајте само један ред у IDLE (Integrated DeveLopment Environment): 
>>>print ("Hello World") 

Појавиће се резултат 

>>> Hello world! 

Python извршава оно што му је речено  

>>>2+2 

4 

 

Најновије издање Python 3 је Python  3.9.6, велико око 25 МБ. Да бисте 

започели инсталацију, морате кликнути на преузету датотеку и 

потврдити неколико пута (током инсталације). Инсталирана апликација 

је наведена у менију Старт. 

Покретањем Python 3.9 (64-bit), добијамо апликацију-IDLE (Integrated 

DeveLopment Environment for Python): 

 

https://www.python.org/ 

 

 

 

https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/
https://www.python.org/
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Python за дронове 

Програм за дронове који ћемо користити је програмски језик Python. Python је програмски језик 

који вам омогућава да брзо радите и ефикасније интегришете системе. Да бисмо то урадили, 

инсталираћемо Python и користити ИДЕ које је интегрисано програмско окружење за писање 

кода. Прво идемо на python.org у одељку за преузимање где можемо да преузмемо најновију 

верзију. Затим можемо отићи до одељка за преузимање PyCharm и преузети ИДЕ. Када су Python 

and PyCharm инсталирани, спремни смо за почетак. 

За програмирање Теllo дрона потребне су нам библиотеке. Зато их морамо и инсталирати. 

Потребна нам је библиотека djitellopy и библиотека opencv-python . Након што увеземо ове 

библиотеке, можемо почети са кодирањем. 

from djitellopy import tello 

 

Мораћемо да увеземо библиотеку времена. Ово ће нам омогућити да убацимо кашњења између 

сваке команде. 

from time import sleep 

Морамо направити Tello објекат 

me = tello.Tello() 

me = tello.Tello() 

Сада можемо једноставно повезати овај објекат и он ће се побринути за све ИП адресе и све 

комуникацијске делове уместо вас. 

me.connect() 

Направљени објекат нам омогућава да издајемо команде дрону и читамо неку вредност из дрона, 

на пример ако желимо да знамо какав је статус батерије користимо методу get_battery () 

print(me.get_battery()) 

Листа метода је доступна ако кликнете на Ctrl, а затим притиснете лево дугме миша. Сада можемо 

видети све функције које можемо да користимо. 

Пре него што започнемо код, морамо да проверимо да ли је наш дрон повезан са WiFi мрежом. 

Морамо да укључимо дрон. Након тога идите на подешавања wifi и повежите дрон. Када то 

учинимо, можемо започети наш код. 

Сада морамо да видимо како можемо да контролишемо наш дрон. Можемо једноставно 

написати - само напред 
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me.move_forward(30) 

Али нећемо моћи да контролишемо брзину, као што смо разговарали у представљању дрона. 

Може се превести у дрво па желимо то да контролишемо. Написаћемо: 

me.send_rc_control(left_right_velocity,forward_backward_velocity,up_down_velo

city,yaw_velocity) 

Ова функција има четири броја, прва је лево десно брзина, друга је напред назад брзина, трећа је 

горе доле брзина и четврта је брзина скретања. Све ове брзине се користе за управљање 

дроновима и све ове се могу користити од минус 100 до 100. Комбиновањем ових брзина 

постижемо жељено кретање дрона. 

Након издавања наредбе, треба одредити трајање радње коју команда даје, а то радимо 

позивањем функције спавања са параметром датим у секундама. 

sleep(2) 

Пре него што употребимо команду за померање дрона, требало би да наредимо дрону да полети 

и на крају да издамо команду за слетање. Ове команде су: 

me.takeoff()  

и 

me.land() 

Дакле, ово су основни покрети које можемо контролисати. Можемо да контролишемо горе и 

доле, лево и десно, напред и назад и можемо да контролишемо скретање. 

Сада ћемо научити како да снимимо слику са нашег дрона. Оно што треба да урадимо је да 

укључимо stream. Овај ток нам даје све оквире један по један и можемо га обрадити. 

me.stream_on() 

while True: 

    img=me.get_frame_read().frame 

    img=cv2.resize(img,(360,240)) 

    cv2.imshow("Image",img) 

    cv2.waitKey(1) 
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Задатак 1 

Помоћу команди за кретање беспилотних летелица направите програм који демонстрира кретање 

беспилотних летелица. Нека дрон иде 50 цм напред, па 50 цм лево, па 50 цм назад, па 50 цм 

десно. Пре слетања, наредите да се иде 10 цм горе, а затим 10 цм доле. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

me.move_forward(50) 

sleep(2) 

me.move_left(50) 

sleep(2) 

me.move_back(50) 

sleep(2) 

me.move_right(50) 

sleep(2) 

me.move_up(50) 

sleep(2) 

me.move_down(50) 

sleep(2) 

 

 

me.land() 

Задатак 2 

Измените програм тако да се кретање дрона понавља 5 пута пре слетања. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

 

def movements(): 

    me.move_forward(50) 

    sleep(2) 

    me.move_left(50) 

    sleep(2) 
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    me.move_back(50) 

    sleep(2) 

    me.move_right(50) 

    sleep(2) 

    me.move_up(50) 

    sleep(2) 

    me.move_down(50) 

    sleep(2) 

 

 

for i in range(5): 

    movements() 

 

me.land() 

 

Задатак 3 

Помоћу команде rc  креирајте програм тако да се дрон креће у различитим правцима (напред, 

назад, лево, десно, горе, доле и ротира се). Тестирајте рад ових функција кроз неколико примера. 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

me.send_rc_control(50, 0, 0, 0) 

sleep(2) 

me.send_rc_control(0, 50, 0, 0) 

sleep(2) 

 

 

me.land() 

Задатак 4 

Успоставите везу са камером на дрону и покажите шта она „види“. Оставите дрон да се подигне и 

окрене 5 пута док шаљете видео. 

from djitellopy import tello 

import cv2 

 

me = tello.Tello() 

 

me.connect() 

 

me.takeoff() 

 

me.streamon() 
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i = 0 

while i < 5: 

    me.send_rc_control(0, 0, 0, 50) 

    img = me.get_frame_read().frame 

    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 

    cv2.imshow("Image", img) 

    cv2.waitKey(1) 

    i = i + 1 

     

me.land() 

Задатак 5 

Направите програм тако да се дроном управља тастатуром. 

import KeyPress as kp 

from djitellopy import tello 

from time import sleep 

 

kp.init() 

me = tello.Tello() 

me.connect() 

me.takeoff() 

 

 

def getKeyboardInput(): 

    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 

    speed = 50 

    if kp.getkey("LEFT"): 

        lr = speed 

    elif kp.getkey("RIGHT"): 

        lr = -speed 

    if kp.getkey("UP"): 

        fb = speed 

    elif kp.getkey("DOWN"): 

        fb = -speed 

    if kp.getkey("w"): 

        ud = speed 

    elif kp.getkey("s"): 

        ud = -speed 

    if kp.getkey("a"): 

        yv = speed 

    elif kp.getkey("d"): 

        yv = -speed 

    if kp.getkey("q"): me.land() 

    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 

    return [lr, fb, ud, yv] 

 

 

while True: 

    vals = getKeyboardInput() 

    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 

    sleep(0.05) 
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Задатак 6 
Измените претходни програм додавањем дугмета које ће сачувати тренутну слику камере у 

датотеци. 

import KeyPress as kp 

from djitellopy import tello 

import time 

import cv2 

 

kp.init() 

me = tello.Tello() 

me.connect() 

global img 

me.streamon() 

 

me.takeoff() 

 

 

def getKeyboardInput(): 

    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 

    speed = 50 

    if kp.getkey("LEFT"): 

        lr = speed 

    elif kp.getkey("RIGHT"): 

        lr = -speed 

    if kp.getkey("UP"): 

        fb = speed 

    elif kp.getkey("DOWN"): 

        fb = -speed 

    if kp.getkey("w"): 

        ud = speed 

    elif kp.getkey("s"): 

        ud = -speed 

    if kp.getkey("a"): 

        yv = speed 

    elif kp.getkey("d"): 

        yv = -speed 

    if kp.getkey("q"): me.land(); time.sleep(3) 

    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 

    if kp.getkey("z"): 

        cv2.imwrite(f'Resources/Images/{time.time()}.jpg', img) 

        time.sleep(0.3) 

    return [lr, fb, ud, yv] 

 

 

while True: 

    vals = getKeyboardInput() 

    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 

    img = me.get_frame_read().frame 

    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 

    cv2.imshow("Image", img) 

    cv2.waitKey(1) 
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Микрорачунари 

- о микрорачунарима - 
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Микрорачунари 

Микрорачунари су мали, релативно јефтини, рачунари са централном процесорском јединицом 

реализованом у једном интегрисаном колу које се назива микропроцесор. Микрорачунари свој 

настанак дугују тежњи да се рачунари широко користе у домовима и предузећима. У то време 

рачунари су били скупи и компликовани уређаји и тек напретком интегрисане технологије и након 

производње првог микропроцесора 1971. године могло се размишљати о смањењу трошкова 

производње и минијатуризацији рачунара. 

Данас у ери персоналних рачунара важно је разјаснити да иако се микрорачунари често мешају са 

персоналним рачунарима, они нису исти. Пре би се могло рећи да су PC рачунари класа 

микрорачунара са посебним специфичностима условљеним наменом. 

  

Слика  1. Микрорачунари 
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Raspberry Pi 

- историја, како ради, - 
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Raspberry Pi је рачунар малих димензија који је у великој Британији развила фондација Raspberry 

Pi и то у циљу промоције рачунарске технике и информатике у школама. Током година појавили су 

се модели у разним варијантама који се сврставају у четири генерације  Raspberry Pi.  

Данас актуелни модели су Raspberry Pi 4 модели. Ради се о рачунарима са четворојезгарним AVR 

процесорима са радним тактом од 1,5MHz и RAM меморијом и до 8 гигабајта.  

Raspberry Pi захтева оперативни систем. Избор оперативног система је на кориснику а опције су и 

посебно издање Windows и разне дистрибуције Linux-a. Популарност овог микрорачунара значи и 

велики број стручњака из реда корисника поред добре подршке на званичном сајту Raspberry Pi-a. 

То значи да је доступан огроман број туторијала, и писаних и видео, као и велики број форума на 

којима се решавају проблеми у употреби. На званичном сајту постоји download секција на којој је 

најновија верзија оперативног система који предлажу Raspbian Linux уз најновије софтвере који се 

користе (на пример: можете инсталирати Libra office као пандам MS Office програмима). За 

смештање оперативног система и апликација користи се SD картица. 

Ови микрорачунари су опремљени су са графичким подсистемом који омогућава повезивање на 

мониторе високе дефиниције по стандарду Full HD 1080p који имају резолуцију 1920 x 1080. 

Испоручују се са једним или 2 HDMI видео излаза и портом за камеру. 

Raspberry Pi има више USB прикључака (два USB 2.0 и два USB 3.0) за повезивање периферијских 

уређаја, пре свега миша и тастатуре, али и екрана осетљивих на додир и камера као и свих осталих 

уређаја за које постоје управљачки програми за изабрани оперативни систем. Умрежавање и 

приступ на Интернет може се остварити преко Ethernet-a и WiFi-а. Обезбеђују могућаност Bluetoth 

повезивања. Поред тога Raspberry Pi је специфичан јер пружа улазно/излазне пинове опште 

намене који могу да се користе за повезивање електронских компоненти и уређаја помоћу 

комуникационих протокола као што су UART serial, I2C, SPI. Ово значи да се преко ових пинова могу 

повезати управљачка кола мотора, LCD дисплеји, релеји, као и разни дигитални и аналогни 

сензори.  

Све ове наведено о Raspberry Pi нас наводи на закључак да је он одличан избор за реализацију 

разних управљачких система. Има довољно рачунарске снаге и читав спектар могућности за 

пријем података из окружења да би био „мозак“ система који управља актуаторима, који су у 

огромном броју примена нека од врста мотора. Да би наш микрорачунар реаговао на податке које 

сензори скупљају из окружења и обављао задате задатке неопходно је да се програмира. Python 

се профилисао као основни језик за програмирање Raspberry Pi. И многи други језици су опција за 

програмирање. 

Робот је електро-механичка јединица која је у стању да аутономно, по неком програму, или под 

контролом човека изводи одређене задатке. Роботи се користе за извођење задатака опасних, 

тешких или напорних за људе. На пример сакупљање нуклеарног отпада или слагање великог 



 

43 | P a g e  
 

броја жица према боји, као и репетитивне послове где се захтева истрајност и прецизност, као што 

је склапање мотора и шасије аутомобила. 

Интелигенцију коју робот поседује чини у ствари програм или систем програма, који одређује 

способност робота да препозна одређене ситуације и да се у њима снађе или их решава, 

понашајући се на прави начин или чак из сопственог искуства учи како да се сналази у новим 

ситуацијама и решава нове проблеме. Ова врста интелигенције се зове још и вештачка 

интелигенција и представља засебну грану науке. 

Јасно је да су за појаву роботике морала постојати одговарајућа теоријска знања и да су се морали 

стећи адекватни технолошки услови. Обзиром да се до ових услова стигло постепеним развојем 

није могуће потпуно једнозначно одрeдити када је започео развој роботике. Сматра се да је за 

појаву робота од суштинског значаја био развој теорије управљања, рачунара и електронике. 

Ако прескочимо ране фазе (појава мотора са обртним магнетним пољем и електронског рачунара) 

за почетак убрзаног развоја индустријске роботике пресудан је био проналазак транзистора 1947. 

године и интегрисаног кола 1959. године што је омогућило минијатуризацију, повећање 

поузданости рада рачунара ињегову примену у управљању роботима. Тиме су омогућени 

интензивни прорачуни приликом реализације програмираних путања, обраде сензорских 

информација и управљања електричним погонима. 

Индустријски робот је аутоматски, серво-управљани, репрограмибилни, вишефункционални 

манипулатор са више оса способан да рукује материјалом, деловима, алатима или специјалним 

уређајима током променљивих, програмираних операција за извршавање различитих задатака. 

Уопштеније говорећи, индустријски робот може бити описан као од стране Међународне 

организације за стандардизацију (ИСО): “Робот је машина сачињена од механизма који садржи 

неколико степена слободе, често се појављује са једном или више руку које се завршавају у струку, 

способна да држи алат, део на коме се ради или уређај за испитивање. Нарочито, његов уређај за 

контролу мора да користи уређај за меморисање као и сензоре који узимају у обзир окружење и 

услове. Ове машине са вишеструком наменом обично се израђују да обаве често понављану 

радњу и могу се прилагодити другим операцијама.” Коришћењем робота у потпуности се може 

елиминисати ручни рад како при помоћним, тако и при основним технолошким операцијама. 

Код савремене производње карактеристична је висока аутоматизација основних технолошких 

процеса, али се при томе помоћне операције обављају ручно. Ове операције су монотоне, 

примитивне, а често тешке, штетне, па чак и опасне по живот. На њих се се троши добар део 

радних напора. Пошто се традиционалним средствима не могу аутоматизовати многе помоћне 

ручне операције, појавила се потреба за реализацијом и широком применом индустријских 

робота. 
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Примена индустријских робота изазива бројне промене не само у сфери производних система већ 

и у области друштвено-економских односа. Пошто они мењају садржај рада у смислу да човека 

ослобађају од тешких, монотоних и опасних послова, отварају тиме могућности за запошљавање 

људи на креативнијим и сложенијим пословима које је могуће обављати у бољим радним 

условима. 

Роботи прве генерације - програмски роботи у стању су да аутоматски понављају задати покрет. 

Не ради се ту само о једном одређеном покрету, већ о произвољном покрету који се роботу задаје 

преконеког медија. Нови задатак подразумева нови програм. Тиме се исцрпљује могућност 

комуникације са роботом, а његова самосталност огледа се у прецизном аутоматском понављању 

задатог кретања. Ови роботи се називају и плејбек роботи. 

Роботи прве генерацује пружају приличне могућности за извршење различитих практичних 

задатака. Међутим, без обзира на њихов аутоматски рад, њихова самосталност је, ипак, 

ограничена. Показаћемо то једним примером. Замислићемо задатак у коме би робот узимао 

предмете са производне траке и остављао их на за то предвиђена места. Робот ће тај посао 

обављати успешно све док су предмети које узима на тачно одређеним местима, места на која се 

одлажу предмети празна, ако нема препрека, итд. Сваки поремећај радних услова онемогућиће 

роботу да изврши задатак. Довољно је да предмет који се хвата не буде постављен на предвиђено 

место сасвим прецизно, или да се у радном простору појави препрека.  

Роботи друге генерације - адаптивни роботи  су конструисани тако да се могу сналазити у таквим 

непредвиђеним ситуацијама у радном простору, а за то морају бити опремљени чулима. Помоћу 

њих ће добијати информације и испитивати услове у радном простору, а морају имати и 

програмиране поступке понашања, односно сналажења у појединим ситуацијама. Чула робота су 

у ствари давачи информација, односно сензори. То су уређаји који мере и дају информације о 

међусобном положају и брзини покретних делова руке робота. Те даваче називамо унутрашњим. 

Они се срећу већ код робота прве генерације. Роботи друге генерације морају добијати и 

информације о простору и стварима које их окружују. За то служе давачи такозваних спољашњих 

информација. Тако, на пример, узмимо хватаљку робота која се израђује обично у облику клешта, 

односно шаке са два прста. На унутрашњој страни хватаљке могу се поставити давачи који ће 

регистровати додир са предметом који се хвата чиме робот добија информацију да ли је ухватио 

предмет или се хватаљка стиснула “у празно”. Сложенији давач измерио би и силу којом хватаљка 

стиска предмет. Сензори додира могу се поставити и на спољашње стране хватаљке да би 

регистровали додир са евентуалном препреком. На предњем делу хватаљке могу се налазити и 

фотодиоде које ће регистровати приближавање било каквог предмета или препреке. 

Посредством давача робот прима информације из радног простора и на основу њих доноси 

одлуке о свом даљем понашању. Овакав робот мора имати рачунар који ће примати информације 

и доносити одлуке. Очигледно, овакви системи омогућавају роботу да реагује у неким случајевима 
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поремећаја услова рада. Ако, на пример, нема предмета који треба узети са производне траке, 

робот ће то регистровати, а затим сачекати да дође следећи предмет. Ако наиђе на препреку он 

ће је “пипајући” заобићи. 

Роботи друге генерације могу обављати веома сложене задатке и, захваљујући елементима 

вештачке интелигенције, они имају способност сналажења у неким непредвидљивим ситуацијама. 

За разлику од робота прве генерације чији је циљ био да изврше одређени покрет, роботи друге 

генерације имају као циљ извршење неког задатка и могу, ако треба, мењати своје кретање да би 

тај циљ постигли. 

Роботи треће генерације - интелигентни роботи способни су да раздвоје процес прикупљања 

информација и доношења одлуке од каснијег кретања којим се одлуке спроводе. Њихов рад 

можемо показати на примеру делова произвољно расутих по подлози. Док робот друге 

генерације претражује подлогу померањем хватаљке лево-десно и када наиђе на неки део који 

региструје сензор додира узима га и поставља на место предвиђено за његово одлагање, робот 

треће генерације поступа на следећи начин: камера снима подлогу, а рачунар врши анализу слике 

и закључује где се налазе делови које треба покупити и како су оријентисани. После тога утврђује 

редослед скупљања који омогућава најбрже извршење. Ако су, међутим, делови различити, а 

битан је редослед сакупљања, онда ће рачунар при анализи слике препознати сваки од облика. 

Након овог пријема и анализе информација робот креће на извршење задатка тј. сакупљање 

делова. 

У претходним разматрањима о роботици смо рекли да је мозак сваког робота рачунар. Наш робот 

може да се програмира да понавља одређене активности. Али уз сензоре наш робот може да 

види своје окружење и да зна у каквом су односу или у каквом стању његови делови (унутрашњи 

и спољашни сензори). Чињеница да користимо микрорачунар уместо микроконтролера значи да 

можемо да употребимо разне периферије, на пример камеру. Перформансе Raspberry Pi 4 су 

такве да нам омогућава програмирање софтвера који може да врши сложене анализе података из 

окружења. Активности које робот предузима ће зависити од задатог начина на који се тумаче 

подаци са сензора. Следећи корак је примена вештачке интелигенције односно уградња софтвера 

који ће нашем роботу омогућити да коригује своје активности у складу са претходним 

активностима и њиховим резултатима. То значи да робот формира искуство које му помаже да 

ефикасније постигне постављени циљ. 

Дакле сензори су роботова чула и омогућују му интеракцију са окружењем. Врло је важно да 

знамо како се сензори користе и како комуницирају са микрорачунаром.  
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Сензор (често и - давач, детектор) је уређај који мери физичке величине и конвертује их у сигнал 
читљив посматрачу и/или инструменту. На пример, живин термометар конвертује измерену 
температуру у ширење живине течности, која се може очитати на цеви са подеоцима.  

Сензори имају широку примену у свакодневном животу: код екрана осетљивих на додир, код 
врата и елеватора у јавним објектима, код осветљења и аларма и многих других уређаја: 
аутомобила, авиона, медицинских уређаја, робота, индустријских машина и другде.  

Индикатор сензора показује промене излазних величина у односу на мерене величине. Сензори 
који мере прецизне величине захтевају већу осетљивост.  

Идеалан сензор је онај који је линеран у целом опсегу мерених вредности. Требало би да је 
добијени сигнал увек линеарно сразмеран мереној вредности. При томе на њега не би смео да 
има утицај ниједан други објекат у окружењу, нити би он смео да има икакав утицај на мерени 
објекат. То је у пракси неоствариво. Зато се мери његова осетљивост као однос између измерене 
и стварне величине. 

Могу класификовати по типу енергије коју преносе на: 

1. топлотне 
2. електромагнетне 
3. механичке 
4. хемијске 
5. оптичке 
6. јонско зрачење 
7. акустични 
8. и други... 

Нама су важни сензори који мере физичку величину и предају електрични еквивалент те 
величине. За потребе управљања моторима и за прављење мобилних робота, занимљиви су 
сензори који одређују удаљеност, вибрације, покрет, препреке, ... 
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Мотор као актуатор 

Актуатор је извршни уређај који директно делује на процес којим се управља. Када су у питању 

механички управљачки органи користе се најчешће једносмерни и корачни мотори. 

Електромотор је електрична машина која претвара електричну енергију у механичку енергију у 

облику линеарних или ротационих кретања (обртног момента).  

На основу сазнања о деловању магнетних поља силом на електрични проводник којим тече 

електрична струја, први је настао од 1833, а напајао се једносмерном струјом из батерије 

галванских ћелија. Проналасци наизменичних мотора повезани су с применама вишефазних 

система електричних струја и напона, као и обртних магнетних поља, за што је најзаслужнији 

Никола Тесла, а у употреби су од 1888. Најчешће су ротацијске машине које рад обављају 

окретањем ротора уз развијање обртног момента. Такође постоје и линеарни мотори који стварају 

силу која ствара убрзање и линеарно кретање масе машине или предмета при чему се обавља 

механички рад. У употреби је много врста и имплементација електромотора и они су данас 

највише кориштене погонске машине у готово свим подручјима људске делатности, а највише у 

индустрији и саобраћају.. 

Већина електромотора раде на принципу електромагнетне индукције, али постоје и мотори који 
користе друге електромеханичке феномене, као што су електростатичка сила и пиезоелектрични 
ефекат. Фундаментални принцип на ком се заснивају електромагнетски мотори је механичка сила 
која делује на проводник кроз који протиче електрична струја и који се налази у магнетском пољу. 
Ова сила је описана Лоренцовим законом и њен правац је нормалан на проводник и магнетско 
поље.  

Већина електромагнетних мотора је ротационог типа, а постоје и линеарни мотори. У ротационом 
мотору, обртни део се назива ротор, а непомични се назива статор. Намотаји на ротору су 
постављени аксијално, а магнетско поље је радијално. Стога механичка сила делује тангецијално, 
па се развија обртни момент на осовини ротора.  

Корачни (степ) мотори 

Корачни мотори се могу управљати помоћу дигиталних излазних сигнала без сложених Д/А и А/Д 
конвертора. Управљање се врши помоћу прекидачких кола. Сама реч корачни мотор наводи нас 
на закључак да се он врти у корацима, тј у дискретним инкрементима угаоног помераја. У неким 
случајевима се јављају и у транслаторној изведби, али је ротациона далеко заступљенија у пракси. 
Дакле, корачни мотори су електромеханички конвертори енергије који пулсну односно корачну 
електричну  побуду  претварају  у  корачни  механички  померај. 

Принцип рада степ мотора се заснива на чињеници да се различити магнетни полови привлаче, 
односно на чињеници да феромагнетни материјал тежи да буде што ближи магнетном полу.  На 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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слици 2 видимо ротор у овлику плочице који је намагнетисан и на коме су означени магнетни 
полови и четири статорска намотаја који су повезани у парове по 2 (А1-А2 и Б1-Б2). Претпоставимо 
да је се у почетном тренутку ротор налазио на позицији означеној испрекиданом линијом, тј да је 
његов северни пол био окренут намотају Б1 док је јужни био окренут ка намотају Б2.  Оног  
тренутка  када  струја  крене  да  тече  кроз  проводник  А  у  смеру  од  1  ка  2,  због различитости 
смера намотаја А1 и А2, ставарају се различити магнетни полови означени као на слици. 

 

 

Слика  2. Принцип рада степ мотора 

Тада северни магнетни пол ротора тежи да се приближи јужном магнетном полу статора, а јужни 
магнетни пол ротора тежи да се приближи северном магнетном полу статора. На овај начин се 
ротор закреће у десно за одређен угао који је одређен бројем полова ротора и бројем парова 
намотаја статора. У случају да је потребо окренути ротор у супротном смеру, потребна је струја 
која се креће од краја 2 ка крају 1 намотаја А. На овај начин би намотаји А1 и А2 имали супротне 
магнетне полове него што је приказано на слици и ротор би се из почетног положаја заокренуо на 
лево за исти угао. Даље кретање се наставља тако што се сукцесивно укључују намотаји А и Б. 
 
Степ мотори се по принципу градње (типу) деле на: 

1. Степ моторе са сталним (перманентним) магнетом 
2. Степ моторе са променљивом релуктансом 
3. Хибридне степ моторе (комбинација 1 и 2) 
4. Са намотајима и четкицама 
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Магнетна резистенција јесте отпор при пролажењу магнетног флукса или магнетног поља кроз 

метал. 

Број корака на пуном кругу зависи од конструкције, а креће се од 10 до 500 корака. Праве се за 

снаге од неколико W до неколико kW. 

Серво мотори су ротациони актуатори који се користе у апликацијама где је потребно управљање 
угаоном позицијом, брзином и убрзањем. Састоје се од одговарајућег мотора у комбинацији са 
сензором који даје информацију о позицији. Серво мотори такође садрже и релативно 
софистицирани контрoлeр, често одвојен модул, намењен за употребу са серво моторима. 
RC(Radio Control) серво мотори се најчешће користе у апликацијама са даљинским управљањем 
(мали роботи, даљински управљани аутомобили, авиони, бродови итд). 

 
 
 
Серво мотори 

 
RC Серво мотор поседује три прикључка, један управљачки и два преко којих се мотору доводи 
напајање. Управљачки сигнал се користи за управљане угаоном позицијом излазне осовине и 
најчешће је то PWM (Puls-Width Modulation) сигнал. Трајање импулса PWM сигнала одређује 
позицију осовине. Док год је управљачки сигнал присутан, серво мотор задржава позицију своје 
излазне осовине. При појави сигнала, мотор ротира осовину у смеру у ком ће се најпре остварити 
задата позиција. Када се позиција оствари, осовина се зауставља и задржава позицију осовине. 
Управљачки сигнали серво мотора углавном имају период од 20 ms. Фактор испуне импулса 
унутар периоде ће се одразити на позицију излазне осовине. На пример, ако желимо да осовину 
доведемо у угао од -45° потребно је да импулс управљачког сигнала траје 1 ms (фактором испуне 
од 5%); како би се осовина позиционирала у неутрални положај (0°), ширина импулса треба да је 
1,5 ms (фактор испуне 7,5%); уколико пак желимо да осовину позиционирамо на угао од 45° 
потребна ширина импулса је 2 ms (фактор испуне 10%).  
  
Ширина импулса је најчешће 1 до 2 ms за кретање осовине од 90°, мада многи сервои могу и 
преко тога. Средина опсега кретања осовине је најчешће на 1,5 ms. Краћи импулси окрећу осовину 
у смеру казаљке на сату, а дужи супротно, што се може видети на слици. 
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Слика  3. Импулс управљачког сигнала 

 

RC серво мотори су састављени из три дела: мотора са редуктором, уређаја повратне спреге и 
управљачке плоче. Код RC сервоа, уређај повратне спреге чини најчешће потенциометар. Мотор, 
преко низа зупчаника (који чине редуктор), окреће излазну осовину и потенциометар 
истовремено. Управљачки модул “очитава” отпорност потенциометра и на тај начин утврђује 
тренутну позицију излазне осовине. Шематски приказ структуре RC серво мотора приказан је на 
слици. 
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Слика  4. Делови серво мотора 

 

Управљање моторима 

Управљање моторима са Raspberry Pi рачунаром се врши тако што се преко пинова опште намене 

управља драјвером мотора. Драјвер мотора је скуп електронских компоненти које омогућавају да 

се програмски контролише смер и брзина обртања ротора код једносмерних мотора или број 

корака и брзина и смер обратања код корачних мотора. Начин повезивања и програмирање 

(програмски језик и библиотеке које се користе) су основне теме. 

Основни проблем у реализацији је што се мотор не може контролисати директно са GPIO пинова 

Raspberry Pi, јер му је потребно променљиво напајање од 5V. То значи да га морате посебно 

напајати. Међутим, за обезбеђивање ове функционалности могу се користити додатне плоче за 

контролер мотора.  

Једносмерни мотор се може покретати напред или назад у зависности од тога у ком правцу струја 

тече кроз њега. Међутим, било би незгодно да морате поново ожичити мотор, сваки пут када 

желите да промените смер окретања. Да би се превазишао овај проблем, плоче контроле мотора 

укључују H мост. H мост користи 4 транзистора да би омогућио дигиталну контролу начина на који 

струја тече кроз мотор. Већина H мостова такође садржи повратне диоде. Flyback диода спречава 

скок напона који генерише мотор када се више не напаја (али се и даље окреће) да оштети 

деликатну електронику.  

Х мост (енг. H-bridge) је електронско коло које омогућује контролу смера смера струје кроз 
једносмерни електромотор (BDC мотора, brushed DC - ознака за моторе једносмерне струје са 
четкицама) или кроз неки други потрошач. Променом смера струје, мења се смер ротације његове 
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осовине. Назив овог уређаја, H-мост, је добијен по шематском приказу, на којем прекидачи и 
мотор формирају латинично слово Х (H).  

Х мост се често примењује у електронским колима, изведен као интегрисано коло или са 
дискретним транзисторима. Може се извести и са релејима или обичним прекидачима, ако није 
потребна велика брзина промене смера обртања.  

 

Слика  5. Принцип рада Х моста 

Принцип рада Х моста је следећи:  када су прекидачи 1 и 4 затворени а 2 и 3 отворени, струја тече 
у једном смеру кроз мотор. Када су затворени 2 и 3 а 1 и 4 отворени, смер струје кроз мотор је 
супротан. То доводи до ротације осовине мотора у супротном смеру од првобитног. Извор: 
wikipedia 

На следећој слици је H-мост реализован са транзисторима. 

 

Слика  6. Н-мост 

 

У пракси се користи уређај за контролу у оба смера захтева који се зове драјвер у H-мосту (Full-
bridge-driver). Овај уређај представља појачавач снаге који је најчешће изведен са PWM (Pulse 
Width Modulation – ширинска импулсна модулација) управљањем.  
 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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 У пракси се користи интегрисано коло са ознаком L293D који представља два H кола. 
 
За управљање корачним моторима користе се драјвери као што је ULN2003 и слични. Ови 
електронски склопови могу да обезбеде струје до 500mA што је важно због чињенице да сам 
рачунар на својим пиновима ради са малим струјама, свега 3mA што је горња препоручена јачина 
струје.  
 

 
Слика  7. ULN2003 

Да би се управљало мотором примењује се одређени напон на сваком од пинова у специфичном 

распореду. 
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Слика  8. Шема повезивања 

Дата шема повезивања је за повезивање са микроконтролером Arduino што не мења суштину. 
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Управљање серво моторима са Raspberry Pi се може урадити употребом Servo Driver HAT за 

Raspberry Pi, 16-Channel, 12-bit, I2C.  

 

 

Слика  9. Raspberry Pi 

Raspberry Pi је довољно моћан у већини случајева, али није тако добар у пружању прецизног PWM 

излаза. Зато покушаји да се контролише роботска рука или шетач са хексаподом користећи 

Raspberry Pi могу бити тешки због ограниченог броја ПВМ излаза и серво мотора који подрхтава. 

Овај драјвер решава ове проблеме.  

Основне карактеристике овог драјвера су: 

• користи се уз стандардни Raspberry Pi 40PIN GPIO  
• контролише се преко I2C употребом само 2 пина 
• има 16-Channel servo/PWM излаза, са 12-bit резолуцијом по сваком каналу  
• има интегрисан 5V регулатор, до 3A излазне струје, може бити напајан преко батерије и  

VIN прикључка 
• стандардни servo интерфејс, подржава низ серво мотора као што су SG90, MG90S, MG996R, 

итд. 
• долази са примерима и упутствима (примери у Python програмском језику као што је  

Bluetooth/WiFi remote control) 
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Програмирање Python 

Пример контроле једносмерних мотора. 

Мораћете да повежете два мотора и батерију помоћу контролера мотора. 

Када је ваш Raspberry Pi искључен, монтирајте плочу контролера мотора на GPIO пинове: 

 

Слика  10. 

Повежите батерију на прикључке за напајање контролера мотора, повезујући позитивну (црвену) 

жицу батерије са позитивним (+) терминалом за напајање на контролеру мотора, а негативну 

(црну) жицу батерије са негативним (-) терминалом за напајање на контролеру мотора и повежите 

два мотора: 

 

  

Слика  11. Шема повезивања 
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Мораћете да знате које GPIO пинове користи ваш контролер мотора. Погледајте документацију 

плоче контролера. Обично се користе ознаке као motor А и motor Б, или МА1, МА2, МB1 и МB2.  

Следе примери са сајта https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14 . 

Motor class 

Користићемо класу Motor за контролу мотора. 

Импортујемо класу Motor: 

from gpiozero import Motor 

Креирамо инстанцу класе Motor користећи пин за сваки мотор: 

motor1 = Motor(4, 14) 
motor2 = Motor(17, 27) 

Белешка: биће лакше ако се користи следећа синтакса Motor(forward=4,backward=14) 

Следећим кодом управљамо моторима: 

motor1.forward() 
motor2.backward() 

Покретање мотора са пола брзине: 

motor1.forward(0.5) 
motor2.backward(0.5) 

Пример употребе кроз петљу у којој се мења смер кретања: 

motor1.forward() 
motor2.backward() 
while True: 
 sleep(5) 

 motor1.reverse() 
 motor2.reverse() 
 
Заустављање мотора: 
motor1.stop() 
motor2.stop() 
  

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14
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Robot class 

Да имате робота са два точка, желели бисте да контролишете два мотора заједно, а не одвојено. 
Срећом, у GPIO Zero постоји и класа Robot.  

Импорт класе Robot: 
 from gpiozero import Robot 
Креирамо инстанцу класе Robot са пиновима за сваки мотор: 
 robot = Robot((4, 14), (17, 27)) 
Примери кода: 
 robot.forward() 
Оба мотора се покрећу напред. 
 robot.backward() 
Оба мотора се покрећу назад. 
Промена смера кретања: 

robot.reverse() 
Кретање са пола брзине: 
 robot.forward(0.5) 
Кретање у десно: 
 robot.right() 
Кретање у лево: 
 robot.left() 
Заустављање робота: 
 robot.stop() 
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DIZAJN 
 

Dizajnirati znači kreirati plan ili skicu nečega što će biti napravljeno kasnije, odnosno pod tim 

podrazumevamo plan koji detaljno opisuje kako će gotov proizvod raditi i kako će on izgledati. Dizajn je 

plan ili skica stvorena kao rezultat ove aktivnosti. Dizajnirati  takođe znači da nameravate nešto 

proizvesti za određenu svrhu. Dizajn ima nekoliko različitih oblika i vrsta, poput glagola i imenica. 

Dizajnirati znači skicirati nešto i napraviti prikaz  kako će gotov proizvod izgledati i funkcionisati. Na 

primer, potrebno je da vlada  ima tim koji će  dizajnirati novi most pre nego što ga stvarno izgradi. To 

znači da će neko nacrtati skicu kako će taj most izgledati i izračunati koliku težinu će moći most da  izdrži, 

odnosno kolika će biti njegova nosivost.  Ljudi koji će raditi na izgradnji  mosta, pre početka radova  će 

konsultovati ovaj plan i njime se voditi u izgradnji. Osoba koja pravi ove preliminarne skice naziva se 

dizajner. 

 

DIZAJNERSKO RAZMIŠLJANJE 
 

Podučavanje je uvek bilo veoma izazovno i dinamično, ali se nikada nije razvijalo tako brzo kao danas. 

Prvo su internet, a zatim i društvene mreže,  promenili teoriju koja to dokazuje. Svaka naučna knjiga i 

novopripremljeno istraživanje mogu biti zastareli u istom trenutku kada ih nađete u knjizi, radu ili čak na 

internetu. Izazovi su sve složeniji i interdisciplinarni. Ako želite da uspete, da budete primećeni i da se 

plasirate na složeno svetsko tržište, morate da razmišljate drugačije. 

Kada počnete da razvijate ideju, morate odmah da zamislite uticaj svoje ideje. Dizajn više nije 

usredsređen na »ego«. Postao je usredsređen na kupca. Dizajner, idejni tvorac novog proizvoda mora da 

se "teleportuje" u telo kupca i razume njegove potrebe. Da li je moguće naučiti učenike da razmišljaju na 

ovaj način? 

Neke definicije o dizajnu razmišljanja:  

„Dizajn razmišljanje je u suštini inovacijski proces usredsređen na čoveka koji naglašava posmatranje, 

saradnju, brzo učenje, vizuelizaciju ideja, brzu izradu prototipa koncepta i istovremenu poslovnu 

analizu, što na kraju utiče na inovacije i poslovnu strategiju.“  

„Dizajn razmišljanje je metodologija koja pruža pristup rešavanju problema zasnovan na rešenju. 

Izuzetno je korisno u rešavanju složenih problema koji su loše definisani ili nepoznati, razumevanjem 

uključenih ljudskih potreba, preoblikovanjem problema na ljudski/centrični način, stvaranjem mnogih 

ideja u sesijama razmišljanja i usvajanjem praktičnog pristupa u izradi prototipa i testiranju.'  

‘Dizajnersko razmišljanje je nelinearan, interaktivni proces koji nastoji da razume korisnike, izazove 

pretpostavke, redefiniše probleme i stvori inovativna rešenja za prototip i testiranje. Metoda se sastoji 
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od 5 faza — Empatija, Definisanje, Ideja, Prototip i Testiranje i najkorisnija je kada želite da se 

pozabavite problemima koji su loše definisani ili nepoznati.’ 

Dizajnersko razmišljanje je metodologija koju dizajneri koriste za rešavanje složenih problema i 

pronalaženje poželjnih rešenja za klijente. 

Najvažnije je naučiti učenike da rešavaju probleme i prihvataju  izazove. Ovaj jednostavan proces 

praktikujemo kada učenike učimo da rade različite projekte ili zadatke. Svaki zadatak koji moraju da 

urade uvek ima 3 dela: 

 

1. Inspiracija (istraživanje, razmišljanje, pronalaženje odgovora na pitanje ZAŠTO nešto da 

radimo, pronalaženje svrhe...) 

2. Ideja (planiranje, projektovanje, skiciranje... KAKO da to uradimo) 

3. Implementacija (kreiranje, testiranje, promena, modifikacija, evaluacija… ŠTA smo uradili?    

Da li radi??? Da li je kupac zadovoljan?) 

 

             

Slika 1:  3faze dizajnerskog razmišljanja 

Metode dizajnerskog razmišljanja 

Od 2008. metod dizajna za podučavanje preduzetničkih veština postao je veoma popularan, posebno 

među dizajnerima. Neočekivani jaz između dizajniranih proizvoda i potreba kupaca doveo je do evolucije 

u razmišljanju o dizajnu. 

 
Dizajnersko razmišljanje je razvijeno iz metoda koje su prvobitno proizašle iz prakse koja se ne fokusira 

samo na konačnu formu, već na princip razvoja proizvoda i usluge. (Braun, 2008). 

Današnji dizajn nije samo završni pečat, koji proizvodu daje estetske elemente koji ga čine privlačnijim 

krajnjim korisnicima. 

U današnje vreme, pored estetike, dizajneri se fokusiraju na upotrebljivost (Brovn, 2008).  

Glavne karakteristike dizajnerskog razmišljanja: 
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- Fokusiranje na krajnjeg korisnika i pokušaj da ga razumeju sa različitih aspekata 

- Kreativnost: pronalaženje rešenja koja još ne postoje 

- Holistički: rešavanje problema u celini 

- Transdisciplinarnost: uključivanje pojedinaca sa znanjem o novim idejama iz različitih oblasti 

- Eksperimentisanje: potrebno je pokušati 

U literaturi možemo videti da neki autori pominju tri faze kroz koje prolazi dizajnersko razmišljanje, drugi 

ovaj proces proširuju na pet ili čak sedam faza. Razlike su u tome što se kod  nekih kombinuje nekoliko 

faza u jednu. Brovn (2009) definiše 5 faza:  

 

(1) empatično razumevanje korisnika, 

(2) definisanje problema  

(3) sticanje I oblikovanje ideja,  

(4) izrada prototipa , I   

(5) testiranje.  

 

 

Slika  2: 5 faza Dizajnerskog mišljenja 

Ključne faze su: razumevanje krajnjeg korisnika, jer na kraju krajeva, bez suštinskog razumevanja 

korisnika, teško je odrediti šta je tačno problem koji želimo da rešimo. 

PREZENTACIJA METODA:  

CILJ : Koristimo dizajnersko razmišljanje kad god se suočimo sa složenim izazovima koji uključuju 

pojedinca. Stoga, nema smisla koristiti dizajnersko razmišljanja kada se suočavamo sa izazovima koji su 

lako rešivi ili su rešenja zatvorena po prirodi. Ima smisla koristiti ga kada želimo nova, inovativna rešenja, 

kada smo svesni da će nam trebati više vremena do konačnog rešenja, pod uslovom da nismo u velikom 

vremenskom ograničenju. 

CILJNA GRUPA: Dizajnersko razmišljanje je namenjeno svima koji žele inovativna rešenja za izazove sa 

kojima se susreću. Ne postoje ograničenja u kojim situacijama se može koristiti, pa se može koristiti, na 

primer, u transformaciji poslovnih modela, promenama u organizacionoj kulturi, složenim društvenim 
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izazovima (zdravlje, obrazovanje, klimatske promene), problemima koji utiču na različite zainteresovane 

strane, ili promeni tržišta i ponašanja. Moramo imati na umu da je dizajnersko razmišljanje duži proces i 

da ga nema smisla koristiti u slučajevima kada želimo brza rešenja. 

POSTUPAK IMPLEMENTACIJE: Kao što je gore pomenuto, postoje različite definicije kroz koliko faza 

prolazimo u dizajnerskom razmišljanju. Gore navedenih pet ili ispod sedam faza imaju istu svrhu.

 

Slika 3: 7 faza Dizajnerskog razmišljanja 

 

3D DIZAJN 
 

Postoje tri načina da kreirate 3D objekte:  

- Modelovanje,  

- Skeniranje i   

- Preuzimanje gotovih modela koji su već dostupni na inetrnetu. 

Modelovanje  
3D modeliranje je kompjuterski potpomognuto projektovanje trodimenzionalnih objekata korišćenjem 

kompjuterske 3D grafike. Rezultat modelovanja je 3D model. Može se prikazati kao fotorealistična slika 

ili kao animacija. Proces 3D modeliranja mogao bi se uporediti sa skulpturom u likovnoj umetnosti. 
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Mnogi programi se mogu koristiti za kreiranje ili crtanje 3D modela od samog početka. Imaju različite 

nivoe složenosti, takođe različite licence. Da biste izabrali koji od njih odgovara vašim radnim potrebama 

i vašim sposobnostima, navodimo ih u nastavku, sa kratkim opisom i linkovima, da biste saznali više o 

njima. 

Za modeliranje možete koristiti besplatni softver: 

- Blender 

- Sketchup 

- feeCad 

- Wings 3d 

 

Ili  komercijalni programi kao što su: 

- Autocad 

- Solidworks 

- Catia 

- Rinoceros 
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Rhinoceros 3D ili  Rhino 

• RHINO je  3D program za modelovanje  koncipiran na  NURBS sistemu Koristi se u 

arhitekturi, zlatarstvu, automobilskoj industriji, dizajnu, mašinstvu, multimedijalnom i 

grafičkom dizajnu i mnogim drugim. 

• NURBS: Skraćenica od "Non Uniform Rational Basis Spline" što se prevodi kao 

"neujednačena racionalna osnovna kriva". Ovi oblici krivih se koriste u grafici, 3D 

modeliranju, arhitekturi, a posebno u dizajnu aviona, automobila i brodova i drugih 

proizvoda savremenog dizajna. 

• Pošto može da otvori i konvertuje u više od 30 formata Rhinoceros je ponekad koristan 

kao veza između različitih programa. 

• 3DM je osnovna ekstenzija datoteke u programu. Acad datotteke se mogu otvoriti sa  

Rhino-m,  ako su snimljene kao  .dxf. 

http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY
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Izvor: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

 

Proizvodnja nakita za 3D štampanje; voštani materijal -> metal 

 

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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Izvor: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

Zadatak: PROJEKTOVANjE 3D MR. ROBOT - logo projekta sa RINO 

Uputstva korak po korak: 

1. Učenik otvara program, pokreće podešavanja za velike objekte cm. 

2. Upoznaje izgled Monžove projekcije – tlocrt, crtež, bočni pogled i 3D prikaz (perspektiva). 

3. Razume kako to funkcioniše: kliknete na dugme ili unesete komandu u komandnu liniju. 

4. Pokušava da nacrta sva čvrsta tela stvaranja (cilindar, sfera, kocka...). 

5. Koristi strelice, pomeraju stvari na željeno mesto. 

6. Nauči da koristi funkcije skale, kapice, okretanja, cevi i ekstrudiranja. 

7. Analizira MR logo. Robot i "razbiju ga" na jednostavne forme koje su upoznali. 

8. Deo MR. robot-a je definisan bojama i teksturama. 

9. Kreira render. 

Očekivani rezultati:  

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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Izvor: Jelena Uršič 
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Prednosti 3D modela 

• Jednostavno skladištenje i čuvanje arhive koja ne zahteva mnogo fizičkog prostora. 

• Mogućnost pregleda i prcene proizvoda čak i pre nego što krene u proizvodnju 

• Komunikacija sa kupcima – Funkcionalni prototipovi su korisni u rešavanju problema i postizanju 

konsenzusa o smernicama za razvoj. 

• Rana identifikacija problema – 3D modeli pružaju brz i efikasan način za identifikaciju problema u ranoj 

fazi razvoja. 

• Izgradnja konsenzusa o dizajnu – Fizički model omogućava članovima dizajnerskog tima da u 

potpunosti razumeju prednosti i nedostatke koncepta razvoja. Za razliku od fizičkog sveta, papir i ekran 

mogu da podnesu sve. 

• Ergonomsko testiranje i poboljšanje dizajna – Brzi i pristupačni konceptni modeli omogućavaju 

programerima da testiraju predloženo rešenje nekoliko puta. 3D štampa omogućava testiranje 

ergonomije dizajna i različite dizajnerske studije u procesu industrijskog dizajna. 

• Smanjenje troškova projekta i rizika. 

Inovativne tehnologije 3D štampanja se koriste u proizvodnji, medicini, arhitekturi i mnogim drugim 

industrijama, dajući korisnicima jedinstvene mogućnosti da kreiraju visokokvalitetne proizvode kao što 

su industrijski elementi, obuća, delovi karoserije, automobili, pa čak i kuće! 

 

Skeniranje 
 

Korišćenjem 3D skeniranja moći ćete da snimite digitalnu kopiju fizičkog objekta iz stvarnog sveta. 

Različite tehnologije su u stanju da skeniraju objekat da bi kreirali 3D model, na primer: vreme leta, 

strukturirano / modulisano svetlo, volumetrijsko skeniranje itd. 

3D skeniranje omogućava korisnicima da kreiraju visokokvalitetne digitalne replike objekata umesto da 

ih crtaju od nule koristeći različite programe za dizajn. Ovo štedi mnogo vremena, novca i truda, čineći 

ceo proces kreiranja 3D modela za 3D štampanje brzim, lakim i zabavnim. 

Prednosti 3D skeniranja: 

• Brzo beleženje podataka. Neki objekti se mogu skenirati za manje od jednog minuta. 

• Racionalan. Izbegnite skupe greške i smanjite skupe radne sate. 

• Jednostavan za korišćenje. Čak i potpuni početnik može da koristi većinu 3D skenera. 

• Realistične teksture i žive boje vašeg vodonepropusnog 3D modela. 
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• Prenosivost. Kreirajte kvalitetne 3D skeniranja u pokretu gde god da vas aplikacija odvede 

 

                         

Slika: 3d skeneri 

Preuzimanje:  
 

Treća mogućnost da imate svoj 3D model je preuzimanje sa veb lokacija skladišta, spreman za štampanje 

ili koji zahteva malu korekciju. 

Generisanje G-koda 
 

G-kod je jezik na kome ljudi govore kompjuterizovanim mašinama kako da nešto naprave. „Kako“ je 

definisano uputstvima o tome gde da se krećete, koliko brzo da se krećete i koji put da sledite. G-kod se 

može generisati sa mnogo različitih softvera kao što su Skeinforge, Cura, Slic3r... Jedan od najčešće 

korišćenih softvera je Slic3r. To je neophodan alat za pretvaranje 3D modela u uputstva za štampanje (G-

kod) za 3D štampač. 

 

3D štampači i CNC mašine su fabrički alati za izradu fizičkih objekata iz digitalnog dizajna. Ovim 

mašinama je potreban skup instrukcija za kreiranje tih objekata, gde dolazi G-kod. G-kod je programski 

jezik za numeričku kontrolu koji govori mašini koje radnje da preduzme i kojim redosledom da ih 

preduzme. 

Svaki red G-koda se naziva blok, a svaki blok ima specifičnu funkciju. Na primer, jedan blok može reći 

mašini da se pomeri na određenu koordinatu, dok drugi može uputiti mašini da započne ili zaustavi 

sečenje. Blokovi koda moraju biti pažljivo poređani i izvršeni da bi se kreirao radni model. Kao rezultat 

toga, G-kod igra vitalnu ulogu u CNC proizvodnji i 3D štampanju. 
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3D štampanje 
 

3D štampa je proces koji stvara fizički objekat od digitalnog dizajna. Postoje različite tehnologije 3D 

štampanja i materijali pomoću kojih možete da štampate, ali svi se zasnivaju na istom principu: digitalni 

model se pretvara u čvrst trodimenzionalni fizički objekat dodavanjem materijala sloj po sloj. 

Brza izrada prototipa: je automatizovani proces koji brzo pravi fizičke prototipove od 3D CAD datoteka 

sastavljenih od kvaliteta površine ili čvrstih modela. 

 

Modeliranje fuzionog taloženja: Kućni štampači obično rade sa plastičnim filamentom. Tehnologija koja 

često stoji iza ovoga Fused Deposition Modeling (FDM) je tehnologija 3D štampanja koja funkcioniše 

ekstrudiranjem termoplastičnog polimera kroz zagrejanu mlaznicu koja se taloži na radnoj površini . 

FDM se takođe smatra oblikom aditivne proizvodnje, koja je u isto vreme „proces spajanja materijala za 

pravljenje objekata od podataka 3D modela, obično sloj po sloj“. 

3D materijali za štampanje 

Postoji nekoliko opcija 3D štampanja koje koriste različite materijale: 

• Plastika za izradu prototipa, pogodna za brzu i ekonomičnu izradu prototipa; 

• Visokodetaljna smola, pogodna za složene dizajne i skulpture; 

• SLS najlon, za funkcionalne prototipove i delove za krajnju upotrebu; 

• Najlon ojačan vlaknima, za projektovanje jakih delova; 

• Čvrsta neprozirna plastika, za realistične prototipove sa visokom preciznošću; 

• Plastika nalik na gumu, koja simulira gumu; 

• Transparentna plastika, za stvaranje providnih delova i prototipova; 

• Simulirani ABS, sa visokom preciznošću i funkcionalnim kalupima; 

• Peščanik u punoj boji, za fotorealistične modele; 

• Industrijski metali, za prototipove i delove za krajnju upotrebu. 

Što se tiče modeliranja fuzionisanog taloženja (FDM), neki od najpopularnijih materijala 

su: 

• Termoplastični filament 
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• PLA: Lako se štampa, veoma precizno, niska tačka topljenja, krut. Dobro za većinu stvari, ne 

za tople/vruće regije. 

• ABS: Ima tendenciju da se savija, jak i blago fleksibilan. Koristi se za mnoge mehaničke delove. 

PETG: Lako se štampa i precizno, ima tendenciju kačenja, dobro prijanjanje sloja. 

• TPU: Fleksibilni polimer; ok za štampanje, nešto kao čvrsta guma. Najbolje se koristi sa 

direktnim pogonom 

mašine. 

• Najlon: Jak i fleksibilan; postoje posebni filamenti za štampače. 

• Polikarbonat: Neprijatno jak, visoka deformacija, visoka temperatura, loša isparenja 

 
 

Tok rada štampanja 

 

 

 

Prednosti 3D štampanja: 

•Pristupačnost. 

• Bez troškova isporuke i skladištenja. 

•Prilagodjenja rešenja. 

•Priuštivo. 

• Upotreba u različitim oblastima. 

Dizajn Testiranje 

popravke 

Kreiranje 

G koda  

G code 

Štampanje 
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