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1
ЖИВОТНО
И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ

Нема сумње да би живот на плане-
ти био потпуно другачији да нема 
употребе електричне енергије. 
Свакодневно смо окружени уређа-
јима који користе електричну 
енергију, без којих је данашњи жи-
вот тешко и замислити. У овом 
поглављу ћете сазнати како те 
уређаје користимо у свакодневном 
животу и како да се заштитимо од 
опасности које вребају при њиховом 
коришћењу. Такође, сазнаћете по-
нешто и о занимањима за које се 
можете определити у будућности.
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1.1 Наелектрисане честице у атому  протони и електрони

Кључни појмови:
електрична енергија, 
једносмерна струја, 
наизменична струја, 
електрични напон, јачина 
електричне струје, електрични 
отпор, електрична снага, 
фреквенција, електрични 
пријемници, извор 
електричне енергије, струјно 
коло.

1.1. Увод у електротехнику

Електротехника је наука о употреби електричне енергије у 
практичне сврхе.

Електрична енергија је енергија коју поседују наелектрисане 
честице (протони и електрони) у атому (сл. 1.1) и она је последица 
међусобног привлачења и одбијања тих честица. Те честице имају 
способност да изврше неки рад.  За електричну енергију се каже да 
је најплеменитији вид енергије. Она се може без великих губитака 
преносити од места производње до места потрошње и релативно 
једноставним уређајима (на месту потрошње) претварати у 
друге видове енергије (топлотну, светлосну, механичку). Зато 
се електрична енергија користи у свим областима човекове 
делатности.

1.2 Бакарни жичани проводник

1.3 Алуминијумски жичани 
       проводник

1.4 Шематски приказ кретања 
       електрона у једном 
      смеру код једносмерне струје

1.5 Шематски приказ наизменичног 
       кретања електрона у оба смера 
       код наизменичне струје

Електрична струја може протицати практично свуда (кроз 
ваздух, земљу, воду, метале, пластику итд.), само ако се за то 
створе потребни услови. Наравно, неки материјали проводе 
боље, други лошије. За класично провођење струје (жицама), 
користимо најбоље проводне материјале  метале. Бакар и 
алуминијум су метали који се најчешће користе за израду жичаних 
проводника (слике 1.2 и 1.3). Код метала постоји релативно велик 
број тзв. слободних електрона, који нису везани за атоме и они 
су главни разлог добре електричне проводљивости метала (нпр. 
у једном кубном центиметру бакра постоји 8,5x10²² слободних 
електрона). Електрична струја у металима представља усмерено 
кретање  слободних електрона (под дејством електричног поља). 
Код једносмерне струје електрони се крећу само у једном смеру         
(сл. 1.4), а код наизменичне струје стално се наизменично мења 
смер кретања електрона (сл. 1.5).

Ознаке „+“ и „“  као ознаке типа наелектрисања, први је 
употребио Бенџамин Френклин (17061790).

АКО ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ ВИШЕ
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Електрични напон у струјном колу представља разлику у 
количини електрона (разлику потенцијала) између две тачке у 
колу. Он је „покретач” електричне струје. Јачина електричне струје 
представља јачину „млаза” електрона који путује електричним 
колом. Што више електрона прође за одређено време, струја је 
већа. Електрични отпор представља способност материјала да се 
супротставља протицању струје. 

Ако је струја наизменична, она може да мења свој смер јако 
брзо (милијарде пута у секунди). Фреквенција (f), као физичка 
величина, описује брзину којом струја мења смер, а мерна 
јединица је херц (Hz).  

Како и зашто струја тече? Упрошћено гледано, ако на једном 
месту постоји „вишак” електрона, а на другом „мањак” (тзв. 
разлика потенцијала) и ако се та два места спојe проводном везом, 
електрони ће се кретати у смеру где постоји „мањак“, због тежње 
за неутралисањем разлике. Посматрајући милијарде електрона 
који се крећу на исти начин, каже се да тече електрична струја.

Најважније физичке величине које карактеришу проток 
електричне струје су:

• јачина електричне струје (I)  мерна јединица је ампер (А),

• електрични напон (U)  мерна јединица је волт (V),

• електрични отпор (R)  мерна јединица је ом (Ω),

• електрична снага (P)  мерна јединица је ват (W).

ПОНОВИТЕ

Структура атома
 (Хемија за 7. разред), 

Облици енергије 
(Техника и технологија 

за 7. разред)

Све електричне величине се могу мерити одговарајућим 
мерним инструментима. 

Протицање електричне струје повезано је са одређеним 
пратећим ефектима, који су од веома великог практичног значаја. 
Свако протицање струје изазива стварање магнетног поља и 
загревање материјала кроз који протиче.

Уређаји који за свој рад користе електричну енергију називају          
се електрични пријемници или електрични потрошачи. У  
електричне потрошаче спадају: сијалица (сл. 1.6), вентилатор 
(сл. 1.7), бушилица (сл. 1.8) и други. Електрични пријемници су 
конструисани тако, да за потребе човека, електричну енергију 
претварају у неки други вид енергије (светлосну, топлотну, 
механичку).

Да би електрични пријемници функционисали морају бити 
прикључени проводним везама  на извор електричне енергије. 
Извори су уређаји који одржавају сталну разлику потенцијала на 
својим крајевима, без обзира на протицање струје. То могу бити 
батерије, акумулатори, горивне ћелије, соларни панели (плоче) и 
генератори. О њима ће касније више бити речи.

1.6 Сијалица

1.7 Вентилатор

1.8 Бушилица
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1.9 Елементи струјног кола

1.10 Никола Тесла

1.11 Михајло Пупин

Електрична енергија је енергија коју поседују наелектрисане 
честице (протони и електрони) и она је последица међусобног 
привлачења и одбијања тих честица.

Електрична струја у металима представља усмерено 
кретање слободних електрона (под дејством електричног 
поља).

Електрични напон у струјном колу представља разлику у 
количини електрона (разлику потенцијала) између две тачке 
у колу. 

Јачина електричне струје представља јачину „млаза” 
електрона који путује електричним колом. 

Електрични отпор представља способност материјала да се 
супротставља протицању струје.

Фреквенција (f), као физичка величина, описује брзину 
којом струја мења смер, а мерна јединица је херц (Hz). 

Електрични пријемници или електрични потрошачи су 
уређаји који за свој рад користе електричну енергију.

Извори електричне енергије су уређаји који одржавају 
сталну разлику потенцијала на својим крајевима, без обзира 
на протицање струје.

Струјно коло је затворена проводна путања кроз коју тече 
струја. Основни елементи сваког струјног кола су извор, 
пријемник и проводници који их повезују. РЕЗИМЕ

Затворена проводна путања кроз коју тече струја, назива се 
струјно коло. Основни елементи сваког струјног кола (сл. 1.9) су 
извор, пријемник и проводници који их повезују.

У области електротехнике огроман допринос на светском 
нивоу, дали су наши велики научници Никола Тесла (сл. 1.10) и 
Михајло Пупин (сл. 1.11). О њихови проналасцима биће више речи 
у осталим поглављима.

Историјски гледано, XIX век је био век највећих открића на по
љу електротехнике. Алесандро Волта је 1800. године је констру
исао претечу данашње батерије. 1827. године Георг Ом установио 
везу између електричне струје и разлике потенцијала, тј. напона у 
проводнику. Велики допринос својим открићима у том периоду, 
дали су Мајкл Фарадеј и Џејмс Максвел. Крајем века долази до 
убрзаног развоја и примене електротехнике. 1882. године Томас 
Алва Едисон успоставља мрежу за 59 потрошача на Менхетну, 
номиналног напона 110V једносмерне струје. Никола Тесла, 
1887. године, пријављује мноштво патената који су омогућили 
коришћење наизменичне струје у практичне сврхе. Коначно, 1895. 
на Нијагари почиње са радом прва хидроелектрана грађена по 
Теслиним патентима.
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ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Шта представља електричну струју у металима?

2. Које су најважније физичке величине које карактеришу проток 
струје?

3. Шта представља фреквенција електричне струје?

4.  Како се дефинише електрична енергија? 

5. Зашто се за електричну енергију каже да је најплеменитији вид 
енергије?

6. Како се зову уређаји који за свој рад користе електричну 
енергију?

1.2. Увод у рачунарство и мехатронику

Рачунарство је област електронике која се бави проучавањем, 
пројектовањем и развојем хардвера рачунара. Рачунарство, као 
и информатика, бави се проблемима чувања, обраде, преноса 
информација, али само у мери која се односи на рачунар. Често 
се ова два појма, због свеопште присутности рачунара у свим 
областима, и изједначавају.

Електроника је грана електротехнике која се бави проучава
њем и конструкцијом електронских елемената којима се контро
лише ток струје и повезивањем таквих елемената у сложена кола 
која обављају жељену функцију. 

Информациона технологија (ИТ) је технологија која ко
ристи рачунаре за прикупљање, обраду, чување, заштиту и 
пренос информација. Данас је незамислив рад са рачунаром 
ако он није преко неке мреже повезан са другим рачунарима 
(сл. 1.12). Могућност повезивања рачунара са другим уређајима је 
омогућила развој информационо-комуникационих технологија 
(ИКТ).

Историја рачунара је дужа од историје рачунарског хардвера 
и модерних рачунарских технологија и укључује историју метода 
које су биле намењене оловци и папиру. Рачунарска ера практично 
почиње у средњем веку, развојем првих машина које су имале 
моћ рачунања, односно обављања основних математичких 
операција. Хиљаде различитих врста и модела рачунара је 
дизајнирано током еволуције модерних дигиталних рачунарских 
система. Само неколико њих су дали значајан допринос у развоју. 

1.12 Рачунарска мрежа

Кључни појмови:
рачунарство, електроника, 
мехатроника.

ПОНОВИТЕ

Основне компоненте 
ИКТ уређаја 

(Техника и технологија 
за 7. разред)
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ENIAC (енгл. Electronic Numerical Integrator And Computer) је први 
електронски рачунар (сл. 1.13). Његово склапање је завршено 
1946. године. После њега постоји још пет генерација рачунарских 
система.

1.13 Први електронски рачунар  ENIAC

За зачетника информатике и рачунарства, какве данас 
познајемо, сматра се Британац Чарлс Бебиџ (17911871). Он је 
конструисао тзв. аналитичку машину за рачунање. Машина је 
замишљена за рачунање четири аритметичке радње: сабирање, 
одузимање, множење и дељење. Аналитичка машина је заправо 
претеча данашњег рачунара, замишљена за налажење решења 
било ког математичког израза, за који знамо редослед операција 
помоћу којих тај израз може бити решен (скуп операција одређеног 
редоследа  алгоритам)

Први програмер је била жена  Ада Бајрон Лавлејс (18151852). 
Ада је била инспирисана Бебиџовим радом и вероватно је прва 
особа која је проникла у невероватне могућности Бебиџове 
аналитичке машине. Написала је рад о поменутој машини, који 
се сматра првим текстом који описује процес данас познат као 
компјутерско програмирање. Она је предвидела и да ће ана
литичке машине служити за компоновање музике (додуше, за то 
ће бити потребно да протекне читав један век). 

Мехатроника је грана науке која представља спој машинства, 
електротехнике и информационо комуникационих технологија 
(рачунарство, информатика, аутоматика, обрада сигнала и тако 
даље).

Мехатронички уређаји се налазе свуда око нас. Неки од њих су: 
машине за прање веша (сл. 1.14), миксери (сл. 1.15), фотоапарати 
(сл. 1.16), аутоматски усисивачи (сл. 1.17), аутомобили, аутономне

1.14 Машина за прање веша

1.15 Миксер

1.16 Фотоапарат

1.17 Аутоматски усисивач
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беспилотне летелице (сл. 1.18), CNC машине, лифтови, покретне 
степенице (сл. 1.19), роботи за заваривање, аутоматски вођена 
возила итд. Сваки мехатронички систем је електромеханички 
систем опремљен сензорима и извршним органима којим 
управљају рачунари.

1.18 Беспилотна летелица

1.19 Покретне степеницеМехатроника је као грана науке настала због чињенице да 
су системи који представљају спој електротехнике, машинства и 
информационо комуникационих технологија временом постајали 
све бројнији и сложенији (степен “уграђеног” аутоматског дело
вања или како се често каже – степен интелигенције сваким даном 
постајао је све већи), па је при њиховом креирању неопходно 
поред знања из електротехнике и машинства поседовати знања из 
управљања и програмирања.

Израз мехатроника први пут се појавио седамдесетих година 
двадесетог века. Настао је од речи механика и електроника и 
представљао је у то време нови технички правац. У почетку је то 
била област која је само комбиновала механичке и електронске 
системе. Временом, како су се рачунари развијали и постајали 
све моћнији, нашли су своје место у свим областима па су тако 
постали и саставни део мехатронике, која се данас дефинише и 
као интелигентно управљање рачунаром.

Често се реч мехатроника третира и као синоним за роботику. 
Индустријски робот (сл. 1.20) је одличан пример мехатроничког 
система. Укључује све аспекте електронике, машинства и 
рачунарства како би обављао своје дефинисане задатке.

Области примене мехатронике су веома широке и обухватају, 
између осталог, производне системе, оптичке уређаје, моторна 
возила, саобраћај, медицинску технику, технику комуникација, 
апарате и алате за домаћинство, авијацију, космонаутику, мерну 
технику, технику регулације и управљања, сигурносне системе, 
аутоматске транспортне уређаје итд.

Тотална аутоматизација производње (тотална независност 
производње од човека) или четврта индустријска револуција, 
у свету, je практично у току. Аутоматизација оволиког обима

1.20 Индустријски робот
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Изучите детаљније историју рачунара.БУДИТЕ КРЕАТИВНИ

„Мислим да постоји светско тржиште за можда пет 
рачунара.” изјавио је Томас Вотсон, председник IBMa, 1943. 
године. IBM је, иначе, највећа компанија на свету која се бави 
информатичким технологијама и има највећи број патената у 
тој области.

ЗАНИМЉИВОСТ

www.cet.rs  www.sk.rsАКО ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ ВИШЕ

Четврта индустријска револуција наставља се на три историјска 
процеса  индустријске револуције, које су промениле свет:

• прва, која представља прелазак са ручне на механичку 
производњу, у периоду после 1760. године, захваљујући 
проналаску парне машине и коришћењу снаге водене 
паре;

• друга, која представља прелазак на масовну проиводњу 
у фабрикама, у периоду после 1850. године, захваљујући 
коришћењу електричне енергије;

• трећа, дигитална револуција, која представља прелазак 
на аутоматизoвану производњу (сл. 1.21), у периоду 
после 1950. године, захваљујући развоју електронике 
и информационих технологија, односно, коришћењу 
рачунара.

омогућена је, између осталог, могућностима интернета да 
умрежи огроман број уређаја. Оно што ће бити резултат, у блиској 
будућности, јесу „паметне фабрике“, истински паметне. Фирме ће 
моћи да створе сопствене паметне мреже које ће моћи саме себе 
да контролишу.

1.21 Аутоматизована производња
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РЕЗИМЕ

ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Шта је рачунарство?

2. Шта је електроника?

3. Како дефинишемо информационокомуникациону 
технологију?

4. Шта спада у мехатроничке уређаје?

5. Који историјски процеси се сматрају за почетке индустријских 
револуција?

Рачунарство је област електронике која се бави проучава
њем, пројектовањем и развојем хардвера рачунара. Рачу
нарство, као и информатика, бави се, уствари, проблемима 
чувања, обраде, преноса информација, али само у мери која 
се односи на рачунар.

Мехатроника је грана науке која представља спој машинства, 
електротехнике и информационо комуникационих техноло
гија (рачунарство, информатика, аутоматика, обрада сигнала 
и тако даље).

Електроника је грана електротехнике која се бави 
проучавањем и конструкцијом електронских елемената 
којима се контролише ток струје и повезивањем таквих 
елемената у сложена кола која обављају жељену функцију. 

Као и револуције које су јој претходиле, четврта индустријска 
револуција ће променити значајно живот људима широм света.

Кључни појмови:
струјни удар.

1.3. Електрична инсталација – опасности и   
 мере заштите

Када се каже електрична инсталација, мисли се најчешће, на 
електроенергетску инсталацију (остале електричне инсталације ће 
бити поменуте касније).

Електроенергетска инсталација обухвата све елементе (де
лове, опрему) који се постављају у зграду, односно објекат, који 
омогућавају да се безбедно прикључе електрични уређаји на 
електричну мрежу.

Електрична мрежа представља сложени систем различитих 
уређаја и електричних водова за пренос који заједно обезбеђују 
снабдевање потрошача електричном енергијом.

Електрични (струјни) удар представља неконтролисано 
деловање електричне струје на човека. Сматра се да опасност за 
човека представља сваки напон већи од 65 V. 

ПОНОВИТЕ

Прва помоћ 
(Биологија за 7. разред)
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1.22 Табла са упозорењем на 
        опасност од високог напона

1.23 Илустрација струјног удара 
         насталог  додиром предмета 
         чије се кућиште грешком нашло 
         под напоном

Приликом деловања струје на човека, ослобађа се енергија 
која изазива спољашње и унутрашње опекотине, разарање ткива, 
грчење мишића и неконтролисане покрете. Какве ће последице 
имати струјни удар на човека, зависи од јачине струје, фреквенције 
струје, времена протицања струје и путање струје кроз тело.

На местима где постоји опасност од струјног удара постављају 
се табле са упозорењима (сл. 1.22). Струја од 20 mA изазива болно 
грчење мишића, а струја од  50 mA се сматра за горњу границу ко
ју човек може да издржи. Што је време протицања струје дуже, 
она је, наравно, опаснија. Струја од 100 mA сматра се смртоносном 
ако протиче 3 секунде. Струје свих фреквенција су опасне, а 
најопасније су струје фреквенција 4050 Hz.

Путања струје кроз човечије тело је одлучујућа за тежину 
последица. Највећа опасност прети ако се мозак или срце налазе 
на најкраћој путањи између места уласка и места изласка струје из 
тела.

Ако се анализира ситуација у којој се једном руком додирне 
предмет који је под напоном, тада ће струја пролазити кроз 
човечије тело у земљу (сл. 1.23). Вредност ове струје зависи од 
напона додира и укупног отпора, кога чине отпор човечијег тела 
и отпор између ногу и земље (отпор изолације ка земљи). Отпор 
човечијег тела углавном чини кожа и он приликом додира једном 
руком износи око 1300 Ω. Што је кожа влажнија, тај отпор је мањи, 
а најмањи је кад се човек купа (око 500 Ω). Повећањем отпора 
изолације ка земљи (кога чине чарапе и ципеле) значајно се 
повећава и укупан отпор (до 1000 пута). 

Поразговарајте са својим укућанима о распореду осигурача 
и утичница.

БУДИТЕ КРЕАТИВНИ

Опасности које могу довести до струјног удара:

• додир неизолованог дела проводника руком или неким 
другим делом тела (сл. 1.24); опасност се повећава ако су 
руке влажне или ако човек стоји на бетону или влажној 
земљи, 

• нестручне оправке електричних апарата,

• гашење пожара водом на електричним уређајима који су 
укључени,

• истовремено додиривање електричних апарата и металних 
делова у кући који су уземљени (славине и радијатори),

• гажење по проводницима,

1.24 Додир неизолованог дела
         проводника руком
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• додиривање оштећених прекидача, утичница, утикача и 
сијаличних грла,

• грубо чупање каблова са утикачима,

• рад са апаратима са неисправном изолацијом.

Заштита од струјног удара:

• изоловање металних кућишта, ручица електричних алата, 
прекидача и свих преносних електричних уређаја,

• уземљење металних кућишта и делова електричних 
уређаја,

• уградња аутоматске струјне заштитне склопке (FID 
склопке),

• искључивање осигурача (сл. 1.25) пре било какве поправке 
електричне инсталације (сл. 1.26),

• при раду са електричним апаратима руке треба да су суве,

• коришћење утичница са уземљењем (заштитним 
контактом)

• искључивање бојлера приликом коришћења топле воде 
(нарочито приликом туширања)

О свим поменутим елементима електричне инсталације више 
речи биће у четвртом поглављу.

www.tehnickaue.edu.rs АКО ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ ВИШЕ

1.25 Искључивање осигурача

1.26 Поправка електричне 
         инсталације

Пружање помоћи унесрећеном

Ако се неко задеси у близини особе изложене дејству струјног 
удара, треба урадити следеће (водећи рачуна о сопственој 
безбедности):

• прво, треба прекинути ток електричне струје,  искључива
њем прекидача, осигурача, извлачењем утикача из утични
це или кидањем кабла (дрвеном мотком, секиром и сл.); 
нипошто се не сме рукама покушати одвајање унесрећеног 
од дејства струје,

• друго, уколико унесрећени не показује знаке живота, 
позвати лекара или хитну помоћ,

• треће, почети оживљавање вештачким дисањем (сл. 1.27) 
и масажом срца (сл. 1.28), до доласка хитне помоћи или 
док унесрећени не дође свести.

1.27 Оживљавање вештачким 
         дисањем

1.28 Оживљавање масажом срца
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РЕЗИМЕ Електрични (струјни) удар представља неконтролисано 
деловање електричне струје на човека. Сматра се да опасност 
за човека представља сваки напон већи од 65 V.

Приликом деловања струје на човека, ослобађа се енергија 
која изазива спољашње и унутрашње опекотине, разарање 
ткива, грчење мишића и неконтролисане покрете.

Какве ће последице имати струјни удар на човека, зависи од 
јачине струје, фреквенције струје, времена протицања струје 
и путање струје кроз тело. 

ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Шта представља опасност по човека, која може довести до 
струјног удара?

2. Које су мере заштите од струјног удара?

3. Како се може помоћи особи која је под дејством струјног удара?

1.4. Примена електричних апарата и уређаја  
 у домаћинству, штедња енергије и    
 енергетска ефикасност

У савременом домаћинству се користи велики број различи
тих електричних уређаја и апарата који олакшавају живот човека.
Електрични апарат, као појам, најчешће подразумева уређај који 
је преносан и мањих димензија. Корисницима је потребно да, 
ради правилног и рационалног коришћења уређаја и апарата, 
познају основе њиховог функционисања и како да се превентивно 
заштите од удара електричне струје и пожара. Сваки уређај има 
писано упутство кога се треба придржавати и детаљно проучити 
пре првог коришћења.

Електрични апарати и уређаји у домаћинству су конструисани 
тако, да за потребе човека, електричну енергију претварају у неки 
други вид енергије (светлосну, топлотну, механичку). Детаљније о 
њима сазнаћете у четвртом поглављу.

Приликом коришћења свих уређаја у домаћинству мора се 
водити рачуна о  њиховом рационалном (разумном) коришћењу, 
јер се тако продужава животни век уређаја и штеди електрична 
енергија. Када се говори о штедњи енергије увек се помиње и 
појам енергетска ефикасност. Уопштено гледајући, енергетска 
ефикасност представља смањење утрошка енергије за производњу 
добара и живот људи. Подразумева примену различитих мера које 
се примењују у циљу смањења потрошње енергије (техничке мере 
и промене у свакодневном деловању и понашању људи).

Кључни појмови:
енергетска ефикасност, 
енергетски разреди, штедња 
енергије.

ПОНОВИТЕ

Рационално коришћење 
топлотне енергије 
у грађевинарству 

(Техника и технологија 
за 6. разред)
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Са аспекта екологије, повећање енергетске ефикасности уз 
остварене енергетске уштеде доприноси смањеном коришћењу 
фосилних горива и смањењу емисија штетних гасова у околину. 

Енергетска ефикасност се понекад погрешно схвата као 
смањење утрошка енергије уз ограничење сопствених потреба. 
Она, међутим, подразумева рационалнију и ефикаснију употребу 
енергије, без било каквог одрицања.

Енергетски ефикасан уређај је онај који има велик степен 
корисног дејства т.ј. мале губитке приликом трансформације једног 
вида енергије у други. На пример, класична сијалица велики део 
електричне енергије претвара у топлотну енергију, а само мали 
у корисну светлосну енергију па у том смислу она представља 
енергетски неефикасан уређај.

Ако из славине цури топла вода, сваке секунде по једна кап, 
за један месец ће исцурети невероватних 625 литара.

ЗАНИМЉИВОСТ

Сви нови електрични уређаји у односу на просечну потрошњу 
електричне енергије при коришћењу, разврставају се у седам 
енергетских разреда (категорија). Скала енергетских разреда 
исказана је словима: „А“ – „B“ – „C“ – „D“ – „Е“ – „F“ – „G“ 
(сл. 1.29). Енергетски најефикаснији уређаји, са најмањом про
сечном потрошњом електричне енергије су уређаји са ознаком 
„А“. Дугорочно гледано, увек се више исплати дати мало више 
новца при куповини енергетски ефикаснијег уређаја. 

Штедња енергије је задатак сваког човека. Она се пре свега 
односи на уштеду топлотне и електричне енергије коју човек 
троши у домаћинству. О појединим мерама које се предузимају 
у циљу штедње енергије и повећања енергетске ефикасности сте 
учили у претходним разредима. 

При куповини новог уређаја потребно је обратити пажњу на:

• функционалност и величину уређаја који ће одговарати 
броју чланова домаћинства (броју корисника);

• врсту уређаја с обзиром на учесталост коришћења;
• ознаку енергетског разреда;

• потрошњу у режиму „приправности“ (енгл. „stand by”) за 
уређаје као што су телевизор или монитор;

• ознаку „енергетске звездице” – ENERGY STAR (сл. 1.30), 
јер такви уређаји спадају у групу уређаја са најмањом 
потрошњом електричне енергије.

1.29 Скала енергетских разреда

1.30 Ознака ENERGY STAR
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Да би се смањила потрошња енергије при употреби фри
жидера, пожељно је:

• подесити температуру фрижидера између три и пет 
степени целзијусових;

• врата од фрижидера не држати дуго отворена и не ставља
ти топле посуде у фрижидер;

• покривати посуде са храном, јер се тако смањује количина 
влаге која се ствара на унутрашњим зидовима фрижидера; 
ако има влаге, умањује се ефикасност фрижидера;

• водене капи са флаша и посуда обрисати, пре него што се 
ставе у фрижидер;

• фрижидер или замрзивач не постављати поред извора 
топлоте   пећи, радијатора, шпорета; расхладном уређају 
ће, у том случају, требати много више времена да постигне 
радну температуру;

• проверавати да ли врата фрижидера добро належу;

• редовно уклањати наслаге леда;

• при куповини одлучити се за фрижидер новије генерације 
са самоотапањем леда или без стварања леда; они имају 
ознаку NoFrost (сл. 1.31).

Да би се уштедела енергије при употреби вешмашине и 
машине за прање судова, потребно је:

• определити се за програм прања веша на нижим 
температурама које обезбеђују ефикасно прање веша;

• вешмашину увек пунити до дозвољене количине одеће, и 
у складу са препорукама произвођача;

• користити средства за прање која су ефикасна и на нижим 
температурама;

• редовно чистити филтер веш машине;

• машину за судове укључити само када је максимално 
напуњена посуђем (сл. 1.32) и уредно проверавати коли
чину соли и хигијену унутрашњости уређаја;

• предност при куповини дати машинама за прање веша са 
економичним програмом прања, а треба обратити пажњу 
да брзина центрифуге не буде мања од 500 обртаја у 
минути.

1.31 Ознака NoFrost

1.32 Машина за судове максимално 
         напуњена посуђем
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Да би се уштедела енергија при употреби бојлера, треба знати 
да:

• у просечном домаћинству се на загревање воде потроши 
око 20% електричне енергије на годишњем нивоу;

• бојлер би било добро укључити ноћу када је електрична 
енергија неколико пута јефтинија;

• бојлер треба искључити када се напушта стан на дуже од 
један дан;

• за туширање се троши много мање топле воде него за 
купање у кади напуњеном водом;

• каменац у бојлеру и на грејачу повећава потрошњу 
електричне енергије и изазива кварове бојлера па је 
потребно повремено ангажовати мастора да га очисти;

• треба редовно проверавати исправност славина за топлу 
воду; цурење топле воде троши енергију за догревање 
воде у бојлеру;

• штедљиви туш смањује проток воде са 10 до 15 литара по 
минути на 7 до 8 литара по минути; ово може да уштеди и 
до 50 % енергије на загревање воде; врло је једноставан за 
инсталирање  потребно је само да се промени глава туша 
(сл. 1.33).

При употреби шпорета, енергетски ефикасније је:

• ринглу на шпорету користити према величини посуде у 
којој се кува; eнергија се расипа ако се користити посуда 
чије је дно уже од рингле;

• ринглу искључити пре краја кувања, јер акумулира извесну 
количину енергије која се такође може искористити;

• ставити поклопац на шерпу у којој се припрема јело           
(сл. 1.34), јер се троши мање електричне енергије, јело 
се спрема знатно брже и смањује се кондензација паре у 
кухињи;

• не отварати често врата рерне, јер при сваком отварању 
снижава се температура у рерни за око 15°C;

• предност при куповини дати моделима са мулти
функционалном рерном која постиже уштеду електричне 
енергије до 25%, па чак и до 30% са неким моделима (у 
овим рернама топлота се распоређује равномерно, унутар 
целе површине и на свим нивоима).

1.33 Глава штедљивог туша

1.34 Поклопљена шерпа приликом 
         кувања јела
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Да би се уштедела електрична енергија при употреби расвете, 
треба знати да:

• расвета у домаћинствима троши 1015% електричне 
енергије на годишњем нивоу;

• пожељно је примарно користити природно светло и увек 
искључити сијалице када у просторији нико не борави;

• сијалице, лустере и лампе треба редовно чистити јер 
запрљаност смањује њихов учинак; нечистоће могу 
апсорбовати и до 50% светлости;

• сијалице појединачно нису велики потрошачи, али када 
се упале све сијалице у исто време, троши се много 
електричне енергије;

• код класичне сијалице, животни век знатно зависи од 
температуре којој је изложена; затворене светиљке 
(лустери) често немају добро одвођење топлоте;

• квалитетнија и ефикаснија расвета постиже се поставља
њем већег броја мањих извора светлости у просторији;

• ЛЕД сијалице (сл. 1.35) троше мање електричне енергије и 
имају дужи век трајања, у просеку од 15 000 до чак 25 000 
радних сати (у зависности од квалитета сијалице);

• ЛЕД расвета даје много више светлости, нема ограничен 
број паљења и гашења као што га имају штедљиве сијалице; 

• у просеку се једна ЛЕД сијалица, само кроз уштеду енергије, 
исплати за око годину дана;

• ЛЕД светиљке за исту снагу дају много више светлости, јачи
на светлости коју испуштају увек има константну вредност, 
а опадање светлости јавља се пред истек радног века сија
лице; предност се огледа и у томе што ЛЕД расвета има ви
шеструке квалитете у погледу здравља и заштите околине.

Када се просторије расхлађују, да би процес био енергетски 
ефикаснији, потребно је знати да:

• није потребно просторије расхлађивати на температуру 
нижу од 21°C; осим што се стварају непотребни трошкови, 
није добро ни по здравље;

• разлика између спољне температуре и оне у просторији у 
којој се борави, не би требало да буде виша од 10°C;

• клима уређај треба инсталирати ван директног домета 
сунчеве светлости;

1.35 ЛЕД сијалица
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• филтере за прочишћавање и спољну јединицу уређаја за 
хлађење потребно је редовно одржавати;

• потребна количина енергије за хлађење смањује се 
добром изолацијом крова, зидова, прозора и врата.

Када се просторије греју, да би се уштедела енергија потребно 
је знати да:

• за подешавање температуре у просторији треба користи
ти термостат и ако се соба напушта на дуже од три сата, 
треба смањити температуру на термостату;

• када се излази из стана, обавезно искључити грејалицу, 
јер се на тај начин штеди енергија и избегава могућност 
изазивања пожара;

• када су грејалице укључене преко дана, не треба укључи
вати друге електричне уређаје велике снаге, јер је могуће 
преоптерећење кућних инсталација  може доћи до 
искључења уређаја услед деловања осигурача или тежих 
последица;

• без обзира на одабрани систем грејања, грејање неће дати 
жељене ефекте уколико не постоји добра изолација крова, 
зидова, прозора и врата.

Покушајте да сазнате ком енергетском разреду припадају 
ваши уређаји у домаћинству. 

БУДИТЕ КРЕАТИВНИ

Код избора ЛЕД сијалица настаје забуна, јер многима звучи 
нелогично да ЛЕД сијалица од свега 9W може да замени 
класичну од 75W па врло честу узимају јаче ЛЕД сијалице 
него што је то заиста потребно. Суштина је да треба поредити 
лумене, а не вате.

ЈАЧИНА СВЕТЛОСТИ

(u lumenima)

~200 lm

~350 lm

~550 lm

~750 lm

~1100 lm

АКО ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ ВИШЕ

КЛАСИЧНА

СИЈАЛИЦА

25W

40W

60W

75W

100W

ШТЕДЉИВА

СИЈАЛИЦА

5W

9W

11W

15W

20W

ЛЕД

СИЈАЛИЦА

2W

5W

7W

9W

12W
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РЕЗИМЕ Електрични апарати и уређаји у домаћинству су конструиса
ни тако, да за потребе човека, електричну енергију претварају 
у неки други вид енергије (топлотну или механичку).

Штедња енергије је задатак сваког човека. Она се пре свега 
односи на уштеду топлотне и електричне енергије коју човек 
троши у домаћинству.

Енергетска ефикасност подразумева примену различитих 
мера које се примењују у циљу смањења потрошње енергије 
(техничке мере и промене у свакодневном деловању и 
понашању људи).

Сви нови електрични уређаји у односу на просечну 
потрошњу електричне енергије при коришћењу, разврставају 
се у седам енергетских разреда (категорија).

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

1. Како се дефинише енергетска ефикасност?

2. Како је исказана скала енергетских разреда?

3. О чему се мора повести рачуна приликом куповине новог 
уређаја?

4. О којим мерама се мора повести рачуна при коришћењу 
фрижидера?

5. О којим мерама се мора повести рачуна при коришћењу 
бојлера?

6. О којим мерама се мора повести рачуна при хлађењу 
просторија?

1.5. Професије (занимања) у области    
 електротехнике и мехатронике

Потпуно је јасно да је данашњи живот тешко замислити 
без уређаја који користе електричну енергију. То значи да се 
континуирано указује потреба школовањем стручњака који могу 
да конструишу, произведу и одржавају те уређаје. Нове технологије 
наметнуле су и потребу за формирањем и дефинисањем нових 
радних места и нових занимања. Нека светска предвиђања 
показују да није далеко време кад ће три четвртине од милион 
нових послова бити у оквиру области информационих технологија, 
телекомуникација и електронике. С друге стране нове технологије 
су наметнуле да границе између појединих занимања полако 
нестају, а потпуно разнородни послови се преклапају. 

Кључни појмови:
електротехничари, 
мехатроничари, инжењери. 

ПОНОВИТЕ

Производња и 
предузетништво 

(Техника и технологија 
за 7. разред)


