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Апстракт— У оквиру овог пројекта ће бити приказан систем за прикупљање података са сензора и њихову дистрибуцију 

путем серијске комуникације, Интернета уз приказивање на локалном дисплеју. Пројекат се састоји од микроконтролера 

заснованог на Arduino платформи, LAN модула, DHT – 22 сензора за температуру и влажност ваздуха и LCD дисплеја. 

Употребом ових компоненти направљен је систем који своју примену налази првенствено у школским установама у виду 

лабораторије за практичну наставу.  

Кључне речи – Ардуино, LAN, DHT, LCD, лабораторија 

1 УВОД 

Ученици су навикли да раде домаће задатке код куће, па самим тим, било би пожељно омогућити извођење 
вежби из разних предмета даљински. Раније су постојале многе препреке, почев од тога да школа нема приступ 
интернету, до тога да ученици немају рачунаре и приступ интернету од куће. 

Данас је стање доста другачије, већина ученика поседује рачунаре и паметне телефоне који су хардверски 
способни за све данашње потребе. Оперативни системи за паметне телефоне испуњавају скоро све стандарде за 
рачунарске оперативне системе и могу да подрже широк спектар формата датотека. Већ неко време паметни 
телефони испуњавају HTML стандарде. Што је омогућило да паметни телефони отварају и покрећу сав садржај 
који се шаље HTML протоколом као што то раде рачунари. 

Иако може деловати као да школе једноставно могу да набаве опрему, да је њихов буџет за ту опрему доста 
велики и да је то релативно једноставна процедура, међутим, буџет школе за набавку опреме је веома мали и 
већи део тог буџета се потроши на опрему коју сви користе. Тако да, у већини случајева, опремање кабинета се 
своди на набавку што више опреме и да је та опрема што јефтинија, што значи да је то често неквалитетна 
опрема. У неким случајевима и само особље које рукује са том опремом није упознато са начином рада опреме. 

Самим тим овај систем мора да испуни неколико захтева:  

• Приступачна цена 

• Поузданост 

• Једноставност при коришћењу 

• Једноставност при програмирању 

• Универзалност 

Дакле, потребно је да овај пројекат има што нижу цену да би могло што више уређаја да се набави и да су ти 
уређаји довољно поуздани при употреби. Такође, мора бити једноставан за коришћење, повезивање и 
програмирање како би уз минималну обуку особље школе могло да почне да га користи. 

Узимајући све ове ставке у обзир систем је реализован коришћењем Arduino микроконтролера из разлога што 
су веома заступљени, проверено квалитетни, јефтини и модуларни. Још једна веома битна предност Arduina је 
заједница која се константно шири, додаје нове пројекте, помаже другим члановима при решавању проблема, 
итд. 

У наредним поглављима описан је Arduino хардвер и софтвер, модули и сензори који су коришћени у 
пројекту и приказ готовог пројекта. 

2 ARDUINO ХАРДВЕР И СОФТВЕР 

Ако погледамо уређаје у свету око нас, било да су то уређаји са даљинском контролом, роботи, кафе апарати, 
кућне пекаре, саобраћајна сигнализација, може се уочити да у сваком од тих уређаја постоји блок који 
контролише његов рад. У данашње време управљање радом различитих уређаја у човековом окружењу најлакше 
је реализовати на бази рачунара. Развојем полупроводничке технологије створени су услови да данас имамо 
рачунаре на нивоу интегрисаних кола у облику микропроцесора и микроконтролера. 



2.1 Arduino хардвер 

Arduino је програмабилни логички контролер заснован на open source платформи која је намењена за лаку 
израду пројеката коришћењем хардвера и софтвера. Изглед Arduino Uno плоче приказан је на слици 2.1. 

 

Слика 2.1 Изглед Arduino UNO модула 

Коришћењем сензора, индикатора, мотора, драјвера и др. у комбинацији са програмом који је написан за њега 
могуће је створити потпуно функционалан уређај. Arduino модули могу регистровати било какав улазни сигнал и 
претворити га у излазни, као што је активирање мотора притиском на тастер, слање поруке на екран по 
извршеном задатку, приказ карактера унетих са тастатуре, итд. Популарност Arduina константно расте, јер 
налази примену у разним установама, школама, професионалним окружењима, код свих узраста, а због своје 
једноставности могу га примењивати техничари, електроничари, уметници и многи други. 

Целокупан хардвер је отворен и може се, у зависности од потребе, изменити од стране трећег лица додавањем 
одговарајућих улазно – излазних уређаја. Тренутно постоји више од петнаест различитих модела Arduina, а све 
их је могуће проширити употребом модула који имају разне функције. Ти модули се називају Shield. Доступне су 
различите врсте модула као што су WiFi модули, LCD екрани, LED dot matrix, RFID, NFC, SD, GPS, GSM, итд. 
Arduino модули су доступни у различитим варијантама. Неке од популарних верзија су Uno, Due, Leonardo, Mega 
2560, Nano, Mini, итд. 

На слици 2.1 можемо приметити да модел UNO поседује USB порт. Овај порт типично служи за 
комуникацију између микроконтролера и рачунара, смештање програма на микроконтролер и напајање модула. 
До њега се налази конектор за напајање који служи за прикључење спољашњег напајања. На средини уређаја се 
налази микроконтролер. Он извшрава све инструкције, комуницира са меморијом уређаја и врши упис и читање, 
комуницира са рачунаром тако што шаље и прима податке. Испод микроконтролера се налазе два реда 
контаката, један за напајање повезаних уређаја, а други за аналогне улазе и излазе. 

На другој страни плоче се налазе контакти за дигиталне улазе и излазе. Они откривају да ли је присутан 
електрични сигнал и генеришу сигнал за команду. Контакти 0 и 1 се могу користити као серијски порт који 
служи за комуникацију (слање и примање података) са другим уређајима. Постоје и контакти који су обележени 
са ~, они служе за генерисање променљивих сигнала, који налазе примену при контроли електричних мотора. На 
слици 2.2 се налази приказ контаката Arduino UNO модула. 

 

Слика 2.2 Приказ контаката Arduino UNO модула 



Контакти миктроконтролера служе за повезивање са електричним склоповима и уређајима ван модула. 

Обично се користе за контролу мотора, диода и комуникацију са разним врстама сензора. Контакти се деле на 

дигиталне и аналогне као што је већ поменуто. Дигитални контакти могу имати само два стања – стање логичке 

јединице и стање логичке нуле. Стања се могу разликовати тако што је код стања логичке нуле напон на 

контакту 0 V, а код стања логичке јединице напон је на нивоу 5 V. Код аналогних контакта напон може имати 

било коју вредност између 0 V и 5 V.  

2.2 Arduino софтвер 

Arduino је платформа која се може програмирати са рачунара који на себи има инсталиран софтвер који се 
назива интегрисано развојно окружење. Да би се софтвер покренуо рачунар мора имати један од следећих 
оперативних система: 

• Windows XP, Vista, 7, 8, 10; 

• Mac OS X; 

• Linux. 

Потребно је имати и Java софтвер инсталиран. Софтвер је потпуно бесплатан и потребно га је преузети са 
званичне веб стране www.adruino.cc. Кораци за инсталацију су приказани на сликама 2.3 и 2.4. 

 

Слика 2.3 Приказ инсталације, корак 1 и 2 

 

Слика 2.4 Приказ инсталације, корак 3 и 4 
Почетни прозор се састоји од неколико стандардних елемената, као што су стандардни мени, мени са 

пречицама, главни део прозора, приказ статуса, конзола и информације о одабраној плочи и назив серијског 
порта на ком се налази модул. Средњи део служи за писање кода, а део испод њега служи за исписивање порука 
о грешкама у коду. 

Пре почетка рада потребно је подесити параметре програма. Потребно је одабрати модул који се користи за 
пројекат и потребно је подесити на ком порту рачунара је прикључен модул. Ово је битан корак како би софтвер 
знао за који модул компајлира програм и на који порт рачунара га шаље, тј. преко ког порта комуницира са 
микроконтролером. 

Циљ рада је приказ примене модерних технологија у школском окружењу. Имајући у виду да је данас 
доступна велика количина информација путем интернета и да су доступне технологије које су раније биле 
резервисане за професионалну примену, покушало се са развијањем система који се може применити у 
образовној пракси. 

3 ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА 

У овом поглављу описане су све компоненте које су коришћене при изради система реализованог у оквиру 
овог рада. Компоненте које су коришћене: 

• Arduino UNO микроконтролер; 

http://www.adruino.cc/


• Ethernet W5100 R3 модул; 

• DHT 22 сензор; 

• LCD дисплеј. 

Блок шема реализованог система је приказана на слици 3.1. 

 

Слика 3.1 Блок шема пројектног задатка 

3.1 Ethernet W5100 R3 модул 

Ethernet модул користи коло које пружа подршку за сет TCP/IP протокола и MAC адресу на једном мрежном 
колу са подршком за SPI интерфејс. Потребно је пре почетка рада преузети библиотеку у Arduino софтверу која 
је пројектована за рад са овим модулом. 

Уз помоћ овог модула могуће је направити WEB-сервер који је потребан за реализацију овог пројекта. Модул 
поседује и регулатор напона тако да се може користити напон на улазу у распону од 5V до 12V. Модул поседује 
стандардан RJ-45 улаз са могућношћу напајања преко мреже. 

Пре него што се изврши повезивање са рачунаром или мрежним уређајем као што је рутер, потребно је у 
оквиру Arduino софтвера дефинисати MAC адресу, обично је исписана на модулу, IP, Gateway и Subnet 
подешавање мреже на коју планирамо да га повежемо. С обзиром да се модул користи као WEB-сервер потребно 
је то и дефинисати тако што се укључује та опција и одређује порт на ком ће сервер радити. 

3.2 DHT 22 сензор 

DHT 22 је једноставан и јефтин дигитални сензор температуре и влажности ваздуха. Користи капацитивни 
сензор влаге и термистор за мерење околног ваздуха, као повратну информацију даје дигитални сигнал на Data 
контакту. Релативно је једноставан за употребу и захтева пажљив обрачун времена како би се покупили подаци 
са њега. Једини недостатак овог сензора је што се подаци са њега могу преузети на сваке две секунде, тако да при 
употреби треба узети у обзир да подаци могу бити до две секунде стари. 

На контакту Vcc потребно је довести напон од 5V и контакт GND повезати на уземљење. Контакт Data се 
повезује са дигиталним улазом на микроконтролеру. Пре употребе сензора потребно је преузети одговарајућу 
библиотеку у оквиру Arduino софтвера. Библиотека је уопштена за све DHT сензоре па је потребно у коду 
дефинисати који сензор се користи, јер постоји више типова DHT сензора. Разлика између сензора је у опсегу 
рада, осетљивости и интервалима слања података. 



3.3 LCD дисплеј 

LCD дисплеј је компонента која служи за испитивање разлилитих карактера на екрану. Поред приказа 
класичних карактера постоји могућност исписивања карактера које корисник испројектује. Дисплеј ради на 
принципу курсора и подешавања позиције. Могуће је подешавати испис за сваки ред независно. Још једна битна 
ставка дисплеја је могућност подешавања нивоа позадинског осветљења. LCD дисплеј има изводе за масу, 
напајање и читање података, режиме рада и подешавање контраста дисплеја. Постоје дисплеји разних димензија. 
Они се описују бројем редова и колона. Дисплеј који је коришћен за реализацију овог пројекта има четири реда и 
двадесет поља по реду. Свако поље се састоји од матрице 5x8 пиксела. 

Дисплеј на себи поседује меморију у коју смешта карактере које треба да прикаже. Ова меморија у себи 
садржи изглед свих карактера које дисплеј може да прикаже. Карактери се исписују са лева на десно, а помоћу 
курсора може се адресирати поље на које треба карактер да се испише. 

Због ограниченог броја контаката на Arduino UNO микроконтролеру искоришћен је адаптер који има улогу 
моста између микроконтролера и дисплеја. Адаптер користи I2C комуникацију и податке које прими од 
микроконтролера предаје LCD дисплеју на паралелни порт. 

3.4 Систем у раду 

Након провере повезивања систем се може пустити у рад. За напајање пројекта није потребно издвојити 
посебно напајање, већ је могуће то одрадити путем USB везе са рачунаром. Систем у раду је приказан на слици 
3.2. 

 

Слика 3.2 Приказ система у раду 

USB веза може да пружи 5V и до 500mA, што је и више него довољно за овај пројекат. Затим се врши 
повезивање LAN кабла и пушта се систем у рад. Након неколико секунди добија се приказ на LCD дисплеју и 
тада се може пратити комуникација путем USB и WEB-сервера. 

 

Слика 3.3 Прозор за серијску комуникацију 

Серијска комуникација се врши путем USB везе. Потребно је у оквиру Arduino софтвера подесити COM порт 
и отворити прозор за серијску комуникацију. Приказ прозора дат је на слици 3.3. 

WEB сервер је подешен тако да одмах након укључења микроконтролера почне са радом. Сервер се налази на 
локалној адреси 192.168.1.40 и резултати се овежавају аутоматском скриптом која се извршава сваких десет 
секунди. HTML страна је приказана на слици 3.4. 



 

Слика 3.4 Приказ са WEB сервера 

4 ЗАКЉУЧАК 

Постоји много тога што се може урадити на Arduino микроконтролерској платформи поред приказаног 
пројекта. Постоји мноштво сензора које је могуће искористити у комбинацији са LAN и LCD модулима. Како ће 
се искористити своди се на знање и вољу школе и њених запослених. 

Као што је већ приказано у претходним поглављима примена оваквог система има више предности. За 
извођење вежби потребно је мање времена и резултати су јасно приказани на више излазних уређаја. Даљински 
приступ омогућава извођење вежби индивидуално са удаљених локација наспрам традиционалног извођења 
вежби у просторијама лабораторије и обично у групама од неколико ученика. 

Овакви пројекти могу помоћи при извођењу вежби из предмета као што су електроника, физика, хемија, 
телекомуникације, дигитална електроника, микроконтролери, програмабилни логички контролери и многи 
други. 

Из приказаног система можемо закључити да Arduino има главни задатак и да он врши сву потребну обраду 
података и слање тих података на мрежу, LCD дисплеј и USB. За вежбе које захтевају да ученик визуелно прати 
дешавање постоји могућност надоградње користећи модул са камером. Као што је већ речено, овакав систем 
могуће је надограђивати у зависности од потреба школе. 
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