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ГРУПА Ц2: УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ИЗВЕСТИОЦА  
 

Никола ОБРАДОВИЋ, ЈП Електромрежа Србије  
 

и рецензенти радова 
 
 

Београд 
СРБИЈА 

 I ОПШТЕ 
 
За 17. симпозијум „Управљање и телекомуникације у електроенергетском 
систему“ CIGRE Србија утврђене су следеће преференцијалне теме Студијског 
комитета Ц2: 
 
1. Стање изграђености техничког система управљања  преносном мрежом 
Србије. Искуства у коришћењу и одржавању постојећег техничког система 
управљања. 
2. Савремени изазови оперативног планирања и ’’реалтиме’’ погона ЕЕС. 
Прогноза потрошње. Проблеми са квалитетом напона и учестаности. 
Могућности њиховог решавања. 
3. Растући значај односа преносна мрежа-производња и преносна мрежа-
дистрибуција. Допунски сервиси, њихово обезбеђење и верификација. 
Локално управљање у ЕЕ објектима (електране, ТС/РП, дистрибутивне ТС). 
 
За разматрање на 17. симпозијуму „Управљање и телекомуникације у 
електроенергетском систему“  CIGRE Србија, у оквиру стк.Ц2,  пријављено је 
18, а прихваћено 17 реферата. 

 
C2 00 

 



 

 

II КРАТАК ПРИКАЗ РЕФЕРАТА И ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ 
 
 
 
Р Ц2 01 ПРОВЕРА ОДЗИВА ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЧЕСТАНОСТИ 

ТОКОМ ДЕТЕРМИНИСТИЧКИХ ОДСТУПАЊА УЧЕСТАНОСТИ 
Н. Обрадовић ЈП Електромрежа Србије 
А. Латиновић, Н. Лукић: ЈП Електропривреда Србије 

    
 
Кратак садржај 
 
Овај рад има за циљ да предложи нову методологију провере одзива примарне 
регулације електрана ЈП ЕПС. Користила би се мерења активне снаге појединачних 
агрегата у периодима већих одступања учестаности који, у интерконекцији 
Континетална Европа, настају на прелазима из сата у сат. Ова одступања се, због своје 
специфичне природе, називају детерминистичка одступања учестаности. 
 
У првом делу рада дата су основна теоријска објашњења која читаоцу треба да 
приближе понашање учестаности у интерконекцији Континетална Европа и разлоге 
појаве детерминистичких одступања учестаности.  
 
У другом делу рaда дат је пример базиран на подацима о промени активне снаге 
генератора током периода у коме је дошло до детерминистичког одступања 
учестаности. 
 
На крају су резултати добијени у реалном времену и описани у другом делу рада, 
упоређени са резултатима Студије коју је за ЈП Електропривреду Србије (ЈП ЕПС) 
израдио Институт Никола Тесла. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Било би јако интересантно направити студију која би анализирала, 
предложеном методом, све јединице које учествују у примарној регулацији, за 
неколико одабраних тренутака, и упоредити резултате са резултатима 
класичне методе коју тренутно примењује оператор система.  
а. Да ли су аутори планирали неку сличну студију у будућности?  
б. Код спровођења овакве студије су вероватно проблем јединице које, у 
посматраном тренутку, учествују у секундарној регулацији. Да ли су аутори 
сматрају да је могуће код тих јединица на неки начин разлучити шта је 
утицај примарне од утицаја секундарне регулације ? 

2. Да ли аутори сматрају да би се описана процедура могла аутоматизовати у 
смислу креирања програмске подршке за овакве анализе, а за потребе ЈП ЕМС 
и/или ЈП ЕМС, пошто су подаци већ доступни у склопу SCADA архива? 

 



 

Р Ц2 02 ПРОРАЧУН РЕГУЛАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ НA ПРОБАБИЛИСТИЧКОЈ 
ОСНОВИ 
Н. Обрадовић, В. Нешић, Д. Тубић;   
ЈП Електромрежа Србије 
 
 

Кратак садржај 

Овај рад има за циљ да опише важећу методологију одређивања потребне количине 
регулационе резерве једног ТСО. Методологија почива на новим паневропским 
прописима који за крајњи циљ имају настајање јединственог европског тржишта 
електричне енергије. 

У првом делу рада дате су основне поставке која читаоцу треба да приближе проблеме 
са којима се ТСО суочава у покушају да оптимизује износ набављене 
регулационе резерве.  

У другом делу рaда биће описана приоцедура, сагласна новим европским прописима, 
помоћу које ТСО одређује потребан износ регулационе резерве. Пажња ће посебно 
бити посвећена прорачуну потребне резерве на пробабилистичкој основи.  

Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Која је процедура преласка на нови начин прорачуна резерве?  Да ли ће сами 
ТСО-ови срачунавати своју резерву на бази своје историје телеметрије и 
података или ће постојати независно тело, у склопу ЕНТСО-Е, које ће се тиме 
бавити? 

2. Прелиминарна анализа која је приказана у раду, уз ограде аутора, указује да 
ће, по свему судећи, пробабилистички начин прорачуна дати мање вредности 
минималне резерве него актуелни „класични“ метод.   У хипотетичком 
случају да, после преласка на пробабилситички начин прорачуна, 
пробабилистичка анализа покаже да су потребне веће вредности него оне 
добијене класичном методом, да ли ће ТСО-ови моћи да бирају „повољнији“ 
начин прорачуна потребне резерве  зависно од резулата анализе? 

 
 
 

Р Ц2 03 IMBALANCE NETTING 
А. Веселиновић, П. Петровић: ЈП Електромрежа Србије 
 

Кратак садржај 
 
Network Code on Electricity Balancing (NC EB)  као идеју има формирање јединственог 
балансног тржишта на нивоу читаве Европе како би се повећала сигурност снабдевања 
и смањили трошкови ангажовања балансне енергије. Хармонизацијом правила о 
балансирању електричне енергије биће омогућена размена балансних резерви између 
европских ТСО-ова што ће довести до побољшања квалитета снабдевања и смањена 
цена електричне енергије. У овом раду биће разматрана размена енергије ангажоване 



 

секундарном регулацијом, односно Imbalance netting, чиме се значајно смањује 
количина ангажоване енергије у те сврхе на нивоу једне регулационе области. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. У поглављу 2 је описана једна врло поједностављена варијанта Имбаланце 
Неттинг “оптимизације” где се уоште у обзир не узимају ограничења по АТЦ-
овима. Да ли аутори сматрају да АТЦ (ЦЗЦ) ограничења нису релевантна? Ако 
сматрају, да ли сматрају да нису релевантна у општем случају или 
партикуларно у случају СММ блока? 

2. У поглављу 2 је описана “оптимизациона функција” која је сведена на то да је 
корекција АЦЕ увек пропорционална дебалансу (односно почетној регулационој 
грешци), осим код јединица које се “потпуно растерећују” (замрзавају). Како 
би аутори проширили овај механизам тако да уважи АТЦ ограничења? Да ли 
су аутори разматрали стандардна решења базирана нпр. на квадратном 
програмирању за оптимизациону функцију?  

3. Да ли су аутори у свим симулацијама користили исти такт и за секундарну 
регулацију и за Imbalance Netting Оптимизацију? Да ли су испробане 
симулације у којима је такт Imbalance Netting-a већи од такта секундарне 
регулације? 

 
 
Р Ц2 04 ПРОБЛЕМАТИКА ВИСОКИХ ВРЕДНОСTИ НАПОНА НА 

ПРОСТОРУ ЈУГА СРБИЈЕ  
Немања Гак, Саша Здравковић, Срђан Симовић,  Давор 
Харамбашић, Владимир Грујић; ЈП Електромрежа Србије 
   

Кратак садржај 
 
Прoблем високих вредности напона који је актуелан у региону југоисточне Европе, 
посебно је карактеристичан за преносне системе бивших југословенских република. 
Фокус рада је постављен на простор југа Србије, Македоније и Косова и Метохије, на 
стање након пуштања у погон новог интерконективног далековода 400 kV, ТC Врање 4 – 
ТС Штип. Анализиран је утицај различитих уклопних стања у мрежи и различитих 
режима рада  на напонске прилике у датом рејону коришћењем савремених 
програмских апликација за прорачуне токова снага и напона.  
Приказане су и стварне вредности напона у трансформаторским станицама од 
интереса за ову проблематику у различитим периодима дана и године. Урађена је и 
анализа осетљивости напона на промену инјектирања реактивне снаге у 
трансформаторским станицама на подручју југа Србије. Аутори су се бавили и моделом 
самог далековода као "произвођачем"/"потрошачем" реактивне енергије и покушали 
да појасне понашање далековода у зависности од његовог оптерећења и напона. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Колико је утемељена тврдња аутора ‘’да је решење са компензацијом 
(пригушнице и др.) исплативо’’, а без претходне техно-економске анализе? 

2. Какав је ефекат високих напона на губитке? 



 

 
Р Ц2 05 УТИЦАЈ КАПИТАЛНИХ РЕМОНАТА, ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И 

УСЛОВА РАДА НА МОГУЋНОСТИ СИНХРОНИХ ГЕНЕРАТОРА 
ЈП ЕПС У ПОГЛЕДУ ГЕНЕРИСАЊА/АПСОРБЦИЈЕ РЕАКТИВНЕ 
СНАГЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА У ПРЕНОСНОЈ МРЕЖИ 
СРБИЈЕ 
М. Ђорђевић, А. Латиновић, Н. Лукић:  
ЈП Електропривреда Србије 

 
Кратак садржај 
 
Синхрони генератори ЈП ЕПС су за сада једини управљиви извори реактивне снаге у ЕЕС 
Србије, који омогућавају оператеру преносног система да утиче на напонске прилике у 
преносној мрежи. 
 За разлику од почетка двехиљадитих када је у преносном систему био присутан 
мањак реактивне снаге, последњих година је присутан супротан тренд вишка 
реактивне снаге и последично високих профила напона. На тренутно стање је утицало 
више фактора од којих су неки изградња нових 400kV преносних капацитета који раде 
подоптерећени, преузимање реактивне снаге са интерконективних далековода, 
уградња кондензаторских батерија у дистрибутивној мрежи и промене на тржишту 
електричне енергије. 
 У овом раду ће бити показана ограничења и могућности синхроних генератора у 
погледу производње и апсорпције реактивне снаге које су последица њихове 
конструкције, радних режима и старења опреме. Такође ће бити разматране и промене 
перформанси до којих долази услед крупних захвата на производним јединицама, као 
и механизми који су на располагању оператору преносног система за максимално 
искоришћење расположивих капацитета синхроних генератора, и утицај услова у 
преносној мрежи на стање синхроних генератора. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Дати осврт на одговарајуће вредности напона у тачки прикључења електране 
(на преносну мрежу) које се имају при приказаној апсорпцији реактивне снаге.   

2. Прокоментарисати утицај брзих побудних система на теоријску и практичну 
границу стабилности. 

 
 
Р Ц2 06 РЕГУЛАЦИЈА НАПОНА – АНАЛИЗА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА 

ИЗ ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА И СМЕРНИЦЕ ЗА 
ОДАБИР ПАРАМЕТАРА НОВИХ АГРЕГАТА 
Н. Георгијевић, А. Радовановић, М. Дилпарић, Д. ђорђевић, Д. 
Милошевић; Институт „Никола Тесла“ 

 
Кратак садржај  
 
Као У овом раду је испитана испуњеност захтева везаних за регулацију напона, која су 
дефинисана у Правилима о раду преносног система ЈП ЕМС, једне групе коју чине блок 
трансформатор (БТ) и генератор. Извршена је и анализа осетљивости добијених резултата на 
варијације кључних параметара као што су: номинална снага, напон кратког споја БТа, али и 



 

утицај регулационе склопке БТ-а и сопствене потрошње. На тај начин је утврђена област рада 
анализиране групе у односу на област дефинисану у Правилима, а дате су и смернице за 
одабир параметара нових агрегата који задовољавају захтеве из Правила. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Разјаснити (текст после сл.4) како је последица пораста активне снаге (СП из 
спољног извора) ‘’смањење’’ фактора снаге са 0,85на 0,90? 

2. Колико је реалистична претпоставка да је снага СП само активна? 
 
 
Р Ц2 07 УПРАВЉАЊЕ НАПОНСКО-РЕАКТИВНИМ ПРИЛИКАМА У ЦИЉУ 

МИНИМИЗАЦИЈЕ ГУБИТАКА-МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ ЗА ЕЕС 
СРБИЈЕ 

  Н. Чукалевски; Институт „Михајло Пупин“ 
 
Кратак садржај  
 
Проблем минимизације губитака у преносним мрежама, ни код нас ни у свету није нов, 
због чега су у протеклим деценијама развијени и примењени бројни концепти, 
средства и системи, а у циљу њиховог смањења. Данас када је окружење 
либерализовано и када се снага/енергија за покриће губитака активне снаге, као и 
обезбеђење напонско/реактивне подршке, набављају на тржишту, значај 
проблематике смањења губитака је неупоредиво већи.  
Познато је да ниво губитака активне снаге у високонапонским мрежама пре свега 
зависи од нивоа токова реактивних снага кроз мрежу и да се смањење губитака може 
постићи смањивањем токова реактивних снага. Да би се наведено постигло, нужно је 
управљати напонима чворова, користећи за то расположиве  напонско реактивне (В/Q) 
ресурсе у систему.  
Овај рад је произашао из скорашње студије која је рађена за ЈП ЕМС. У раду ће се 
укратко приказати, како постојећа пракса на овом пољу у свету, тако и постојећа пракса 
и В/Q ресурси (у преносном и производном сегменту) у систему Србије, као и њихове 
управљачке могућности. На бази анализе могућности и циљева, дефинисана је и 
приказана архитектура целовитог хијерархијског система управљања напонско 
реактивним приликама у систему која, осим респектовања низа ограничења, 
омогућава минимизацију губитака снаге па тиме и асоцираних трошкова. Предложени 
начин реализације техничког управљачког система, који имплементира дефинисану 
архитектуру у нашим условима, је такође  укратко адресиран у раду. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 

 
1. По којим критеријумима, према мишљењу аутора, треба вршити поделу на 

зоне за регулацију напона. 
2. Да ли је аутор раматрао поделу на зоне ЕЕС Србије. Шта је по његовом 

мишљењу оптималан број. 
3. Какве су могућности рада само са примарном и скундарном регулацијом 

напона, као првог корака у раду на овом пројекту? 
 



 

 
Р Ц2 08 АНАЛИЗА ПРОМЕНЕ ГУБИТАКА АКТИВНЕ И РЕАКТИВНЕ 

СНАГЕ СА ПРОМЕНОМ НАПОНА НА КОНЗУМУ  
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ВЕЛИКА ПЛАНА СА 
ИМПЛЕМЕНТИРАНИМ СТАТИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
ОПТЕРЕЋЕЊА У МОДЕЛУ МРЕЖЕ 
 П. Павловић, И. Белић, С. Минић; 
 Институт „Никола Тесла“ 

   
 
Кратак садржај  
 
У раду ће бити дат приказ добијених резултата спроведених анализа утицаја промене 
напона на губитке у електродистрибутивној мрежи Велика Плана. За дати конзум 
располагало се моделом мреже по свим напонским нивоима (0,4 - 35 кВ). То је 
омогућило детаљан увид у губитке по свим елементима и напонским нивоима. 
Експериментална испитивања и мерења са циљем утврђивања утицаја промене напона 
на техничке губитке у дистрибутивној мрежи спроведена су на изабраним 
трансформаторским рејонима 10/0,4 кВ. На основу резултата експерименталних 
мерења одређене су статичке карактеристике оптерећења, зависности П(У) и Q(У), за 
изабрано дистрибутивно подручје. Статичке карактеристике оптерећења 
имплементиране су у програмски алат ПСС Синцал у коме су извршене анализе утицаја 
промене губитака са променом напона.  
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Апроксимација статичких карактеристика оптерећења линеарном 
функцијом (правом) у случају реактивне снаге, за све три категорије 
потрошње, је према сликама 5, 6 и 7 добро изабрана. Исто би се могло 
закључити и за апроксимацију статичких коефицијената активне снаге за 
индустријску потрошњу. Поред линеарне функције, да ли су, и са којим 
кривама, аутори апроксимирали статичке карактеристике активне снаге за 
категорије домаћинство и комерцијално административна потрошња? 

 
2. Аутори су се определили за апроксимацију статичких карактеристика 

оптерећења за све категорије купаца линеарном функцијом (правом). Зашто 
прорачуном добијена реактивна снага кроз ТС 110/35 кВ (слика 9.) није 
линеарна функција од напона? 



 

 
Р Ц2 09 ПРОЦЕНА АДЕКВАТНОСТИ ПРЕМА ЕNТSО-Е МЕТОДОЛОГИЈИ У 

ОКВИРУ РЕГИОНАЛНИХ КООРДИНАЦИОНИХ ЦЕНТАРА 
 M. Ђорђевић, С. Вујиновић, С. Тирнанић; 
 ЈП Електромрежа Србије 
А. Ђаловић, Б. Стаменковић,  
Центар за координацију сигурности - СЦЦ 
   

 
Кратак садржај 
  
У раду су наведени и објашњени разлози за оснивање Регионалних центара за 
координацију сигурности. Све већи удео обновљивих извора електричне енергије, 
децентрализована производња и све краћи интервали планирања тржишта условили су 
ТСО-е да примене виши ниво координације у управљању европским преносним 
системом.  
 Представљена је досадашња ЕNТSО-Е методологија за прогнозу адекватности 
која се врши за релативно дуге временске периоде. Тренутно је у развоју методологија 
за прорачун краткорочне и средњорочне прогнозе адекватности (енглески назив Short 
and Medium Term Adequacy, скраћено SМТА) као једне од обавезних функција РСЦ-ија, 
која представља координисану проверу адекватности за краће временске периоде од 
сезонских. 
 У раду је описан Dry run процес прорачуна SМТА на ЕNТSО-Е нивоу који је у току. 
Такође је дат осврт на прорачун улазних података Србије неопходних за европску 
проверу адекватности на недељном нивоу који спроводи ЈП ЕМС. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Које од наведених пет функција реионалног центра сада врши SCC? 
2. Када се очекује да ЦГЕС и НОС БиХ почну да учествују у процесу одређивања 

адекватности? 
3. Чије услуге у овом процесу користе OST и TEIAS? 
4. Да ли чињеница да ТСО нема задовољену адекватност намеће ТСОу обавезу 

увоза енергије? 
 
 
Р Ц2 10 УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ 

С. Суботић, В. Илић;   ЈП Електромрежа Србије 
 
 
Кратак садржај 
  
Управљање ризиком прекида испоруке електричне енергије из преносног система 
заснива се на стандарду ISO 31000 и представља саставни део интегрисаног система 
менаџмента оператора преносног система.  
Управљање ризиком прекида испоруке састоји се од следећих корака који се 
примењују за сваки од објеката корисника преносног система: 
1. прорачун вероватноћe прекида испоруке; 



 

2. препознавање последицa прекида испоруке; 
3. анализа ризика –  квантификација последица прекида испоруке; 
4. евалуација (мапирање) ризика прекида испоруке; 
Резултат ових активности је одабир скупа критичних објеката корисника преносног 
система за које ће бити примењен последњи корак: 
5. израда предлога мера за смањење ризика. 
Приликом увођења управљања ризиком прекида испоруке извршен је избор 
најефикаснијих мера за смањење овог ризика и томе је прилагођена интерна 
регулатива оператора преносног система. Ове мере доприносе повећању поузданости 
рада елемената система, односно система као целине, а то су пре свега: чешћи 
прегледи и ремонти, увођење мониторинга, модернизација опреме и система, давање 
приоритета код реконструкције и развоја, измена уклопног стања и примена 
критеријума N-2.  
Као крајњи резултат овог процеса, из горенаведног списка мера издавајају се оне које 
су примењиве за сваки појединачни објекат који је оцењен као критичан са становишта 
ризика прекида испоруке, и те мере постају улаз у процесе система менаџмента који се 
односе на: одржавање опреме, развој преносног система и управљање преносним 
системом. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. У раду је, према Табели 3, наведено да се ТС 110/35 кВ Београд 6 налази на првом 
месту према фактору ризика. С обзиром на значај овог објекта,  јер напаја 
центар града и Скупштину Србије, поред осталих важних институција, питање 
за ауторе је да ли знају за некакву иницијативу надлежних служби у циљу 
подизања поузданости рада овог објекта? 

2. Постоји ли у ЈП ЕМС алат за прорачун ризика испада елемената система. Да ли 
се апликација за ''аsset management'', чија је имплементација у ЈП ЕМС у току, 
може искористити за ову сврху. 
 

 
Р Ц2 11 ИСПАД СВА ТРИ СИСТЕМА САБИРНИЦА 220 kV  У ТС 

ОБРЕНОВАЦ 30.04.2016. 
С. Здравковић, М. Мосуровић, Ј. Видаковић, Д. Аничић;  
ЈП Електромрежа Србије 

  
Кратак садржај 
  
Оперативно управљање електроенергетским системом Републике Србије за изазове 
поставља разне непредвиђене ситуације које се огледају у испадима елемената који 
врло често могу да прерасту у поремећаје великих размера, и тиме угрозе стабилност и 
сигуран рад електроенергетског система. Поремећај који је предмет овог рада десио се 
у трансформаторској станици која је по готово свим параметрима најзначајнија тачка за 
управљање у реалном времену од стране диспечера Националног диспечерског 
центра. Због тога ће бити описано стање пре и након поремећаја, уз детаљан опис 
деловања заштитних уређаја са хронологијом дешавања. Садржај рада ће бити и 
санирање поремећаја, последице, као и поуке које су производ анализе догађаја из 
наслова рада. 



 

 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Да ли овакви поремећаји треба да буду у редовном програму обуке на ДТС-у? 
2. Који преносни објекти су најкритични за сигурност рада преносног система са 

становишта испада више система сабирница? Шта је све неопходно урадити 
како би диспечери били максимално припремљени за такав поремећај? 

3. Шта подразумева концепт два главна система диференцијелних заштита? Које 
су предности овог концепта у односу на постојећи систем? Да ли су ауторима 
познати подаци који доказују исплативност улагања у овакав концепт 
заштита? 

 
 
Р Ц2 12 ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА УСПОСТАВЉАЊА ЕЕС НАКОН 

РАСПАДА 
  М. Бојанић, М. Младеновић; ЈП Електромрежа Србије 
 
Кратак садржај 
  
Овај рад односи се на симулацију „острвског“ успостављања  дела ЕЕС око ХЕ Ђердап 1 
након његовог потпуног распада и као такав даје добру слику о утицају активне и 
реактивне снаге потрошње на фреквенцију и напон ЕЕС па сходно томе и о раду 
турбинског и напонског регулатора генератора, као и секундарног фреквентног 
регулатора, што је, између осталог, важан сегмент управљања реалним ЕЕС. 
Ограничене могућности компензације реактивне енергије и уопште проблематика 
управљања реактивним приликама ЕЕС такође  је нешто што се види из овог рада. 
Симулације плана успостављања поменутог дела ЕЕС, показале су да постоји изводљив 
сценарио да се такав план и реализује у случају потребе. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Аутори су код моделовања система побуде и турбинске регулације користили 
IEEE стандардне моделе. Колико се ови модели поклапају са стварним стањем на 
ХЕ Ђердап 1?  

2. Аутори у коментару дијаграма 5 констатују да се „види да секундарни 
регулатор не ради стално“. Шта аутори овде подразумевају под „секундарним 
регулатором“ (АГЦ ?) и како је исти моделован. Како је секундарни регулатор 
укључиван/искључиван? 

3. Да ли су аутори покушали да направе сличне симулације другим алатима, нпр. 
помоћу симулатора за обуку диспечера (ДТС)? 

 



 

 
 
Р Ц2 13 ЕСТИМАТОР СТАЊА У НАЦИОНАЛНОМ ДИСПЕЧЕРСКОМ 

ЦЕНТРУ СРБИЈЕ И ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ 
  В. Бечејац, М, Мосуровић, Б. Шумоња, Д. Аничић;   

ЈП Електромрежа Србије   
 
Кратак садржај 
  
У овом раду се говори уопштено о естиматору стања, начину на који он функционише 
са примером и математичким апаратом. Естиматор стања је од изузетне важности у 
управљању у реалном времену те је овде стављен акценат у којим се све апликацијама 
примењује у Националном диспечерском центру Србије. Укратко су приказане 
примене на апликацијама за токове снага, оптималне токове снага и смањење губитака 
активне снаге контролом реактивне снаге генератора и позицијама регулационих 
отцепа на трансформаторима. 
 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Да ли је, глобално гледано, тачност мерења која се доводе у НДЦ на 
задовољавајућем нивоу?  

2. Да ли по мишљењу аутора можемо искорисити естиматор стања у некој 
будућој процедури за проналажење  погрешних мерења?  

3. По сазнањима аутора, постоје ли планови за унапређење рада естиматора у 
НДЦ Србије? 

 
 
 
 
Р Ц2 14 ПРИМЕНА МЕРЕЊА ФАЗНИХ УГЛОВА У ЕСТИМАЦИЈИ СТАЊА 

У ОКВИРУ РЕЗЕРВНОГ СЦАДА/ЕМС СИСТЕМА У НДЦ 
ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ 
М. Стојић, Н. Чукалевски; Институт „Михајло Пупин“ 
Ј. Веселиновић; ЈП Електромрежа Србије 
Г. Јакуповић, М. Бундало: Институт „Михајло Пупин“ 

 
Кратак садржај 
 
У последње време се у енергетским системима све више инсталирају PМU (Phasor 
Measurement Unit) уредјаји који омогућавају визуелизацију фазорских величина у  
центрима управљања. Поред ове примене, у многим системима су PMU мерења 
укључена и у естимацију стања (СЕ) у оквиру класичних SCADA-EMS система.  
 
Због своје високе тачности као и због појаве мерења и фазних углова, примена PMU 
мерења нуди потенцијално повећање квалитета естимације стања. У НДЦ 
Електромреже Србије су у функцији два класична SCADA-EMS система. Један од њих је 
примарни, док други служи као секундарни регулатор СММ блока и као резервни 
систем управљања. Резервни систем је отворен за надоградње, те је студијска верзија 



 

његовог естиматора стања надоградјена тако да прихвата и PMU мерења фазних углова 
напона. Коришћен је приступ без референтног чвора. Истраживан је утицај мерења 
фазних углова напона на тачност естимације стања коришћењем ''снепшотова'' из 
реалног времена. Резултати овог истраживања и начин студијске имплементације су 
приказани у овом раду.  
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Обзиром на различите резолуције одбирака мерења у класичном SCADA систему 
и PMU мерења, на који начин је вршена синхронизација мерења коришћених у 
естимацији? 

2. На који начин би се најједноставније могла укључити мерења струје PMU уређаја 
у естимацију стања? 

3. Колики је потребан минималан број PMU уређаја у систему Србије којим би се 
обезбедила линеарна естимација стања 400 кV мреже, односно 400 кV и 220 кV 
мреже, а тиме и реализација комплетног естиматора применом линеарног 
хибридног естиматора у другом нивоу естимације? 

 
 
 
Р Ц2 15 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЗА КРАТКОРОЧНУ 

ПРОГНОЗУ ПОТРОШЊЕ 
  С. Крстонијевић, Н.Чукалевски, П. Лучић, Г. Јакуповић; 

Институт „Михајло Пупин“   
 
Кратак садржај 
 
Информација о очекиваној вредности потрошње за дефинисани временски интервал је 
кључна за доношење одлука, као и рад низа апликација, на различитим нивоима 
управљања електроенергетским системом. Последично, функција прогнозе потрошње 
представља незаобилазан саставни део сваког савременог информационо-
управљачког система компанија које се баве производњом, преносом и дистрибуцијом 
електричне енергије. За оперативно планирање и управљање ЕЕС, типично, постоји 
потреба за краткорочном сатном прогнозом нивоа потрошње за наредни сат до седам 
дана унапред, за претходно одабран део система. У овом раду је описана 
имплементација STLF (short term load forecast) софтверског пакета, развијеног на 
иницијативу дирекције за управљање ЈП ЕМС. Рад STLF апликације заснован је на 
моделу временске зависности потрошње, имплементираног коришћењем стандардне 
методе временских серија, динамичком регресијом. STLF софтверски пакет се састоји 
из две апликације, STLF Модел, оффлине апликација, која служи за дефинисање 
(идентификацију) модела временске зависности потрошње, и STLF RT real-time 
апликација, којом је подржан онлине рад апликације на бази претходно 
идентификованог модела. У раду је приказана архитектура STLF апликативног пакета, 
описана његова функционалност и коначно, приказани су основни аспекти његове 
имплементације. Апликација је реализована (кодирана) коришћењем објектно 
оријемнтисаних језика и интегрисана у постојећи развојни ИМП SCADA/EMS систем. 
Рад апликације је евалуиран стандардним методама за тестирање резултата прогнозе, 
на реалним подацима из ЕЕС Србије.  



 

 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Која је постигнута тачност предложене методе прогнозе? 
2. Да ли је предвиђена интеграција са остатком ИМП СЦАДА/ЕМС система у НДЦ 
3. Који су разлози да ЕМС располаже са неколико различитих пакета за практично 

исту/сличну намену? 
4. Како ЕМС планира да обезбеди редовне метеоролошке прогнозе потребне за рад 

STLF? 
 
 
Р Ц2 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ВЕЗЕ ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ 

СЦАДА/ЕМС И СРААМД СИСТЕМА У НАЦИОНАЛНОМ 
ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ ЈП ЕМС 

  М. Ђурђевић, В. Грујић; ЈП Електромрежа Србије 
     
 
Кратак садржај 
  
SCADA систем представља технички систем за надзор и управљање електроенергетског 
система Србије, који се прилагођава организационим и тржишним токовима у циљу 
побољшања ефикасности обављања функција оператора преносног система и тржишта 
електричне енергије у Србији. ЕМС систем представља систем енергетских апликација 
које омогућавају управљање електроенергетским системом са већим степеном 
квалитета и поузданости. 
Систем за мерења мултифункционалних бројила као и SRAAMD систем представљају 
системе од изузетног значаја за обезбеђивање функционисања и развоја тржишта 
електричне енергије у Србији и његово интегрисање у регионално и европско тржиште 
електричне енергије. SRAAMD је систем за даљинску аквизицију и анализу података са 
електронских бројила. 
Повезивањем SCADA/EMS и SRAAMD система реализована је размена података између 
ових система у оба смера чиме је повећана ефикасност управљања преносним 
системом. 
Након деценије постојања размене података између SCADA/EMS и SRAAMD система 
искуство је показало велику оправданост ове везе и потребу за даљим развојем у циљу 
побољшања поузданости рада оба система. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Који процеси конкретно имају корист од ове размене и у чему се она огледа? 
2. Да ли се проверава тачност мерења, односно да ли мерења једног система 

служе за проверу тачности мерења другог система? Да ли се то ради 
аутоматски или по потреби? Постоји ли континуирано надгледање разлика у 
мерењима? 

 
 



 

Р Ц2 17 КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕТОДОЛОГИЈА ПРОРАЧУНА 
СТРУЈА КРАТКОГ СПОЈА САГЛАСНО ПРВОМ И ДРУГОМ 
ИЗДАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ СТАНДАРДА IEC 60909-0 

  С. Јанковић, К. Langschied, O. Палека Д. Банковић В. Барац;  
GOPA-International Energy Consultant GmbH 
Г. Луковић, Б. Михић, Ђ. Голубовић, Д. Тријић, В. Ђикић;  
ЈП Електромрежа Србије 

   
 
Кратак садржај 
  
Четрнаест година након објављивања првог издања међународног стандарда IEC 
60909-0 за прорачун струја кратког споја у трофазним системима наизменичне струје 
публиковано је друго издање овог стандарда које је ступило на снагу 28. јануара 2016 
године. Прво издање стандарда IEC 60909-0 публиковано је 10. јула 2001 године и 
применљиво je за прорачун струја кратког споја у нисконапонским и високонапонским 
трофазним системима, назначене фреквенције 50 Hz и 60 Hz. Овај стандард је заснован 
на генералној примени и концизној процедури која доводи до резултата довољне 
тачности у прорачунима струја кратког споја услед симетричних и несиметричних 
кварова. Друго издање представља значајну техничку ревизију увођењем: 

Ø доприносa струје кратког споја из ветроелектрана и производних 
јединица повезаних преко енергетских претварача у прорачун, 

Ø измењене структуре документа. 
У раду је дата компаративна анализа методологија прорачуна струја кратког споја 
сагласно првом и другом издању међународног стандарда IEC 60909-0. 
 
Питања за ауторе/дискусију: 
 

1. Да ли су пример мреже на слици П1 и резултати и две табеле у Прилогу према 
IEC TR 60909-0:2000 или су до резултата аутори дошли сами? У тексту није јасно 
како се дошло до резултата.  

2. Због чега ништа није коментарисано о резултатима прорачуна у Прилогу? 
Коментаришите на Симпозијуму – шта показују табеле П1 и П2? 

3. Да ли аутори планирају да методологију прикажу на некој мрежи (делу мреже) у 
Републици Србији, с обзиром да се кренуло са ветрогенераторима? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Кратак садржај — Овај рад има за циљ да предложи нову методологију провере одзива 
примарне регулације електрана ЈП ЕПС. Користила би се мерења активне снаге 
појединачних агрегата у периодима већих одступања учестаности који, у интерконекцији 
Континетална Европа, настају на прелазима из сата у сат. Ова одступања се, због своје 
специфичне природе, називају детерминистичка одступања учестаности. 

 
У првом делу рада дата су основна теоријска објашњења која читаоцу треба да 

приближе понашање учестаности у интерконекцији Континетална Европа и разлоге 
појаве детерминистичких одступања учестаности.  

 
У другом делу рaда дат је пример базиран на подацима о промени активне снаге 

генератора током периода у коме је дошло до детерминистичког одступања учестаности. 
 
На крају су резултати добијени у реалном времену и описани у другом делу рада, 

упоређени са резултатима Студије коју је за ЈП Електропривреду Србије (ЈП ЕПС) 
израдио Институт Никола Тесла. 

 
Кључне речи — Детерминистичко одступање учестаности, примарна регулација 

учестаности  

                                                
* ЈП ЕМС – Војводе Степе 412, 11040 Београд, Nikola.obradovic@ems.rs 
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1. УВОД 
 
Последњих година у интерконекцији Континентална Европа, чији је део и електроенергетски 
систем Србије, уочена је појава већих одступања учестаности на преласку из једног у други сат, 
тзв. детерминистичких одступања учестаности. Ова одступања трају петнаест до двадесет 
минута, а њихова амплитуда може достићи и 150mHz. 
 
Са друге стране, развој тржишта електричне енергије у Европи и отварање могућности 
прекограничне размене регулационе енергије полако заоштравају и питање провере 
обезбеђености системских услуга у Србији, па тако и примарне регулације учестаности.  
 
Досадашње провере су се базирале на провери укупног одзива примарне регулације у 
електроенергетском систему Србије након испада производне јединице (или потрошача) веће 
од 1000MW негде у интерконекцији Континентална Европа. То доводи до наглe промене 
учестаности у интерконекцији од 30 до 40mHz. ЈП ЕМС тада провери промену укупне снаге 
размене Србије тридесет секунди након испада производног (или потрошачког) капацитета. 
Сматра се да та промена одговара одзиву примарне регулације. 
 
Такође, вршене су и интерне провере рада примарне регулације учестаности у ЈП ЕПС кроз 
студијска истраживања или након замене управљачких система када је испоручилац опреме 
доказивао исправност рада примарне регулације. 
 
Испитивање примарне регулације у оквирима студијског рада вршена су изузетно детаљно али 
су таква испитивања захтевала додатна финансијска средства, рад јединице са промењивом 
снагом, а у појединим случајевима захтевани су и прекиди у раду на мрежи производне 
јединице која се испитује. 
 
Како наведени начини провере примарне регулације нису адекватни, први начин није довољно 
прецизан а други начин изискује додатне трошкове, у раду је описан предлог нове методологије 
засноване на провери појединачних одзива агрегата током детерминистичких одступања 
учестаности.  
 
2. ДЕТЕРМИНИСТИЧКО ОДСТУПАЊЕ УЧЕСТАНОСТИ 
 
Феномен детерминистичког одступања учестаности подробно је описан у два извештаја ад-хок 
радне групе коју су заједнички формирали ENTSO-E и Eurolectric [1], [2]. Ова одступања су 
предвидива и узрокована, пре свега, понашањем учесника на тржишту електричне енергије. 
Јављају се на преласку из сата у сат, нарочито током промене тарифних периода ујутру и увече. 
Понекад одступање достиже и  150mHz (што значи да у том тренутку разлика укупне 
производње и укупне потрошње у интерконекцији износи око 5000MW). Детерминистичко 
одступање учестаности траје обично 15-20 минута.  
 
Узрок ове појаве лежи у утицају развоја тржишта електричне енергије. У старим, вертикално 
организованим електропривредним предузећима диспечер је био у могућности да у потпуности 
контролише и управља производњом сваке јединице. На тај начин је био у могућности да лако 
покрива промене конзума током сата иако се конзум прогнозирао, а програм рада електрана 
правио на средњесатном нивоу. Садашњи ниво развоја тржишта дао је много већу слободу 
производним предузећима, која сада стриктно следе свој програм рада и не воде рачуна о 
ситуацији у интерконекцији. На преласку из сата у сат, посебно у периодима када су промене 
конзума велике (рано ујтро, увече) производни капацитети имају велике промене програма 
рада. При томе свака јединица прелази са једног програма на други не водећи рачуна о целини 
електроенергетског система. Како су неке јединице знатно брже од других, у периодима око 
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промене сата долази до привременог дисбаланса производње и потрошње, који доводе до 
детерминистичких одступања учестаности. 
 
Као што се може видети на слици 1, сама детерминистичка промена учестаности је најчешће 
симетрична, са осом симетрије око пуног сата. Девијација учестаности започиње пет до десет 
минута пре истека сата, расте, а затим опада, да би нестала сама од себе пет до десет минута 
након почетка наредног сата. 
 

 
Слика 1: Детерминистичко одступање учестаности 
 
Практично девијација учестаности нестаје сама од себе, када све производне јединице стигну 
на свој програм и није потребно ангажовати резерву да би се она отклонила. Током описане 
појаве долази до значајног одступања учестаности, а како се примарна регулација аутоматски 
одазива на девијацију учестаности, резултат је активирање велике количине примарне резерве. 
При одступању од 100mHz, активира се половина (1500MW) од расположиве примарне резерве 
(3000MW) у интерконекцији Континентална Европа. Ово представља опасност за сигуран рад 
интерконекције, јер ако током периода детерминистичког одступања учестаности дође до 
великог поремећаја, недовољни износ расположиве примарне резерве може довести до 
покретања непредвидивог тока догађаја са озбиљним последицама по сигурност рада система. 
 
Са друге стране, овако значајно ангажовање примарне регулације учестаности у трајању од 15 – 
20 минута може се искористити за проверу расположивости закупљене резерве у примарној 
регулацији. 

 
3. ПРОВЕРА РАДА ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЧЕСТАНОСТИ У ЕЕС 
СРБИЈЕ – САДАШЊА ПРАКСА ОПЕРАТОРА СИСТЕМА 
 
За рад примарне регулације учестаности у Србији задужен је ЈП ЕМС. Да би остварио овај 
задатак, он изнајмљује тзв. помоћну услугу примарне регулације учестаности од ЈП ЕПС. 
Практично, електране ЈП ЕПС су дужне да обезбеде неопходну резерву у примарној регулацији 
учестаности. У 2016. години тај износ је ±34MW. 
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Са друге стране, ЈП ЕМС, у складу са ENTSO-E правилима, проверава да ли је укупан одзив 
примарне регулације Србије у складу са преузетим обавезама. Сваки TSO у интерконекцији 
Континентална Европа је у обавези да пријави на ENTSO-E портал испад производње или 
потрошње већи од 1000MW. Поменути испади најчешће доводе до нагле промене учестаности 
амплитуде између 30 и 40mHz, што зависи од укупног конзума у европској интерконекцији у 
тренутку испада. 
 
По добијању информације о испаду сваки TSO, па и ЈП ЕМС, израчунава промену своје укупне 
размене активне снаге са суседима, тако што израчуна разлику тренутне снаге размене са 
суседима у тренутку испада и вредност тренутне снаге размене са суседима тридесет секунди 
након испада. Претпоставка је да ова промена представља одзив примарне регулације 
учестаности датог TSO. Израчуната вредност се пореди са потребним одзивом (за Србију при 
одступању учестаности од 200mHz одзив примарне регулације треба да буде 34MW,  за 
100mHz он је 17MW, а за 50mHz је 8,5MW). 
 
Уколико је измерена промена снаге размене на интерконективним далеководима блиска 
потребном одзиву сматра се да је примарна регулација учестаности добро одрадила свој посао. 
 
Ова методологија нема велику тачност јер је тешко прецизно израчунати промену укупне 
размене активне снаге на интерконективним далеководима, услед великих осцилација активне 
снаге. Ипак може се стећи утисак о квалитету примарне регулације једног TSO.  
 
Ако се догоди да се примарна регулација у Србији не одазове очекивано, из SCADA система у 
националном диспечерском центру се узимају подаци о активној снази појединачних 
генератора током пропада учестаности и утврђује се који агрегати се нису одазвали и зашто. 
Проблем може представљати релативно мала и блага промена учестаности на основу које је 
тешко одредити шта је тачно последица одзива примарне регулације учестаности. 
  
На крају се мора рећи да се примарна регулација учестаности у Србији у највећем броју до сада 
забележених случајева одазивала на задовољавајући начин. 
 
4. ПРОВЕРА РАДА ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЧЕСТАНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ 
СТУДИЈСКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
За потребе Студије „Системски параметри регулације побуде и турбинске регулације у 
електранама ЕПС – faza I“ [3] у ЈП ЕПС су вршена детаљна функционална испитивања 
примарне регулације учестаности и примарне регулације напона. Функционална испитивања 
примарне регулације учестаности обухватала су одзив производних јединица на поремећај 
учестаности од ±200mHz, проверу статичке карактеристике турбинског регулатора, проверу 
зоне неосетљивости и мртве зоне турбинског регулатора. 
 
Нова методологија која ће у раду бити представљена односи се на проверу статичке 
карактеристике (статизма) турбинског регулатора, као и на проверу мртве зоне турбинске 
регулације. 
 
На слици 2 дат је снимак статичке карактеристике турбинског регулатора Ђердап 1, А5, који је 
испитан за потребе Студије [3]. Мртва зона примарне регулације на агрегату А5 је подешена на 
вредност 0mHz, а статизам на вредност од 4%. Номинална активна снага агрегата је 190MW. 
Карактеристика која је добијена снимањем у потпуности одговара подешеној вредности 
статизма. 
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Слика 2: Статичка карактеристика производне јединице Ђердап 1, А5 

 
5. ПРЕДЛОГ НОВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 
Недостаци методологија наведених у поглављу 3 и 4, (мала амплитуда промене учестаности, 
благ нагиб промене учестаности, релативно кратко трајање девијације учестаности, додатни 
трошкови) се могу избећи увођењем методологије засноване на провери одзива примарне 
регулације током детерминистичког одступања учестаности.  
 
Наиме, за период у коме је дошло до детерминистичког одступања учестаности из локалног 
SCADA система се узимају активне снаге агрегата за које се врши провера. Поређењем криве 
учестаности и криве активне снаге агрегата може се утврдити да ли се агрегат одазива у 
примарној регулацији учестаности и, ако се одазива, да ли се одазива на задовољавајући начин. 
 
Детерминистичких одступања учестаности има неколико током сваког дана, а вероватно је 
довољно одабрати један или два карактеристична догађаја током једног месеца, да би се имала 
добра слика о раду појединачних агрегата у примарној регулације учестаности. 
Предложеном методологијом може се проверити статичка карактеристика примарне регулације 
учестаности. 
 
6.  ПРИМЕР НОВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 
На слици 3 приказана је учестаност у интерконекцији Континентална Европа забележена 5. јуна 
2016. године. Лако се може уочити детерминистички пропад учестаности у периоду између 
4:53h и 5:20h. Максимално одступање учестаности је 72 mHz, забележено у 5:03h. 
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Слика 3: Детерминистичка промена учестаности (Hz), дана 05.06.2016. год. 
 
За потребе овога рада за дан 5. јун 2016. године, из SCADA архиве Националног диспечерског 
центра за период између 4:53h и 5:20h узети су подаци о производњи активне снаге 
појединачних генератора за ХЕ Ђерап 1, ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 
 
На слици 4-6 приказане су активне снаге генератора који су у то време били у погону. На слици 
4, лево,  види се веома добар одзив агрегата ХЕ Ђердап А5, који прати пропад учестаности и 
симултано подиже снагу. Када учестаност почне да расте активна снага машине лагано опада. 
У то време у погону су били и агрегати Г3 и Г6, али су били укључени у секундарну регулацију 
учестаности и снаге размене, тако да не могу бити предмет овог теста. 
 
На слици 4, десно,  се види одзив ТЕНТ А2. Може се закључити да се овај блок није одазвао на 
промену учестаности. Према Правилима о раду преносног система (Правила) термоблокови 
који су намењени за рад у топлификационом режиму (какав је и блок ТЕНТ А2) могу бити 
изузети од рада у примарној регулацији учестаности. Узевши у обзир тачку из Правила 
оправдано је што је блок ТЕНТ А2 искључен из рада у примарној регулацији учестаности. 
 
На Слици 5. су приказане активне снаге агрегата ТЕНТ А3 и ТЕНТ А4.  
На графику активне снаге ТЕНТ А3 могу се приметити скокови који прате два највећа пада 
учестаности. У последњих десет минута, док учестаност полако расте, снага агрегата лагано 
опада. Такође, приметно је да до појаве одзива примарне регулације долази тек када учестаност 
пређе границу од 49,950Hz што указује на подешење мртве зоне на овом агрегату. 

 
Слика 4: Одзив производних јединица ХЕ Ђердап 1, А5 (лево) и ТЕНТ А2 (десно) на 
детерминистички пропад фреквенције 
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Слика 5: Одзив производних јединица ТЕНТ А3 и ТЕНТ А4 на детерминистички пропад 
фреквенције  
 
Агрегат ТЕНТ А4 је на својој максималној снази (308,5MW) и нема простора да се одазове на 
пад учестаности. За проверу његовог рада ће бити потребан неки други тест. 
 
На слици 6, лево, види се одзив агрегата ТЕНТ А5. И овде је одзив турбинског регулатора 
уочљив када учестаност падне испод границе од 49,95 Hz. 
 

 
 
Слика 6: Одзив производних јединица ТЕНТ А5 (лево) и ТЕНТ Б1 (десно) на детерминистички 
пропад фреквенције 
 
Нa слици 6, десно, приказан је одзив агрегата ТЕНТ Б1. Поново се примећује да одзив наступа 
када учестаност напусти мртву зону турбинског регулатора. Скокови активне снаге се јављају 
истовремено са пропадима учестаности. Приликом испитивања за потребе Студије, 
установљено је да турбински регулатор блока ТЕНТ Б1 не ради исправно када је у питању 
примарна регулација. Након испитивања алгоритам је модификован, али се нису створили 
услови за испитивање алгоритма. Предложеном методологијом се на веома једноставан начин 
проверила исправност статичке карактеристике турбинског регулатора, као и подешење мртве 
зоне. 
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7. ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРОВЕРЕ ПРИМАРНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УЧЕСТАНОСТИ 
 
За проверу статичке карактеристике употребом детерминистичког одступања учестаности 
одабраћемо пример производне јединице ХЕ Ђердап 1, А5. На слици 2 дата је подешена 
статичка карактеристика, као и мерена која је добијена за потребе студијског истраживања [3]. 
За верификацију ћемо користити подешену карактеристику. Усвојићемо да је задата снага 
јединице била она која се може очитати за вредности учестаности блиске 50Hz, односно 
143MW, слика 4, лево.  
На слици 7 је дат приказ тачака (снага јединице, учестаност система) које су преузете са SCADA 
система, а за подешену карактеристику је дата вредност подешеног статизма од 4%, мртва зона 
0mHz, за промену учестаности у околини тачке 143MW, 50Hz. 
 

 
Слика 7: Верификација методологије засноване на детерминистичкој промени учестаности 
 
Са слике 7 се јасно види да методологија која користи детерминистичко одступање учестаности 
даје нагиб статичке карактеристике у потпуности једнак нагибу карактеристике која је 
подешена и потврђена испитивањима за потребе Студије. 
 
Транслирања карактеристике у односу на подешену вредност последица је постојања зоне 
неосетљивости турбинског регулатора. Такође, један од разлога за транслирање карактеристике 
је и време одзива турбинског регулатора. Тачке које приказују мерење су тренутне вредности 
учестаности и активне снаге, преузете из архиве са периодом од 2ѕ. Турбинском регулатору је 
потребно време да одреагује на промену учестаности. У случају да је промена учестаности 
одскочна и перманентна, могао би бити снимњен динамички одзив и статичка карактеристика 
која обухвата и кашњење у одзиву турбинског регулатора. 
 
8. ЗАКЉУЧАК 
 
У раду је описана и потврђена методологија провере примарне регулације учестаности која се 
темељи на детерминистичком одступању учестаности. Предложена методологија је прецизнија 
од методологије коју тренутно користи Оператор преносног система. Такође, предложена 
методологија је финансијски повољнија од детаљних испитивања која су до сада извршена у ЈП 
ЕПС и као такву би је требало користити за честе провере помоћне услуге примарне регулације. 
 
На основу резултата теста се може закључити да су се сви проверени агрегати, осим ТЕНТ А2 
одазвали на пропад учестаности. При томе је код турбоагрегата било уочљиво дејство мртве 
зоне. За агрегат ТЕНТ А4 тест ће се морати поновити јер је у тренутку детерминистичког 
одступања учестаности он радио на пуној снази. 
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Предложену методологију је потребно користити као индикатор стања примарне регулације, 
односно у случају да се приликом тест покаже неадекватно реаговање примарне регулације, 
потребно је иницирати и извршити детаљне тестове, аналогне испитивањима које су вршена за 
потребе Студије [3]. 
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Abstract— Document tries to propose a new methodology of check the response of primary 

frequency control of the production units. Active power measurement of a unit during the 
periods of large frequency deviations in the interconnection Continental Europe, that occurs at 
the end of the hour. Due to its specific nature, they are named deterministic frequency 
deviations.  

 
In the first part of the paper some basic explanations of behavior of frequency in the 

interconnection Continental Europe and the causes of deterministic frequency deviation are 
described. 

 
In the second part a short example based on the real time data of generators active power 

during the deterministic frequency deviation. 
 
At the end, the results from the example are compared with the results of a study that 

Institute Nikola Tesla has done for JP EPS. 
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Кратак садржај — Овај рад има за циљ да опише важећу методологију 
одређивања потребне количине регулационе резерве једног ТСО. Методологија 
почива на новим паневропским прописима који за крајњи циљ имају настајање 
јединственог европског тржишта електричне енергије. 

 
У првом делу рада дате су основне поставке која читаоцу треба да приближе 

проблеме са којима се ТСО суочава у покушају да оптимизује износ набављене 
регулационе резерве.  

 
У другом делу рaда биће описана приоцедура, сагласна новим европским 

прописима, помоћу које ТСО одређује потребан износ регулационе резерве. 
Пажња ће посебно бити посвећена прорачуну потребне резерве на 
пробабилистичкој основи. 

 
 
Кључне речи — Регулација учестаности, Регулациона резерва 
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1. УВОД 
 
Јединствено европско тржиште електричне енергије је циљ на коме већ годинама ради 
низ институција Европске уније. Снажна политичка воља стоји иза напора који улажу 
многе институције (ТСО, регулаторне агенције, произвођачи, трговци, ENTSO-E, 
ACER..) како би Европа добила јединатвено тржиште електричне енергије. 
 
Ради што бржег остваривања овога циља у току је доношење читавог низа прописа. Пре 
свега, у току је усвајање тзв. Мрежних  кодова, који на нивоу Европске заједнице 
регулишу најважније прописе везане за сигуран рад европског електроенергетског 
система и развој паневропског тржишта електричне енергије. 
 
Једно од питања којим се баве нови прописи односи се на обезбеђивање довољне 
количине резерве активне снаге потребне за квалитетан рад регулације учестаности и 
активне снаге, Веома се инсистира и на омогућавању прекограничне размене 
регулационе енергије. 
 
На самом почетку процеса регулације учестаности и активне снаге ТСО мора 
обезбедити довољну количину регулационе резерве. Да би то учинио он пре свега мора 
одредити колика је та довољна количина. 
 
У раду ће бити описана методологија коју прописују нова европска правила помоћу 
које ТСО треба да одреди минималан износ регулационе резерве. 
 
2. РЕГУЛАЦИЈА УЧЕСТАНОСТИ 
 
Учестаност је јединствен глобални показатељ квалитета рада интерконекције. То је 
једини параметар који је заједнички за сваки ТСО у интерконекцији. Зато се учестаност 
пажљиво прати и регулише. 
 
Постоји више узрока који доводе до одступања учестаности. То су пре свега: 

• Промена учестаности након испада из погона већег производног или потрошачког 
капацитета; 

• Мања одступања учестаности настала услед непрецизности у планирању 
производње и потрошње, пре свега у планирању производње алтернативних 
извора енергије; 

• Одступања настала услед утицаја тржишта електричне енергије попут 
детерминистичких одступања учестаности (оптимизација рада производних 
јединица учесника на тржишту електричне енергије у оквиру тржишних 
правила, која доводи до краткотрајних брзих девијација учестаности на почетку 
сата). 

 
И горе наведеног јасно је да регулација учестаности има велику улогу у раду сваког 
електроенергетског система. У суштини регулација учестаности има за циљ да у сваком 
тренутку одржи равнотежу укупне производње и укупне потрошње у 
електроенергетском систему. 
 
У ENTSO-E интерконекцији „Континентална Европа“ се спроводи у три корака: 
Примарна регулација (FCR - Frequency Containment Reserve); 
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Секундарна регулација (aFRR – automatic Frequency Restoration Reserve); 
Терцијарна регулација (mFRR - – manual Frequency Restoration Reserve). 
 
У заградама су наведена и нова имена, уведена током рада на Мрежним кодовима. 
 
Примарна регулација учестаности је брза и има основни задатак да у року од највише 
30 секунди заустави наглу промену учестаности након већег поремећаја.  
 
ТСО помоћу секундарне и терцијарне регулације одржава поред учестаности и снагу 
размене са суседима на планираној вредности. Разлика између секундарне и терцијарне 
регулације је првенствено у томе што се секундарна регулација активира аутоматски, а 
терцијарна ручно. То значи да секундарна регулација почиње да се одазива пре него 
терцијарна, мада им је дозвољено време одзива истоветно, 15 минута. 
 
ТСО је дужан да обезбеди довољан износ сваке од горе наведених резерви. При томе су 
правила за одређивање минималне количине резеве дефинисана на нивоу 
интерконекције. 
 
 
3. ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ РЕЗЕРВЕ 
 
Приликом димензионисања резерве у обзир се морају узети: 

• Очекивана величина поремећаја; 
• Очекивано време трајања поремећаја; 
• Могућа повезаност више поремећаја; 
• Градијент брзине промене учестаности. 

Правила која дефинишу потребан ниво регулационе резерве дата су ENTSO-E 
Оперативном приручнику – Policy 1 [1].  
 
Укупна потребна резерва интерконекције у примарној регулацији одговара највећим 
могућим  последицама испада једног елемента, а то су сабирнице на којима су 
прикључена два нуклеарна блока у Француској, укупне снаге 3000 MW. Ових 3000 MW 
резерве у промарној регулацији се расподељује на чланове интерконекције једном 
годишње, сразмерно укупној годишњој производњи, За 2016. део којио мора да 
обезбеди ЈП ЕМС је 34 MW. 
 
Секундарна регулација има два задатка. Први, да покрије мале промене конзума до 
којих долази стално током рада електроенергетског система и други, да након већег 
испада делује одмах након примарне регулације те врати учестаност и укупну снагу 
размене ТСО на планирану вредност. При томе ће ослободи и регулациони опсег 
примарне регулације. Уколико секундарна регулација то није у могућности да учини у 
потпуности ручно се активира и терцијарна регулација. 
 
Процедуре одређивања потребног износа секундарне и терцијарне резерве су повезане, 
јер се и њихов рад међусобно допуњава. Одеђене поремећаје је могуће отклонити само 
дејством секундарне регулације, а понекад је неопходно да ТСО ангажује и трцијарну 
регулацију да би учестаност и снагу размене вратио на жељену вредност. 
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Потребна резерва у секундарној регулаци зависи од амплитуда промена конзума, 
планова размене и производње. 
 
ENTSO-E Оперативни приручник [1] даје емпиријску формулу на основу које ТСО 
може израчунати минимални износ резерве у секундарној регулацији (поглавље B-D 
5.1). То је такозвана square root формула. 
 
 

bbLaR −+⋅= 2
max  

Где су: 
 
R – минимална потребна резерва у секундарној регулацији; 
Lmax – максимална очекивана потрошња у разматраном периоду. 
 
Коефицијенти а = 10 MW и b = 150 MW  су одређени емпиријски. 
 
Сума укупне резерве у секундарној и терцијарној регулацији мора бити најмање толика 
да може покрити испад највећег извора енергије (генератор, HVDC веза или сабирнице 
на којима се налазе генератори) која се налази на територији у надлежности датог ТСО. 
Ову вредност ТСО може додатно увећати у изузетним случајевима (очекиване нагле 
промене тотала размене са суседима или конзума, штрајкови, невреме итд). Вредност 
резерве потребне за рад терцијарне регулације добија се када се од израчунате суме 
резерве у секундарној и терцијарној регулацији одузме вредност резерве у секундарној 
регулацији израчуната помоћу горе наведене формуле. 
 
Када у горњу једначину заменимо податке ЈП ЕМС следи да у секундарној регулацији 
мора бити обезбеђени најмање 160 MW. Ако се узме у обзир да највећи блок у Србији у 
ТЕНТ Б има 580 MW, следи да ЈП ЕМС у терцијарној регулацији мора обезбедити 420 
MW. ТСО има право да повећа износ резерве у секундарној регулацији и да за исти 
износ смањи резерву у терцијарној регулацији, али не сме додавати терцијарну, а 
смањивати секундарну резерву. 
 
 
4. ПРОБАБИЛИСТИЧКИ ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ РЕЗЕРВЕ У СЕКУНДАРНОЈ 
РЕГУЛАЦИЈИ 
 
Алтернативно, ENTSO-E у свом Оперативном приручнику – Policy 1 [1] дозвољава 
прорачун укупне резерве у секундарној и терцијарној регулацији заснован на 
пробабилистичкој основи (поглавље B-D 5.2). Идеја је да се на дужем временском 
интервалу из прошлости (најмање годину дана) утврди колико је резеве ТСО стварно 
требао имати да би покрио сва своја одступања. 
 
За сваки петнаестоминутни интервал у датом временском периоду потребно је 
израчунати Регулациону грешку отворене повратне спреге (Open Loop ACE), према 
једначини: 
 

TRSRACEACEol ++=  
 
Где су: 
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ACEol - Регулационa грешкa отворене повратне спреге; 
ACE   - Регулациона грешка; 
SR   - Активирана резерва у секундарној регулацији; 
TR   - Активирана резерва у терцијарној регулацији. 
 
Важно је напоменути да је ова једначина симболична и да знаци величина у њој зависе 
од усвојених референтних смерова величина које се у њој појављују.  
 
У суштини, ТСО разлику између планираног конзума и конзума оствареног у реалном 
времену покрива ангажовањем секундарне и терцијарне регулације. Како та регулација 
није савршена, непокривени део се јавља у облику регулационе грешке (ACE), па 
Регулационa грешкa отворене повратне спреге представља стварну потребу ТСО за 
регулационом резервом у датом временском интервалу. 
 
ENTSO-E Оперативни приручник – Policy 1 [1] прописује да потребна укупна резерва у 
секундарној и терцијарној регулацији мора бити већа од 99,9% вредности Регулационе 
грешке отворене повратне спреге забележених у дужем временском интервалу. 
Практично, за годину дана ТСО сме себи дозволити да само током девет сати нема 
довољно резерве у секундарној и терцијарној регулацији. 
 
ЈП ЕМС прорачун своје потребне резерве за сада базира на правилу највеће јединице. 
Ипак, од почетка 2016. године редовно се израчунава и потрена резерва по 
пробабилистичком методу. За сада се статистика води на сатном нивоу, али планирано 
је да се од почетка 2017. године пређе на петнаестоминутни временски интервал. 
 
На слици 1 приказан је резултат прорачуна за ЈП ЕМС март 2016. године. 
 

 
Слика 1. – Средњесатна Регулационa грешкa отворене повратне спреге ЈП ЕМС март 2016. године 

 
Са слике се види да средњесатна Регулационa грешкa отворене повратне спреге ЈП 
ЕМС веома ретко прелази 350 MW, што је знатно мање од 580 MW које ЈП ЕМС треба 
да обезбеди по методологији највећег могућег испада. Но пре извођења било каквог 
закључка о могућим уштедама треба бити веома опрезан јер су: 

• у питању сатне, а не петнаестоминутне вредности регулационе грешке отворене 
повратне спреге; 

• прорачун је урађен са месечним подацима, а процедура захтева временски 
интервал од годину дана. 
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5. НОВИ ПРОПИСИ 
 
Мрежни кодови су понудили додатне могућности ТСО при димензионисању 
регулационе резерве. Будућа верзија ENTSO-E Operational Handbook Policy 1, која још 
увек није усвојена, у својој тренутно важећој верзији доноси још једну методологију. 
Како се овај алгоритам налази у Network Code Load Frequency control and Reserves [3], 
за очекивати је да ће са усвајањем нове верзије  ENTSO-E Operational Handbook Policy 1 
и овај начин прорачуна резерве постати важеће. 
 
Према овом правилу препоручени минимални износ резерве у секундарној регулацији 
се може израчунати као: 
• позитивна резерва у секундарној регулацији треба да буде већа од једног 

процента разлике 1минутне средње вредности ACEol и 15 минутне средње 
вредности ACEol регулационог блока, и 

• негативна резерва у секундарној регулацији треба да буде већа од 99 процената 
процента разлике 1минутне средње вредности ACEol и 15 минутне средње 
вредности ACEol регулационог блока. 

 
Оно што је посебно важно у новим правилима за ЈП ЕМС  је да се сада ниво потребне 
резерве одређује на нивоу регулационог блока. Како је ЈП ЕМС члан СММ блока, 
заједно са МЕПСО (ТСО Македоније) и ЦГЕС ТСО Црне Горе), правила дозвољавају 
заједничко димензионисање резерве, што ће за крајњу последицу довести до уштеде 
при набавци резерве за чланице блока.  
 
 
6. ЗАКЉУЧАК 
 
Учестаност је јединствен глобални показатељ квалитета рада интерконекције. То је 
једини параметар који је јединствен за сваки ТСО у интерконекцији. Зато се учестаност 
пажљиво прати и регулише. 
 
У Европској интреконекцији Континентална Европа, чији је део и електроенергетски 
систем Србије, велика пажња се посвећује регулацији учестаности. Јасно су 
дефинисана правила по којима регулација учестаности ради., као и начин на који се 
одређује потребан ниво регулационе резерве. 
 
Брз развој паневропског тржишта електричне енергије довео је до редефинисања 
принципа по којима ради интерконекција Конгинентална Европа. У току је израда и 
усвајање читавог низа докумената, Мрежних кодова, који прописују начин 
организације и рада интерконекције. 
 
Ови кодови су редефинисали и начин прорачуна регулационе резерве, тако што су као 
алтрнативу старим емпиријским методологијама увели нове методе засноване на 
пробабилистичким прорачунима. 
 
ЈП ЕМС је почео да ради на примени нових методологија за одређивање регулационе 
резерве. У раду су описани основни постулати нових методологија прорачуна 
регулационе резерве и наведена прва искуства ЈП ЕМС у њиховој примени, која ће у 
будућности бити неминовна. 
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Kratak sadržaj — Network Code on Electricity Balancing (NC EB)  kao ideju ima 
formiranje jedinstvenog balansnog tržišta na nivou čitave Evrope kako bi se povećala 
sigurnost snabdevanja i smanjili troškovi angažovanja balansne energije. 
Harmonizacijom pravila o balansiranju električne energije biće omogućena razmena 
balansnih rezervi između evropskih TSO-ova što će dovesti do poboljšanja kvaliteta 
snabdevanja i smanjena cena električne energije. U ovom radu biće razmatrana 
razmena energije angažovane sekundarnom regulacijom, odnosno Imbalance Netting, 
čime se značajno smanjuje količina angažovane energije u te svrhe na nivou jedne 
regulacione oblasti.  
 
Ključne reči — Imbalance Netting, sekundarna regulacija, regulacioni zahtev, balansna 
energija, balansno tržište, Network Code 
 
1 UVOD 
 
Balansiranje proizvodnje i potrošnje jedan je od osnovnih preduslova za sigurno snabdevanje 
potrošača. Razlika u proizvodnji i potrošnji električne energije može izazvati devijaciju 
frekvencije koja utiče na kvalitet isporučene električne energije što eventualno može dovesti i 
do raspada sistema, u zavisnosti od ozbiljnosti poremećaja i inertnosti sistema. Svakog dana 
za naredni dan učesnici na tržištu vrše prijavu svojih planova rada (koliko će energije biti 
proizvedeno, koliko potrošeno, koliko kupljeno, prodato, uvezeno, izvezeno) i tom prijavom 
formiraju sliku sistema tako da se unapred pripremi balans proizvedene i potrošene energije.  
 
Kako je sistem živ, a potrošnja nekad i nepredvidiva ili postoje odstupanja od predviđenog 
plana rada, često se javlja potreba za angažovanjem balansne energije (posredstvom primarne, 
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sekundarne i tercijarne regulacije) u okviru regulacione oblasti  u realnom vremenu. Operator 
prenosnog sistema (TSO) kao jedan od glavnih zadataka ima održavanje ravnoteže 
proizvodnje i potrošnje u realnom vremenu što ostvaruje angažovanjem proizvodnih jedinica 
učesnika na balansnom tržištu. Kako se u slučaju debalansa proizvodnje i potrošnje potrebe 
sistema mere u desetinama i stotinama MWh, jasno je da nema mnogo učesnika na tržištu u 
okviru jedne regulacione oblasti koji poseduje tolike proizvodne kapacitete da obezbedi 
neophodnu količinu energije. 
 
1.2 Sekundarna regulacija 
 
Elektroenergetski sistem je „živ“ i teško predvidiv. Prognoza potrošnje se retko kada poklapa 
sa realizacijom, a kvarovi su neretka pojava u sistemu, tako da je debalans proizvedene i 
potrošene energije stalna pojava. Sa najmanjim debalansom javlja se devijacija frekvencije i 
potreba za angažovanjem balansne energije za potrebe balansiranja sistema posredstvom 
primarne, sekundarne, a po potrebi i tercijarne regulacije. Prva linija „odbrane“ od daljeg 
propada ili povećanja frekvencije je primarna regulacija – odgovor automatike na promene 
brzine obrtanja generatora usled promene sistemske frekvencije. Pri najmanjim devijacijama 
snage dolazi do angažovanja primarne regulacije. Njen zadatak je da smanji odstupanje 
frekvencije od 50 Hz, tj. da spreči dalji propad odnosno porast frekvencije. Vreme reagovanja 
je reda nekoliko sekundi. Kako raspolaže malom snagom (rezerva je oko 20 MW), njen uticaj 
nije veliki ali dovoljan da se olakša posao sekundarnoj regulaciji koja se sledeća aktivira 
ukoliko debalans i dalje postoji.  
 
Ukoliko posle angažovanja primarne regulacije i dalje postoji debalans sistema, aktivira se 
sekundarna. SCADA/EMS, tj. regulator koji se nalazi u okviru SCADA/EMS sistema, šalje 
impulse generatorima koji su predviđeni za rad u sekundarnoj regulaciji za njihovo dodatno 
angažovanje ili smanjenje proizvodnje u zavisnosti od potreba sistema da ispravi debalans. 
Impulsi idu ili ka elektrani ili do tačno određenih agregata čija automatika dozvoljava rad u 
sekundarnoj regulaciji. Za razliku od primarne regulacije, učešće u sekundarnoj regulaciji 
uzima određeni broj proizvodnih jedinica. U elektroenergetskom sistemu Srbije svega 5 
elektrana ima tu mogućnost. Rezerva sekundarne regulacije je značajno viša u odnosu na 
primarnu (160 MW) tako da je njen doprinos značajniji. Rezerve i primarne i sekundarne 
regulacije se definišu određenim ugovorima između vlasnika proizvodnih kapaciteta i 
operatora prenosnog sistema.  
 
Pored prethodne dve navedene, postoji i tercijarna, tzv. ručna regulacija koja se aktivira na 
direktan zahtev dispečera Nacionalnog dispečerskog centra odgovarajućeg operatora 
prenosnog sistema ukoliko ni primarna ni sekundarna regulacija ne izbalansiraju sistem (ili u 
cilju oslobađanja opsega sekundarne regulacije). Njena rezerva je nekoliko puta veća od 
rezerve sekundarne regulacije koja se takođe definiše odgovarajućim ugovorima između 
vlasnika proizvodnih kapaciteta i operatora prenosnog sistema. 
 
2 IMBALANCE NETTING 
 
Koncept Imbalance Netting-a sprečava aktivaciju regulacije različitih regulacionih oblasti u 
okviru jednog kontrolnog (regulacionog) bloka u suprotnim smerovima. Jezgro ovog 
koncepta je centralna optimizacija debalansa regulacione oblasti u realnom vremenu sa ciljem 
da se smanji aktiviranje balansne energije suprotnog smera. Prvi korak je implementacija 
Imbalance Netting-a na nivou regulacionog bloka kako bi se operatori prenosnih sistema 
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postepeno uvodili u Imbalance Netting na nivou ENTSO-E kao deo integracije balansnih 
tržišta evropskih zemalja radi formiranja jedinstvenog balansnog tržišta. 
 
Glavni preduslov da se implementira Imbalance Netting jeste postojanje optimizacione 
funkcije koja će kao ulazne podatke imati debalanse svakog pojedinačnog TSO-a (regulacione 
oblasti) koji se nalazi u posmatranom regulacionom bloku, i na osnovu njih vršiti netovanje, 
odnosno određivanje greške na nivou celog regulacionog bloka. Funkcija, dakle sabira sve 
greške i određuje celokupni debalans regulacionog bloka. Sledeći korak jeste upoređivanje 
znaka greške svake regulacione oblasti sa znakom greške regulacionog bloka. To je zapravo 
srž Imbalance Netting-a: koristiti debalans jedne regulacione oblasti da bi se ispravio debalans 
druge, a sve na nivou regulacionog bloka. Ukoliko je znak greške regulacionog bloka isti kao 
i znak greške posmatrane regulacione oblasti, smatra se da ta regulaciona oblast doprinosi 
debalansu čitavog bloka. Ukoliko je, pak, različit, svojim odstupanjem regulaciona oblast 
pomaže smanjivanju odstupanja regulacionog bloka. Princip rada funkcije Imbalance Netting-
a je da zamrzne regulaciju one regulacione oblasti koja pomaže ispravljanju greške 
regulacionog bloka, a da njen debalans koristi za korekciju debalansa preostalih regulacionih 
oblasti koje zapravo podržavaju grešku bloka.  
 
U sledećem primeru posmatramo tri regulacione oblasti u okviru jednog regulacionog bloka. 
Ovaj primer je kasnije modelovan u Matlab-u, pri čemu su ulazni podaci varirani.  
Ø Regulaciona oblast 1: Debalans regulacione oblasti 1 je 200 MW naniže i zahtevana je 

aktivacija balansne energije 200 MW naviše. 
Ø Regulaciona oblast 2: Debalans regulacione oblasti 2 je 400 MW naniže i zahtevana je 

aktivacija balansne energije 400 MW naviše . 
Ø Regulaciona oblast 3: Debalans regulacione oblasti 3 je 400 MW naviše i zahtevana je 

aktivacija balansne energije 400MW naniže.  
 
Gorenavedene regulacione oblasti, formiraju regulacioni blok i učestvuju u Imbalance 
Netting-u gde svoje greške šalju u kontroler koji ih obrađuje i sprovodi proces Imbalance 
Netting-a. Kako je ukupni debalans regulacionog bloka -200 MW, zamrzava se regulacija one 
regulacione oblasti čija je greška suprotnog znaka (u ovom slučaju regulaciona oblast 3) i to 
slanjem ispravke u kontorler aktivacije sekundarne regulacije u posmatranoj regulacionoj 
oblasti. Ispravka predstavlja vrednost od -400 MW čime poništava grešku. U druga dva 
kontrolera u regulacionim oblastima (regulaciona oblast 1 i 2) šalje se ispravka vrednosti 
greške pred ulazak u regulator sekundarne regulacije i to proporcionalno: regulaciona oblast 
dobija ispravku od +1/3*400 MW, a regulaciona oblast  ispravku od +2/3*400 MW. Stanje 
sistema nakon primenjenog Imbalance Netting-a: 
Ø Regulaciona oblast 1: Debalans regulacione oblasti 1 je 200 MW naniže i zahtevana je 

aktivacija balansne energije 66,67 MW naviše (greška koja ulazi u regulator je sada         
-66,67 MW). 

Ø Regulaciona oblast 2: Debalans regulacione oblasti 2 je 400MW naniže i zahtevana je 
aktivacija balansne energije 133,33 MW naviše (greška koja ulazi u regulator je sada       
-133,33 MW). 

Ø Regulaciona oblast 3: Debalans regulacione oblasti 3 je 400 MW naviše i zahtevana je 
aktivacija balansne energije 0 MW (greška koja ulazi u regulator je sada 0 MW).  

 
Jasno je da se značajno smanjuje angažovanje sekundarne regulacije u svakom od 
posmatranih regulacionih oblasti. Primer je prikazan na narednoj slici. 
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Slika 1 - Šema Imbalance Netting-a 

 
3 SIMULACIJA U SOFTVERSKOM ALATU MATLAB 
 
Na slici 2 predstavljen je model u Simulinku koji je napravljen na osnovu prethodne slike.  
Podsistemi 1, 2 i 3 predstavljaju  regulacione oblasti. Podsistemi 4, 5 i 6 su zapravo identični 
sistemi sa identičnim ulaznim parametrima kao 1, 2 i 3 respektivno. Kako bismo stvorili što 
realniju sliku interkonekcije, pa samim tim i svakog zasebnog sistema, modelovan je sam 
sistem sa regulatorom, kao i poremećaji  koji bi doveli do debalansa proizvodnje i potrošnje. 
 
Svaki elektroenergetski sistem (Subsystem 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na slici 2) je modelovan identično. 
Ulazi su plan i poremećaj. Pod planom se podrazumeva planiran plan razmene za posmatrani 
sat (proizvodnja, potrošnja, uvoz, izvoz). Da bi se simulirao sistem i stvorila greška uvodi se 
poremećaj, što je ekvivalent ispadu proizvodne jedinice ili promeni potrošnje u realnom 
sistemu. Plan je modelovan konstantnom vrednošću koja može da se menja, a poremećaj kao 
step funkcija čije javljanje može biti u različitom trenutku simulacije i različite amplitude. Još 
jedan ulaz (In 3) zapravo predstavlja izlaz iz Imbalance Netting-a, odnosno korekciju pred 
ulazak u regulator sekundarne regulacije. Sam regulator je modelovan kao jednostavan PI 
regulator kome su zadati koeficijenti proporcionalnog (Kp=1.8) i integralnog dejstva 
(Ki=3.85). Za razliku od diskretnog regulatora koji postoji u SCADA/EMS sistemu 
elektroenergetskog sistema Srbije, ovde je korišćen kontinualni regulator što je za sprovedenu 
analizu u radu dovoljno dobar ekvivalent. Dakle, svaki sistem na svom izlazu daje zahtev za 
sekundarnom regulacijom odnosno svoje odstupanje što je ulaz u deo modela koji modeluje 
samu funkciju Imbalance Netting-a. 
 
 

 



 

 
Slika 2 - Model IMBALANCE NETTING-a u Simulink-u



Kako bi se validirao Imbalance Netting kao ideja koja donosi uštedu u angažovanju 
sekundarne regulacije,  pa samim tim i uštedu  u angažovanju generatorskih jedinica, postoje 
Podsistemi 4, 5 i 6 kod kojih treći, odnosno ulaz iz Imbalance Netting-a, ne postoji. Oni 
modeluju sisteme 1, 2 i 3 respektivno u slučaju nepostojanja Imbalance Netting-a. 
 
Pre početka simulacije na modelu sa slike 2, urađena je simulacija na modelu Imbalance 
Netting-a u kojoj su ulazni podaci konstantne vrednosti, bez kontinualnog regulatora ili 
prenosnog sistema u celini. Takva simulacija je potrebna kako bi se sama optimizaciona 
funkcija validirala jer su korišćeni kontinualni PI regulatori koji kroz čitav proces vrše 
regulaciju i nemoguće je uhvatiti trenutak u kome može računski da se dokaže da blok 
Imbalance Netting-a radi tačno. Vrednosti koje simuliraju odstupanja kao i rezultati proračuna 
su date u tabeli I. Tabelom I su obahvaćene sve moguće kombinacije grešaka kako bi se 
pokazalo da blok Imbalance Netting-a radi u svakom slučaju. 
 
TABELA I – Rezultati proračuna test modela: 

TSO1 
(debalans) 

TSO2 
(debalans) 

TSO3 
(debalans) 

TSO1 
(Korekcija) 

TSO2 
(Korekcija) 

TSO3 
(Korekcija) 

-200 -400 +400 133,3 266,7 -400 
-50 -100 +200 50 100 -150 
0 0 0 0 0 0 
0 0 +200 0 0 0 

-200 0 0 0 0 0 
0 -300 400 0 300 -300 

200 300 400 0 0 0 
-200 -300 -400 0 0 0 

 
Nakon izvršenih probnih proračuna zaključuje se da blok Imbalance Netting-a radi kao što je i 
očekivano. Sada se pristupa proračunu na modelu sa slike 2. Ulazni parametri su podešeni 
tako da u svakom od sistema dođe do poremećaja nakon 5 s od početka simulacije. Poremećaj 
je modelovan step funkcijom. Zadate ulazne vrednosti su sledeće: 
Ø Regulaciona oblast 1 (Subsystem 1 na slici 2): Plan je podešen na vrednost 180 MW. 

Poremećaj se javlja nakon 5 s i iznosi 300 MW; 
Ø Regulaciona oblast 2 (Subsystem 2 na slici 2): Plan je podešen na vrednost -150 MW. 

Poremećaj se javlja nakon 5 s i iznosi -130 MW; 
Ø Regulaciona oblast 3 (Subsystem 3 na slici 2): Plan je podešen na vrednost 160 MW. 

Poremećaj se javlja nakon 5 s i iznosi -140 MW. 
 
Sistemi 4, 5 i 6 su identični sistemima 1, 2 i 3, respektivno, samo bez korekcije koja je izlaz iz 
Imbalance Netting-a. Zaključci analize su doneseni upoređivanjem regulacione greške, 
odnosno debalansima koji su zabeležini graficima na slikama 3, 4, 5, 6, 7 i 8.  
 

 
Slika 3 - Regulaciona greška  Regulacione oblasti 1 sa Imbalance Netting-om (Subsystem 1) 
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Slika 4 - Regulaciona greška  Regulacione oblasti 1 bez Imbalance Netting-a (Subsystem 4) 

 

 
Slika 5 - Regulaciona greška Regulacione oblasti 2 sa Imbalance Netting-om (Subsystem 2) 

 

 
Slika 6 - Regulaciona greška Regulacione oblasti 2 bez Imbalance Netting-a (Subsystem 5) 

 

 
Slika 7 - Regulaciona greška Regulacione oblasti 3 sa Imbalance Netting-om (Subsystem 3) 

 

 
Slika 8 - Regulaciona greška Regulacione oblasti 3 bez Imbalance Netting-a (Subsystem 6) 
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4 ZAKLJUČAK ANALIZE 
 
Sekundarni regulator elektroenergetskog sistema Srbije nalazi se u okviru SCADA/EMS 
sistema u Nacionalnom dispečerskom centru. Taj regulator je diskretni regulator i impulse 
elektranama koje su u sekundarnoj regulaciji šalje na 4 s. Simulacija Imbalance Netting-a je 
urađena kontinualnim regulatorom gde je teško uhvatiti trenutak u vremenu u kome bi se 
dokazao ispravan rad simulacije. Iz tog razloga se pristupilo validaciji simulacije šemom sa 
slike 2 gde su unete konstantne vrednosti na ulazu u blok Imbalance Netting. Rezultati su bili 
očekivani. Simulacija (slika 1) je urađena sa modelima elektroenergetskih sistema i sa istim 
blokom Imbalance Netting-a kao i pri test simulaciji.  
 
Kako bi se pokazali benefiti koncepta Imbalance Netting-a zabeležene su regulacione greške u 
slučaju sa i bez Imbalance Netting-a (slike 3, 4, 5, 6, 7, 8). Početne oscilacije odgovaraju 
početku izvršavanja simulacije kada regulator brzo stiže svoju zadatu vrednost, tj. plan 
(zaletanje) – situacija kada je regulaciona greška jednaka 0. Nakon 5 s u sve tri regulacione 
oblasti došlo je do naglih povećanja debalansa (poremećaji). Poređenjem grafika regulacionih 
grešaka jasno se vidi znatno smanjenje oscilacija regulacionih grešaka pa samim tim i znatno 
smanjenje promena smera reagovanja sekundarne regulacije. U ovom konkretnom primeru 
debalans u slučaju rada sa Imbalance Netting-om ne menja smer, dok bez Imbalance Netting–
a regulaciona greška osciluje oko vrednosti 0 dok u određenom trenutku ne dostigne 0. Same 
oscilacije zavise od podešenih parametara regulatora, ali kako je korišćen identičan regulator, 
smanjenje oscilacija se može označiti kao jedan od benefita Imbalance Netting-a. Ključni 
zaključak jeste značajno smanjenje regulacione greške: 
Ø Regulaciona oblast 1 (slike 3 i 4): regulaciona greška bez korekcije iz modula 

Imbalance Netting-a dostiže vrednost od 300 MW, dok sa korekcijom iz bloka 
Imbalance Netting-a opada na vrednost malo više od 200 MW. 

Ø Regulaciona oblast 2 (slike 5 i 6): regulaciona greška bez korekcije iz modula 
Imbalance Netting-a dostiže vrednost od -130 MW, dok sa korekcijom iz bloka 
Imbalance Netting-a opada na vrednost -100 MW. 

Ø Regulaciona oblast 3 (slike 7 i 8): regulaciona greška bez korekcije iz modula 
Imbalance Netting-a dostiže vrednost od -140 MW, dok sa korekcijom iz bloka 
Imbalance Netting-a opada na vrednost malo više od -100 MW. 

 
Jasno je da manja regulaciona greška zahteva manje angažovanje proizvodnih kapaciteta kako 
bi se sistem “izbalansirao”, odnosno izjednačila proizvodnja i potrošnja posmatranih 
elektroenergetskih sistema, što donosi značajnu uštedu resursa i mogućnost stavljanja 
proizvodnih jedinica na raspolaganje komercijalnim potrebama. 
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Abstract - Network Code on Electricity Balancing (NC EB) has an idea of formation of 
unque balancing market in Europe, so it could increase security of supply of electricity 
and to reduce costs of engagement of balancing energy. Harmonization of balancing 
rules will enable exchange of balancing reserves between European TSOs which will 
lead to improvement of quality of supply and reduce the price of electricity.  
In this paper will be discussed the exchange of energy engaged by secondary frequency 
regulation, or Imbalance Netting, thus significantly reducing the amount of energy 
engaged for this purpose at the level of a control area. 
 
Key words - Imbalance Netting, secondary frequency regulation, ACE, balancing energy, 
balancing market, Network Code 
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Аутори су се бавили и моделом самог далековода као "произвођачем"/"потрошачем" реактивне 
енергије и покушали да појасне понашање далековода у зависности од његовог оптерећења и 
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Слика 1 (Приказ дела интерконекције југоисточне 
Европе) 

 

1 УВОД 
 

Електроенергетски систем Републике Србије као део велике европске интерконекције мора 
константно да се развија и да на тај начин одговара изазовима који произилазе из његовог 
стратешког значаја. Сигуран и нормалан рад ЕЕС, поред низа услова, подразумева да су напони у 
свим деловима система у оквиру дозвољених вредности, који су у складу са правилима о раду 
преносног система[1], редом: 

400kV напонски ниво: између 380kV и 420kV; 
220kV напонски ниво: између 198kV и 242kV; 
110kV напонски ниво: између 99kV и 121kV; 

Због чињенице да нарушавање ових граница није више тако ретка појава, а да вредности напона 
треба одржавати у оквиру дозвољених вредности без обзира на услове у којима ради преносни 
систем, тражење решења за овај проблем је неминовност. Овај рад се бави проблематиком високих 
вредности напона који се јављају у преносној мрежи југа Србије, анализом узрока појаве оваквих 
недозвољених радних стања, као и начином на који се овај проблем може превазићи у будућности. 
 
Изградњом 400 kV  далековода  Ниш 2 – Лесковац 2, Лесковац 2 – Врање 4 и Врање 4 – Штип  
(слика 1) долази до појаве високих вредности напона у ТС Врање 4, ТС Лесковац 2 и ТС Ниш 2. 
Овој изградњи је претходила изградња далековода Црвена Могила-Штип и Подгорица-Тирана, а 
такође и затварање производних капацитета у Бугарској што је довело до смањења транзита 
електричне енергије и мањег оптерећења далековода у целом региону. Због ниске вредности 
потрошње  и транзита електричне енергије, односно преизграђености мреже за тренутни ниво 
њене оптерећености долази до производње велике количине реактивне енергије од стране слабо 
оптерећених далековода, што за последицу има појаву високих вредности напона у датом региону.  

Проблем је најизраженији у периоду 
године када је потрошња најмања (април и 
мај) и то у раним јутарњим часовима. 
Имајући у виду да су тренутне 
могућности регулације напона и 
реактивне снаге скромне и да су мере које 
су да сада предузимане у циљу регулације 
напона (искључивање далековода) само 
ублажиле постојеће проблеме, потребно 
би било размислити о уградњи додатних 
уређаја за напонско-реактивну регулацију. 
 

2 ЕЛЕМЕНТИ ЕЕС КАО  
ПРОИЗВОЂАЧИ/ПОТРОШАЧИ 
РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
У ЕЕС на југу Србије (400 kV, 220 kV , 
110 kV) елементи који утичу на 
производњу/потрошњу реактивне енергије 
су далеководи, трансформатори и 
синхрони генератори.  
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Далеководи су елементи ЕЕС који истовремено и производе и троше реактивну енергију. 
Производња реактивне енергије далековода је сразмерна производу квадрата напона и његове 
оточне сусцептансе, док је потрошња сразмерна производу квадрата струје којом је далековод 
оптерећен и његове редне реактансе. Сумарно гледајући далековод се у зависности од оптерећења 
на њему понаша или као индуктивни потрошач или као капацитивни произвођач реактивне 
енергије. Режим рада далековода у коме је производња реактивне енергије идентична потрошњи је 
режим преноса природне снаге. При преносу природне снаге далековод сам себе компензује у 
погледу реактивних енергија или снага.  
 
Трансформатори су елементи ЕЕС који троше реактивну енергију. Потрошња реактивне енергије 
је последица магнећења трансформатора и расипања флукса ван магнетског кола. Стога је она 
сразмерна квадрату напона, а обрнуто сразмерна реактанси магнећење с једне стране, а са друге 
стране је сразмерна производу квадрата струје оптерећења и реактансе расипања датог 
трансформатора. Регулациони трансформатори могу мењати преносни однос (под оптерећењем 
или неоптерећени) и на тај начин мењати проток реактивне енергије и утицати на напонске 
прилике. Ова њихова особина представља значајан ресурс у погледу регулације напона и токова 
реактивних снага. 
 
Синхрони генератори су елементи ЕЕС-а који могу да раде и као произвођачи (доминантно) и као 
потрошачи реактивне енергије, односно могу да раде у надпобуђеном или потпобуђеном режиму 
рада. У погледу регулације напона они имају највећу улогу у ЕЕС Републике Србије. 
 
Остали елементи ЕЕС као што су батерије кондензатора, пригушнице, синхрони компезатори са 
којима се може ефикасно управљати напонско-реактивним приликама за сада нису заступљени. 
 

3 АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ НАПОНА НА ПРОМЕНУ РЕАКТИВНЕ СНАГЕ 
 
Основне променљиве модела ЕЕС у стационарном стању су активна снага P, реактивна снага Q, 
модул напона U и угаона разлика фазора напона Ɵ. Познавајући параметре мреже, једноставно се 
могу извести општи изрази зависности активне и реактивне снаге од модула напона и угла. Та 
зависност је нелинеарна, а имајући у виду да електроенергетски систем има велики број чворова 
потребно је решити проблем великог броја нелинеарних једначина са још већим бројем 
промењивих. Овај проблем се превазилази коришћењем разних итеративних поступака који се 
изучавају у нумеричкој анализи, а као заједничка особина свих метода је потреба за почетним 
погађањем непознатих величина. Један од најпознатијих је свакако Newton-Raphson-ов метод код 
којег се нелинеарна функција линеаризује у околини неке радне тачке и на основу прираштаја 
промењивих стања рачуна се прираштај функције. Користећи овај принцип промене активне и 
реактивне снаге неког чвора се могу изразити у зависности од промена напона и угла или[2]  : 
 

�ΔPΔQ� = ��	�
 �	����� ����
� ∙ �ΔθΔU�                                                         (1) 

Такође, користећи инверзију Јакобијанове матрице можемо изразити зависност промене напона и 
угла неког чвора од промене активних и реактивних снаге инјектирања : 

�ΔθΔU� = ��	�
 �	����� ����
�
��

∙ �ΔPΔQ� = �� �� �� ∙ �ΔPΔQ�                                 (2) 
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Из матричне једначине промена напона неког чвора мреже се израчунава у зависности од промене 
активне и реактивне снаге на следећи начин : Δ� = � ∙ Δ� + � ∙ ΔQ                                                        (3) 
Промена напона у неком чвору мреже може се променити променом реактивне снаге која се 
инјектира у тај чвор, јер је активна снага чвора одређена потрошњом у том чвору која се не може 
мењати. Такође, лако се показује да је субматрица D доминантна у односу на субматрицу C [2]  (од 
раније позната Q-U регулациона контура) тако да можемо написати : Δ� ≈ � ∙ ΔQ                                                                    (4) 
Из овог израза се лако закључује да субматрица D у највећој мери одређује могућност промене 
напона у мрежи. Дијагонални елементи ове субматрице (∂Ui/∂Qi) одређују у којој се мери могу 
променити напони у неком чвору мреже променом инјектирања реактивне снаге у том истом 
чвору, док ван дијагонални елементи (∂Ui/∂Qk , i≠k) показују у којој се мери могу променити 
напони у неком чвору мреже променом инјектирања реактивне снаге у неком другом чвору. 
 
Коришћењем алата за прорачун токова снага и напонских прилика TNA (Transmission Network 
Analyzer ) који се користи у НДЦ ЕМС на спојеном моделу за југоисточну Европу (SЕЕ) одређени 
су D коефицијенти за ТС Врање 4, ТС Лесковац 2 и ТС Ниш 2. Симулирана је промена 
инјектирања реактивне снаге у датим чворовима мреже (укључивањем фиктивних пригушница 
различитих снага) и посматран је утицај на напон у сваком чвору мреже. Резултати су следећи : 

 
Табела 1 (Резултати анализе осетљивости) 

Трафо станица  Напон(kV) 
Коефицијенти осетљивости �(	 !/#!$%) 
ТС Врање 4 ТС Лесковац 2 ТС Ниш 2 

ТС Врање 4 400  1/14,3 1/22,7 1/33,3 
ТС Лесковац 2 400  1/23,3 1/16,9 1/26,3 
ТС Ниш 2 400  1/34,5 1/26,3 1/23,8 
 
Посматрајући резултате прорачуна можемо закључити следеће :  
да је мрежа око ТС Врање 4 најмање крутости што се тиче напонске стабилности, јер за одређену 
промену реактивне снаге долази до највећих варијација напона. Види се да у ТС Врање 4 за 
промену реактивне снаге инјектирања од +/-14.3 MVar долази до промене напона од +/- 1kV, док 
би за промену напона од +/- 1 kV у ТС Ниш 2 у ТС Врање 4 требало променити реактивну снагу 
инјектирања од +/- 34.5 MVar. Мрежа око ТС Ниш 2 је највеће крутости што се тиче напонске 
стабилности ( D=23.8 kV /MVar) што је и било очекивано имајући у виду њен положају како у ЕЕС 
Србије, тако и у интерконекцији.  
    Дa би потврдили резултaте aнaлизе осетљивости еквивaлентирaћемо мрежу посмaтрaну сa 
сaбирницa 400 kV нпр. у ТС Ниш 2 сa редном везом идеaлног изворa чији је нaпон U и реaктaнсом '")*+ у субтрaзијентном периоду. Фиктивну пригушницу ћемо предстaвити сa њеном реaктaнсом ',. Познaвaјући струју -")*+  у субтрaзијентном периоду при нaпону U  лaко се одређује '")*+, a 
потом низом простих мaтемaтичких оперaцијa и зaнемaрењa [4] долaзимо до следећег изрaзa : 
   

                 ∆�∆� ≈ �√)∙-"3 1          (5) 

 
Коришћењем прогрaмa КСПОЈ који се користи у ЈП ЕМС зa прорaчун струјa крaтких спојевa 
одређене су струје крaтких спојевa зa све чворове од интересa. Нпр. струјa трофaзног крaтког спојa 
у субтрaзијентном период зa сaбирнице 400 kV у ТС Ниш 2 износи око 13 кА. Кaдa ову вредност 
уврстимо у горњи изрaз добијaмо дa је коефицијент осетљивости у ТС Ниш 2 приближно 1/23 
kV/МVar што је готово идентично вредностимa из горње тaбеле. 
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4 TРЕНУТНО СТАЊЕ И МОГУЋНОСТ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА  НА ПОДРУЧЈУ 
ЈУГА СРБИЈЕ 

 
Тренутно стање у ЕЕС на подручју југа Србије 
(слика 2) је такво да не постоји пуно опција за 
регулацију напонско-реактивних прилика. На 
подручју од интереса имамо две акумулационе 
хидроелектране(ХЕ Власина и ХЕ Пирот) које 
су прикључене на 110 kV мрежу и које немају 
велики потенцијал за напонско реактивну 
регулацију (ХЕ Власина-18 MVar , ХЕ Пирот - 
7 MVar). Такође, имајући у виду да се 
проблеми са високим вредностима напона на 
овом подручју јављају у раним јутарњим 
часовима када је оптерећење најмање и када 
ове електране нису у погону можемо сматрати 
да су оне практично без утицаја на напонско-
реактивне прилике на овом подручју.  
Значајан ресурс за напонско-реактивну 
регулацију су термоелектране на Косову и 
Метохији ( ТЕ Косово А и ТЕ Косово Б). 
Премда  ове електране нису у надлежности 
НДЦ ЕМС њихово присуство/одсуство из 
погона у великој мери утиче на напонско 
реактивне прилике у овом региону. Евидентно 
је да би дате електране могле и више да 
доприносу у напонско-реактивној регулацији, 
и да се оне не користе довољно у 
потпобуђеном режиму рада како због 
необучености посада у датим електранама тако 
и због оправданих ограничења као што су 
загревање чеоних делова статора и ротора и 
смањење стабилности рада генератора у 
потпобуђеном режиму рада, која уосталом 
карактеришу све турбогенераторе[5].  

 
Регулациони трансформатори код којих се 
преносни однос мења под оптерећењем су ТР 

400/110kV/kV у ТС Врање 4 (300 MVA), два ТР 400/110 kV/kV у ТС Лесковац 2 (300 MVA) и два 
ТР 400/110 kV/kV  у ТС Ниш 2 (300 MVA). Такође имамо и један регулациони трансформатор код 
кога се преносни однос мења у неоптерећеном стању ТР 400/220 kV/kV  у ТС Ниш 2 (400 MVA). 
Променом преносног односа на трансформатору доминантно се утиче на напон на НН страни и на 
проток реактивне енергије кроз трансформатор са ВН на НН страну, односно на апсорпцију 
реактивне енергије из ВН мреже. Смањењем преносног односа повећава се апсорпција реактивне 
енергије из ВН мреже и повећава вредност напона у НН мрежи, што се може користити за 
регулацију напона у ВН мрежи. Ова особина регулационих трансформатора се не може користити 
на подручју југа Србије, јер су у периоду високих напонских прилика у 400 kV мрежи 
истовремено и напони у 110 kV мрежи на максимално дозвољеним вредностима (120-121 kV). 
ЕМС je као оператор преносног система дужан да корисницима преносног система који су 
прикључени на 110 kV  мрежу обезбеди напон у границама дозвољених радних напона и из тог 

Слика 2 (Приказ ЕЕС  југа  Србије) 
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разлога је дужан да без обзира на напонске прилике у 400 kV  и 220 kV  мрежи одржава напоне у 
110 kV мрежи у дозвољеним границама. 
 
Иако мрежу далековода на простору југа Србије чине и далеководи нижег напонског нивоа(220kV 
и 110 kV), производња реактивне енергије услед њихове слабе оптерећености није од значајнијег 
утицаја у поређењу са далеководима 400 kV. Искључење далековода 400 kV у циљу смањења 
вредности напона, је због тога мера којој се све чешће прибегава. Када се искључују 400 kV  
далеководи бирају се они који не угрожавају сигуран рад преносног система (задовољен N-1 
критеријум сигурности), који су велике дужине (већа сусцептанса, а самим тим и производња 
реактивне енергије) и они који су слабо оптерећени (мања потрошња реактивне енергије).Такође, 
промене у уклопним стањима мреже би требало радити тако да се далеководи у подручју виших 
напона више оптерете, како би више трошили реактивну енергију. 
 
Коришћењем алата за прорачун токова снага и напонских прилика TNA који се користи у НДЦ 
ЕМС на спојеном моделу за југоисточну Европу (SЕЕ) за 01.05.2016. у 03:30 одређени су 
далеководи у региону чија искључења највише доприносе смањењу вредности напона на подручју 
југа Србије уз задовољење N-1 критеријума сигурности за цели регион. 

 
Табела 2 (Утицај искључивања далековода на напонске прилике) 

Трансформа-
торска 
станица 

 Базни 
напон 

искључење ДВ 
Ниш- Косово 
Б(407) 

искључење ДВ 
Врање-Штип 

искључење ДВ 
Косово Б-
Урошевац(420) 

искључење ДВ 
Битољ-Скопље 4 

искључење ДВ 
407 и ДВ Битољ-
Скопље4 

искључење ДВ 
420 и ДВ Битољ 
Скопље 4 

U 
(kV) 

∆U 
(kV) 

U 
(kV) 

∆U 
(kV) 

U (kV) 
∆U 
(kV) 

U (kV) 
∆U 
(kV) 

U (kV) 
∆U 
(kV) 

U (kV) 
∆U 
(kV) 

Врање 4 425,8 424 -1,8 422,1 -3,7 423,8 -2 424,4 -1,4 422,8 -3 422,7 -3,1 

Лесковац 2 422,8 421 -1,8 420,8 -2 420,5 -2,3 421,7 -1,1 420,1 -2,7 419,6 -3,2 

Ниш 2 421 419,2 -1,8 419,7 -1,3 418,6 -2,4 420 -1 418,5 -2,5 417,8 -3,2 

 

 

5 ПРИКАЗ НАПОНСКО-РЕАКТИВНИХ ПРИЛИКА 
 
Дa би се имaо увид колико једaн дaлековод 400 kV производи, a колико троши реaктивне енергије 
посмaтрaћемо дaлековод 400 kV Лесковaц 2 – Врaње 4 чију су пaрaметри дaти у тaбели 
 
 

Табела 3 (Параметри далековода 400kV  ТС Лесковац 2 –ТС Врање 4) 

Назив Укупна дужина (km) R(Ω) X(Ω) B(µS) 
Лесковац 2- Врање 4 73,767 2,324 23,301 259,97 
 
Ако узмемо дa је нaпон нa дaлеководу 420 kV и дa је дaлековод оптерећен снагом 200 MVA, 
производњa и потрошњa реaктивне енергије дaлеководa су следеће : 
 23 = 259,97 ∙ 420; = 45,86	#!$%	 ,   2, = 23,301 ∙ 200;/420; = 5,28	#!$% 
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Види се дa дaлековод у овaквом рaдном режиму у тотaлу генерише око 40 МVar. Дa би овaј 
дaлековод при нaпону од 420 kV сaм себе компензовaо тј. трошио колико и производи, он морa 
бити оптерећен сa снагом од: 
 ? = 420; @259,97/23,301			 � 589,21	#!�, 
 
што предстaвљa његову природну снaгу при нaпону од 420 kV. 
 
 
 
Претходни прорачун 
показује да слабо оптерећени 
далеководи у ЕЕС Републике 
Србије производе велике 
количине реактивне енергије. 
Такође, ЕЕС Републике 
Србије прима велике 
количине реактивне енергије 
од суседних система, 
нарочито из Хрватске, БиХ, 
Црне Горе и Македоније. 
Овaј вишак реaктивне 
енергије доводи до порaстa 
нaпонa у мрежи до оних 
вредности, при којимa у 
склaду сa стaтичким 
кaрaктеристикaмa потрошње 
долaзи до успостaвљaњa 
бaлaнсa између производње и 
потрошње реaктивне енергије. 
  
 
 
 
 
 
 
За Ускрс 01.05.2016 године јасно се види подударање највиших вредности напона (слика 4) са 
минималном потрошњом електричне енергије (слика 5) и супротно. Треба напоменути да су 
01.05.2016. као превентивне акције за смањење очекивано високих вредности напона искључени 
далеководи Ниш 2 - Косово Б и Битољ - Скопље 4. Посматрајући табелу 2, на којој је представљен 
утицај искључења ових далековода на напонске прилике у трансформаторским станицама од 
интереса и слику 4, на којој су приказане вредности напона у истим, може се приближно одредити 
до којих вредности би дошли напони у датим трансформаторским станицама да није било 
превентивних диспечерских акција. 

Слика 3 ( Вредности размене активне и реактивне снаге на ДВ 400 kV 
Врање4-Штип за 01.05.2016.) 
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Слика 4 (Вредности напона  за 01.05.2016.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Слика 5 (Конзум Р. Србије за 01.05.2016.) 
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На слици 6 су приказане максималне вредности напона по 
месецима за првих шест месеци 2016. Са датог приказа се 
види да се највеће вредности напона јављају у априлу и мају, 
када је оптерећење система најмање тј. када се електрична 
енергија не троши за хлађење или грејање просторија. 
 
На сликама 7 и 8 на којима су представљене максималне 
дневне вредности напона за месеце април и мај, види се да 
напони остају на високим вредностима упркос одређеном 
броју далековода који су ван погона.  

 
Напони виши од дозвољених доводе до убрзавања старења 
изолације, а највећу штету трпе енергетски и мерни 
трансформатори (локално прегревање пакета лимова 
магнетног кола и повећање губитака). 
 
На основу претходно извршених анализа (резултати дати у 
табелама 1 и 2) као најефикасније решење проблема 
високих напона издваја се компензација  реактивне енергије 
употребом пригушница или других FACTS уређаја. 
Локацију уређаја за компензацију реактивне енергије би 
требало одредити у координацији са суседним операторима 
преносних система. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7 (Максималне дневне вредности напона  за април 2016.) 

Слика 6 (Максимално забележене 
вредности напона по месецима за првих 

шест месеци 2016.) 
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Слика 8 (Максималне дневне вредности напона за мај 2016.) 

 

6 ЗАКЉУЧАК 
 
 
У овом раду анализиран је проблем са високим вредностимa нaпонa које се јављају у 
трансформаторским станицама нa југу Србије. Показано је да тренутне могућности за напонско-
реактивну регулацију нису довољне да би се напон одржавао у оквиру дозвољених вредности, те 
да се проблем високих вредности напона може само делимично решити искључивaњем 
дaлеководa. Урађена је aнaлизa осетљивости на промену инјектирања реактивне снаге којa је 
покaзала да угрaдњa додaтних уређaјa зa компензaцију реaктивне енергије  потребнa кaко у ЕЕС 
Србије, тaко и у суседним EEС. Такође, локацију ових уређаја би требало одредити у координација 
са операторима преносних система у окружењу. 
На основу претходних искустава са изградњом нових далековода у региону очекује се да ће 
пуштање у погон новог далековода Тирана-Косово Б, као и будућег Елбасан-Битољ, додатно 
повећати проблем којим се овај рад бави.  
Због свега наведеног пре изградње било ког новог далековода требало би сагледати и његов утицај 
на напонске прилике како у Републици Србији, тако и у региону. Требaло би формирaти стручне 
тимове сaстaвљене од еминентих стручњaкa који ће се бaвити овом проблемaтиком и који би у 
договору сa сличним тимовимa из суседних земаља пронaшли нaјбољa решењa зa нaпонско-
реaктивну регулaцију. 
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Abstract - The issue of high values of voltage that is present in the region of Southeast Europe is 
especially distinctive for the transmission systems of the former Yugoslav republics. The focus of work 
will be placed on the area of southern Serbia,Kosovo and Metohija and FYR Macedonia, on the state after 
the commissioning of a new 400 kV interconnection line between substation Vranje 4 and substation Stip. 
Affects of different topology state of the network and different operating regimes on voltage conditions in 
that region have been analysed using modern software applications for calculating load flow and 
voltage.This paper also contains susceptibility analysis of voltage for different reactive power injection in 
substations of southern Serbia 

Actual values of the voltage at substations of interest in these issues at different times of day and year are 
shown. The authors have studied the model of the transmission line as a "generator"/"consumer" of 
reactive power and tried to clarify its behavior depending on load and voltage. 

 

Keywords - High levels of voltage, Coefficient of susceptibility, Voltage regulation, South of Serbia, 
Switching lines off  
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Кратак садржај — Синхрони генератори ЈП ЕПС су за сада једини управљиви 

извори реактивне снаге у ЕЕС Србије, који омогућавају оператеру преносног 
система да утиче на напонске прилике у преносној мрежи. 

 За разлику од почетка двехиљадитих када је у преносном систему био 
присутан мањак реактивне снаге, последњих година је присутан супротан тренд 
вишка реактивне снаге и последично високих профила напона. На тренутно стање 
је утицало више фактора од којих су неки изградња нових 400kV преносних 
капацитета који раде подоптерећени, преузимање реактивне снаге са 
интерконективних далековода, уградња кондензаторских батерија у 
дистрибутивној мрежи и промене на тржишту електричне енергије. 

 У овом раду ће бити показана ограничења и могућности синхроних 
генератора у погледу производње и апсорпције реактивне снаге које су последица 
њихове конструкције, радних режима и старења опреме. Такође ће бити 
разматране и промене перформанси до којих долази услед крупних захвата на 
производним јединицама, као и механизми који су на располагању оператору 
преносног система за максимално искоришћење расположивих капацитета 
синхроних генератора, и утицај услова у преносној мрежи на стање синхроних 
генератора. 
 
Кључне речи — напонске прилике, реактивна снага, синхрони генератори, 
капацитивни режим, капитални ремонт, експлоатација. 
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Сл. 1 – Преглед годишње преузете реактивне 
енергије посредством интерконективних далековода 

у периоду 2011.-2015. година 

 
1 Увод 
 
Резултати студијско истраживачких радова обављених у периоду од 1999. до 2011. године 
указивали су на недостатак довољног броја извора реактивне енергије у ЕЕС Србије. Према тим 
сагледавањима биланс реактивних снага у ЕЕС Србије је нарушаван у режимима максималних 
оптерећења, али и у сезони ниже потрошње. Према резултатима тих анализа укупно је 
недостајало око 400Mvar индуктивне реактивне снаге при вршним оптерећењима [8]. 
Последњих година смо сведоци супротног тренда постојања вишка реактивне енергије у 
преносној мрежи, поготово ноћу у пролећним месецима, и поселедично високих профила 
напона. 

Према званичним годишњим техничким извештајима ЈП ЕМС доступним за период од 2011. до 
2015. године, присутан је тренд преузимања великих количина реактивне енергије на 
интерконективним далеководима, поготово из преносних система Хрватске и Босне и 
Херцеговине.  

Међутим, и поред тога, све до 2014. није 
било проблема са профилима напона у 
преносној мрежи. У техничким 
извештајима од 2011. закључно са 2013. 
годином је чак пријављивано да су у 
мрежама 220kV и 110kV вредности 
напона повремено биле и на доњим 
граничним вредностима. У 2014. и 2015. 
години и поред практично непромењеног 
дисбаланса реактивне енергије на 
интерконекцијама (види Сл. 1), долази до 

појаве недозвољено високих напона у 
400kV мрежи (429,3kV у 2014. години, 
односно 425,9kV у 2015. години), док су 
напони у 220kV и 110kV мрежи били у 
дозвољеним границама, али су 

повремено били на горњим границама. Појава високих напона у преносној мрежи указује на 
непостојање довољних капацитета за апсорбовање вишка реактивне енергије и/или 
неоптималне токове активних и рекативних снага са становишта одржавања напона чворишта 
преносне мреже у дозвољеним границама. У овом раду ће бити описани неки од механизама 
који утичу на могућности синхроних генератора да производе и апсорбују реактивну снагу. 
 
2 Могућности синхроних генератора по питању производње и апсорбовања реактивне 
снаге сагласно погонском дијаграму 
 
Геометријско место тачака којима се дефинише област дозвољеног рада, односно дозвољених 
оптерећења синхроног генератора (на даље СГ), како по активној тако и по реактивној снази се 
назива погонски дијаграм генератора. Погонски дијаграм је ограничен кривама дозвољеног 
оптерећења одређених склопова машине, и најчешће се приказује у Q-P равни. Ограничења 
којима је дефинисан погонски дијаграм су првенствено она која се односе на дозвољено 
загревање појединих склопова машине, и то: 

• Граница дозвољеног оптерећења статора која представља границу максимално трајно 
дозвољене струје статора СГ. Ово ограничење у Q-P равни одговара кружници са 
центром у координатном почетку, чији полупречник има вредност назначене привидне 
снаге СГ.  

• Граница дозвољеног оптерећења ротора која представља границу максимално трајно 
дозвољене струје ротора СГ. У случају турбогенератора ово ограничење у Q-P равни 
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одговара кружници са центром у тачки (0;−����� ), чији полупречник има вредност 
������ , 

где су �	 назначени напон СГ, 
	 вредност електромоторне силе побудног поља СГ 
која одговара назначеној активној и реактивној снази при назначеном напону СГ, и �� 
синхрона реактанса СГ по директној оси. У случају хидрогенератора ова границу се 
одређује решавањем угаоних карактеристика СГ по вредности 
	, и израчунавањем 
тачака (Q,P) које одговарају израчунатој вредности електромоторне силе за вредности 
угла снаге од 0° до 360°. 

• Граница дозвољеног оптерећења/загревања крајњих делова магнетског кола статора. 
Ово ограничење представља специфичност турбогенератора. Крајњи делови статорског 
намотаја стварају расути магнетски флукс у аксијалном правцу, који доводи до 
индуковања вихорних струја у крајњим, односно чеоним, деловима магнетског кола 
статора, што последично доводи до загревања ових делова. Ограничење по дозвољеном 
загревању крајњих делова магнетског кола статора је у Q-P равни дефинисано изразом 

 � + �� − K������ �
� = �K����� �� (1) 

где су K�, K�	конструкцијски параметри машине, а �� напон СГ,  активна СГ и � 
реактивна снага СГ. Извођење ове једначине превазилази обим овог рада, али треба 
напоменути да су претпоставке од којих се полази приликом извођења овог ограничења 
да је вредност аксијалног расутог флукса сразмерна резултантном флуксу у међугвожђу, 
и да је загревање чеоних делова магнетског кола статора сразмерно са квадратом 
аксијално расутог флукса. Треба приметити на основу израза (1) да се центар кружнице 
налази на позитивном делу апцисе и да је координата центра сразмерна квадрату 
напона, док полупречник кружнице зависи линеарно од напона.  

Погонски дијаграм још дефинишу и: 

• Теоријска статичка граница стабилности (ТГС) која представља границу синхроног рада 
СГ. Теоријски гледано граница стабилног рада одговара нултој вредности 
синхронизационе снаге. Код турбогенератора, ово ограничење одговара углу снаге од 
90º, и ТГС је у Q-P равни представљена правом линијом паралелном са ординатом, која 

пресеца апцису у тачки (0;− ����� ). Да би се одредила ТГС код хидогенератора, потребно 

је решити једначину за нулту синхронизациону снагу, по углу снаге, при варирању 
вредности електромоторне силе од 0 до 
	. Даље се израчунава скуп тачака (Q,P) које 
одговарају израчунатој вредности угла снаге и усвојеној вредности електромоторне 
силе. У случају хидрогенератора, због постојања релуктантног момента вредност угла 
снаге при нултој вредности синхронизационе снаге је мања од 90º. Код хидрогенератора 
ТГС је у Q-P равни представљена параболом. 

• Практична граница стабилности (ПГС). У пракси је неприхватљиво допустити рад СГ 
на теоријској граници статичке стабилности, те се због тога, као и могућег одступања 
параметара СГ од рачунских вредности [9], уводи концепт практичне границе 
стабилности. ПГС се може дефинисати на више начина, при чему је уобичајено да се 

дефинише као права линија која пресеца апцису у тачки − �����  са нагибом мањим од 90º, 

обично 70º, или као парабола. У случају када се ПГС дефинише као парабола, њено 
конструисање се врши тако што се за сваку тачку са ТГС, врши померање ординате по 
кругу константне побуде, за износ 10% од назначене активне снаге машине. 

• Ограничење нулте струје побуде које постоји када су вредности реактансе машине по 
директној и квадратурној оси различите. 

Уколико се на погонском дијаграму СГ додају и ограничења турбине по максималној и 
минималној снази, добија се погонски дијаграм који уважава ограничења целокупног 
термоблока, односно хидроагрегата.  
У даљим разматрањима користиће се горе описани теоријски модел погонског дијаграма, са 
занемаривањем нелинеарности и усвојеном претпоставком да су вредности реактанси по 
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директној и попречној оси једнаке код турбогенератора, односно различите код 
хидрогенератора. 
На Сл. 2 је дат приказ погонског дијаграма термоблока и хидроагрегата, који су конструисани 
на основу горе наведених ограничења. 

 

 
Сл. 2 – Упоредни приказ теоријски израчунатог и реалног погонског дијаграма термоблока и 

хидроагрегата 

3 Утицај повећање активне снаге на могућности производне јединице за 
генерисање/апсорбовање реактивне снаге 
 
Реконструкције које су за циљ имале повећање снаге блокова, у највећем броју случајева су 
подразумевале замену, односно повећање снаге турбине, док су СГ и блок-трансформатор (на 
даље БТ) остали истих карактеристика. На погонском дијаграму, повећање снаге турбине, се 
пресликава у померање хоризонталне линије ограничења по максималној снази турбине. Рад 
СГ са назначеним вредностима напона, активне и реактивне снаге, одговара радној тачки у Q-P 
равни која се налази у пресеку криве максималног оптерећења ротора и статора. Повећање 
активне снаге у индуктивном делу погонског дијаграма дефинитивно доводи до смањења 
могућности СГ да генерише реактивну снагу, с обзиром да се при раду са новом активном 
снагом најпре достиже ограничење по максималном оптерећењу статора (види Сл. 2). Део 
реактивне снаге коју произведе СГ се изгуби приликом преноса снаге кроз БТ. Како ови губици 
зависе од квадрата пренете снаге, при коснтантном напону на крајевима СГ, повећањем активне 
снаге која се преноси кроз БТ, расту и губици реактивне снаге, тако да се мрежи предаје још 
мање реактивне снаге. 
Међутим, повећање активне снаге нема великог или чак има позитиван ефекат на рад блока у 
капацитивном режиму. Наиме могућност блока да апсорбује реактивну снагу је ограничена 
границом дозвољеног оптерећења чеоних делова магнетског кола статора или границом 
стабилности. За даљу анализу претпоставићемо да је ограничавајући фактор граница 

стабилности дефинисана правом линијом која пресеца апцису у тачки −�����  са нагибом од 70º. 

Даље ћемо претпоставити да је лимитер минималне побуде постављен тако да се поклапа са 
овом границом стабилности. Када се радна тачка помера по карактеристици лимитера, 
реактивна снаге коју генератор може да апсорбује је: 
 �� = −�� + �tan � (2) 

где је �� реактивна снага СГ, 	�� = ����� , � угао снаге и у овом случају има вредност 70º и � 

активна снага СГ. 
Губици реактивне снаге на БТ-у су, као што је већ речено, сразмерни квадрату пренете снаге 
 

� ! = � ! �� + ������ = � ! �� + �−�� +
�tan ������  

(3) 
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где су � ! губици реактивне снаге на БТ и � ! реактанса БТ-а. 
Укупна снага која може да се апсорбује из мреже је 
 

�" = �� − � ! = −�� + �tan � − � ! �
� + �−�� + �tan ������  

(4) 

где је �" реактивна снага која се преузима из мреже.  
Функционална зависност израза (3) и (4) у односу на вредност активне снаге СГ за вредности 
угла снаге лимитера од 70º и 90º, изражено у релативним јединицама у односу на назначене 
величине СГ, при чему је усвојена типична вредност реактансе БТ од 12%, за напон СГ је 
усвојена назначена вредност, а за реактансу СГ по директној оси је усвојена вредност од 200%, 
је дата на Сл. 3.  

 
Сл. 3 – Зависност преузете реактивне снаге из мреже од активне снаге СГ 

Са приказане слике се види да се ефекти смањења могућности апсорбовања реактивне снаге СГ 
и повећања губитака реактивне снаге у БТ-у практично анулирају, те да повећање снаге СГ 
нема значајан утицај на могућност блока за апсорбовање снаге из мреже. Такође варијација 
вредности параметра Q0 је од мањег утицаја на укупну могућност блока, с обзиром на типичне 
вредности синхроних реактанси по директној оси (1,9 до 2,6 р.ј.), тако да је распон промене 
вредности овог параметра узак. С друге стране варијација границе дозвољеног рада у 
капацитивној области има доминантан утицај, и то на начин да се у случају мање рестриктивне 
границе (дозвољени угао већи од 70º) може десити да повећањем активне снаге дође и до 
повећања могуће апсорбције реактивне снаге из мреже. 
 
4 Утицај експлоатације и старења синхроних генератора на могућност 
генерисања/апсорбовања реактивне снаге 
 
У току експлоатационог века СГ може доћи до појаве различитих врста кварова који 
ограничавају могућности рада. У том смислу потребно је раздвојити ограничења у раду машине 
која бивају наметнута планираним изменама на елементима производне јединице (нпр. 
повећање снаге турбине), што је објашњено у претходном делу, од ограничења која настају као 
последица квара опреме. Под кваром опреме подразумевамо престанак способности опреме да 
несметано обавља своју основну функцију. У прошлости се дешавало да услед квара могућност 
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Сл. 4 – Упоредни приказ испоручене и кориговане погонске 
карте СГ 

СГ-а за рад у капацитивном 
делу погонског дијаграма 
буде значајно умањена. 
Тако је приликом ремонта 
турбогенератора у једној од 
електрана ЈП ЕПС, уочена 
појава нагорелих места на 
чеоним структурама 
магнетског кола статора, 
што је био индикатор 
локалних прегревања. 
Анализу угрожености овог 
генератора је обавио 
произвођач СГ, који је на 
основу инспекције дао 
препоруку о корекцији 
погонске карте у односу на 

погонску карту која је 
испоручена са 
турбогенератором. Ово 

ограничење је настало као последица ескплоатације СГ, и није било могуће извршити 
корективне акције како би се оно отклонило, и као такво представља добар пример 
експлоатационо наметнутог ограничења Приказ оригиналне и кориговане погонске карте 
поменутог СГ је дат на Сл. 4. На основу Сл. 4 може се израчунати да је кориговањем погонског 
дијаграма, СГ изгубио око 60% пројектованих могућности рада у капацитивном режиму. 
 
5 Утицај ангажовања активне снаге на могућности производне јединице за 
генерисање/апсорбовање реактивне снаге 
 
У случају рада СГ у надпобуђеном режиму, потискивањем активне снаге испод назначене, 
генератор може произвести већу реактивну снагу од назначене. Повећање реактивнe снаге које 
је доступно мрежи је израженије и због додатног смањења губитака реактивне снаге у БТ. 
Смањењем активне снаге испод назначене не добија се реактивна снага која одговара 
назначеној привидној снази, с обзиром да је у режиму активних снага испод назначене 
ограничавајући фактор дозвољено загревање роторског намотаја (види Сл. 2). Линеаризацијом 
угаоних карактеристика (5) и (6) у околини назначене радне тачке можемо израчунати промену 
реактивне снаге у функцији потиснуте активне снаге. 
  = 
��� sin� +�

�2 � 1�' − 1��� sin 2� (5) 

 � = 
��� cos � − �� �sin
� ��� + cos� ��' � (6) 

где је �' синхрона реактанса генератора по попречној оси. 
На основу (5), за случај турбоагрегата, промену активне снаге можемо исказати као 

 Δ = + ∙ cos �	 ∙ Δ� = −- ∙ 	 (7) 

где је + = ����.�  полупречник кружнице константне побуде, �	 назначена вредност угла снаге, - 

фактор потискивања активне снаге, Δ� промена угла снаге, Δ промена активне снаге, 	 
назначенa активнa снагa. 
Промену реактивне снаге можемо израчунати линеаризацијом једначине (6) у околини 
назначене радне тачке, и за случај турбогенератора промена реактивне снаге је облика  

 Δ� = −+ ∙ sin�	 ∙ Δ� = 	
�	 + �	�/�

- ∙ 	 = tan�	 ∙ - ∙ 	 
(8) 
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 Δ� = tan�	 ∙ - ∙ 0	 ∙ cos1	 (9) 
где је Δ� промена реактивне снаге. 
 
 
Како је  
 

tan �	 =
	

�	 +
�	
�

/�

=
0	 ∙ cos1	

0	 ∙ sin1	 +
�	
�

/�

 (10) 

и с обзиром на узан распон типичних вредности синхроних реактанси по директној оси 
(типично 2 р.ј.), као и на узан опсег стандардних вредности назначеног фактора снаге (обично 
0,85 или 0,9), можемо усвојити да је типична вредност тангенса угла снаге у назначеној радној 
тачки tan �	 = 0,83. 
Усвајањем да је максимално потискивање активне снаге код термоблока око 30% (k=0,3) 
добитак индуктивне реактивне снаге на прагу генератора је 0,2 р.ј. Претпоставимо да је у 
случају да се добије налог за потискивање активне снаге блока, у циљу повећења генерисања 
реактивне снаге, цена потиснуте активне снаге око 20€/MWh. Цена додатно генерисане 
реактивне снаге је онда  

 
5∆7 = 5∆8

Δ

Δ�
= 20 ∙

0,3

0,2
= 30€/Mvarh (11) 

где је 5∆7 цена додатно генерисане реактивне енергије, а 5∆8 цена потиснуте активне енергије. 
У случају рада у капацитивном режиму, као што је већ речено ограничавајући фактор је 
подешење лимитера минималне побуде. Промени активне снаге Δ одговара промена 
реактивне снаге 
 

Δ� =
Δ

tan �?@A@B
=

−k ∙ 	

tan �?@A@B
=
−k ∙ 0	 ∙ cos1	

tan �?@A@B
 (12) 

Усвајањем као и у претходном случају да је максимално потискивање активне снаге код 
термоблока око 30% (k=0,3), и да је нагиб лимитер 70º, док је назначени фактор снаге 
генератора 0,85, добитак капацитивне реактивне снаге на прагу генератора је 0,09 р.ј., односно 
цена коштања добијеног Mvarh је у овом случају 
 

5∆7 = 5∆8
Δ

Δ�
= 20 ∙

0,3

0,09
≈ 67€/Mvarh (13) 

На основу (11) и (13) долазимо до закључка да је цена додатно апсорбоване реактивне енергије 
више од 2 пута скупља од цене додатно генерисане реактивне енергије. 
 
6 Анализа услова у мрежи на могућности блока по питању генерисања/апсорбовања 
реактивне снаге 
 
Услови у тачки прикључења, имају пресудну улогу на могућности производне јединице да 
генерише/апсорбује одређену реактивну снагу. Није довољно само да СГ буде у могућности да 
генерише/апсорбује одређену количину реактивне снаге, већ и мрежа мора бити у могућности 
да у тој тачки прихвати/преда ту снагу.  
На даље је приказана анализа захтева који се постављају пред један турбогенератор који би 
требао да буде повезан на 400kV мрежу. У ту сврху биће претпостављено да је вредност 
реактансе мреже у тачки прикључења 2% (гледано у односу на базне величине генератора, а 
узимајући у обзир резултате из [7]), вредност реактансе БТ 12%, и претпостављено је да је 
назначени напон вишенапонске стране БТ-а 410kV. 
Даље је у складу са [6] усвојено да је опсег напона у тачки прикључења (0,9÷1,1) називног 
напона мреже, што се под горе изнетим претпоставкама пресликава у опсег напона 
(0,878÷1,073) називног напона генератора. Активна и реактивна снага коју СГ може да преда 
мрежи преко реактансе БТ-а и реактансе мреже су дефинисане једначинама кружнице у 
параметарском облику 

 
 =


"�H

� ! + �"
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где је 
" еквивалентна електромоторна сила Тевененовог генератора, којим моделујемо мрежу 
и тачки прикључења, и �" еквивалентна Тевененова реактанса мреже. 
Усвајањем да је екстремни случај надпобуде случај када је напон СГ на максимално трајно 
дозвољеној вредности 1,05, а да је напон у тачки прикључења најнижи могући 0,878, односно 
да је режим екстремне подпобуде онај код кога је напон СГ најмањи трајно дозвољени 0,95, а 
напон у тачки прикључења највећи могућ 1,073, долазимо до кружница којима се дефинише 
могућ пренос снаге кроз реактансу БТ и мреже, приказане на слици Сл. 5 
 

 
Сл. 5 – Пренос активне и реактивне снаге кроз реактансу БТ и мреже у случају екстремне 

надпобуде и подпобуде 

Граница оптерећења ротора је израчуната полазећи од претоставке да је вредност синхроне 
реактансе СГ по директној оси 200%, међутим усвојена вредност синхроне реактансе 
генератора по директној оси не утиче у квалитативном смислу на овде приказане закључке. 
Крива под називом „Стабилност генератор и мрежа“ је граница статичке стабилности између 
фазора напона на прикључним крајевима СГ и еквивалентног Тевененовог извора преко кога се 
моделуја мрежа. Ова крива је дефинисана кружницом 
 � + I� − ���2 � 1� ! + �" − 1���J

�
= I���2 � 1� ! + �" + 1���J

�
 (16) 

Извођење ове једначине превазилази обим овог рада. На слици Сл. 5 је нацртана граница 
стабилности при вредности напона генератора од 0,95 називног напона СГ. 
На основу Сл. 5 јасно је да генератор, у случају појаве радног режима у мрежи при којима би 
вредности напона биле 0,878 односно 1,073, не би могао да ради на граници својих могућности 
по питању минималног и максималног напона. У случају појаве екстремно ниских напона у 
преносној мрежи СГ би морао да ради са напоном од 0,95 назначеног напона, како би радна 
тачка била унутар погонског дијаграма, односно у случају екстремно високих напона СГ би 
морао да ради са напоном од најмање 1,02 назначене вредности напона, како би био унутар 
области дефинисане границом стабилности (види Сл. 6). У том погледу, СГ би могао да ради са 
напоном у тачки прикључења вредности 0,9 називног напона мреже, али на граници својих 
могућности, односно не би био у могућности да додатно генерише реактивну снагу и помогне у 
подизању напона у тачки прикључења. Са друге стране када је у питању режим екстремно 
високих напона радна тачка генератора се налази у дозвољеној области погонског дијаграма за 
вредности напона на прикључним крајевима од 1,02 до 1,05 назначеног напона генератора. 
Међутим и у овом случају генератор не би био у могућности да додатним снижавањем напона, 
испод 1,02 назначене вредности напона СГ, апсорбује више реактивне снаге, и на тај начин 
помогне у обарању високих напона у мрежи. Треба имати на уму да је овде разматрана граница 
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стабилности као ограничавајући фактор у капацитивном режиму рада, међутим у случају 
реалног турбогенератора би загревање чеоних делова магнетског кола статора вероватно 
представљало ограничавајући фактор. На крају треба напоменути, да је овде анализиран случај 
када је трајно дозвољено одступање напона у мрежи ±10% називног напона мреже, с обзиром 
да је ово одступање напона сагласно захтевима у [6] ограничено на 60 минута, што у односу на 
дозвољено трајање преоптерећења роторског намотаја од неколико минута представља 
практично трајан рад. 
 

 
Сл. 6 – Гранични случај преноса активне и реактивне снаге кроз реактансу БТ и мреже када је 

радна тачка унутар погонског дијаграма СГ 

7 Закључак 
 
Као разлог све чешће појаве високих напона у чвориштима 400kV мреже се у [1], [2], [3], [4] и 
[5] наводи велико преузимање реактивне енергије посредством интерконективних далековода. 
Међутим, анализом доступних података у периоду од 2011. до 2015. године није уочен тренд 
повећања преузимања реактивне енергије. Уочено је и побољшање у погледу смањеног 
преузимања реактивне енергије. С тога разлог за промену тренда напонских прилика треба 
тражити и у другим узроцима. Тачно је да је у претходном периоду делимично дошло до 
смањења могућег апсорбовања реактивне снаге блокова, као последице квара у току 
експлоатације на шта није могло да се утиче, али треба имати на уму и да је просечна старост 
инсталисаног MW на прагу генератора у електранама ЈП ЕПС око 32 године. Ситуација по 
питању могућег апсорбоавања/генерисања реактивне снаге ће се поправити уласком новог 
генератора ТЕНТ Б2 на мрежу крајем ове године, међутим потребно је детаљније приступити 
проблему напонских прилика у преносној мрежи.  
Једно од могућих решења је и размишљати у правцу прављења редова вожње реактивне снаге 
електрана, како би се обезбедили оптимални токови снага са становишта напонских профила у 
преносној мрежи. Узимајући процењене вредности импедансе мреже у тачки прикључења из 
[7] може се закључити да је за промену 1kV напона у чворишту РП Младост потребно 
апсорбовати/произвести око 40Mvar реактивне снаге. Ово указује на неопходност интегралног 
посматрања напонских прилика у целом ЕЕС, јер и поред тога што је напон локална 
променљива, ангажовање производних јединица мора бити такво да се укупни захтев за 
реактивном енергијом равноправно распоређује између производних јединица. У супротном 
пред производне јединице се постављају захтеви који оне тешко могу да се задовоље. Један од 
начина превазилажење овог проблема јесте уградња уређаја групне регулације реактивне снаге 
(на даље ГРРС), који омогућују да се захтев који се у одређеној тачки система намеће пред 
електрану равномерно распореди на генераторе. Такође уградњом ових уређаја, могло би да се 
изврши и зонирање преносног система, при чему би уређаји ГРРС електрана у појединим 
зонама међусобно комуницирали, и чиме би се постигла независност у функционисању тих 
зона, по питању захтева за реактивном снагом односно по питању регулације напона [7]. Циљ је 
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да је расподела реактивних снага између генератора, односно електрана таква да сви 
генератори сносе терет сагласно својим могућностима и да раде у области погонског дијаграма 
мимо лимитера. Реализација једног оваквог система је са становишта произвођача енергије 
само додатни трошак, јер не заборавимо обавеза оператера преносног система јесте да обезбеди 
квалитет електричне енергије у преносној мрежи. Како би овакви пројекти били исплативи 
неопходно је променити амбијент на тржишту помоћних услуга у области регуалције напона, у 
виду повећања цена коштања ове услуге како би се произвођач стимулисао да улаже у овакве 
уређаје. Ово подразумева да се промени јединична цена, да се обрачун врши по 
прузетом/предатом Mvar и Mvarh, као и да се изврши креирање динамичког распона цене 
коштања Mvar, јер као што је показано у раду нису сви делови погонског дијаграма исти по 
питању могуће регулационе резерве, односно добити у реактивној снази. Све ово упућује на 
потребу за израдом свеобухватне методологије за креирање тарифних ставова и одређивање 
цене коштања помоћне услуге регулације напона, која би између осталог и еквивалентирала 
цену коштања произведеног/апсорбованог Mvar реактивне снаге независно од тога да ли је 
произведен/апсорбован уз помоћ компензатора, пригушнице или ГРРС. Тек ће на тако 
успостављеном тржишту бити могуће на прави начин превазићи или ублажити све израженији 
проблем постојања високих напона у преносној мрежи.  
У раду је показано и да повећање активне снаге блока, у случају рада у капацитивном режиму, 
не доводи до значајног ограничења по питању могућег апсорбовања реактивне снаге у тачки 
прикључења. Практично повећањем активне снаге блока погонска карта пресликана на ниво 
мреже (изражена у QМ-PМ равни) се не мења, или као што је показано у раду може бити и таква 
да укупни ефекат буде повећање могућности за апсорбовањем реактивне снаге у тачки 
прикључења. Када је у питању рад у индуктивном режиму, повећање активне снаге генератора, 
утиче на ограничење могућности блока по питању генерисања реактивне снаге, међутим у 
случају потребе за генерисањем додатне количине реактивне снаге, блок може радити са 
старом, нижом активном снагом, и предавати мрежи назначену индуктивну реактивну снагу.  
Такође, треба напоменути да је у раду анализиран случај рада синхроног генератора на 
лимитеру минималне побуде. У пракси овакав радни режим се често сусреће међутим он је 
изузетно неповољан, јер у том случају генераторски (P,U) чвор, који има функцију регулисања 
напона, постаје (P,Q) чвор и не утиче на регулацију напона. 
Постављање изузетно строгих услова за прикључење генераторских јединица, што тренутно 
јесте случај, такође није добра пракса. Обавеза оператера преносног система јесте да одржава 
квалитет електричне енергије у преносном систему, и није реално очекивати да корисници 
преносног система, произвођачи, у целости сносе терет регулисања напона у преносној мрежи. 
Строги захтеви неминовно доводе до неопходности за употребом нестандардне опреме, што 
поскупљује цену пројекта, а самим тим тржиште постаје одбојно новим инвеститорима. У 
интересу оператера преносног система, је да услови буду такви да се су са једне стране 
довољно релаксирани да је могућа употреба стандардне опреме, како би пројекти изградње 
нових производних јединица могли да буду финансијски и економски исплативи, али да 
истовремено не буде угрожена стабилност рада система. С тога је неопходно захтеве 
прилагодити конфигурацији конкретне преносне мреже, и по потреби предузети и одређене 
мере у самој преносној мрежи, како би стандардна опрема могла да буде уграђивана. 
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Kratak sadržaj — U ovom radu je ispitana ispunjenost zahteva vezanih za regulaciju 
napona, koja su definisana u Pravilima o radu prenosnog sistema JP EMS, jedne grupe 
koju čine blok transformator (BT) i generator. Izvršena je i analiza osetljivosti dobijenih 
rezultata na varijacije ključnih parametara kao što su: nominalna snaga, napon kratkog 
spoja BTa, ali i uticaj regulacione sklopke BT-a i sopstvene potrošnje. Na taj način je 
utvrđena oblast rada analizirane grupe u odnosu na oblast definisanu u Pravilima, a 
date su i smernice za odabir parametara novih agregata koji zadovoljavaju zahteve iz 
Pravila.  
 
Ključne reči — Visoki napon – Reaktivna snaga – Faktor snage – Pravila o radu 
 
 
1 UVOD 
 
U svetlu deregulacije elektroenergetskih sistema (EES), od operatora prenosnog sistema 
(OPS) traži se velika fleksibilnost u pogledu prenosa snaga. Sa druge strane opterećenja 
dalekovoda bitno utiču na naponske prilike koje vladaju u mreži. Ovo za sobom povlači 
probleme vezane za regulaciju napona, te zahteva koordinisano delovanje OPS i proizvođača 
električne energije. 
Pravilima o radu prenosnog sistema JP EMS [1], u poglavlju Regulacija napona, tačka 4.3.7, 
propisana je karakteristika cosφm-Um (gde Um predstalja napon u tački priključenja, a cosφm 
faktor snage na pragu elektrane), koju mora da zadovolji svaka nova jedinica u EES Srbije.  
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Prilikom izrade [2], razrađena je metodologija za proračun cosφm-Um karakteristike u tački 
priključenja. U istom Elaboratu došlo se do zaključka da analizirana jedinica ne zadovoljava 
Pravila i predložene su mere kojima bi se omogućila usklađenost sa pomenutom tačkom. U 
ovom radu su prvo prikazani ulazni podaci za proračune (u poglavlju 2), a zatim je 
predstavljena metodologija proračuna iz [2] (u poglavlju 3). U poglavlju 4 izvršena je analiza 
osetljivosti dobijenih rezultata na varijacije ključnih parametara kao što su: nominalna snaga 
generatora i blok transformatora (BT), napon kratkog spoja BT-a, ali i uticaj regulacione 
sklopke BT-a. Svi proračuni sprovedeni su u programskom paketu Powerfactory, proizvođača 
DigSilent, verzija 15.2, koji je namenjen analizama EES. U poglavlju 5 date su zaključne 
napomene sa preporukama za odabir agregata tako da zadovoljavaju tačku 4.3.7.1 Pravila o 
radu prenosnog sistema [1]. 
 
2 OSNOVNI PODACI O ANALIZIRANOJ JEDINICI 
 
Predmet analize je termo blok sa pogonskim dijagramom generatora prikazanim na Slici 1. 
Prividna snaga generatora je SnG=411,7 MVA, cosφnG=0,85, UnG=20 kV. Važno je istaći da je 
ovaj generator vrlo fleksibilan po pitanju mogućnost rada u kapacitivnom režimu (pri 
nominalnoj snazi cosφg≈0,9 cap). Nominalna prividna snaga BT-a je SnBT=411,7 MVA, a 
prenosni odnos t0=410/22 kV/kV, sa tri otcepa za promenu prenosnog odnosa (t=t0±∙3%). 
Promena prenosnog odnosa BT-a moguća je samo u beznaponskom stanju. 

 
Slika 1. Pogonski dijagram analizirane jedinice 

 
3 METODOLOGIJA PRORAČUNA cosφm – Um KARAKTERISTIKE 
 
Karakteristika cosφm – Um definisana u Pravilima o radu prenosnog sistema [1], tačka 4.3.7.1, 
data je na Slici 2. U ovom radu je analizirana tačka priključenja na 400 kV, koja je 
predstavljena crvenom bojom. 

 
Slika 2. Zahtevi vezani za regulaciju napona iz Pravila o radu prenosnog sistema. Slika je 

preuzeta iz [1] 

A 

B 
D 
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Za potrebe proračuna površi koje obuhvata generator u odnosu na zahteve sa Slike 2, granična 
kriva koju doseže generator je podeljena na četiri segmenta po ugledu na trapez ABCD: 
AoptBopt, BoptCopt, CoptDopt i DoptAopt, gde su sa indeksom opt označene granične tačke krive 
agregata koje se dobijaju primenom optimizacionog proračuna. (Slika 4). Za proračun 
segmenta AoptBopt izvršen je optimizacioni proračun (1) za niz fiksiranih tačaka napona na 
visokonaponskoj (VN) strani BT-a (j=1, ... Nj) i za fiksiranu aktivnu snagu generatora PG,i. 
 ( )
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gde su: 
Qm - reaktivna snaga na pragu elektrane, 
um - niz fiksiranih tačaka na VN strani BT-a za j=1, ... Nj, 
PG - aktivna snaga generatora, 
QG - reaktivna snaga generatora, 
uG - napon na priuključcima generatora, 
t0 - prenosni odnos BT-a sa neutralnom pozicijom otcepa, 
t - prenosni odnos BT-a pri k-toj poziciji otcepa. 
 
Za proračun segmenta BoptCopt izvršen je optimizacioni proračun (2) za niz fiksiranih tačaka 
faktora snage generatora i za fiksiranu aktivnu snagu generatora PGi. 
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,
,

0

cos cos
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G G i
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Segmenti CoptDopt i DoptAopt, sračunati su sa istim ograničenjima kao AoptBopt i BoptCopt, s tim 
što se umesto dve maksimizacije vrše dve minimizacije kriterijumske funkcije u (1) i (2). 
Optimizacija je sprovedena korišćenjem Python programskog paketa DEAP (Distributed 
Evolutionary Algorithms in Python) Error! Reference source not found., [4]. Ovaj paket 
poseduje modul za optimizaciju kriterijumskih funkcija u formi crne kutije (blackbox 
optimization) pomoću PSO (Particle Swarm Optimization) algoritma. Ovim alatom moguće je 
direktno zadati kriterijumsku funkciju koja se optimizuje (bez analitičkog izraza prvih 
izvoda), kao i nelinearnih ograničenja tipa jednakosti i nejednakosti. 
 
4 REZULTATI PRORAČUNA 
 
Zamenska šema na osnovu koje su vršeni proračuni prikazana je na Slici 3. Pretpostavljena je 
čisto aktivna sopstvena potrošnja agregata koja iznosi PSP=41,3 MW. Na slici su naznačeni i 
tokovi snaga generatora sa indeksom G, tokovi ka mreži (indeks m) i gubici aktivne i 
reaktivne snage na BT-u (indeks γ). 
 

 
 

Slika 3. Zamenska šema na osnovu koje su vršeni proračuni 
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Kao polazno stanje uzet je režim pri kome generator radi sa nominalnom aktivnom snagom 
PG=PGn. Rezultati proračuna cosφm – Um regiona koji obuhvata agregat prikazani su na 
Slici 4. Prikazani su rezultati za slučajeve napajanja sopstvene potrošnje (SP) sa sabirnica 
generatora i napajanja SP sa izvora nezavisnog od generatora. U ovim analiziranim 
slučajevima prenosni odnos BT-a je fiksiran na neutralnu poziciju (t=t0). 

 
Slika 4. Rezultati proračuna cosφm – Um karakteristike za osnovno stanje sa i bez sopstvene 

potrošnje, za slučaj neutralne pozicije otcepa 
 
Sa Slike 4 jasno se zaključuje da analizirana kombinacija generatora i transformatora pri 
nominalnoj aktivnoj snazi generatora ne zadovoljava Pravila o radu, bez obzira odakle se 
napaja SP. U slučaju da se sopstvena potrošnja napaja iz izvora nezavisnog od generatora, 
cosφm – Um karakteristika obuhvata manji opseg po x-osi, jer se dodavanjem aktivne snage SP 
smanjuje rezultujući faktor snage. 
 
Na Slici 5 dati su rezultati proračuna za slučaj nezavisnog napajanja SP, sa uvažavanjem 
mogućnosti promene prenosnog odnosa BT-a. Uočava se da promenljivi prenosni odnos 
transformatora proširuje mogući region rada po vertikalnoj osi približno ± 0,03∙Um, upravo 
koliko iznosi promena prenosnog odnosa promenom otcepa.  

U
m

 [r
.j.

]

 
Slika 5. Rezultati proračuna cosφm – Um karakteristike za osnovno stanje bez sopstvene 
potrošnje, za nominalni prenosni odnos (t0) i promenljivi prenosni odnos (t = t0 ±3 %) 

B1, opt 

A1, opt 

C1, opt 

D1, opt 

B2, opt 

A2, opt 

C2, opt 

D2, opt 
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Analizom rezultata sa Slike 4 i Slike 5, uočava se da promena prenosnog odnosa BT-a 
translira cosφm – Um region jedinice po vertikalnoj osi. U slučaju da BT ima mogućnost 
promene položaja otcepa, ovaj region se širi u skladu sa promenama prenosnog odnosa za 
svaku od pozicija. Dalje, gubici reaktivne snage na BT-u negativno utiču na faktor snage u 
induktivnom režimu rada generatora, te je za cosφGn=0,85 nemoguće zadovoljiti Pravila o 
radu čak i sa čisto aktivnom sopstvenom potrošnjom, koja u ovom slučaju iznosi 0,118∙Pn.  
 
U ovom radu analiziran je termo blok, koji ima značajnu SP u odnosu na hidro jedinice. 
Međutim, u Pravilima nisu definisani posebni uslovi za termo i hidro jedinice po pitanju 
regulacije napona, te se u cilju generalizacije zaključaka, na dalje tretiraju slučajevi bez SP, tj 
slučajevi u kojima se SP napaja iz nezavisnog izvora. Kako bi se utvrdili parametari koji 
najviše utiču na cosφm – Um region jedinice, analizirani su slučajevi: 

• Promene napona kratkog spoja BT-a; 
• Potiskivanja aktivne snage generatora; 
• Povećanja prividne snage generatora i BT-a sa povećanjm maksimalne struje pobude. 

 
Na Slici 6, prikazani su rezultati proračuna cosφm – Um regiona analizirane jedinice za 
različite vrednosti napona kratkog spoja (uk): 10 %, 12 % i 14 %. Površina koju zahvata 
region u analiziranim slučajevima se ne menja značajno. Za veće vrednosti uk, region se 
pomera udesno uz blagu rotaciju u smeru obrnutom kretanju kazaljke na satu. Položaj sklopke 
BT-a je fiksiran na neutralnu poziciju. Jasno je da se varijacijom uk ne dobija značajno 
poboljšanje u odnosu na zahteve Pravila. 

U
m

 [r
.j.

]

 
Slika 6. Rezultati proračuna cosφm – Um karakteristike za osnovno stanje bez sopstvene 

potrošnje za različite vrednosti napona kratkog spoja BT-a 
 
Sledeći analiziran slučaj je potiskivanje aktivne snage turbine. Za dobijanje maksimalne 
vrednosti aktivne snage pri kojoj su zadovoljena Pravila, aktivna snaga je, počevši od 
nominalne, smanjivana u malim koracima dok se ne dostigne tražena vrednost. Na ovaj način 
se došlo do vrednosti od 308 MW, što je 12 % manje od polazne vrednosti (350 MW). Na 
Slici 7, prikazane su cosφm – Um karakteristike sa smanjenom aktivnom snagom agregata, bez 
SP za različite vrednosti prenosnog odnosa BT-a. Zelenom linijom su prikazani rezultati za 
BT sa postojećim prenosnim odnosom sa tri položaja regulacione sklopke (neutralni položaj i 
±3%). U induktivnom režimu za visoke napone, cosφm – Um karakteristika blago seče 
karakteristiku definisanu Pravilima. Promenom prenosnog odnosa moguće je zadovoljiti 
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Pravila, što je prikazano na Slici 7 plavom linijom gde su prikazani rezultati za BT sa 
prenosnim odnosom 414/22 kV/kV. 

cos m

0.85 cap 0.9 cap 0.95 cap 1 0.95 ind 0.9 ind 0.85 ind 0.8 ind 0.75 ind
0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2
potiskivanje P, t 0=410/22 kV/kV

potiskivanje P, t 0,2=414/22 kV/kV

zahtev Pravila

 
Slika 7. Rezultati proračuna cosφm – Um karakteristike sa smanjenom aktivnom snagom 

agregata, bez SP za različite vrednosti prenosnog odnosa BT-a 
 

U cilju dobijanja vrednosti minimalnog povećanja prividne snage generatora i maksimalne 
struje pobude, pri kojoj su zadovoljena Pravila, prividna snaga generatora i BT-a su, počevši 
od svojih nominalnih vrednosti, povećavani u malim koracima dok se ne dostignu tražene 
vrednosti, pri čemu su usvojene sledeće pretpostavke: 

• Generator je opterećen sa nominalnom aktivnom snagom turbine (u ovom slučaju 
350 MW); 

• Vrednosti nominalne prividne snage generatora i BT-a su jednake; 
• Sa povećanjem prividne snage generatora, povećava se i granica maksimalne struje 

pobude, tj. ceo pogonski dijagram se skalira sa istim faktorom. 
 
Ovom metodologijom došlo se do vrednosti 467 MVA, što je 13.4 % više od polazne 
vrednosti (411,7 MVA).  

U
m

 [r
.j.

]

 
Slika 8. Rezultati proračuna cosφm – Um karakteristike sa povećanom prividnom snagom i 
maksimalnom strujom pobude generatora, bez SP za različite vrednosti prenosnog odnosa 

BT-a 
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Na Slici 8 je prikazana cosφm – Um karakteristika sa povećanom prividnom snagom 
generatora i BT-a, bez SP za različite vrednosti prenosnog odnosa BT-a. Zelenom linijom su 
prikazani rezultati za generator sa prenosnim odnosom BT-a 410/22 kV/kV. U induktivnom 
režimu za visoke napone, cosφm – Um karakteristika blago seče karakteristiku definisanu 
Pravilima, te je malim povećanjem prenosnog odnosa (414/22 kV/kV) moguće zadovoljiti 
Pravila, što je ilustrovano na Slici 8 plavom linijom. 

 
5 ZAKLJUČAK 
 
U ovom radu su izvedeni proračuni kojima je ispitana zadovoljenost tačke 4.3.7 Regulacija 
napona iz Pravila o radu prenosnog sistema. Sprovedene su i analize varijacije napona kratkog 
spoja i prenosnog odnosa BT-a.  
Rezultatima je pokazano da tipični generator sa cosφn=0,85 ne zadovoljava Pravila u 
induktivnom režimu, bez obzira na tip i izvedbu BT-a. Pokazano je da smanjenje napona 
kratkog spoja blok transformatora nema veliki uticaj na ispunjenost Pravila, te se predlažu 
uobičajene vrednosti (12 %), pri čemu je potrebno povećati vrednost prenosnog odnosa blok 
transformatora na 414 / Ugn kV / kV 
Izvršeni su računski ogledi u kojima je smanjivana aktivna snaga turbine i povećavana 
prividna snaga generatora. Proračunima je pokazano da je, u uslovima napajanja sopstvene 
potrošnje sa nezavisnog izvora, aktivnu snagu turbine potrebno smanjiti za 12 %, ili 
predimenzionisati generator za 13,4 %.. 
Po saznanjima autora, nijedan generator u EES Srbije nema faktor snage manji od 0,85. Stoga 
je, da bi se zadovoljila Pravila o radu prenosnog sistema, kod postojećih jedinica potrebno: 

• promeniti sve generatore, a prema njima uskladiti i blok transformatore, ili 
• smanjiti aktivne snage na pragu svih agregata. 

Za novonabavljene jedinice, potrebno je predimenzionisati generator (sa faktorom snage 0,85) 
i blok transformator za 13,4%. 
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Abstract— In this paper, the fulfilment of requirements concerning voltage 

regulation, defined in Grid Code of transmission system operator Elektromreza Srbije, 
of a group consisting of a step-up transformer and a generator is analysed. Sensitivity 
analysis on results is performed by the variations of key parameters, like nominal 
power, short-circuit voltage of the step-up transformer. Also, the impact of tap changer 
and auxiliary load is analysed. Therefore, the operation region of analysed group, 
relative to the region defined in Grid Code, is determined, and the guidelines for 
choosing the parameters of new aggregates that satisfy Grid Code requirements are 
proposed. 
 

Key words — High voltage – Reactive power – Power factor – Grid Code 
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Kratak sadržaj — Problem minimizacije gubitaka u prenosnim mrežama, ni kod nas ni u 
svetu nije nov, zbog čega su u proteklim decenijama razvijeni i primenjeni brojni koncepti, sredstva i 
sistemi, a u cilju njihovog smanjenja. Danas kada je okruženje liberalizovano i kada se snaga/energija 
za pokriće gubitaka aktivne snage, kao i obezbeđenje naponsko/reaktivne podrške, nabavljaju na 
tržištu, značaj problematike smanjenja gubitaka je neuporedivo veći.  

Poznato je da nivo gubitaka aktivne snage u visokonaponskim mrežama pre svega zavisi od 
nivoa tokova reaktivnih snaga kroz mrežu i da se smanjenje gubitaka može postići smanjivanjem 
tokova reaktivnih snaga. Da bi se navedeno postiglo, nužno je upravljati naponima čvorova, koristeći 
za to raspoložive  naponsko reaktivne (V/Q) resurse u sistemu.  

Ovaj rad je proizašao iz skorašnje studije koja je rađena za JP EMS. U radu će se ukratko 
prikazati, kako postojeća praksa na ovom polju u svetu, tako i postojeća praksa i V/Q resursi (u 
prenosnom i proizvodnom segmentu) u sistemu Srbije, kao i njihove upravljačke mogućnosti. Na bazi 
analize mogućnosti i ciljeva, definisana je i prikazana arhitektura celovitog hijerarhijskog sistema 
upravljanja naponsko reaktivnim prilikama u sistemu koja, osim respektovanja niza ograničenja, 
omogućava minimizaciju gubitaka snage pa time i asociranih troškova. Predloženi način realizacije 
tehničkog upravljačkog sistema, koji implementira definisanu arhitekturu u našim uslovima, je takođe  
ukratko adresiran u radu. 
 
Ključne reči — naponsko reaktivne prilike, gubici, upravljanje naponima i reaktivnim snagama 
 
 
1 UVOD 
 
Problem minimizacije gubitaka u prenosnim mrežama, ni kod nas ni u svetu nije nov, zbog čega su u 
proteklim decenijama razvijeni i primenjeni brojni koncepti, sredstva i sistemi, a sa ciljem njihovog 
smanjenja. O navedenom se vodi računa još u fazi planiranja i izgradnje sistema/mreže, a posebno u 
periodu operativnog planiranja rada (godina, mesec, dan unapred) i operativnog upravljanja (realno-
vreme). Danas kada je okruženje liberalizovano i kada se snaga/energija za pokriće gubitaka aktivne 
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snage, kao i obezbeđenje naponsko/reaktivne podrške, mora rešavati (nabavljati) tržišno, značaj 
problematike smanjenja gubitaka je neuporedivo veći. Kao ilustracija prethodnog, je i podatak da 
poslednjih nekoliko godina troškovi nabavke energije za pokriće gubitaka u mreži iznose oko 50 
miliona evra godišnje, pa moguća poboljšanja upravljanja putem kojih je moguće smanjivanje 
gubitaka bar za nekoliko %, rezltiraju uštedama od više miliona evra svake godine [1]. 

Poznato je da nivo gubitaka aktivne snage u visokonaponskim mrežama pre svega zavisi od nivoa 
tokova reaktivnih snaga kroz mrežu i da se smanjenje gubitaka može postići smanjivanjem tokova 
reaktivnih snaga. Da bi se navedeno postiglo, nužno je upravljati naponima čvorova, koristeći za to 
raspoložive  V/Q resurse u sistemu (pre svega generatore, baterije kondenzatora, prigušnice i 
transformatore sa promenjljivim odnosom transformacije). To podrazumeva naravno i postojanje 
odgovarajuće reaktivne rezerve na navedenim izvorima/absorberima Q. Odnosno, problem 
smanjivanja gubitaka aktivne snage u prenosnoj mreži se rešava postupcima  i sredstvima regulacije 
napona (i reaktivnih snaga) u toj mreži. Po svojoj prirodi problem je dinamički i kao takav zahteva 
rešenje i podatke u realnom vremenu. 

Dugo godina problem nepoželjnih tokova reaktivne snage kroz prenosnu mrežu se rešavao kroz 
propisivanje u konekcionim pravilima ''prihvatljivog'' faktora snage (cosφ) potrošača, kao i putem 
kompenzacije (lokalnom proizvodnjom) reaktivne energije potrošača u distribucijama ali i onih 
direktno priključenih na prenosnu mrežu. U toj oblasti postoji značajan progres, koji omogućava ne 
samo regulaciju napona u tačkama predaje prenos-distribucija, već i regulaciju njegovog kvaliteta 
(posebno dinamička regulacija napona velikih industrijskih, obično direktnih potrošača). 

Na bazi sprovedenog pregleda i analize prakse regulacije napona i reaktivnih snaga u prenosnoj mreži, 
kao i na bazi sličnih istraživanja datih u literaturi može se zaključiti da u brojnim zemljama u svetu, 
pri čemu Evropa ostaje lider, elektroprivrede pokazuju nameru ka unapređenju postojećih sistema 
regulacije napona, i to u pravcu implementacije centralizovanih ili hijerarhijskih sistema upravljanja 
napona i reaktivnih snaga.  

Sa druge strane, stanje u Srbiji u ovom domenu je okarakterisano, kako ne zanemarljivim gubicima u 
prenosnom sistemu (poslednjih godina na nivou od oko 1000 GWh godišnje), tako i pogoršanim 
naponskim prilikama (u pojedinim delovima sistema, periodima godine i dana, posebno), posebno 
nekoliko poslednjih godina. Navedeno je verovatno i uticalo na JP EMS da pokrene nekoliko studija iz 
ove oblasti. Rezultati jedne od njih [2] se detaljnije prikazuju u ovom radu. 

U nastavku rada, u odeljku 2 se kratko prikazuju osnovni koncepti upravljanja naponima i reaktivnim 
snagama koji se koriste u svetu, dok se u odeljku 3 opisuju praksa (i povezani problemi) upravljanja 
naponsko reaktivnim prilikama u Srbiji, kako u resursnoj tako i u informaciono upravljačkoj ravni. 
Centralni deo rada sadrži prikaz koncepta predloženog sistema upravljanja naponom (V) i reaktivnim 
snagama (Q) u EES Srbije, odnosno opis njegove arhitekture i funkcionalnog obuhvata. U nastavku je 
adresiran način uvođenja novog sistema, dok su na kraju zaključci i korišćena literatura. 

2 KONCEPTI UPRAVLJANJA NAPONOM I REAKTIVNOM SNAGOM-STANJE U SVETU 
 

Posmatrano u vremenskoj ravni tri perioda su od interesa, planiranje razvoja sistema/mreže, 
operativno planiranje rada i sam operativni rad (u realnom vremenu). Pitanje gubitaka se postavlja u 
svakom od njih. U periodu planiranja razvoja sistema se biraju osnovni parametri mreže i njenih 
elemenata. Sa aspekta gubitaka poseban značaj ima izbor naponskog nivoa mreže, ali i njena 
topologija. Posledično, izbor i dimenzionisanje osnovne opreme (npr. preseci užadi dalekovoda) imaju 
(dugo)trajni uticaj na nivo gubitaka.  

U periodu operativnog planiranja rada sistema se sprovode aktivnosti planiranja rada na horizontu 
godine dana, sedmice i dana (obično dana unapred). U periodu dominacije vertikalno integrisanih 
energetskih kompanija, postojala je značajna programska podrška za optimizaciju planiranih režima, 
pre svega u domenu planiranja proizvodnje hidro i termo agregata elektrana. Sa promenom paradigme, 
i pojavom tržišta različitog tipa, sa raznim pravilima i servisima, okolnosti su se značajno usložnile, da 
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ne pominjemo porast neodređenosti u raznim segmentima. U tim okolnostima, za slučaj dominantnog 
modela tržišta snage/energije za dan unapred (D+1, day-ahead) prostor za poboljšanje postoji i on se u 
svetu eksploatiše, pre svega kroz regularnu primenu aplikativnog programskog paketa OPF (Optimal 
Power Flow) tipa u sklopu savremenih SCADA/EMS sistema centar upravljanja. Koriste se različiti 
optimizacioni kriterijumi, ali ovde je od interesa kriterijum minimizacije gubitaka aktivne snage. 
Upravljačke varijable su ograničene (u današnjim tržišnim uslovima) na napon i reaktivnu snagu koju 
poseduju resursi u sistemu sposobni da generišu/apsorbuju reaktivnu snagu.  

Kako se uslovi u sistemu, čak i na horizontu od 24 časa (a da ne govorimo o sedmičnoj optimizaciji), 
menjaju po skoro svim parametrima (potrošnja, proizvodnja, raspoloživost) ranije sračunate optimalne 
veličine napona i reaktivnih snaga, u promenjenim uslovima, neće dati željeni efekat, ili ne bar u 
potpunosti. 

U periodu operativnog rada sistema, tj. u realnom vremenu, iako se na brojne veličine (od uticaja na 
gubitke) ne može uticati u postojećem izgrađenom sistemu, sistem poseduje značajan prostor za 
režimsku optimizaciju. Međtim ''osvajanje'' navedenog prostora nije ni jednostavno ni investiciono 
zanemarljivo.  

Resursi koji tipično postoje u sistemima i koji se mogu, kontinualno ili diskretno, koristiti za 
regulaciju napona ( i/ili tokova reaktivnih snaga) su: generatori; sinhroni kompenzatori; šant 
kondenzatori i reaktori (prigušnice); serijski kondenzatori; transformatori sa promenljivim prenosnim 
odnosom i rekonfiguracija mreže (npr. isključivanje nedovoljno opterećenih dalekovoda u doba 
visokih napona, obično noću, leti). 

Osim navedenih tradicionalnih resursa, u poslednje vreme rastući značaj imaju statički kompenzatori 
reaktivne snage (SVC-Static VAr Compensators) i STATCOM (STATCOM-Static Synchronous 
Compensator) uređaji koji uz pomoć komponenata energetske elektronike, omogućavaju brzu, 
jednostavnu i obično kontinualnu regulaciju otočnih izvora/absorbera reaktivne snage (tipa 
kondenzatora i reaktora), tj, dinamičku otočnu kompenzaciju, sa više detalja u [3].  

Tipičan pristup da se aktivne snage tržišno raspodele/balansiraju, a da se naponi, kao lokalne veličina 
''slobodno'' uspostavljaju, mada čest nije idealno rešenje. Praksa eksploatacije brojnih sistema širom 
sveta pokazuje da ograničavanje na lokalnu regulaciju napona, sa ciljem održavanja napona u 
dozvoljenim granicama, pre svega korišćenjem regulatora pobude proizvodnih jedinica i regulacionih 
transformatora tamo gde postoje, a bez njihove koordinacije, u pojedinim slučajevima može dovesti do 
naponskog sloma [4]. Navedenom doprinose, kako ranije neodgovarajuće planerske odluke (npr. 
osnovni parametri generatora), nedovoljan nivo lokalne kompenzacije reaktivne snage potrošača, tako 
i neadekvatne rezerve reaktivne snage i njihova distribucija, kao i nepovoljno planirani režimi, 
uključujući tranzite. Posledice na potrošače i elektroprivredu u takvim slučajevima su značajne i 
uglavnom dokumentovane [5]. 

Napredna rešenja navedenog problema koja se koriste u svetu predstavljaju sisteme upravljanja, 
različitog nivoa sofistikacije, čiji je zadatak regulacija napona i reaktivnih snaga, obično hijerarhijski 
organizovana, uz koordinaciju rada Q/V resursa sistema u realnom vremenu. Gledano na 
konceptualnom nivou postojii nekoliko nivoa regulacije napona i reaktivnih snaga, i to: primarna 
regulacija; sekundarna regulacija i tercijarna regulacija. 

Primarna regulacija napona i reaktivnih snaga se tradicionalno koristi i oslonjena je na generatore, 
njihove pobudne sisteme i pripadne regulatore pobude i napona (AVR-Automatic Voltage Regulator) 
sa ciljem održavanja napona na priključcima generatora ili na priključnim sabirnicama  agregata na 
prenosnu mrežu (tj. na VN strani blok transformatora). 

Sekundarna regulacija napona je u uspešnoj primeni u nizu sistema već više decenija, realizuje se 
zonalno tako što se lokalni uticajni Q/V resursi upravljaju sa ciljem održavanja napona u kontrolnoj 
tački zone. Odnosno sekundarni regulatori ovoga sistema (locirani u regionalnim centrima upravljanja) 
na bazi raspoloživih merenja određuju referentne vrednosti (set-pointe) primarnih regulatora na nižem 
hijerarhijskom nivou (npr. u Francuskoj i Italiji).  
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Tercijarna regulacija napona se nalazi na najvišem nivou hijerarhije, tipično u sklopu SCADA/EMS 
sistema u NDC, i koristeći njegove resurse i funkcionalnost, obezbeđuje referentne vrednosti obično 
napona za sisteme na nižem hijerarhijskom nivou, tj. ulaze u sekundarne regulatore napona 
regulacionih zona/područja ili u pojedinim slučajevima za primarne regulatore napona. Ključna 
aplikacija ovoga nivoa je OPF aplikacija, odnosno njegova Q/V varijanta (VVD-Voltage Var 
Dispatch). Za implementaciju periodično sračunatih optimalnih upravljanja regulator ovog nivoa 
koristi obično sistem za sekundarnu regulaciju napona kao svoju izvršnu infrastrukturu. Navedeno 
upravljanje može da bude izvedeno u ručnom ili automatskom modu ali u tempu procesa (realno 
vreme).  

3 UPRAVLJANJE NAPONIMA I REAKTIVNIM SNAGAMA U EES SRBIJE- 
POSTOJEĆE STANJE  

 
U okviru Studije su razmotreni, osim osnovne regulative (Pravila o radu), tehnički sistemi od interesa 
za QV problematiku (i to u dve ravni: resursnoj i informaciono-upravljačkoj), kako u JP EMS tako i u 
JP EPS. Postojeće stanje u ovoj oblasti u EES Srbije se može sažeto prikazati na sledeći način: u 
sistemu, na svim generatorskim jedinicama, postoji lokalna primarna regulacija napona, AVR 
bazirana; Na nekoliko mesta u sistemu, u toku revitalizacije objekata (HE B.Bašta, TENTA) uvedeni 
su savremeni grupni regulatori reaktivne snage (GRRS). U toku je opremanje i HE Zvornik; U mreži 
se koriste transformatori 110/x kV sa promenljivim odnosom transformacije pod opterećenjem, 
opremljeni sa ARN; Sekundarna regulacija napona (volt/var) nije (skoro) temeljno razmatrana; Mada 
deo informacionih resursa već postoji u NDC (aplikacija VVD, u sklopu Alstom SCADA/EMS 
sistema) ista se do skora nije aktivno koristila u cilju optimizacije režima. 

Dokument Pravila o radu prenosnog sistema [6], odobren od strane AERS-a, sadrži niz značajnih 
odredbi i informacije od interesa za  QV problematiku u EES Srbije. Napon se prevashodno reguliše 
izdavanjem odgovarajućih naloga za generisanje ili apsorpciju reaktivne energije u svim 
generatorskim jedinicama koje su u pogonu, te sinhronim kompenzatorima i statičkim 
kompenzacionim postrojenjima koji imaju ugovornu obavezu za pružanje sistemske usluge regulacije 
napona. Napon se osim generisanjem, odnosno apsorpcijom reaktivne energije reguliše i upravljanjem 
tokovima reaktivne snage u mreži 400 kV, 220 kV, 110 kV, i to promenom pozicija na regulacionim 
transformatorima. 

Nije bez značaja navesti nalaz iz studije Instituta ''N.Tesla'' koji ukazuje na nesklad između zahteva 
navedenih u aktuelnim Pravilima o radu prenosnog sistema i mogućnosti regulacije napona postojećih 
sinhronih generatora u sistemu. Navedeno se odnosi praktično na sve proizvodne jedinice JP EPS u 
sistemu [7]. 
Gledano iz ugla regulacije napona i reaktivnih snaga u prenosnom segmentu JP EMS, od posebnog 
interesa su sledeći elementi: Energetski transformatori (ETR) sa promenljivim odnosom 
transformacije; Teretni menjči (regulacione sklopke) regulacionih transformatora; Automatski 
regulatori napona (ARN); Nadzorno-upravljački sistemi u centrima upravljanja; Nadzorno-upravljačka 
oprema po EE objektima i TK sistem. 

Uočava se da trenutno (februar 2016) u mreži na naponskim nivoima 400, 220 i 110 kV postoji 
ukupno 75 energetski transformator sa promenljivim odnosom transformacije koji su opremljeni 
regulaconom sklopkom. Moguće je uočiti nekoliko stvari. Prvo, da je broj ARN uređaja (28) u mreži 
značajno manji od broja opremljenih regulacionih transformatora (75). Mogući razlog za navedeno je 
da u ranijem periodu izgradnje mreže nije uvažavana mogućnost, kako daljinskog upravljanja 
naponom, tako i lokalnog automatskog upravljanja naponom. Ovome je mogla doprineti i činjenica 
da je niz EE objekata naponskog nivoa 110/x kV (koji poseduju teretne menjače i ARN) tokom 2014. 
godine predat u nadležnost (vlasništvo) ED preduzeća. Drugo, da na nekim mestima gde postoje ARN, 
regulacija nije u funkciji zbog ograničenja koje nameće paralelni rad transformatora. Treće, pozicija 
regulacionih sklopki se uvek  prenosi, i kod ''starih'' i kod ''novih'' TS, u nadređene centre (NDC, 
RDC), preko RTU-a ili preko staničnog računara (njegovog komunikacionog modula), respektivno. 
Korišćeni protokoli su IMP IEC 101, IEC 60870-5-101, IMP 101 Net, ili neki drugi IEC 60870-5- 101 
baziran zavisno od isporučioca lokalnog sistema upravljanja. Četvrto, što se tiče komandovanja 
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regulacionim sklopkama, ono se izvodi, kod ''starih'' TS žičnim putem sa komande, preko ARN (ili 
direktno žično ako nema ARN) do sklopke. Kod ''novih'' TS, komanda na promenu napona se daje sa 
lokalne SCADA-e, korišćenjem protokola IEC 61850, ARN-u, odakle žično do same sklopke. 

Kod novih ARN uređaja mogućnost daljinskog upravljanja (slanje postavnih vrednosti napona iz DC) 
postoji, ali ista za sada nije implementirana. I oni TR/ARN koji postoje i mogu, iako vezani putem 
RTU ili staničnog računara za NDC/RDC, osim nadzora nad položajem regulacione sklopke, ne 
koriste mogućnost daljinskog upravljanja (komandovanja). Odnosno, upravlja se samo lokalno, preko 
lokalne SCADA-e, od strane rukovaoca TS a po nalogu više stojećeg dispečera.  

U nacionalnom dispečerskom centru EMS je skoncentrisana različita informaciono upravljačka i 
komunikaciona oprema (hardver i softver) čiji je zadatak da podržava brojne grupe poslovnih procesa, 
sa detaljima u [2]. Međusobne veze postojećih sistema su prikazane na sl.1. 

 
Slika 1. Međusobne veze postojećih informaciono-upravljačkih sistema u NDC EMS 

U sklopu postojećih aplikacija, sa aspekta QV problematike, poseban značaj imaju aplikacije: 
optimalni tokovi snaga (OPF) i dispečing napona i reaktivnih snaga (VVD). Aplikacija OPF  je 
namenjena studijskoj primeni, tj. operativnom planiranju rada, dok je aplikacija VVD namenjena 
realnom vremenu, tj. u tempu procesa. 

Dispečing napona i reaktivnih snaga je ''real-time'' verzija studijske  OPF aplikacije. Ona se izvršava 
kao deo ''real-time'' mrežne sekvence, koristi samo upravljanja reaktivnom snagom (generatora, 
otočnih kondenzatora i prigušnica) i pozicijom teretnog menjača, i inicijalizuje se rezultatima 
estimatora stanja. Ukoliko estimator stanja nađe narušavanja napona, VVD će pokušati da koriguje 
narušavanja sa minimalnom promenom upravljanja. Ukoliko narušavanja napona nisu nađena, VVD 
će pokušati da minimizira gubitke aktivne snage korišćenjem raspoloživih upravljanja. Rezultati 
aplikacije, nove vrednosti upravljanja se prezentuju dispečerima kao preporuke. 
U elektroenergetskim objektima, kako bi isti bili uključeni u hijerarhijski nadzorno upravljački sistem, 
moraju postojati daljinske stanice (RTU) ili stanični računari sa komunikacionim modulom/funkcijom. 
U pojedinim EE objektima (tipično 400/220, 400/110, i 220/110 kV) gde postoje lokalne SCADA-e, 
postojeći RTU-ovi (ili IED-ovi) su istovremeno izvori podataka i za lokalne SCADA-e (osim za 
nadređene centre).  

Na bazi prethodnog moguće je zaključiti da su: RTU-ovi u objektima prenosnog sistema EMS  
dominantno tipova (AT32, MAX, MAX-SST, RTL...); da je uvođenje uređaja RTU Gateway tipa u 
elektrane EPS-a unificiralo interfejs/protokol prema svim objektima značajnog korisnika prenosne 
mreže; da su IED-ovi u poljima novih i rekontstruisanih TS uglavnom Siemens-ovi; od 29 objekata 
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koje imaju lokalne SCADA sisteme, u  19 su IMP-ovi sistemi (18 VIEW6000 i 1 VIEW4 ) dok se u 
preostalim objektima nalazi lokalna SCADA Siemens Sicam PAS. Konačno, donošenje i primena 
internog standarda za lokalne sisteme nadzora i upravljanja u EE objektima EMS je doprinelo njihovoj 
funkcionalnoj unifikaciji i pojednostavljenju nabavke. 

Sa aspekta upravljanja proizvodnim resursima, postojeće stanje će se opisati u dve ravni, centralnoj 
(na kojoj se nalazi dispečerskii centar JP EPS) i lokalnoj (nivo elektrane/proizvodne jedinice).  

U segmentu proizvodnje u EES Srbije osnovni naponsko reaktivni resurs su proizvodne jedinice, 
sinhroni generatori različitih jediničnih snaga koji se preko blok transformatora priključuju na VN 
prenosnu mrežu. Osim osnovne energetske opreme, u ovom segmentu je za ovu studiju od interesa i 
neophodna regulaciono upravljačka oprema, i to: Automatski regulatori napona/pobude (engl. AVR-
Automatic Voltage Regulator) generatora; Grupni regulatori reaktivne snage i sistemi upravljanja 
agregatima (engl. DCS/PLC) i elektranama (SCADA). Moguće je zaključiti da samo na manjem broju 
elektrana/jedinica (TENT A, TENT B, Đerdap1) ''pogonska karta'' agregata postoji u e-obliku, kao 
funkcija u sklopu sistema upravljanja agregata sa informacijom iz realnog vremena. 

Automatskim regulatorima napona su opremljeni svi generatori priključeni na prenosni sistem. 
Njihova osnovna namena je automatsko održavanje napona na priključcima generatora (ili na VN 
krajevima blok transformatora) na željenoj (zadatoj) vrednosti koja mora biti u dozvoljenim 
granicama,  a u realnim, stalno promenljivim uslovima rada generatora/agregata u mreži. 

Grupni regulator napona/reaktivne snage elektrane vrši grupnu regulaciju napona/reaktivne snage u 
elektranama sa više agregata. Agregati mogu biti grupisani posebno, u zavisnosti od toga kako su 
priključeni na električnu mrežu. Svaka grupa agregata reguliše se nezavisno. Danas, savremeni grupni 
regulatori reaktivne snage elektrane, realizovani u digitalnoj tehnologiji, postoje u HE B.Bašta, a biće i 
u HE Zvornik posle revitalizacije koja je u toku. Navedeni grupni regulatori (tipa GRRS, [8]) su 
realizovani u digitalnoj tehnologiji i integrisani sa sistemom upravljanja agregata i elektrane.  

Od skora je i elektrana TENT A opremljena savremenim digitalnim GRPRS [9], i koji je povezan sa 
NDC kome u realnom vremenu šalje podatke o raspoloživoj minimalnoj, maksimalnoj i trenutnoj 
reaktivnoj snazi elektrane na sabirnicama 220 kV i 400 kV.  

  

3 MINIMIZACIJA GUBITAKA I UPRAVLJANJE NAPONOM I REAKTIVNOM SNAGOM  
 
3.1 Arhitektura sistema upravljanja 
 

U svrhu smanjenja gubitaka u prenosnom sistemu mora postojati odgovarajući sistem za upravljanje 
naponima i reaktivnim snagama. Koncept rešenja predloženog sistema upravljanja naponima i 
reaktivnim snagama, a sa  ciljem minimizacije gubitaka aktivne snage, se opisuje u nastavku.  

Predloženi koncept rešenja ciljnog upravljačkog automatizovanog sistema Q/V regulacije u EES 
Srbije mora uvažavati, ne samo postojeće Q/V resurse u sistemu, nego i postojeću informaciono 
upravljačku opremu, kako u objektima za proizvodnju i prenos, tako i u centrima upravljanja. Autor je 
stao na stanovište da u koncept rešenja osim postojećih Q/V resursa uključi i one potencijalne (npr. 
ručno upravljani otočni kompenzacioni (L, C) uređaji, SVC uređaji i dr.). 

U tom smislu predlaže se, kao ciljna, realizacija jednog hijerarhijskog, tronivojskog sistema 
upravljanja naponom i reaktivnom snagom u EES, gde se upravljanja na svakom od nivoa (NDC, 
RDC, elektrane) generišu i implementiraju u tempu procesa (realnom vremenu) za dati nivo. Navedeni 
sistem je (u slučaju tronivojskog sistema, tzv. Alternativa 1) komponovan od tri superponirana (pod) 
sistema, i to: Primarne regulacije napona (PRN), Sekundarne regulacije napona (SRN) i Tercijarne 
regulacije napona (TRN). 
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Ovi podsistemi su po dejstvu superponirani a po položaju međusobno ugnježdeni, gde je 
"donji"/unutrašnji podsistem (PRN) i najbrži, jer ima zadatak da održava lokalne brzo promenljive 
veličine na generatoru (i drugim resursima) sa sekundnom dinamikom.  

Sistemi na višim nivoima (SRN i TRN), koji se implementiraju u RDC i NDC respektivno, deluju 
sporije, jer je njihov osnovni cilj upravljanje "niže stojećim" podsistemima, koordinacija i uvažavanje 
ograničenja i postavljenih ciljeva na nivou sistema. Sistemi SRN i TRN su sistemi sa minutnom (reda 
1-5 min) i časovnom (od 15 min do nekoliko časova) dinamikom, respektivno.  

Upravljani Q/V resursi, u sklopu ove arhitekture (koja predstavlja Alternativu 1), su generatori u 
elektranama i (u budućnosti možda) uređaji SVC tipa, koji sa obzirom na svoje dinamičke 
karakteristike pripadaju nivou primarne regulacije napona. Na nivou sekundarne regulacije trenutno 
postoje samo regulacioni transformatori OLTC tipa, a njima se mogu u budućnosti priključiti otočni 
kompenzacioni (L, C) uređaji, fiksni ili promenjljivi u koracima, obično sa manuelnom (daljinskom) 
komandom. Globalna arhitektura predloženog sistema upravljanja je prikazana na slici 2. 

 
Slika 2 Globalna arhitektura predloženog sistema upravljanja naponom i reaktivnom snagom 

EES (Alternativa 1) 

Imajući u vidu lokalnu prirodu napona, kao i teškoće prenosa reaktivne snage na veća rastojanja, 
predlaže se korišćenje zonalnog koncepta, koji prevazilazi ograničenja koncepta koji bi regulisao 
svaki čvor (sabirnice VN mreže) posebno. Osim veće dimenzionalnosti osnovno ograničenje 
navedenog alternativnog koncepta može biti u odsustvu odgovarajućih generatora koji bi imali 
vezu/uticaj na svaki čvor. Zonalni koncept podrazumeva "teritorijalnu" podelu mreže na zone (bez 
preklapanja) koje se odvojeno (ali koordinirano) upravljaju tako što se u izabranoj kontrolnoj tački 
(KT) u svakoj zoni održava željeni (referentni) napon korišćenjem Q/V resursa koji su lokalni za tu 
zonu, tj. sa uticajem na napon u KT zone. Izbor KT i sa njima povezanih resursa je poseban studijski 
problem, baziran na korišćenju teorije osetljivosti, i isti je obično predmet narednih projektnih koraka. 

U sklopu definisane hijerarhije, sa najvišeg nivoa (tercijarne regulacije) se zadaju referentne vrednosti 
napona za kontrolne tačke zona, dok se sa nivoa zonalnih regulatora (sistem sekundarne regulacije 
napona i reaktivnih snaga) definišu referentna upravljanja za resurse najnižeg (primarnog) nivoa.  
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Sa ovoga nivoa (TRN) se generišu upravljački zahtevi za Q/V resurse čiji je odziv sporiji (minuti), tj. 
u ravni SRN. To su pre svega regulacioni OLTC transformatori, ali i potencijalni (budući) otočni 
kompenzacioni (L, C) uređaji. 

Sistem sekundarne regulacije napona na bazi zahteva sa višeg nivoa (indirektno) upravlja naponima 
kontrolnih tačaka zona tako što deluje na resurse nižeg (primarnog) nivoa a putem upravljačke opreme 
u elektrani. 

Imajući u vidu navedeno moguće je sekundarni Q/V regulator implementirati u RDC, a za zone u 
njegovoj nadležnosti, što u svetu nije retko rešenje. Ove zone su određene ranije u off-line studijama, 
međutim ova predefinisanost ima nedostatak da ne obuhvata promene koje se vremenom dešavaju u 
mreži, što za posledicu može imati neželjenu interakciju među zonama. 

 
3.2 Alternativna rešenja 

Gledano iz ugla broja nivoa upravljanja moguć je i hijerarhijski dvonivojski pristup, prikazan na 
sl.3 (tzv. Alternativa 2), gde postoji nivo upravljačkog centra (NDC sa TRN) i nivo EE objekata 
(elektrana ili TS), na kome se nalaze Q/V resursi, koji se odazivaju sa bržom (PRN), npr. generatori 
(ili SVC možda u budućnosti), ili sporijom dinamikom (karakterističnom za sekundarnu regulaciju), 
npr. OLTC transformatori i eventualno otočni kompenzacioni uređaji u perspektivi. Kao i u prethodnoj 
alternativi, sa najvišeg nivoa (TRN) se generišu upravljački zahtevi, kako za za Q/V resurse čiji je 
odziv sporiji (minuti), tako i za one najbrže (pre svega generatori za današnje uslove), na nivou PRN.  

Resursima sa sporijom dinamikom, pre svega regulacioni OLTC transformatori, ali i potencijalni 
(budući) otočni kompenzacioni uređaji, se upravlja na isti način kao i u prethodnoj alternativi. U NDC 
proračunate optimalne vrednosti prenosnog odnosa (pozicija teretnog menjača) regulacionih 
transformatora se prosleđuju kao referentne  vrednosti u TS sa OLTC. Razlika je u načinu upravljanja 
generatorima tj. resursima u sklopu PRN. Njima se upravlja direktno iz NDC sa nivoa TRN, putem 
prosleđivanja referentnih (set-points) vrednosti napona generatora (na strani VN) za lokalne sisteme 
automatske regulacije (GRRS/AVR) u elektranama. 

 
Slika 3 Globalna arhitektura predloženog sistema upravljanja naponom i reaktivnom snagom 

EES (Alternativa 2) 

U okviru ovog projekta, predlaže se koncept koji predviđa postojanje sistema za tercijarnu regulaciju 
napona i reaktivne snage, koji treba da ima komponentu koja omogućava minimizaciju gubitaka 
aktivne snage. Poželjno je da se proces optimizacije izračunavanja upravljanja sprovodi kontinualno, 
automatski na bazi realnih merenja prikupljanih u NDC od strane postojećeg SCADA/EMS sistema.  
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Sprovođenje sračunatih optimalnih upravljanja može biti različita, zavisno od brojnih tehničkih i 
operativnih ograničenja, sa faznim razvojem od ručnog do poluautomatskog i eventualno automatskog 
dejstva. Navedeni, moguće duži prelazni period, se efikasnije sprovodi ako na sekundarnom nivou 
postoji odgovarajući automatski sistem SRN (PRN je po definiciji automatska i dostupan). 
U sklopu predloženog podsistema tercijarne regulacije napona, aplikacija VVD ima centralno mesto 
za slučaj rešavanja problema minimizacije gubitaka (videti sliku 4). Mada se u osnovi radi o istoj OPF 
aplikaciji, predviđeno je njeno korišćenje u dva režima, kao i u različitim modovima (implementacije 
upravljanja). Potrebni režimi korišćenja aplikacije su: operativno planiranje, obično za dan unapred i 
operativno upravljanje u realnom vremenu. 

Ova aplikacija generiše Q/V upravljanja sa ciljem regulacije napona u sistemu. Treba da se izvršava 
kao deo "real time" sekvence mrežnih aplikacija. Osim aktuelnog modela sistema, posredstvom 
estimatora stanja aplikacija dobija podatke o aktuelnom stanju. Generisana upravljanja, zavisno od 
moda rada, se mogu implementirati, ili manuelno, putem lanca SCADA-RTU u objektu sa resursima, 
ili automatski na isti način (SCADA-RTU). Konačno, moguć je samo informativni mod rada u kome 
dispečer procenjuje da li su iz aplikacije dobijena upravljanja poželjna i šta dalje sa njima. 

 
Slika 4 Ciljna arhitektura podsistema za tercijarnu regulaciju napona (u alt. 1) 

Zavisno od kriterijumske funkcije aplikacija treba da: minimizira gubitke aktivne snage u sistemu; 
koriguje niske ili visoke napone; ograničava velike ili česte promene upravljanja. Korišćeni metod 
optimizacije treba da bude kao i onaj koji se koristi u studijskom režimu. 

Kao i u slučaju studijske primene, aplikacija treba da koristi sledeća upravljanja: referentna vrednost 
regulatora napona (VN) generatora; pozicije regulacione sklopke regulacionih transformatora u 
TS;stanje uključenosti eventualnog šant kapaciteta ili prigušnice; referentna vrednost naponskog 
regulatora eventualnog šant kondenzatora ili prigušnice koji ima mogućnost regulacije. 

Kao i u slučaju studijske primene, aplikacija treba da uvažava postojeća ograničenja na reaktivnu 
snagu generatora prema pogonskoj karti agregata; reaktivnu snagu kondenzatora i prigušnice; napon 
sabirnica i pozciju regulacione sklopke regulacionih transformatora 

Kako bi se uskladila upravljanja po hijerarhijskim nivoima, periodičnost izvršavanja ove (RT) 
aplikacije mora biti ređa, npr. na 15 ili 30 min. Konačno, sistem mora imati povratnu informaciju o 
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tome da li je prethodno upravljanje implementirano ili ne, kao i informaciju o tome da li je Q/V resurs 
još u pogonu ili je izvan pogona. 

Osim navedenih zahteva aplikacija mora posedovati, kako odgovarajući korisnički interfejs, tako i 
interfejse prema "niže stojećim" podsistemima u upravljačkoj hijerarhiji. To se posebno odnosi na 
obezbeđenje prosleđivanja i/ili automatskog upravljanja Q/V resursima. Postojeće stanje u tom 
pogledu je trenutno relativno šarenoliko. Gledano iz funkcionalnog ugla, postojeća OPF/VVD 
aplikacija u sastavu SCADA/EMS sistema u NDC, zadovoljava većinu ovih zahteva i shodno 
deklarisanoj dokumentaciji isporučioca može biti iskorišćena u sklopu budućeg sistema tercijarne 
regulacije napona u sistemu EMS. 

 
4 NAČIN UVOĐENJA 

Način implementacija predloženih racionalnih alternativa u sklopu novog širog koncepta je detaljno 
razmotren u Studiji gde se definiše implementacioni okvir (Plan uvođenja optimizacije električnih 
gubitaka u prenosnu mrežu), odnosno način postupnog, faznog uvođenja predloženog koncepta 
upravljanja u eksploataciju. Navedeno je predmet nekog budućeg rada. 
 
5 ZAKLJUČAK 
 
U radu je razmatrana problematika gubitaka aktivne snage i sa njima povezana praksa upravljanja 
naponima i reaktivnim snagama u sistemu, gde je identifikovan prostor za značajno smanjenje 
gubitaka a kroz unapređenje postojeće prakse i sredstava za Q/V regulaciju. Definisana je arhitektura i 
funkcionalnost novog, hijerarhijskog tro (ili dvo) nivojskog sistema upravljanja naponima i reaktivnim 
snagama u sistemu, koja omogućava minimizaciju gubitaka uz respektovanje brojnih ograničenja. 
Sistem ima fleksibilan i otvoren dizajn koji omogućava uključenje, kako savremenih Q/V resursa (npr. 
tipa FACTS), tako i savremenih ICT rešenja. U pratećoj studiji je detaljno elaboriran način (fazno) 
realizacije i uvođenja predloženog sistema u praktičnu primenu  i dati su (pozitivni) rezultati 
sprovedene tehno-ekonomske analize predloženog rešenja. 
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Abstract—the problem of power losses minimization in the transmission networks, neither in 
Serbia, neither in the rest of the world is new. That’s why during the last few decades, numerous 
concepts, facilities and systems were developed and applied, with the goal of their reduction. 

 
Today in the liberalized environment, when power/energy for active power loss compensation, as 

well as for var/voltage support, has to be purchased on the market, importance of the problem of loss 
reduction is substantially higher. 

 
It is well known that a level of losses in HV networks depends mainly on the amount of reactive 

power flows through the network and consequently that the losses might be reduced by reducing 
reactive power flows. To achieve this it is necessary to control node voltages employing available 
voltage/reactive resources in the system. 

 
This paper is derived from the recent study performed for PE EMS. The paper will shortly present, 

existing practices in this domain worldwide, as well as current practice and volt/var resources (in 
transmission and generation segments) in the power system of Serbia, including their control 
capabilities. Based on capabilities and goals analysis, architecture of the proposed hierarchical V/Q 
control system is presented, which apart from respecting constraints enables minimisation of power 
losses and associated costs. Proposed implementation framework that takes in the account existing 
conditions is also shortly addressed in paper. 

 
 

Key words — voltage reactive conditions, power losses, voltage/reactive power control 
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Kratak sadržaj — U radu će biti dat prikaz dobijenih rezultata sprovedenih analiza 
uticaja promene napona na gubitke u elektrodistributivnoj mreži Velika Plana. Za dati 
konzum raspolagalo se modelom mreže po svim naponskim nivoima (0,4 - 35 kV). To je 
omogućilo detaljan uvid u gubitke po svim elementima i naponskim nivoima. 
Eksperimentalna ispitivanja i merenja sa ciljem utvrđivanja uticaja promene napona na 
tehničke gubitke u distributivnoj mreži sprovedena su na izabranim transformatorskim 
rejonima 10/0,4 kV. Na osnovu rezultata eksperimentalnih merenja određene su statičke 
karakteristike opterećenja, zavisnosti P(U) i Q(U), za izabrano distributivno područje. 
Statičke karakteristike opterećenja implementirane su u programski alat PSS Sincal u 
kome su izvršene analize uticaja promene gubitaka sa promenom napona. 
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1 UVOD 
 
Optimizacija elektrodistributivnih mreža sa aspekta uticaja regulacije napona na gubitke u 
mreži je važna sa gledišta eksploatacije i planiranja. Gubici u sistemu se mogu podeliti u dve 
osnovne grupe: gubici koji ne zavise od opterećenja i gubici koji zavise od opterećenja. Uticaj 
naponskih prilika na gubitke u distributivnoj mreži odražava se na nekoliko načina: 

• kroz efekat promene (smanjenja) tehničkih gubitaka u energetskim transformatorima i 
srednjenaponskim i niskonaponskim vodovima, 
• kroz efekat promene potrošnje energije kod krajnjih korisnika i 
• kroz uticaj na rad distribuiranih izvora energije. 

Mogućnosti za regulaciju napona su sledeće: 
• automatski regulatori napona na energetskim transformatorima 110/x kV koji imaju 
mogućnost regulacije napona pod opterećenjem, 
• promena položaja regulatora napona na srednjenaponskim energetskim 
transformatorima (ET 35/x, x/0,4 kV), 
• primena specijalnih transformatora u srednjenaponskoj i niskonaponskoj mreži i 
• optimalno planiranje mesta priključenja distribuiranih izvora energije. 

Za analize uticaja promene gubitaka regulacijom napona kao eksperimentalni konzum 
izabrano je područje ED Velika Plana. Za ovo područje raspolagalo se modelom mreže po 
svim naponskim nivoima uključujući i 0,4 kV. Sve analize i proračuni vršeni su u 
programskom paketu PSS®Sincal (ver. 11.0). Na sl. 1 dat je geografski prikaz mreže ED 
Velika Plana. Crvenom bojom su obeleženi elementi 0,4 kV naponskog nivoa, plavom bojom 
elementi 10 kV naponskog nivoa i žutom bojom elementi 35 kV naponskog nivoa. 

 
sl. 1: Geografski prikaz mreže na području ED Velika Plana 0,4 - 35 kV 
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Područje ED Velika Plana ima jednu trafostanicu 110/35 kV sa dve instalisane jedinice snage 
po 31,5 MVA. Iz pomenute TS 110/35 kV vodova se napaja osam TS 35/10 kV posredstvom 
šest 35 kV izvoda. Ukupna snaga priključenih kondenzatorskih baterija je 5000 kvar. 
Promenom položaja regulatora napona u TS 110/35 kV vršena su ekperimentalna merenja i na 
osnovu njih određene statičke karakteristike potrošnje i određen uticaj promene napona na 
gubitke. 
 
2 EKSPERIMENTALNA MERENJA 
 
Eksperimentalna ispitivanja i merenja sa ciljem utvrđivanja statičkih karakteristika 
opterećenja i određivanja uticaja promene napona na tehničke gubitke u distributivnoj mreži 
sprovedena su na izabranim transformatorskim rejonima. Ona su se sastojala od promene 
prenosnog odnosa transformatora 110/35 kV u TS 110/35 kV Velika Plana i merenja napona 
na sekundarnoj strani transformatora u paralelnom radu i toka aktivne i reaktivne snage kroz 
transformatore, kao i merenja na transformatorima u tri karakteristična transformatorska 
rejona 10/0,4 kV (jedna TS 10/0,4 kV sa pretežno širokom potrošnjom u ruralnom području, 
druga TS 10/0,4 kV sa koja pretežno napaja komercijalno - administrativnu potrošnju i treća 
industrijska TS 10/0,4 kV). Na sl. 2 je prikazan snimljeni dijagram promene napona na 
sabirnicama 35 kV u TS 110/35 kV Velika Plana, dok su na sl. 3 i sl. 4 prikazani tokovi snaga 
kroz transformatore 110/35 kV u toku 24-časovnog merenja za vršene eksperimente. 
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sl. 2: Dijagram promene napona na sabirnicama 35 kV u TS 110/35 kV Velika Plana u 
toku 24-časovnog merenja 
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sl. 3: Dijagram promene aktivne snage u TS 110/35 kV Velika Plana u toku 24-časovnog 
merenja 
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sl. 4: Dijagram promene reaktivne snage u TS 110/35 kV Velika Plana u toku 24-
časovnog merenja 
 
3 ODREĐIVANJE STATIČKIH KARAKTERISTIKA OPTEREĆENJA I 
IMPLEMENTACIJA U PROGRAMSKOM PAKETU PSS®SINCAL 
 
Na osnovu rezultata eksperimentalnih merenja određene su statičke karakteristike opterećenja, 
zavisnosti P(U) i Q(U). Statičke karakteristike opterećenja po kategorijama potrošnje 
određene su na osnovu merenja u TS 10/0,4 kV u kojima dominiraju kupci iz date kategorije. 
U tom smislu raspolagalo se podacima o kategoriji potrošnje za svakog kupca (domaćinstva, 
komercijalno-administrativna i industrijska potrošnja). Svakom modelovanom opterećenju 
pridružuju se statičke karakteristike opterećenja kategorije potrošnje kojoj dato merno mesto 
pripada. 
Statičke karakteristike promene opterećenja u zavisnosti od napona predstavljene su izrazima 
(1) i (2). 

2
10 2( ) ( ) ( ) ( )pp n n p nP U a P U P U U a P Ua U= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 

(1) 

2
0 1 2( ) ( ) ( ) ( )q n q n q nQ U a Q U a Q U U a Q U U= + ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅+  (2) 

U izrazima (1) i (2) veličine P(Un) i Q(Un) označavaju aktivnu i reaktivnu snagu pri 
nominalnom naponu Un. Treba napomenuti da su opterećenja modelovana po svakom 
mernom mestu srazmerno protekloj energiji za decembar 2013. godine na osnovu iterativno 
procenjenog vremena korišćena energije isporučene kupcima, kao i faktora snage. Parametri 
ap0, ap1 i ap2 predstavljaju relativne vrednosti komponenti aktivne snage sa konstantnom 
snagom, konstantnom strujom i konstantnom impedansom, respektivno. Isto tako parametri 
aq0, aq1 i aq2 predstavljaju relativne vrednosti komponenti reaktivne snage sa konstantnom 
snagom, konstantnom strujom i konstantnom impedansom, respektivno. 
Analizom rezultata merenja ustanovljeno je da je najpribližniji model statičkih karakteristika 
opterećenja linearan model za sve kategorije potrošnje. Kod ovog modela dobijena je 
najmanja suma kvadrata odstupanja u celom opsegu promene napona od maksimalne do 
minimalne vrednosti. Takođe, linearan model realno reprezentuje promenu aktivne i reaktivne 
snage sa naponom na kompletnom opsegu promene napona od maksimalne do minimalne 
vrednosti. U ovom slučaju statičke karakteristike na osnovu kojih je formiran model 
predstavljene su izrazima (3) i (4): 

0 1( ) ( ) ( )pp n nP U Uaa P U P U= ⋅ + ⋅ ⋅
 

(3) 
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0 1( ) ( ) ( )q n q nQ U a Q U a Q U U= + ⋅⋅ ⋅  (4) 

U izrazima (5) i (6) predstavljene su statičke karakteristike aktivne i reaktivne snage kupaca u 
kategoriji domaćinstva. 

( ) 0,106 ( ) 0,8940 ( )n nP U P U U P U= ⋅ + ⋅ ⋅
 

(5) 

2,7473 3,747) (3( ( ) )n nQ U Q U U Q U⋅= + ⋅− ⋅
 

(6) 

U izrazima (7) i (8) predstavljene su statičke karakteristike aktivne i reaktivne snage kupaca u 
kategoriji komercijalne potrošnje. 

( ) ( )0,0177 0,9823 ( )n nP U P U U P U= ⋅ + ⋅ ⋅
 

(7) 

3,5330 4,533) (0( ( ) )n nQ U Q U U Q U⋅= + ⋅− ⋅
 

(8) 

U izrazima (9) i (10) predstavljene su statičke karakteristike aktivne i reaktivne snage kupaca 
u kategoriji industrijske potrošnje. 

0,9386 1,938) (6( ( ) )n nP U P U U P U= + ⋅ ⋅− ⋅
 

(9) 

1,9656 2,965) (6( ( ) )n nQ U Q U U Q U⋅= + ⋅− ⋅
 

(10)
 

 

U prethodnim izrazima P(U) je predstavljeno u kW, Q(U) u kvar, a U u kV. 
U narednom delu teksta na sl. 5 - sl. 7 prikazane su aproksimativne linearne fukcije koje 
predstavljaju statičke karakteristike opterećenja po pojedinim kategorijama kupaca. Punom 
linijom su predstavljene aproksimativne linearne prave, a krugovima stvarne izmerene 
vrednosti aktivne i reaktivne snage kroz transformator u TS 10/0,4 kV u kompletnom opsegu 
promene napona. 
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sl. 5: Aproksimativne krive za određivanje statičkih koficijenata aktivne i reaktivne 
snage za domaćinstva 
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sl. 6: Aproksimativne krive za određivanje statičkih koficijenata aktivne i reaktivne 
snage za komercijalno-administrativnu potrošnju 
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sl. 7: Aproksimativne krive za određivanje statičkih koficijenata aktivne i reaktivne 
snage za industrijsku potrošnju 
Model mreže koji je poslužio kao osnova za potrebne analize formiran je na osnovu merenjem 
određenih statičkih karakteristika opterećenja dobijenih na osnovu rezultata eksperimentalnih 
merenja. Formirani model mreže je verifikovan upoređivanjem izmerenih i proračunom 
dobijenih vrednosti napona, aktivne i reaktivne snage na celom opsegu promene napona od 
maksimalne do minimalne vrednosti u TS 110/35 kV Velika Plana. Dobijeni rezultati su 
prikazani na sl. 8 i sl. 9. Dobijene su približno identične krive za izmerene i proračunom 
dobijene reaktivne snage, dok se neznatne razlike u izmerenim i proračunom dobijenih 
aktivnih snaga mogu pripisati promeni opterećenja usled promene prirodnog konzuma u toku 
eksperimenta. 
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sl. 8: Dijagram izmerene i proračunom dobijene aktivne snage kroz TS 110/35 kV 
Velika Plana 
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sl. 9: Dijagram izmerene i proračunom dobijene reaktivne snage kroz TS 110/35 kV 
Velika Plana 
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4. UTICAJ PROMENE NAPONA NA GUBITKE 
 
Na osnovu formiranog modela, proračunima su određeni gubici snage u konzumu date 
trafostanice 110/35 kV Velika Plana po svim elementima mreže i naponskim nivoima. 
U tab. I i tab. II prikazane su promene ukupnih gubitaka za karakteristične. Oznake u 
tabelama imaju sledeća značenja: 

• PCu, QCu - gubici aktivne i reaktivne snage u bakru ukupno u svim vodovima i 
transformatorima, 

• PFe, QFe - otočni gubici aktivne i reaktivne snage u gvožđu transformatora, 
• Pgub,uk, Qgub,uk - ukupni gubici aktivne i reaktivne snage u mreži po svim naponskim 

nivoima, 
• Qc - reaktivna snaga priključenih kondenzatorskih baterija, 
• Pt, Qt - ukupna aktivna i reaktivna snaga kroz transformatore 110/35 kV (na 35 kV 

strani), 

• [ ] ,
,   100% gub uk

gub uk
t

P
P

P
= ⋅  

• [ ] ,
,   100% gub uk

gub uk
t

Q
Q

Q
= ⋅  

tab. I: Tabela ukupnih gubitaka aktivne i reaktivne snage u maksimalnom godišnjem 
režimu po svim naponskim nivoima 

U         
[kV]

P t          

[kW]
Q t                 

[kvar]
P Cu        

[kW]
P Fe            

[kW]
P gub,uk          

[kW]
Q Cu           

[kvar]
Q Fe           

[kvar]
Q c                 

[kvar]
Q gub,uk          

[kvar]
P gub,uk          

[%]
32.94 33 684 3 075 2 638 270 2 909 3 108 2 961 3 961 6 070 8.64%
33.39 34 139 3 284 2 636 278 2 914 3 108 3 044 4 070 6 154 8.54%
33.86 34 603 3 538 2 633 286 2 920 3 111 3 132 4 186 6 243 8.44%
34.33 35 077 3 837 2 632 294 2 927 3 113 3 221 4 302 6 336 8.34%
34.82 35 562 4 184 2 630 302 2 934 3 118 3 314 4 426 6 434 8.25%
35.32 36 059 4 581 2 630 311 2 942 3 124 3 411 4 554 6 536 8.16%
35.84 36 561 5 032 2 629 320 2 951 3 132 3 511 4 689 6 645 8.07%
36.37 37 088 5 541 2 629 330 2 960 3 141 3 615 4 829 6 758 7.98%
36.91 37 623 6 111 2 631 339 2 971 3 151 3 723 4 973 6 876 7.90%  

tab. II: Tabela ukupnih gubitaka aktivne i reaktivne snage u minimalnom godišnjem 
režimu po svim naponskim nivoima 

U         
[kV]

P t          

[kW]
Q t                 

[kvar]
P Cu        

[kW]
P Fe            

[kW]
P gub,uk          

[kW]
Q Cu           

[kvar]
Q Fe           

[kvar]
Q c                 

[kvar]
Q gub,uk          

[kvar]
P gub,uk          

[%]
33.18 11 405 1 631 334 286 621 405 3 133 4 019 3 538 5.44%
33.63 11 559 1 941 337 294 631 408 3 217 4 129 3 625 5.46%
34.08 11 716 2 299 340 301 642 412 3 302 4 240 3 716 5.48%
34.55 11 877 2 702 343 309 653 417 3 391 4 358 3 810 5.50%
35.03 12 044 3 141 346 318 665 422 3 484 4 479 3 908 5.52%
35.53 12 214 3 637 350 326 678 427 3 580 4 609 4 009 5.55%
36.03 12 389 4 187 355 336 691 435 3 681 4 739 4 116 5.58%
36.55 12 569 4 796 360 345 706 442 3 785 4 877 4 228 5.62%
37.09 12 754 5 466 367 355 722 450 3 892 5 022 4 342 5.66%  

Na osnovu dobijenih procenata gubitaka za karakteristične režime opterećenja u tab. I i tab. II 
mogu se izvesti opšti zaključci. Za režime koji se karakterišu visokim srednjim vrednostima 
opterećenja sa povećanjem napona u mreži smanjuje se procenat gubitaka snage. Kada su u 
pitanju karakteristični režimi sa nižim vrednostima opterećenja situacija je obrnuta. Sa 
smanjenjem napona smanjuje se i procenat gubitaka u mreži. Iz ovoga je moguće odrediti 
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optimalne vrednosti napona kako bi se postigli minimalni gubici u mreži. Analizom dobijenih 
rezultata jasno se vidi da se sa smanjenjem napona u celom opsegu od maksimalne do 
minimalne vrednosti smanjuju i apsolutne vrednosti gubitaka po svim elementima mreže. 
 
5. ZAKLJUČAK 
 
Za režime sa višim opterećenjima povećanje napona doprinosi bržem povećanju ukupnog 
opterećenja u odnosu na povećanje gubitaka, pa se samim tim smanjuje i procenat gubitaka u 
mreži. Dok je u režimima sa nižim opterećenjima smanjenje napona praćeno bržim 
opadanjem apsolutnih vrednosti gubitaka u odnosu na smanjenje ukupnog opterećenja pa se i 
procenat gubitaka snage smanjuje. 
Ono što je neophodno postići da bi se izvršila optimizacija napona u mreži jeste podešavanje 
regulatora napona u TS 110/35 kV na način da podiže napon u trenutku povećane potrošnje, a 
smanjuje kada je potrošnja manja. 
Zaključci prezentovani u ovom radu odnose na model mreže ED Velika Plana i ne mogu se 
generalizovati. Za druge distributivne mreže treba sprovesti zasebna eksperimentalna merenja 
i analize. 



 10

6. LITERATURA 
 
[1] Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električom energijom (Sl. Glasnik RS, br. 

63/2013) 
[2] Zakon o energetici Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 145/2014) 
[3] Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta 

isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom (Sl. Glasnik RS, br. 
2/2014) 

[4] Pravila o radu distributivnog sistema, Centar, decembar, 2009. godine 
[5] Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električnih mreža naponskih nivoa 110 i 

35 kV na području PD Centar, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 2013 
[6] Studija implementacije naprednog sistema daljinskog očitavanja mernih uređaja 

električne energije i upravljanje potrošnjom u odabranom konzumu PD Centar d.o.o. 
Kragujevac, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 2014 

[7] Zakon o efikasnom korišćenju električne energije (Sl. Glasnik RS, br. 25/2013) 
[8] Dalji razvoj elektrodistributivne mreže i izbor srednjeg napona na području EPS - JP 

"Elektrosrbija" Kraljevo, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 2006 
[9] D. Stojanović, V. Kostić, L. Korunović, M. Dočić, "Raspodela troškova gubitaka 

aktivne snage na potrošače distributivne mreže", Treće jugoslovensko savetovanje o 
elektrodistributivnim mrežama - JUKO CIRED, Vrnjačka Banja, 15-18. oktobar 2002, 
Sveska 3, str. 49-54 

[10] Lidija M. Korunović Milica Rašić, Nenad Floranović, Vladica Aleksić, LOAD 
MODELLING AT LOW VOLTAGE USING CONTINUOUS MEASUREMENTS, 
FACTA UNIVERSITATIS Series:Electronics and Energetics Vol. 2 7 , N o3 
September 2014, pp. 455 465 

[11] H. L. Willis, Power distribution planning reference book, Marcel Dekker, 1997 
[12] Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" Studija: Formiranje metodologije za analizu i 

smanjenje rizika eksploatacije 110 kV energetskih transformatora u distributivnoj 
mreži, 2015 



 11

 

 

 

 

 
Abstract— The paper will present the results obtained by analysis of the impact of 

change voltage on power losses in the distribution network Velika Plana. For a given 
consumption we have the network model across all voltage levels (0,4 to 35 kV). This 
give a chance for detailed insight into the losses across all elements and voltage levels. 
Experimental tests and measurements, in order to determine the impact of changing the 
voltage on technical losses in the distribution network, were carried out in selected 
transformer regions 10/0,4 kV. Based on the results of experimental measurements 
static load characteristics, depending on P(U) and Q(U), were specified. Static load 
characteristics are implement and analyse in a software tool PSS SINCAL. 
 

Key words — Power losses, Experimental measurement, Static load characteristics, 
Voltage regulation. 
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Kratak sadržaj — U radu su navedeni i objašnjeni razlozi za osnivanje Regionalnih 
centara za koordinaciju sigurnosti. Sve veći udeo obnovljivih izvora električne energije, 
decentralizovana proizvodnja i sve kraći intervali planiranja tržišta uslovili su TSO-e da 
primene viši nivo koordinacije u upravljanju evropskim prenosnim sistemom.  
 Predstavljena je dosadašnja ENTSO-E metodologija za prognozu adekvatnosti koja se 
vrši za relativno duge vremenske periode. Trenutno je u razvoju metodologija za proračun 
kratkoročne i srednjoročne prognoze adekvatnosti (engleski naziv Short and Medium Term 
Adequacy, skraćeno SMTA) kao jedne od obaveznih funkcija RSC-ija, koja predstavlja 
koordinisanu proveru adekvatnosti za kraće vremenske periode od sezonskih. 
 U radu je opisan Dry run proces proračuna SMTA na ENTSO-E nivou koji je u toku. 
Takođe je dat osvrt na proračun ulaznih podataka Srbije neophodnih za evropsku proveru 
adekvatnosti na nedeljnom nivou koji sprovodi JP EMS. 
 
Ključne reči — Prognoza adekvatnosti, Sigurnost rada, Regionalni centri za 
koordinaciju sigurnosti, Upravljanje prenosnim sistemom 
 
 
1 UVOD 
 
Prema [4] i [5] jedna od funkcija koju treba da sprovode regionalni koordinacioni centri (RSC) je 
procena adekvatnosti. Cilj procene adekvatnosti je provera usklađenosti planirane proizvodnje sa 
prognoziranim konzumom. Do sada je procena adekvatnosti vršena na sezonskom nivou, ali zbog sve 
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veće proizvodnje iz obnovljivih izvora, vrednost ukupnog proizvodnog kapaciteta je neizvesnija i zato 
je potrebno vršiti procenu adekvatnosti za što kraće vremenske intervale. U tom kontekstu Centar za 
koordinaciju sigurnosti SCC je dobio svoju ulogu i uključen je u rad na sprovođenju projekta 
kratkoročne procene adekvatnosti zajedno sa druga dva RSC-a. Proračuni se rade svakog petka za 
sedmicu unapred, za svaki sat. JP EMS se nedavno pridružio procesu i svake nedelje sprovodi procenu 
sedmične adekvatnosti. 
 
2 REGIONALNI CENTRI ZA KOORDINACIJU SIGURNOSTI 
 
Zbog sve većih izazova u transformaciji evropskog elektroenergetskog sistema sa kojima se TSO-i 
(Transmission System Operator) suočavaju, kao što su sve veći udeo obnovljivih izvora električne 
energije, decentralizovana proizvodnja i sve kraći intervali u kojima se planira rad tržišta, na ENTSO-
E nivou doneta je i usvojena odluka da TSO-i implementiraju i primene viši nivo koordinacije u 
upravljanju evropskim prenosnim sistemom. ENTSO-E je 30.09.2014. odobrio dokument [3] gde je 
definisano da su svi TSO-i sinhrone oblasti „Kontinentalna Evropa“ potpisivanjem [4] obavezni da 
pristupe Regionalnim centrima za koordinaciju sigurnosti (Regional Security Coordinator – RSC). 
Kako međuzavisnosti različitih prenosnih sistema u Evropi rastu javlja se potreba da se svi proračuni 
sigurnosti vrše na regionalnom nivou, kroz različite funkcije koje RSC-i trebaju da obezbede TSO-
ima. RSC mogu osnovati TSO-i kao kompaniju, ili preko ugovora između TSO-a u regionu. TSO ne 
mora da bude osnivač RSC-a, što znači da različiti RSC-i, mogu TSO-u da obezbede različite funkcije. 
Zadatak RSC-a je da uočavaju potencijalne opasnosti po sigurnost sistema i daju preporuke, dok 
operativne odluke ostaju u okviru TSO-a. Između RSC-a neophodno je da postoje interoperabilnost i 
koordinacija svih funkcija koje obezbeđuju TSO-ima. Osnovne funkcije koje je ENTSO-E propisao, 
koje moraju da RSC-i  pružaju, su definisane dokumentima [1] i [4] i to su:  
 

1. Validacija individualnih modela mreže/dostavljanje spojenih modela mreže 
2. Koordinisana analiza sigurnosti (uključujući i korektivne mere) 
3. Koordinisani proračun kapaciteta 
4. Koordinacija isključenja 
5. Kratkoročna i srednjoročna prognoza adekvatnosti 

 
Prednosti ostvarene usvajanjem navedenih funkcija su: 
 

• osigurava se geografska pokrivenost i konzistentnost za sigurnosne probleme izazvane 
prekograničnim uticajima, 

• promoviše se efikasnost, 
• pokazuje posvećenost TSO-a da povećaju nivo koordinacije izvan granica predviđenim mrežnim 

kodovima. 
 
Potpisivanjem [4] u decembru 2015. TSO-i su se obavezali da će pomenute funkcije obezbediti od 
RSC-a. Trenutno postojeći RSC-i su CORESO (Brisel), TSCNET (Minhen) i SCC (Beograd) i u toku 
je osnivanje još tri centra, za Baltik, Skandinaviju i za Jugoistočnu Evropu. 
 
3 ENTSO-E METODOLOGIJA ZA PROCENU ADEKVATNOSTI 
 
Procena adekvatnosti je osnovni način utvrđivanja da li proizvodnja električne energije zadovoljava 
zahteve za energijom u određenom vremenskom periodu. Ranije je kao referentna vremenska tačka za 
proračun uzimano vreme vršnog opterećenja. Sa porastom obnovljivih izvora u sistemu pojava 
kritičnih situacija postaje učestalija nezavisno od vrednosti vršnog opterećenja, na primer kada je nivo 
potrošnje nizak, a proizvodnja iz obnovljivih izvora visoka.  
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Pored prognoze zadovoljenja zahteva za energijom, cilj procene adekvatnosti je takođe povećanje 
pouzdanosti rada sistema. Postoji rizik da postojeća forma tržišta električne energije ne može da 
omogući neophodni nivo pouzdanosti u dužem vremenskom periodu, što može da utiče na dostupnost 
pomoćnih usluga. Elektrane na fosilna goriva, koje su glavni izvor električne energije u većini 
zemalja, moraju da smanjuju nivo proizvodnje, zbog sve više promenljivog opterećenja, što izaziva 
njihovu umanjenu rentabilnost. Ove promene su uglavnom izazvane promenom klimatskih uslova na 
časovnom nivou, povećanim angažovanjem obnovljivih izvora električne energije i takođe greškama 
prognoze koje nastaju u procesima planiranja. Eksploatacija obnovljivih izvora energije predstavlja 
izazov sa aspekta upravljanja elektroenergetskim sistemom neke kontrolne oblasti, ali isto tako i sa 
aspekta međusobne koordinacije više TSO-a. Postoji više razloga zbog kojih je potrebno da se procena 
adekvatnosti unapredi. 
 
Da bi procena adekvatnosti bila što tačnija potrebno je uzeti u obzir rezultate proračuna 
prekograničnih kapaciteta (Capacity Calculation), kao značajne faktore koji doprinose balansiranju 
proizvodnje i potrošnje. Razmena energije između različitih kontrolnih oblasti pomaže svakoj 
pojedinačnoj oblasti da održi željeni nivo rezerve, sa smanjenim nivoom internog instalisanog 
kapaciteta i nižim cenama. 
 
Na ENTSO-E nivou objavljuju se dva različita izveštaja prognoze adekvatnosti, svaki u odnosu na 
određeni vremenski period:  
 

• Kratkoročni izveštaj, odnosi se na sezonsku procenu adekvatnosti (ENTSO-E Winter and 
Summer Outlook Reports) i objavljuje se dva puta godišnje (zimski i letnji izveštaj) pre perioda 
definisanih u [5] i u skladu sa članom 8 uredbe Evropske komisije 714/2009.  

• Srednjoročni izveštaj, odnosi se na godišnju prognozu adekvatnosti (ENTSO-E Scenario 
Outlook and Adequacy Forecast) kao deo desetogodišnjeg plana razvoja mreže (Ten-Year 
Network Development Plan) u skladu sa uredbom Evropske komisije 714/2009.  

 
Sva tri pomenuta dokumenta se odnose na procenu adekvatnosti u relativno dugim vremenskim 
intervalima (od šest meseci do deset godina unapred) i kreiraju se na osnovu informacija dostavljenih 
od strane TSO-a bez njihovog međusobnog koordinisanog rada. Ovakve metode nisu bile dovoljne za 
razvoj energetske politike koja je definisana mrežnim kodovima i [4]. 
 
4 KRATKOROČNA I SREDNJOROČNA PROGNOZA ADEKVATNOSTI (SMTA) 
 
Kratkoročna i srednjoročna prognoza adekvatnosti (Short And Medium Term Adequacy – SMTA), 
jedna od funkcija koju će vršiti RSC-i, predstavlja regionalnu proveru kratkoročne/srednjoročne 
adekvatnosti aktivne snage, u skladu sa dogovorenim ENTSO-E metodologijama. Pri proceni 
adekvatnosti u obzir se uzimaju lokalni ulazni podaci i prekogranični prenosni kapaciteti mreže. 
 
Prema [4] regionalna procena adekvatnosti zasniva se na individualnoj proceni adekvatnosti TSO-a u 
skladu sa definisanom metodologijom i preciznim zajedničkim pravilima. Uloga RSC-a je da 
prikupljaju individualne procene TSO-a, vrednosti prekograničnih prenosnih mrežnih kapaciteta i da 
na osnovu toga vrše procenu adekvatnosti (slika 1). U slučaju da adekvatnost nije zadovoljena ili da 
prekogranični kapacitet nije dovoljan, u procenu je potrebno uključiti i analize sigurnosti sa 
predlozima preventivnih i korektivnih mera (Remedial Actions), a prema potrebi i koordinaciju sa 
drugim TSO-ima i RSC-ima. Vremenski horizont procene je nedelju dana unapred. Procena u 
vremenskom horizontu dan unapred se vrši samo ukoliko dođe do promene plana prognoze 
dostavljenih od strane TSO-a ili do promene vrednosti prekograničnih prenosnih kapaciteta u odnosu 
na nedelju dana unapred.  
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Slika 1. Proces kratkoročne i srednjoročne prognoze adekvatnosti 

 
Zajedničko okruženje koje bi se u budućnosti koristilo za razmenu podataka neophodnih za procenu 
adekvatnosti bi bila ENTSO-E OPDE platforma (Operational Planning Data Environment). 
 
Glavni cilj SMTA projekta je razvoj metodologije za procenu kratkoročne i srednjoročne adekvatnosti, 
razvoj alata koji će RSC-ima obezbediti obavljanje ove usluge za TSO-e i razvoj metodologije za 
dostavljanje predloga korektivnih mera koje bi trebalo primeniti u slučaju detekcije neadekvatnosti u 
sistemu, a sve u cilju zadovoljenja adekvatnosti na panevropskom nivou. Kao odgovor na ove zahteve, 
sredinom 2015. godine RSC Coreso koji je vođa SMTA projekta je sproveo anketu među TSO-ima 
Kontinentalne Evrope o podacima koji se šalju za potrebe izrade sezonskih, godišnjih i dugogodišnjih 
izveštaja o adekvatnosti. Do decembra iste godine razvijen je alat za Dry run proces za procenu 
kratkoročne i srednjoročne adekvatnosti za vremenski period nedelju dana unapred. Dry proces traje 
od sredine decembra 2015. godine i u njega su do sada uključeni TSO-i koji su u nadležnosti Coreso-a 
i TSCNET-a, kao i turski TSO-Teias, rumunski TSO-Transelectrica, albanski TSO-OST i EMS. Dry 
run proces je još uvek u toku i zasniva se na metodologiji opisanoj u nastavku. 
 
4.1 Opis Dry run procesa za procenu adekvatnosti na nedeljnom nivou 
 
Alat koji se koristi za Dry run proces baziran je na determinističkom pristupu. Ulazni podaci koji se 
koriste za proračun se dostavljaju od strane TSO-a i to su: 

• Satne vrednosti preostalog kapaciteta (Remainig Capacity)  
• Satne vrednosti prekograničnih prenosnih kapaciteta (Network Transmission Capacity - NTC) 
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Slika 2. Određivanje preostalog kapaciteta (Remaining capacity) 

 
Raspoloživi kapacitet („Available capacity“) se dobija oduzimanjem sume neupotrebljivog 
kapaciteta elektrana i kapaciteta elektrana u remontu od ukupnog proizvodnog kapaciteta, za svaki sat 
u toku dana. Za raspoložive kapacitete posebno se izračunavaju vrednosti za različite tipove elektrana 
kategorisane po primarnim izvorima energije (lignit, gas i hidro), kako bi se kasnije izračunale 
procenjene vrednosti ispada proizvodnih jedinica (slika 2). 
 
Pouzdani proizvodni kapacitet („Reliable capacity“) se dobija kada se od raspoloživog kapaciteta 
oduzmu procenjene vrednosti ispada proizvodnih kapaciteta i kapacitet za usluge sistemske rezerve. 
 
Procenjene vrednosti ispada proizvodnih jedinica („Outages“) dobijaju se množenjem vrednosti 
raspoloživih kapaciteta sa koeficijentima ispada, za svaki tip elektrana posebno. Za koeficijente ispada 
ENTSO-E je preporučio određene vrednosti koje se koriste i pri izradi izveštaja SOAF 2015 
(„Scenario Outlook and Adequacy Forecast”) koje iznose 9% za lignit, 7% za gas i 0% za hidro.   
 
Preostali kapacitet („Remainig capacity“) se dobija oduzimanjem satnih vrednosti konzuma od 
vrednosti pouzdanog proizvodnog kapaciteta za odgovarajući sat. 
 
Svi TSO-ovi učesnici Dry run procesa, dostavljaju vrednosti preostalih kapaciteta svojih kontrolnih 
oblasti na sedmičnom nivou za svaki sat naredne sedmice. NTC vrednosti prenosnih kapaciteta 
direktno se preuzimaju sa ENTSO-E platforme za transparentnost, na koju TSO-ovi postavljaju te 
vrednosti za vremenske horizonte dan unapred, nedelju dana unapred, mesec dana unapred i godinu 
dana unapred. 
 
Princip po kome se vrši procena adekvatnosti se zasniva na sledećim pretpostavkama: 
 

• Svaka kontrolna oblast može imati pozitivnu, negativnu ili nultu vrednost preostalog kapaciteta,  
• Svaka kontrolna oblast čija je vrednost preostalog kapaciteta pozitivna može da izvozi višak 

energije,  
• Svaka kontrolna oblast čija je vrednost preostalog kapaciteta negativna mora da uvozi energiju, 
• Svaka kontrolna oblast može biti tranzitna oblast za prenos energije iz izvoznih kontrolnih 

oblasti u kontrolne oblasti koje imaju negativnu vrednost preostalog kapaciteta, 
• Sve transkacije su ograničene NTC vrednostima. 
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Slika 3. Grafički prikaz Dry run procesa 

  
Osnovna ideja koja je u osnovi algoritma je nalaženje rešenja za eliminisanje potencijalnih 
neadekvatnosti. Moguća rešenja su primena metode minimizacije prekograničnih prenosnih 
kapaciteta, redukcije potrošnje i promene proizvodnje u sistemu. Svaka od pomenutih metoda 
okarakterisana je odgovarajućim težinskim faktorom. Redukcija potrošnje se smatra najmanje 
poželjnom metodom, odnosno okarakaterisana je najvećim težinskim faktorom. Najčešće 
primenjivana metoda bi bila minimizacija prekograničnih prenosnih kapaciteta, dok metoda promene 
proizvodnje nije u planu za skoru primenu.   
 
Kao rezultat procena adekvatnosti dostavlja se izveštaj na sedmičnom nivou za sledeću sedmicu sa 
statistikom dostavljenih vrednosti ulaznih podataka i osvrtom na sate u kojima neke kontrolne oblasti 
ne zadovoljavaju kriterijum adekvatnosti. 
 
Na slikama 4, 5 i 6 prikazani su rezultati proračuna adekvatnosti na evropskom nivou za 22. nedelju 
2016. godine. Na slici 4 prikazan je procenat vremenskih perioda kada se javljaju negativni preostali 
kapaciteti, i sa slike 4 se vidi da adekvatnost nije zadovoljena kod TSO-a Mađarske, Danske, Italije i 
Belgije. U tom slučaju potrebno je da kontrolne oblasti koje imaju pozitivni preostali kapacitet, kao i 
mogućnost izvoza električne energije poprave adekvatnost kontrolnih oblasti koje imaju negativni 
preostali kapacitet. Na slici 5 prikazane su razmene do kojih dolazi prilikom proračuna sa ciljem 
popravke adekvatnosti kontrolnih oblasti kod kojih ona nije zadovoljena iz sopstvenih izvora. Slika 6 
prikazuje stanje posle proračuna, gde se vidi da je adekvatnost zadovoljena za sve vremenske periode.  
 

 
Slika 4. Inicijalni status preostalih kapaciteta 
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Slika 5. Razmene između kontrolnih oblasti sa ciljem zadovoljenja adekvatnosti 

 

 
Slika 6. Status preostalih kapaciteta posle proračuna 

 
 
5 PROCENA SEDMIČNE ADEKVATNOSTI U JP EMS 
 
Proces sedmične procene adekvatnosti, tj. usklađenosti planirane proizvodnje i prognoziranog 
konzuma, od nedavno se sprovodi u JP EMS. Svakog petka se izrađuje izveštaj o adekvatnosti za 
narednu sedmicu, počevši od subote do sledećeg petka. Izveštaj se prosleđuje svim RSC-ima. 
Kompletan proračun se sprovodi u internoj aplikaciji za proračun sedmične adekvatnosti, u koju se 
unose podaci o planiranim zastojima proizvodnih jedinica, odnosno njihovoj planiranoj raspoloživosti, 
i prognoziranim konzumima, na osnovu kojih se proračunavaju preostali proizvodni kapaciteti.   
 
Kod proračuna sedmične adekvatnosti polazi se od izračunavanja planiranih proizvodnih kapaciteta za 
sledeću sedmicu. Proizvođač, odnosno JP EPS, redovno dostavlja usvojene „Godišnje planove 
remonata proizvodnih jedinica“ koji sadrže informacije o planovima remonata proizvodnih jedinica JP 
EPS-a. Ukoliko dodje do promene u planovima angažovanja pojedinih proizvodnih agregata JP EPS je 
u obavezi da dostavi informaciju na osnovu čega se ažuriraju vrednosti raspoloživih proizvodnih 
kapaciteta. 
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Kada je u pitanju prognozirani konzum, u okviru SCADA/EMS sistema postoji „Load Forecast“ 
aplikacija koja prognozira konzum za narednih sedam dana na satnom nivou. Budući da ovim 
vrednostima konzuma nije obuhvaćena teritorija KiM, vrednosti konzuma se uvećavaju koeficijentom 
„Faktor Kosovo Load“ koji je definisan statističkim proračunom. Takođe, vrednosti konzuma se 
umanjuju za vrednost „Load reduction“ koja se dobija merama naponskih redukcija i čija procenjena 
vrednost se može menjati u zavisnosti od sezone. 
 
Kao rezultat proračuna adekvatnosti, dobijaju se proračunate vrednosti za preostali kapacitet za svaki 
dan naredne nedelje na satnom nivou.  
 
Proračunati podaci se dostavljaju u obliku .txt datoteke koja se dobija preko makroa koji je kreirao 
Coreso (Slika 7). RSC-i obezbeđuju centralizovan proračun sedmične adekvatnosti na nivou celog 
ENTSO-E, a rezultat dostavljaju svim učesnicima procesa. 
 

 
Slika 7. Sadržaj fajla koji se dostavlja regionalnim centrima 

 
 
6 ZAKLJUČAK 
 
Sprovođenje proračuna kratkoročne/srednjoročne prognoze adekvatnosti jeste odgovor na aktuelne 
zahteve propisane [4] i [5], ali isto tako i realna potreba koja omogućava pouzdaniji i sigurniji rad 
prenosnih sistema, kako na nivou pojedinih kontrolnih oblasti tako i na širem pan-evropskom nivou. 
Zadatak RSC-ija je da detektuju potencijalne neadekvatnosti TSO-a za koje su nadležni i da u saradnji 
sa RSC-ima i TSO-ima susednih kontrolnih oblasti pronađu način za rešenje neadekvatnosti. Rezultate 
proračuna koriste TSO-i kako bi stekli uvid u stanje adekvatnosti, pre svega svog sistema a i u stanje 
na pan-evropskom nivou. 
 
Kroz opis pripreme ulaznih podataka JP EMS predstavljen je sadržaj podataka koji se koriste u SMTA 
proračunima koje obavlja Coreso kao i format u kome se dostavljaju. Metodologija na kojoj se bazira 
trenutni Dry run proces, a koji služi kao priprema za prikupljanje podataka i vršenje proračuna na 
mnogo složenijem nivou, za sada je vrlo jednostavna i bazirana je na podacima prikupljenim od TSO-a 
a koji se odnose na vrednosti preostalog kapaciteta njihovih prenosnih sistema i vrednosti 
prekograničnih prenosniih kapaciteta. Proračun predstavlja značajan pomak u odnosu na proračune 
koji su vršeni na sezonskom nivou, ali mogu se dodatno unaprediti uključenjem svih TSO-a 
Kontinentalne Evrope kao i uvažavanjem zavisnosti proizvodnje obnovljivih izvora i konzuma od 
klimatskih prilika, koje u najvećoj meri izazivaju neadekvatnost aktivne snage. Takođe nedeljni 
proračuni postaju značajno tačniji uvažavanjem promena do kojih dolazi na dnevnom nivou. 
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The description of present ENTSO-E methodology for adequacy forecast performed at 
relatively long period of time is given. Methodology for short/medium term adequacy 
forecast is currently in development. SMTA is one of the basic RSC functions, and it 
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ  

SUPPLY INTERUPTION RISK MANAGEMENT 
Срђан Суботић∗

, Владимир Илић 
ЈП Електромрежа Србије 

 
Београд, Србија 

 

Кратак садржај 
Управљање ризиком прекида испоруке електричне енергије из преносног система 

заснива се на стандарду ISO 31000 и представља саставни део интегрисаног система 
менаџмента оператора преносног система.  

Управљање ризиком прекида испоруке састоји се од следећих корака који се 
примењују за сваки од објеката корисника преносног система: 

1. прорачун вероватноћe прекида испоруке; 
2. препознавање последицa прекида испоруке; 
3. анализа ризика –  квантификација последица прекида испоруке; 
4. евалуација (мапирање) ризика прекида испоруке; 

Резултат ових активности је одабир скупа критичних објеката корисника преносног 
система за које ће бити примењен последњи корак: 

5. израда предлога мера за смањење ризика. 

Приликом увођења управљања ризиком прекида испоруке извршен је избор 
најефикаснијих мера за смањење овог ризика и томе је прилагођена интерна регулатива 
оператора преносног система. Ове мере доприносе повећању поузданости рада елемената 
система, односно система као целине, а то су пре свега: чешћи прегледи и ремонти, 
увођење мониторинга, модернизација опреме и система, давање приоритета код 
реконструкције и развоја, измена уклопног стања и примена критеријума N-2.  

Као крајњи резултат овог процеса, из горенаведног списка мера издавајају се оне 
које су примењиве за сваки појединачни објекат који је оцењен као критичан са 
становишта ризика прекида испоруке, и те мере постају улаз у процесе система 
менаџмента који се односе на: одржавање опреме, развој преносног система и управљање 
преносним системом. 
                                                
∗ Војводе Степе 412, 11 000 Београд, srdjan.subotic@ems.rs 
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Kључне речи: управљање ризиком, прекид испоруке, преносни систем    

Увод 
Циљ управљања ризицима прекида испоруке електричне енергије је одређивање 

критичних места у преносном систему по питању прекида испоруке и дефинисање 
одговарајућих мера како би се овај ризик смањио на прихватљиву меру. Управљање 
ризиком прекида испоруке из преносног система треба да буде саставни део система 
менаџмента ризицима који се успоставља у ЈП ЕМС. Овај систем биће усаглашен са 
захтевима стандарда ISO 31000 као основним стандардом за управљање ризицима. 

Стандарди управљања ризицима подразумевају спољњи и унутрашњи контекст 
који се мора развити током времена. Спољњи контекст успоставља се на основу 
комуникације и консултација са заинтересованим странама, а унутрашњи на основу 
одговарајуће иницијативе пословодства. Да би се дефинисао унутрашњи контекст морају 
се дефинисати: циљеви управљања ризицима, методологија, овлашћења и одговорности, 
што се уређује интерним актима предузећа. За ове потребе у ЈП ЕМС је током 2015. 
године реализован пројекат ''Управљање ризиком прекида испоруке из преносног система'' 
(у даљем тексту: пројекат) чији резултати су основ за овај рад. 

По теорији управљања ризицима, ризик има три елемента (или фактора): 

1. сам ризични догађај 
2. вероватноћу ризичног догађаја 
3. последицу ризичног догађаја. 

Ризични догађаји који су били предмет пројекта су искључиво прекиди испоруке 
електричне енергије објектима прикљученим на преносни систем, а што ће бити један 
елемент будућег укупног регистра ризика ЈП ЕМС.  

Управљање ризиком прекида испоруке електричне енергије се успоставља на већ 
примењени интегрисани систем управљања квалитетом, заштитом животне средине и 
заштитом здравља и безбедношћу на раду у ЈП ЕМС, који је сертификован у односу на 
захтеве стандарда  ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000.  

Прорачун вероватноћe прекида испоруке 
Као улазни параметри за прорачун вероватноће прекида испоруке користе се 

статистички подаци о испадима далековода и трансформатора из погона и то: фреквенција 
појаве испада на годишњем нивоу и средње време трајања једног испада. Услед 
недостатка довољног броја догађаја за поједине водове и трансформаторе, као улазни 
статистички подаци могу се користити и типске вредности. У циљу узимања у обзир 
географске позиције појединих далековода, као и њихове технолошке специфичности, 
типске вредности се рачунају по категоријама припадности поједином погону преноса и 
напонском нивоу. За трансформаторе, типске вредности су додељене по категорији 
преносног односа. С обзиром да кабловски 110 kV водови нису били у власништву ЈП 
ЕМС, то статистика није ни била вођена за њих. Из овог разлога, за 110 kV каблове 
преузете су типске вредности улазних параметара из литературе. 

Вероватноћа појаве прекида у напајању електричном енергијом рачуната је помоћу 
програмског пакета PSS/e. У сврху прорачуна вероватноће, у програму је имплементирана 
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метода „contingency enumeration“. Услед софтверског ограничења за мале вредности 
вероватноћа, за већи број вероватноћа прекида у напајању добијена је вредност нула, што 
онемогућава еваулацију ризика. Због тога је извршено прилагођење методологије, те су 
апсолутне вероватноће класификоване у релативне износе у опсегу 1-6, а према табели 1: 

                                Табела 1 

апсолутна вероватноћа релативна вероватноћа 
1 < x 6 

0.1 < x ≤ 1 5 
0.01 < x ≤ 0.1 4 

0.001 < x ≤ 0.01 3 
0.0001 < x ≤ 0.001 2 

x ≤ 0.0001 1 

Препознавање последица прекида испоруке електричне енергије 
Како би се препознале последице прекида испоруке електричне енергије, потребно 

је било анкетирати кориснике преносног система, што је делимично урађено у оквиру 
пројекта, а неопходно је и периодично понављати. 

Констатовано је да су последице прекида испоруке разноврсне, а овде ћемо 
набројати само оне које су цењене као најкритичније: угрожено здравље и безбедност 
људи, угрожена животна средина, угрожено функционисање стратешких система у 
држави и материјалне штете. 

Анализа ризика –  квантификација последица прекида испоруке 
За квантификацију последица прекида испоруке електричне енергије су 

искоришћени расположиви подаци из релевантне литературе који финансијски изражавају 
односе последица прекида испоруке између усвојених категорија потрошача: 

• домаћинства 
• индустријски потрошачи 
• комерцијални потрошачи 
• остала потрошња.  

За ове категорије потрошње усвојени су респективно следећи пондери: 5, 25, 60, и 
10. Изузетно је за објекте који су директно прикључени на преносни систем и код којих 
постоји опасност од еколошких последица услед прекида испоруке електричне енергије, 
додељен пондер 100, а за објекте петрохемије пондер 150. 

Као елемент за квантификацију усвојена је и величина објекта. Она је иницијално 
процењена за потребе пројекта на основу одобрене снаге из уговора о приступу 
преносном систему, али је договорено да се већ ове године методологија унапреди и да се 
за ову сврху искористи годишња потрошња електричне енергије.  

Усвојено је да се ризик прекида испоруке за сваки објекат прикључен на преносни 
систем прорачунава на основу следеће формуле:  

R = (Ud·Pd + Ui·Pi + Uk·Pk + Uo·Po) ·Pе·Vpi·K    ...  (1) 
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где су: 
R – ризик прекида испоруке за објекат прикључен на преносни систем 
Ud – процентуално учешће домаћинстава напајаних из објекта 

Pd – пондер за домаћинства 
Ui – процентуално учешће индустријске потрошње напајане из објекта 

Pi – пондер за индустријску потрошњу 
Uk – процентуално учешће комерцијалне потрошње напајане из објекта 

Pk – пондер за комерцијалну потрошњу 
Uo – процентуално учешће остале потрошње напајане из објекта 

Po – пондер за осталу потрошњу 
Pе – електрична одобрена снага објекта или годишња потрошња објекта 

Vpi – релативна вероватноћа прекида испоруке за објекат 
K – коефицијент. 

Током трајања пројекта није било времена за прикупљање података о резервним 
правцима напајања из дистрибутивног система (или из електрана). Да би се ово уважило, 
потребно је у наведену формулу убацити одговарајући коефицијент. Један од предлога је 
да он износи 1 – 100·r, при чему је r процентуални износ потрошње објекта који се може 
напојити преко резервног правца. Ово ће бити преиспитано током имплементације 
процеса управљања овим ризиком. 

Иницијална анализа прекида испоруке показује да на укупан ризик много више 
утиче број повезних далековода него карактеристике потрошње (тј. усвојени пондери), 
иако су они врло потенцирани кроз транспонoвање вероватноће из апсолутних у 
релативне.   

Евалуација (мапирање) ризика прекида испоруке 
Полазна идеја је била да се објекти поделе у две категорије. У прву категорију би 

били уврштени објекти са нижим вредностима ризика, и за њих би важила тренутна 
правила која се односе на планирање развоја, рада, управљање и експлоатацију. У другу 
категорију би били уврштени објекти са вишим вредностима ризика и за њих би се 
размотрила могућност додатних мера, којим би се умањио ризик прекида испоруке 
електричне енергије из преносног система. 

Приликом одређивање граничне вредности ризика између горенаведене 
предложене две групе, имало се у виду да се евентуалне нове мере примене на број 
објеката за које би се могли обезбедити неопходни ресурси. Због тога је урађено 
сагледавање броја објеката са вишим ризиком, у зависности од усвојене границе ризика. 
Ово је приказано у табели 2: 

Табела 2 

ризик већи од 10000 7500 5000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 
број објеката 2 7 14 21 28 41 51 72 104 
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Процењено је да би за почетак требало обухватити око 10% објеката прикључених 
на преносни систем у групу са вишим ризиком, с обзиром на то да примена мера за 
поступање са ризицима захтева додатне ресурсе и трошкове, те је као гранична вредност 
ризика усвојена вредност ризика од 3000, што обухвата 28 објеката наведених у табели 3. 

По броју праваца напајања, горенаведене објекте можемо поделити у три групе: 

• Радијално напајање: Београд 40, Цементара Поповац, Цементара Косјерић, 
Крагујевац 3 и Рудник 3;  

• Двострано напајање: TС НИС, ТС ХИП 2, Београд 6, 7, 28, 32, 36, 38, 
Беочин, Бечеј, Тамнава Западно Поље, Чачак 2, Лозница и Ужице;  

• Три и више праваца напајања:  Београд 5, Топлана Н. Београд, Месер, 
Железара Смедерево, Сирмијум Стил, Тамнава Вреоци. 

Табела 3 

Објекти 110 kV 
%  учешћа категорије 

потрошње  
дом./ком./инд./ост. 

А
пс

ол
ут

на
 

ве
ро

ва
тн

оћ
а 

Ре
ла

ти
вн

а 
ве

ро
ва

тн
оћ

а 

К
ол

ич
ин

а 
по

тр
ош

њ
е 

Ри
зи

к 

ТС Београд 6 43.30 32.60 19.85 4.25 0.13 5 88560 12005 
ТС Тамнава Зап. Поље   100  0.003

2 
3 39659 11898 

ТС Железара 
Смедерево 

  100  0.000
1 

1 90000 9000 

ТС Рудник 3   100  0.92 5 16000 8000 
ТС Беочин   100  0.001

6 
3 26000 7800 

ТС ХИП 2     
100.0

0   
0.000

1 1 77900 7790 
ТС Београд 40 41.25 23.59 34.63 0.53 25.84 6 51340 7679 
ТС Поповац   100  0.22 5 14000 7000 
ТС Тамнава Вреоци   100  0.000

1 
1 67600 6760 

ТС Београд 7 48.32 16.26 34.86 0.56 0.005
3 

3 97590 6131 

ТС Цементара Косјерић   100  2.72 6 10000 6000 
ТС Београд 14 39.68 39.15 17.56 3.61 0.6 5 36625 5535 
ТС Београд 38 62.45 18.20 19.04 0.31 3 6 48850 5520 
ТС Београд 15 43.46 36.06 17.06 3.42 0.43 5 36625 5204 
ТС Београд 2 52.95 19.01 27.60 0.44 3 6 38470 4847 
ТС Београд 28 47.29 31.85 17.27 3.59 0.56 5 36625 4789 
ТС Лозница 46.84 11.33 39.71 2.12 0.15 5 48308 4657 
ТС Београд 32   100  2.35 6 7678 4607 
ТС Крагујевац 3 60 20 20  0.31 5 42892 4289 

ТС НИС     
100.0

0   
0.000

1 1 28000 4200 
ТС Београд 36 57.86 28.20 11.47 2.47 0.29 5 36625 4199 
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ТС Чачак 2 50.00 9.00 38.50 2.50 0.02 4 54941 3906 
ТС Месер   100  0.000

1 
1 38000 3800 

ТС Сирмијум Стил   100  1.57 1 35000 3500 
ТС Београд 5 47.75 25.30 26.44 0.51 0.000

1 
1 13926

4 
3374 

ТС Топлана Н. Београд  37.59 27.94 33.29 1.18 0.000
1 

1 12450
0 

3372 

ТС Бечеј  46.5  39.4 14.2 9.21 6 40427 3298 
ТС Ужице 62.00 23.00 12.00 3.00 0.01 3 54045 3275 

Израда предлога мера за смањење ризика 
У теорији управљања ризицима, могућа су три начина поступања са ризиком: 

• смањење ризика 
• преношење ризика 
• прихватање ризика. 

Због природе организације енергетског сектора и овлашћења оператора преносног 
система, преношење ризика практично није изводиво, већ је неопходно изнаћи мере за 
његово смањење за критичну категорију објеката, док би се за остале објекте применило 
прихватање постојећег нивоа ризика.  

У оквиру пројекта испитивана је примењивост следећих мера за смањење ризика 
прекида испоруке: 

1. чешћи ремонти мање поузданих далековода и постројења 
2. чешћи прегледи далековода и постројења 
3. мониторинг каблова и патролирање кабловским трасама 
4. модернизација заштитних уређаја 
5. повећање поузданости рада далековода (као нпр. заменом порцеланских 

изолатора стакленим) 
6. увођење специјалних заштита и аутоматике (као што су нпр. усмерене 

прекострујне заштите, аутоматско укључење резервног правца напајања...) 
7. давање приоритета за реконструкцију 
8. измена нормалног уклопног стања  
9. давање приоритета у Плану развоја преносног система ради увођења 

додатног напојног правца (примењиво на радијално напајане објекте) 
10. примена критеријума N-2 код покретања интервентних екипа 
11. примена критеријума N-2 у процесу планирања развоја 
12. примена критеријума N-2 у процесу управљања преносним системом 

(коришћењем редиспечинга). 

Првих девет мера је оцењено прихватљивим. За меру број 10 оцењено је да је има 
смисла примењивати је код отежаних погонских прилика (метео-прилике и друго) или 
повећаног ризика прекида испоруке у односу на редовни (одржавање посебних 
манифестација и слично). Мере 11 и 12 су оцењене као јако скупе, и стога су одбачене.  

На основу предложених мера размотрена је сврсисходност примене мера за сваки 
од објеката из табеле 3. У том смислу најважније је напоменути следеће: 
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• поузданост напајања ТС Београд 14, 15, 28, 36 и 40 ће бити значајно 
унапређена увођењем ТС Београд 20, те кабла ТС Београд 5 – ТС Београд 
40.  

• у току су активности на решавању прикључења ТЕ-ТО Панчево, што може 
имати утицај на развој преносног система на потезу који обухвата ТС НИС и 
ТС ХИП 2. 

Број објеката на које се могу применити свака од одабраних мера је дат у табели 4. 

 

 

Табела 4 

Мера Број објеката 
1. чешћи ремонти мање поузданих далековода и постројења 15 
2. чешћи прегледи далековода и постројења 15 
3. мониторинг каблова и патролирање кабловским трасама 7 
4. модернизација заштитних уређаја 6 
5. повећање поузданости рада далековода  13 
6. увођење специјалних заштита и аутоматике  1 
7. давање приоритета за реконструкцију 10 
8. измена нормалног уклопног стања 1 
9. давање приоритета ради увођења додатног напојног правца 5 
10. Примена критеријума N-2 код покретања интервентних екипа 9 

Закључак 
У склопу даљег унапређења управљања преносним системом, а са циљем повећања 

поузданости испоруке електричне енергије из преносног система, пословдство ЈП ЕМС се 
одлучило на пилот пројекат ''Управљање ризиком прекида испоруке електричне енергије''.  

Овај пројекат је испитивао сврсисходност увођења стандарда ISO 31000 у домену 
управљања преносним системом. Као најважнији предуслов овде се појављује дефинисана 
мапа процеса, с обзиром да се препознавање ризика примењује на сваки од појединачних 
процеса. У овом случају, ризик прекида испоруке електричне енергије придружен је 
процесима који осигуравају испуњавање стратешких циљева предузећа – „проактивно и 
поуздано управљање ЕЕС“ односно „квалитетно опративно управљање“. 

Суштина овог пројекта је била да објасни општи концепт поступања са ризицима 
прекида испоруке. Овај пројекат рађен је у складу са основним принципима стандарда ISO 
31000 у делу који се односи на оцењивање ризика и поступање са ризицима. Потребно је 
имати у виду да ЈП ЕМС још увек није имплементирао овај стандард у своју организацију 
рада. Стратешки циљ предузећа је успостављање система за управљање ризицима 
усаглашенoг са стандардом ISO 31000 и његова интеграција у ИМС предузећа, до средине 
2016. године.  

Резултати пројекта су позитивно оцењени. Примећено је велико поклапање у 
препорученим мерама са већ усвојеним плановима реконструкције и развоја преносног 
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система и појединих технолошких целина. Након позитивне оцене резултата пројекта, 
неопходно је било препознати одговарајућа акта ЈП ЕМС које је потребно увести, односно 
допунити и изменити. У том смислу је закључено следеће: 

• Као први корак треба урадити процедуру која би уредила редовну ревизију 
ризика прекида испоруке – саставни део ове процедуре, или пратеће 
упутство би уредило и методологију прорачун ризика прекида испоруке. 

• У Правилнику о одржавању ЕОО треба преиспитати рокове за редовне 
ремонте, прегледе и провере, као и допунске критеријуме за скраћење тих 
рокова, да би се на адекватан начин уважио и критеријум ризика прекида 
испоруке. Осим тога, треба размотрити и димензионисање и опремљеност 
далеководних екипа и надлежних служби. Такође, Правилник о одржавању 
ЕЕО треба допунити посебним одредбама за одржавање каблова 110 kV. 

• Када прорачуни покажу да је ризик прекида испоруке за поједине објекте 
прикључене на преносни систем повећан, неопходно је преиспитати 
одговарајуће Упутство за погон, односно сагледати да ли потребно 
променити нормално уклопно стање, и да ли се поузданост испоруке може 
унапредити увођењем специјалних заштита или аутоматике.  

• Како би се омогућила примена критеријума N-2 код ангажовања 
интервентних екипа, неопходно је прилагодити постојеће Упутство за 
покретање интервентних екипа у делу који се односи на листу догађаја за 
које се ангажују интервентне екипе.  

• И као последње, потребно је донети Методологију за планирање развоја, 
како би се дао основ за давање приоиритета за реконструкцију, 
модернизацију заштитних уређаја и давање приоритета у Плану развоја 
преносног система ради увођења додатног напојног правца. 

   

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Probabilistic Transmission System Planning, Wenyuan Li 
[2] Завршни извештај пројекта ''Управљање ризиком прекида испоруке из преносног 
система'' 
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Abstract:      

Supply interruption risk management is based on ISO 31000 standard and represents an 
integral part of transmission system operator quality management system.    

Supply interruption risk management consists of following steps, which have to be 
applied for each network user substation connected to the transmission system: 

1. Supply interruption probability calculation; 
2. Recognition of supply interruption consequences; 
3. Risk analysis –  supply interruption consequences quantification; 
4. Supply interruption risk evaluation (mapping); 

As a result of these activities, a group of critical network user substation with the highest 
risk is to be defined, in order to apply the very last step: 

5. Proposals of applicable measures to decrease the risk. 

During the introduction of supply interruption risk management process, the most 
effective measures are selected and consequently, internal regulation is adopted. These measures 
contributes to single network element and system operation reliability. These measures are: 
frequent visual monitoring, remote on-line monitoring, frequent maintenance, equipment 
modernization, prioritization for reconstruction and system development, topology measures, 
implementation of security criterion N-2.  

As the final result of the process, the most appropriate measures among aforementioned 
are allocated for each network user substation, assessed as the critical one in the sense of supply 
interruption risk management. Recommended measures thus become an input for several other 
processes, such as: system development, asset management and system operation. 
Key words:   risk management, supply interruption, transmission system    
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Кратак садржај — Оперативно управљање електроенергетским системом Републике 
Србије за изазове поставља разне непредвиђене ситуације које се огледају у испадима 
елемената који врло често могу да прерасту у поремећаје великих размера, и тиме 
угрозе стабилност и сигуран рад електроенергетског система. Поремећај који је 
предмет овог рада десио се у трансформаторској станици која је по готово свим 
параметрима најзначајнија тачка за управљање у реалном времену од стране диспечера 
Националног диспечерског центра. Због тога ће бити описано стање пре и након 
поремећаја, уз детаљан опис деловања заштитних уређаја са хронологијом дешавања. 
Садржај рада ће бити и санирање поремећаја, последице, као и поуке које су производ 
анализе догађаја из наслова рада.  
 
 
 
 
 
Кључне речи: Поремећај, испад, фреквенција, потрошња, високе вредности напона. 
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1   УВОД 
 
Положај трансформаторске станице Обреновац (400/220 kV/kV) се може анализирати са слике 
1. Види се да се географски и електрично налази близу највећег конзума и на делу доминатног 
правца транзита електричне енергије за овај регион Европе. Tо је смер од истока ка западу. Због 
тога што се у њу и у њену непосредну близину стиче производња електричне енергије од 2800 
MW, ова трафостаница представља и главно чвориште у ЕЕС Републике Србије.  Из великог 
броја извода и значаја овог постројења  произашла је шема нормалног уклопног стања за ову 
трафостаницу, таква да су сви изводи распоређени на три главна система 220 kV и два главна 
система 400 kV (постоји и помоћни систем 400 kV). Све наведено наводи и на потребу за 
великим присуством система релејне заштите.  
 

 
Слика 1. 
 
2    ПОРЕМЕЋАЈ 
 
Иако се кроз редовни посао диспечери НДЦ уче и вежбају на тренинг симулатору (DTS) како 
би успешно одговорили на изазове који проистичу од могућих испада елемената ЕЕС, дана 
30.4.2016. дошло је до поремећаја веома великих размера, чија могућност настанка никада није 
разматрана.  
Наиме, дошло је до испада сва три система сабирница 220 kV у ТС Обреновац, и наравно 
деловања заштитних уређаја у већини околних постројења. 
Сигнали деловања заштитних уређаја у околним трансформаторским станицама су били 
следећи: 



 3

- ДВ 220 kV бр. 213/1 у ТС Бајина Башта са сигналима: дистантна заштита 2. степен, земљоспој 
фаза „4“ и „8“, АПУ неуспешно, локатор квара = 107.9 км; 
- ДВ 220 kV бр. 227/2 у ТС Ваљево 3 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, , земљоспој 
фаза „0“ и „4“ и „8“, АПУ успешно, локатор квара = 56 км; 
- ДВ 220 kV бр. 295 у ТС Шабац 3 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, АПУ успешно, 
нема информације о фазама које су биле погођене кваром нити о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 213/2 у ТС Београд 3 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, земљоспој 
фаза „4“ и „8“, АПУ успешно, локатор квара = 32.4 км; 
- ДВ 220 kV бр. 217/1 у ТС Нови Сад 3 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, није било 
АПУ, земљоспој фаза „4“ и „8“, локатор квара = 96 км; 
- ДВ 220 kV бр. 228 у ТС Београд 5 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, није било АПУ, 
земљоспој фаза „4“ и „8“; локатор квара = 47.8 км; 
- ДВ 220 kV бр. 250 у ТС Београд 5 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, није било АПУ, 
земљоспој фаза „4“ и „8“; локатор квара = 46.2 км; 
- ДВ 220 kV бр. 294А у ТС Београд 5 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, није било 
АПУ, земљоспој фаза „4“ и „8“; локатор квара = 55.2 км; 
- ДВ 220 kV бр. 294Б у ТС Београд 5 са сигналима: дистантна заштита 2. степен, није било 
АПУ, земљоспој фаза „4“ и „8“; локатор квара = 69.6 км. 
- ДВ 220 kV бр. 296 у РП ТЕНТ Б: нестанак напона, није било никаквих других сигнала; 
 
Сигнали деловања заштитних уређаја у ТС Обреновац су били следећи: 
 
- ДВ 220 kV бр. 213/1: дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ, нема 
информације о фазама које су биле погођене кваром нити о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 227/2: дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ, нема 
информације о фазама које су биле погођене кваром нити о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 295: дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ, земљоспој фаза 
„0“ и „4“ и „8“, нема података о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 263Б: дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ, земљоспој фаза 
„4“ и „8“, нема података о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 256Б: дистантна заштита 2. степен, искључење, није било АПУ, земљоспој фазе 
„0“, нема података о локатору квара 
- ДВ 220 kV бр. 256А: дистантна заштита 2. степен, искључење, није било АПУ, земљоспој фазе 
„0“, нема података о локатору квара 
- ДВ 220 kV бр. 216 : дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ, нема 
информације о фазама које су биле погођене кваром нити о локатору квара; 
- ДВ 220 kV бр. 213/2: дистантна заштита 1. степен, искључење, није било АПУ , нема 
информације о фазама које су биле погођене кваром нити о локатору квара; 
- ТР 400/220 kV / kV бр. 1: дистантна заштита, искључење, земљоспој фаза „4“ и „8“. 
- ТР 400/220 kV / kV бр. 2: дистантна заштита, искључење, земљоспој фаза „4“ и „8“.   
- ДВ 220 kV бр. 217/1: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
- ДВ 220 kV бр. 228: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
- ДВ 220 kV бр. 250: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
- ДВ 220 kV бр. 294А: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
- ДВ 220 kV бр. 294Б: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
- ДВ 220 kV бр. 296: није било никаквих побуда нити деловања заштитних уређаја; 
 
Колики је обим поремећаја, може се сагледати ако се има у виду да је са мреже испало 1273 
MW производних капацитета, и да је 273 MW била укупна снага конзума који је био без 
напајања електричном енергијом, што се одразило и на регулациони захтев ЈП ЕМС (Слика 2). 
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Слика 2. 
 
Поменуто је изазвало велике промене вредности фреквенције (Слика 3), и напона на свим 
интерконективним далеководима (Слика 4), које су због робусности интерконекције на сву 
срећу брзо амортизоване. 

 
Слика 3. 
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Слика 4. 
Како диференцијална заштита сабирница није реаговала, квар није елиминисан у предвиђеном 
временском року, што је довело до продуженог трајања изузетно ниског напона на крајевима 
генератора који су напајали место квара, па генератори А1 и А2 у ТЕНТ А нису имали услов за 
останак у острвском режиму рада. Генератор А4 у ТЕНТ А  је иницијално остао у острвском 
режиму, али је продужено трајање електрично блиског кратког споја довело до услова да дође 
до залетања турбине и заустављања блока деловањем надбрзинске заштите турбине. Одзиви 
система заштита блокова А1, А2 и А4 били су у складу са пројектованим могућностима 
деловања за случај блиског квара са веома дугим трајањем. Генератори А5 у ТЕНТ А и Б1 у ТЕ 
Костолац Б су због нерегуларног одзива регулатора побуде искључени са мреже деловањем 
електричне заштите од губитка побуде, која делује на искључење генераторског прекидача и 
због тога ови блокови нису остали у острвском раду.    Због тога што је тренутак када се десио 
испад одговарао добу првенствено године, а потом и дана када се у ЕЕС Републике Србије 
бележе највише вредности напона (Велика Субота), због испада генераторских једница, оне су 
још додатно порасле. То је стварало велики проблем преосталим производним капацитетима, 
пре свега најближем, а уједно и највећем - генератору у ТЕНТ Б. Диспечери су због тога хитно, 
уз сагласност суседног оператора преносног система искључили интерконективни далековод 
400 kV Угљевик- Сремска Митровица, како би се смањило натурање реактивне енергије од 
стране NOS BiH, и тиме сачувала стабилност рада поменутог генератора.  
 
 
 
2.1.  Санирање поремећаја 
 
Поремећај је саниран тако што су првенствено сви изводи који нису испали деловањем 
заштитних уређаја искључени, а потом су постепено они пребацивани на систем сабирница, 
који је након прегледа од стране руковаоца оцењен као неоштећен. После детаљне анализе 
деловања заштитних уређаја може се закључити да је оно било коректно али само ако 
искључимо чињеницу да диференцијална заштита сабирница уопште није деловала.  
Функција диференцијалне заштите сабирница се огледа у томе да јако брзо уочи квар на неком 
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од сегмената и да тај систем сабирница (селективно)  ослободи, односно искључи од остатка 
ЕЕС у временском интервалу од највише 100 ms (60 ms).  Тек након детаљнијег сагледавања и 
проналажења самог узрока квара могу се и видети разлози због чега су неки далеководи испали 
у ТС Обреновац а неки не.  
Због еволутивног квара на околним трансформаторским станицама није било услова за 
аутоматско поновно укључење (АПУ), и из тог разлога није било искључења прекидача 
далековода у ТС Обреновац. У оним случајевима када је било АПУ на другом крају вода, 
зaштитa oд укључeњa нa квaр (SOTF) је деловала у ТС Обреновац.  
Као узрок квара је означена птица-кобац, који је изазвао прескок у фази 8 на фазу 4 преко 
портала који се налази између  II и III система сабирница у ДВ пољу 213/1(слика 5). 
 

 
Слика 5.  
 
Сигурно су поменутом допринеле и напонске прилике у тим тренуцима. На диспозиционој 
једнополној шеми постројења (слика 6) је означено место квара. 
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Слика 6. 
 
Уочава се да је ДВ поље 227/2 врло близу места квара, и треба навести да га је циклус АПУ 
вратио у погон да напаја квар. Ипак, потом је зaштитa oд укључeњa нa квaр (SOTF) искључила 
далековод у ТС Обреновац и далековод је остао укључен на једном крају (у празном ходу), што 
је био јасан сигнал да на далеководу нема квара. Овај далековод је искоришћен да се преко 
њега „проба“ систем сабирница који је претходно детаљно прегледан. Због чињенице да су 
испали и далеководи који напајају сопствену потрошњу ТЕНТ А и ТЕНТ Б, највећи приоритет 
је било да се напон поново проследи преко њих ка трансформаторима за напајање сопствене 
потрошње ове две електране.  Генератори бр.1, 2, и 4 у ТЕНТ А су испали из погона услед 
технолошких заштита. Проблем је додатно усложио и испад генератора бр 5 у ТЕНТ А, који је 
на систем повезан преко 400 kV сабирница. Последњим је само генератор број 6 остао у погону 
(Г 3 је био у ремонту у том периоду), што је уз испад Г1 у ТЕ Костолац Б додатно 
закомпликовало ситуацију. На основу праћења токова снаге по интерконективним 
далеководима(слике 7 и 8) види се колико су испади термоблокова, утицали на то да систем 
„повуче“ велики износ електричне енергије из интерконекције. Сви генератори који су испали, 
у наредних 24 сата су се успешно вратили на параметре пре поремећаја без икаквих последица. 
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4     ЗАКЉУЧАК 
 
Искуство које је производ низа догађаја у ЕЕС Републике Србије у претходних неколико 
година, нас наводи на чињеницу да непредвидивост интензитета поремећаја мора довести до 
већих инвестиција у уређаје релејне заштите, пре свега на најбитнијим тачкама система. Једна 
од идеја је концепција са две главне дифернецијалне заштите сабирница. Такође, ЈП ЕМС 
планира израду новог упутства за погон ТС Обреновац где ће се дефинисати уклопна стања 
која ће спречити да дође до испада комплетног постројења 220 kV. ЈП ЕПС планира детаљну 
анализу подешених параметара како би се осигурао правилан одзив генератора у случају 
кварова у преносном систему. Свакако треба наставити са добром праксом која се тиче 
квалитетне обуке диспечера како би и за будуће, нажалост могуће поремећаје одговорили на 
начин који ће очувати поуздан и сигуран рад ЕЕС. 
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OUTAGE OF ALL THREE 220 kV BUS BARS AT SUBSTATION 
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Abstract- Real time operation of Serbian TSO has a lot of challenges and one of them is 
outage of elements which can lead to disturbances of large dimensions, that can endanger 
stability and safe operation of TSO. Disturbance which is considered in this article has 
occurred in substation that has great significance for realtime operation of Serbian TSO. In 
this article we are going to describe state both before and after disturbance, with detailed 
description of operation of relay protection. This article also includes disturbance solving, 
disturbance consequences and things we have learned while dealing with this disturbance.    
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Кратак садржај 

Овај рад односи се на симулацију „острвског“ успостављања  дела ЕЕС око ХЕ Ђердап 
1 након његовог потпуног распада и као такав даје добру слику о утицају активне и реактивне 
снаге потрошње на фреквенцију и напон ЕЕС па сходно томе и о раду турбинског и напонског 
регулатора генератора, као и секундарног фреквентног регулатора, што је, између осталог, 
важан сегмент управљања реалним ЕЕС. Ограничене могућности компензације реактивне 
енергије и уопште проблематика управљања реактивним приликама ЕЕС такође  је нешто што 
се види из овог рада. 

Симулације плана успостављања поменутог дела ЕЕС, показале су да постоји изводљив 
сценарио да се такав план и реализује у случају потребе. 
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1 UVOD  
 

У циљу провере дела Плана успостављања ЕЕС Републике Србије на динамичком 
моделу (прављење острва око ХЕ Ђердап 1), урађено је следеће: 

1. из валидног динамичког модела ЕЕС Републике Србије издвојен је предметни део 
мреже и прилагођен у складу са Планом успостављања; 

2. испитана је стабилност угла ротора генератора који припадају предметном делу 
ЕЕС РС, који се успоставља корак по корак: од иницијалног до коначног стања; 
такође, испитано је како се  понашају напони чворова мреже (како системски тако и 
генераторски), активна и реактивна снага генератора и системска фреквенција (све 
то у односу на усвојена ограничења) у току процеса успостављања ЕЕС; 

3. усвојен је корак за додавање потрошње од по 3 MW, који није превише мали 
(премали корак би продужио време успостављања!) и осигурава да не дође до 
поновног испада; корак од  5MW (који је иницијално узет) показао се као превелики 
са аспекта пробијања доње границе фреквенције (од 49 Hz). Испод ове граничне 
вредности би требало да реагују одговарајући степени подфреквентне заштите, која 
се физички налази на XkV изводима у ТС 110/X kV и која има за циљ да „откачи“ 
део потрошње при сетованим вредностима фреквенције (за наш систем то су 
учестаности мањe или једнакe 49 Hz); за реактивну вредност снаге потрошње узета 
је трећина одговарајуће вредности активне снаге. 

 
Резултат ове анализе је потвдра да постоји варијанта успостављања дела ЕЕС, која 

задовољава узете динамичке и статичке критеријуме норманог рада ЕЕС под разматраним 
околностима, уз одговарајуће претпоставке. 
 
 
2 РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА   

 
 
На почетку овог поглавља важно је напоменути које су референтне вредности усвојене, као 

и то да су добијене на основу Правила о раду преносног система, IEC препорука, подешења 
заштитних уређаја од интереса и података о генераторима из електрана, по принципу 
најстрожијег услова. Усвојене су следеће вредности за дозвољене: 
 

1.   За 400kV напонски ниво:  
      0.95 р.u ≤ u(400 kV) ≤ 1.05 р.u., трајно 
      0.9 р.u ≤ u(400 kV) ≤ 1.1 р.u., до 60мин.  

 
2.   За 220kV и 110 kV напонски ниво:  
      0.9 р.u ≤ u(220kV, 110 kV) ≤ 1.1 р.u., трајно 
      0.85 р.u ≤ u(220kV, 110 kV) ≤ 1.15 р.u., до 60мин. 
 
3.   За 15.75kV и 6.3kV напонски ниво (генератори ХЕ Ђердап 1 и 2):  
      0.95 р.u ≤ u(15.75kV, 6.3kV) ≤ 1.05 р.u., трајно 
      0.9 р.u ≤ u(15.75kV, 6.3kV) ≤ 1.1 р.u., краткотрајно (током комутационих процеса). 
 
4.   За системску фреквенцију: 
      49Hz< f < 51Hz, трајно 
 
5.   За активну  и реактивну снагу Г1, Г2 и Г3 у ХЕ Ђердап 1: 

             0 MW ≤ P ≤ 189,99 MW, трајно (толеришу се краткотрајне-комутационе негативне    
вредности активне снаге  приликом синхронизације) 
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      -55 MVAr≤ Q ≤60 MVAr, трајно. 
 
6.   За активну и реактивну снагу Г1, Г2, ..., Г10 у ХЕ Ђердап 2: 

             0 MW ≤ P ≤ 27 MW, трајно (толеришу се краткотрајне-комутационе негативне 
вредности активне снаге  приликом синхронизације) 

      -5,5 MVAr≤ Q ≤ 5,5 MVAr, трајно. 
 
7.   За дозвољени опсег угла ротора свих машина у ХЕ Ђердап 1 и 2: 
      -90° <δrot< 0°, трајно. 

 
 
3 ТИП И СЛОЖЕНОСТ КОРИШЋЕНОГ МОДЕЛА МРЕЖЕ 
 
 

У овом раду коришћен је динамички модел ЕЕС РС, прилагођен употреби у програмском 
пакету Power Factory DIgSILENT. Модел генератора укључује: 
 

- турбински регулатор 
- регулатор побуде без стабилизатора ЕЕС 

 
У раду је коришћен Power Factory DIgSILENT симулациони метод са ефективним (RMS) 
вредностима, типичан за електромеханичке транзијентне процесе, са кораком интеграције од 
1ms. Типичан период од интереса за посматрање одзива турбинског регулатора на промену 
оптерећења је 30-60s, док је за посматрање транзијентног процеса приликом укључења ДВ у 
празан ход, због незнатних промена активне снаге и чињенице да за ЕЕС важи да су  напонски 
процеси бржи него фреквенцијски, довољан приод посматрања од 5-10s. 
У наставку су дате блок шеме коришћеног регулатора побуде (слика 1) и турбиског регулатора 
(слика 2). 
 
 
 

 Слика 1. Блок-шема регулатора побуде типа IEEE, ST1 Excitation System 
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Слика 2. Блок-шема турбинског регулатора типа IEEE3 

 
 
 
4 ОДЗИВ РЕГУЛАТОРА ТУРБИНЕ И ПОБУДЕ НА ПРОМЕНУ ОПТЕРЕЋЕЊА 
 
 

Ради илустрације рада побудног и турбинског регулатора и генералне потвдре о исправном 
подешењу истих, у наставку је приложен временски дијаграм напона на генераторским 
сабирницама Г1, ХЕ Ђердап 1, при чему је симулирано прикључење додатне потрошње такође 
на генераторске сабирнице, у 5-ој секунди симулације (дијаграм 1). За исти случај, у наставку 
су дати временски дијаграми излазне и турбинске снаге, односно брзине генератора Г1 у ХЕ 
Ђердап 1(дијаграм 2). Дијаграми 1 и 2 заправо говоре о раду регулатора побуде и турбинског 
регулатора, респективно. 
 
 

 
Дијаграм 1. Напон генератора Г1 ХЕ Ђердап 1 са и без регулатора побуде при порасту оптерћења од  

3MW и 1MVAr 
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Дијаграм 2. Корисна и турбинска снага генератора Г1 ХЕ Ђердап 1, као и његова брзина, са и без 
турбинског регулатора, при порасту оптерћења од 3MW и 1MVAr. 

 
 
5 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 

 
 
Разматране су две варијанте: 
 

1) са 2Г у ХЕ Ђердап 1 – варијанта 1 
2) са 3Г у ХЕ Ђердап 1 – варијанта 2 

 
Варијанта 1 подразумева да се најпре успоставља острвски рад око ХЕ Ћердап 1 са једним 

гене-ратором док он не достигне снагу од око 140МW (при томе су на мрежи и свих 10 
генератора у ХЕ Ђердап 2), да би се потом везао други генератор у ХЕ Ћердап 1 и наставило са 
прикључивањем потрошње и прослеђивањем напона све до ТС Панчево 2 и ТС Београд 8. 
Симулација варијанте 1 не пролази због пробијања границе по реактивној снази у ХЕ Ћердап 1! 

Варијанта 2 се од варијанте 1 разликује једино у томе што се после везивања другог 
генератора у ХЕ Ћердап 1 везује и трећи генератор, такође у ХЕ Ћердап 1, са циљем да се 
компензује  реактивна енергија која ће се надаље јавити при укључењу 400kV ДВ  РП Ђердап 1 
- РП Дрмно,  РП Дрмно - ТС Панчево 2 и РП Дрмно - ТС Београд 8. Са аспекта усвојених 
референтних граничних вредности за све разматране  електричне величине и стабилности ЕЕС, 
симулација варијанте 2 успешно је реализована. 

У наставку је приложен дијаграм реактивних снага генератора у ХЕ Ђердап 1 за случај 
варијанте 1 (дијаграм 3), на основу којег се види да оба генератора у ХЕ Ђердап 1 у датом 
тренутку пробијају доњу границу по реактивној снази, те самим тим ову варијанту сматрамо 
неизводљивом у целини. 
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 Дијаграм 3. Реактивна снага генератора ХЕ Ћердап 1 у току процеса усопстављања острва око ХЕ 
Ђердап 1(варијанта 1 - са 2Г у ХЕ Ђердап 1) 

 
 
 

Са друге стране, варијанта 2 подразумева присуство три генератора ХЕ Ђердап 1 у ЕЕС и 
самим тим већу резерву за компензацију реактивне снаге. То је разлог због кога варијанта 2 
задовољава и са аспекта реактивне снаге генератора, те је стога сматрамо и изводљивом у 
целини. Дијаграм 4 даје временску зависност реактивних снага генератора у ХЕ Ђердап 1 за 
варијанту 2. 

 
 

 
Дијаграм 4. Реактивна снага генератора ХЕ Ћердап 1 у току процеса успостављања „острва“ око ХЕ 

Ђердап 1(варијанта 2 - са 3Г у ХЕ Ђердап 1) 
  
 

На основу дијаграма f(t), U400(t),U110(t), U15.75&6.3(t), Pgen Đ1(t), Pgen Đ2(t), Qgen Đ1(t), Qgen Đ2(t), 
δrot(t) и датих референтних вредности (поглавље 2), од којих су само неки овде приложени,  
може се закључити  да варијанта 2 задовољава по свим наведеним критеријумима (табела 1). 
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При успостављању ЕЕС јављају се два карактеристична догађаја: 
 

-    укључење далековода у празан ход, при чему се јавља удар реактивне снаге у систем, 
што за последицу повлачи могућност да генератор испадне услед деловања пренапонске 
заштите и/или заштите од минималне побуде. 

-    укључења дела потрошње, при чему се јавља краткотрајно већи пад фреквенције који 
може довести до деловања подфреквентне заштите на потрошачким XkV изводима, 
односно до испада једног или више генератора из синхронизма (деловањем 
одговарајуће заштите), уколико би у једном кораку био укључен превелики износ 
потрошње. 

 
Од наведених величина из табеле 1, у наставку су  дати  временски дијаграми брзина 

генератора, 400  и 220 kV напона чворова и углова ротора свих генератора (дијаграми 5, 6, 7 и 
8), док су остали дијаграми изостављени, и то за варијанту 2 (која је дакле изводљива у 
целини). Са датих дијаграма се види да су одзиви свих приказаних величина стабилни и да дати 
лимити или нису уопште пробијени или су пробијени у кратком временском периоду, што 
гарантује рад ЕЕС без деловање било какве заштите. 
 

 
Дијаграм 5: Брзине генератора у ХЕ Ђердап 1 и 2 (варијанта 2) 

 
Са дијаграма 5 се види да секундарни регулатор не ради стално (његов рад би довео 

практично до мање стабилних одзива); он је с’ времена на време укључиван да би се 
фреквенција вратила на системску вредност. 
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Дијаграм 6: Напони 400 kV чворова разматраног дела ЕЕС (варијанта 2) 

 
 

 

 
Дијаграм 7: Напони 110 kV чворова разматраног дела ЕЕС (варијанта 2) 
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Дијаграм 8: Угао ротора генератора ХЕ Ђердап 1 и 2 (варијанта 2) 

 
 
 
6 ЗАКЉУЧАК 
 
 

Промена величине корака оптерећења које се „качи“ не би спречила пробијање лимита по 
реактивној снази генератора у варијанти 1. 

Укупно трајање успостављања датог дела ЕЕС, према предвиђеном броју догађаја и узетим 
временским интервалима између њих, износи 83.8 мин. (ради скраћења трајања симулације, 
усвојено је се после укључења било ког ДВ направи пауза од 10s до следећег догађаја, односно 
30s паузе после синхронизације генератора на мрежу). 

Практично, ово време би било знатно дуже (по процени око три пута), због неоходног 
времена за успостављање комуникације са субјектима који учествују у овом процесу,  људског 
фактора,  проблема стохастичке природе и томе слично. 

Најбитније је да је добијен изводљив сценарио острвског успостављања датог дела ЕЕС. 
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Кratak sadržaj - U ovom radu se govori uopšteno o estimatoru stanja, načinu na koji on funkcioniše sa 
primerom i matematičkim aparatom. Estimator stanja je od izuzetne važnosti u upravljanju u realnom 
vremenu te je ovde stavljen akcenat u kojim se sve aplikacijama primenjuje u Nacionalnom dispečerskom 
centru Srbije. Ukratko su prikazane primene na aplikacijama za tokove snaga, optimalne tokove snaga i 
smanjenje gubitaka aktivne snage kontrolom reaktivne snage generatora i pozicijama regulacionih otcepa 
na transformatorima. 

Ključne reči  - estimator stanja; metoda najmanjih kvadrata; tokovi snaga; analiza sigurnosti; optimalni 
tokovi snaga. 
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Слика 1. (Primer mreže) 

 

1 UVOD 
 

Estimator stanja je proces određivanja svih stanja u sistemu na osnovu redundantnog skupa merenja. 
Obično proces uključuje nesavršena merenja koja su redudantna, a proces estimacije stanja u sistemu je 
baziran na statističkim kriterijumima koji vrše takve estimacije kako bi se zadovoljio određeni kriterijum. 
Najčešće korišćeni kriterijum je metoda najmanjih kvadrata između estimirane i stvarne vrednosti. 
Estimatori stanja mogu biti statički i dinamički. Oba tipa su razvijena za potrebe elektroenergetskog sistema 
(EES). U EES-u promenljive stanja su naponi i fazni uglovi u čvorovima sistema [1]. 

Estimator stanja koristi merenja sa SCADA-e i model EES-a da bi što bolje estimirao stanje stvarnog EES-
a. Merenja su potrebna kako bi se nadgledale performanse sistema u realnom vremenu, a kako bismo mogli 
da preduzimamo određene kako inženjerske, tako i ekonomske operacije. Estimirano rešenje se može 
koristiti za praćenje narušavanja granica normalnog rada sistema i za neke druge proračune i analize, kao 
što su analize sigurnosti, upravljanje naponima i reaktivnom snagom, povećanje sigurnosti u realnom 
vremenu [2]. Neke od tih primena će biti izložene u daljem tekstu. 

 
 
 

2 ESTIMATOR STANJA U EES-U 
 
Mnoge greške merenja dolaze od samih grešaka merenja pretvarača, problema u komunikaciji merenje – 
nadležni centar pa je ovo još jedan od razloga zašto je potreban estimator stanja. 
 

Ako su greške male, mogu da prođu neprimećene i da prouzrokuju pogrešnu predstavu njihovom korisniku. 
Ako su greške velike, one su uočljive, pa se samim tim merenje stavlja kao neupotrebljivo. 
 

Zbog svih ovih razloga razvijen je estimator stanja koji će preduprediti sve ove probleme. Na prostom 
primeru, koristeći DC tokove snaga, ilustrovaćemo princip rada estimatora stanja [3]. Pretpostavimo da 
imamo sistem sa tri čvora (slika 1). 
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Jedini podatak koji imamo su merenja aktivne snage sa mesta označenih crnim kvadratom. Od ova tri 
merenja, dovoljno je da imamo informacije o dva kako bismo izračunali sve fazne stavove, proizvodnju i 
potrošnju. Neka su poznata merenja na dalekovodima (DV) 1-3 i 3-2 i to ��� = 5 MW=0.05 r.j. i ��� = 40 
MW=0.40 r.j. Tada možemo pisati: 

 

��� = 5 MW=0.05 r.j.=
���� 	
� − 
�� 

��� = 40 MW=0.40 r.j.=
��� 	
� − 
�� 

a s obzirom na činjenicu da možemo uzeti da je čvor broj 3 balansni, dobijamo prostim rešavanjem sistema 
jednačina 2 x 2 da su uglovi  
�=0,02 rad i  
�= -0,10 rad. Uzmimo sada da na oba merenja imamo greške i 
neka je ��� = 6 MW=0.06 r.j. i ��� = 37 MW=0.37 r.j. Na isti način dobijamo sada 
�, =0,024 rad i  
�, = -
0,0925 rad. 
 

 

3 METODA NAJMANJIH KVADRATA 
 
Estimator stanja se bazira na uzimanju odbiraka kako bi se upotpunila nepoznata merenja. Ako su 
vrednosti odbiraka netačne i estimator stanja će praviti greške. Ovo dovodi do pitanja kako napraviti 
najbolji algoritam kako bi estimator radio ispravno na osnovu dobijenih vrednosti. Postoji nekoliko 
kriterijuma koji se najčešće koriste i to su: 
 

• metoda najveće verovatnoće – gde se vrši maksimizacija verovatnoće tako da se vrednost 
estimirane vrednosti podudari sa merenom;  

• metoda   najmanjih   kvadrata   –   gde se vrši minimizacija kvadrata razlike estimirane i merene 
vrednosti.  

 

Rešićemo prethodni primer, kada su poznata tri merenja, a nepoznati uglovi θ1 i θ2 . Pretpostavimo da sva 
tri merenja imaju karakteristike da im je opseg od 0 do 100 MW, sa greškom ±3 MW. Matematički, 
greška je distribuirana prema Gausovoj raspodeli, sa standardnom devijacijom, σ . Jednačina prema kojoj 
dobijamo estimiranu vrednost metodom najmanjih kvadrata je data sa: 

	��� = ���������������������������,    (1) 
 
gde je ��� estimirana vrednost, ��� matrica koeficijenata merenja, ��� matrica kovarijansi i �� vektor koji 
sadrži merene vrednosti. Za postavljeni problem imamo: 
 	��� = �
�
�� 
Za matricu ��� ima se: 
 ��� = ��,� 	
� − 
�� = 5
�-5
� 

��� = 10,4 	
� − 
�� = 2,5
� 
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��� = 10,25 	
� − 
�� = −4
� 
 
Dobija se: 
 

��� = % 5 −52,5 00 −4& 
Matrica kovarijansi je data sa: 
 

��� = '(���� 0 00 (���� 00 0 (���� )=%0,0001 0 00 0,0001 00 0 0,0001&. 
 
Najbolje estimirane vrednosti se sada dobijaju primenom (1): 
 
  ��� = �
�
�� = � 0,028571−0,094286� 
 
gde je �� = �0,62 0,06 0,37��. Ostatak, rezidum /	
�, 
��, dobija se primenom formule: 
 /	�� = 0��1������� − ������������� − ��1��������� + ���������������3 
te je /	
�, 
��,=2,14. 
 
 

 
 

4 ESTIMATOR STANJA U EES-U 
 

Cilj je da se minimizira suma kvadrata ostataka: 

min� /	�� =7��8 − 98	����(8�
:
8;�  

Funkcija 9	�� očigledno nije linearna jer nisu linearne veze između napona, struja i snaga u EES-u. Za 
vrednost ostatka u vezi aktivne snage, rekativne snage DV od čvora i ka čvoru j i napona u čvoru i, 
respektivno, koristimo formule: 

<=8>� − �|@8|�A8> − B@8@>BCcos
8>GA8> + sin 
8>H8>�I�(JKL�  

<M8>� − �−|@8|�CHNOP +H8>G − B@8@>BCsin 
8>GA8> + cos 
8>H8>�I�(QKL�  

	|@8|� − |@8|��(RK�  
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Слика 2. (Deo mreže EES-a) 

 

Slične funkcije možemo izvesti i za kompleksnu snagu i struju. 
 

Ukoliko ne postoji linearna veza između stanja (npr. napon-ugao) i tokova snaga u mreži, treba pokrenuti 
interativni postupak kako bi se minimizirala funkcija 	�� . 
 

Najkorišćenija metoda je da se nađe gradijent funkcije 	�� , a zatim pokrene Njutnov postupak za 
određivanje tokova snaga. 

 

5 PRIMENE ESTIMATORA U NDC-U 
 

Na sl. 2 je prikazan jedan deo mreže EES-a. U kvadratićima se nalaze merenja koja se dobijaju sa SCADA 
sistema. S obzirom na to da su u pitanju merenja, nije ispoštovan I Krihofov zakon i tu dolazi do značaja 
estimatora stanja. Naime, on ispravlja sva merenja tako da bude ispoštovan I Kirhofov zakon, tj. da suma 
stuja koje ulaze u sabirnice bude jednaka sumi struja koje sa sabirnica izlaze. Takođe, on i estimira merenja 
koja nedostaju. 
 

Svako merenje ima oznaku kvaliteta, tj. težinski faktor i što je merenje lošije to je težinski fakor manji. 
Vremenska sekvenca estimatora stanja za automatski proračun je 1 min, ali postoji opcija da se ona 
promeni ili da se estimator stanja pokrene ručno. 
 

U slučaju da ne postoji merenje određene proizvodnje ili potrošnje, estimator uzima vrednost pseudo 
merenja tj. ono koje stoji u modelu mreže. 

Funkcija cilja (kriterijumska funkcija) koja se računa u stimatoru se dobija pomoću formule		S = 	T − U��, 
gde je C 

njena vrednost – cost, E je estimirana vrednost, dok je S stvarna vrednost – SCADA vrednost (na sl 2. i 
sl. 3 u kvadratima). Ukupnu vrednost funkcija cilja nalazimo sumiranjem, te je za primer sa slike: 

7S� = 	4 � 2�� 2 	6 � 7�� 2 	6 � 5�� 2 	10 � 10�� � 6 

 

 

 

 

Za istu topologiiju mreže, a drugačije vrednosti estimacije, vrednost funkcije cilja je: 
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Слика 3. (Deo mreže EES-a) 

 

7S� � 	2 � 2�� 2 	8 � 7�� 2 	10 � 10�� 2 	5 � 8�� � 10. 

 

Estimator nalazi rešenje sa najmanjom vrednosti za funkciju cilja, a u ovom slučaju to je ∑S�. 

 

 

 

 

Bitan faktor za estimator stanja je i stepen slobode – degree of freedom (dgf). On se računa kao razlika 
između broja jednačina i broja varijabili. Potvrda da je estimator stanja uradio dobar proračun je da je 

7S X YZ9 

Problemi koji bitno uvećavaju kriterijumsku funkciju: 
 

• bus mismatch: razlika između aktivne snage koja uđe i izađe sa sabirnica, prema estimiranim 
vrednostima;  

• bus measurement mismatch: razlika između aktivne snage koja uđe i izađe sa sabirnica, prema 
SCADA merenjima;  

• branch mismatch: razlika između vrednosti aktivne snage koju daje estimator na dva kraja 
dalekovoda;  

• branch measurement mismatch: razlika između vrednosti atkvine snage koje daje SCADA na dva 
kraja dalekovoda;  

• line flow measurement: razlika između estimirane i merene vrednosti aktivne ili reaktivne snage 
na jednom kraju dalekovoda;  

• XFMR flow: razlika između estimirane i merene vrednosti aktivne ili reaktivne snage 
transformatora; 

 

Ispravljanjem gorepomenutih problema rad i primena estimatora su mnogo pouzdaniji. 

Glavni displej estimatora stanja je prikazan na sl. 4 na kojoj možemo videti status estimatora stanja i 
aplikacije koje se oslanjaju na njegov rad. Te aplikacije mogu raditi u realnom vremenu automatski, a mogu 
se koristiti i kao studijske (Study aplikacije). Aplikacije koje rade u realnom vremenu su: 
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Слика 4. (Glavni prikaz prozora estimatora stanja) 

• RTNET (Real Time Network Analysis) koristi merenja iz SCADA-e i model EES-a i sastoji se iz tri 
celine:  

1) pronalaženje optimalne estimirane vrednosti na način opisan u prethodnom poglavlju;  

2) analiza rešenja gde estimator testira validnost dobijenih vrednosti, a prema unapred 
definisanom kriterijumima koje bira korisnik. Ako rešenje ne zadovoljava kriterijum(e), 
estimator izvodi fazu procesiranja grešaka i pokušava da dobije validno rešenje (ili rešenje sa 
neslaganjima – mismatch). Procesiranje grešaka detektuje velike greške u merenjima i 
podešava jednačine. Ova procedura obaveštava analitičara o mogućim greškama u topologiji 
mreže ili parametrima. Ako je procesiranje grešaka većeg obima, estimator koristi skup 
težinski podešenih jednačina da bi došao do sledećeg rešenja.  

3) prikazivanje rezultata: ispisuju se informacije o estimaciji i prekoračenjima u modelu na 
odgovarajućim ekranima i šalju se alarmi.  

• RTCA (Real Time Contigency Analysis) vrši analizu unapred definisanih ispada npr. ispad 
dalekovoda.  

Potencijalna preopterećenja se prikazuju u formi izveštaja dispečeru; 
 

• RTSENH (Real Time Security Enhacement) daje predloge promene proizvodnje generatorskih 
jedinica kako bi smanjio ili eliminisao preopterećenja dalekovoda. Takođe, preporučuje osnovne 
kontrolne akcije (preventivne akcije) i/ili akcije koje treba preduzeti nakon nastalog preopterećenja;  

• RTSCT (Real Time Short Circuit) za analizu kratkih spojeva u mreži;  

• VVD (Voltage Var Dispatch) za upravljačke akcije kroz kontrolu reaktivne snage na generatorima i 
promene pozicija na regulacionim transformatorima kako bi se smanjili gubici u prenosu; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od studijskih aplikacija, najčešće korišćene u NDC-u su Power Flow i Optimal Power Flow. 
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Слика 5. (Trafo stanica Beograd 5 sa okruženjem) 

Слика 6 (Poređenje P i Q transformatora pre i posle ispada) 

 

6 PRIMERI KORIŠ ĆENJA ESTIMATORA STANJA U SCADA/EMS APLIKACIJAMA 
 
Prvi primer korišćenja estimatora je u studijskoj aplikaciji Power Flow. Posmatrana je trafo stanica (TS) 
Beograd 5. Ovo je jedna od najbitnijih TS u EES-u Srbije i napaja značajan deo konzuma Beograda. Za 
primer je uzet slučaj koji se desio tokom 2015. godine. Došlo je do ispada transformatora T6 i T7 (220/110 
kv/kV) što je dovelo do određenih preopterećenja. Na sl. 5 je prikazana TS Beograd 5 sa okruženjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ispadom pomenutih transformatora dolazi do preopterećenja na T2 i DV 1178A, koji su uokvireni na sl. 6 i 
sl. 7, respektivno. Nominalna snaga T2 je 150 MVA, a maksimalna dozvoljena snaga na DV 1178A je oko 
120 MW. 
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Слика 7. (Poređenje P i Q dalekovoda pre i posle ispada) 

Слика 8. (Signalizacija elemenata koji se preopterećuju) 

Слика 9. (Poređenje P i Q transformatora pre i posle uključenja spojnih polja) 

Слика 10. (Poređenje P i Q dalekovoda pre i posle uključenja spojnih polja) 

 

 

 

U koloni Ref je prikazana aktivna i reaktivna snaga na transformatorima, odnosno dalekovodima pre 
ispada, u koloni Wrk su isti parametri posle ispada, a u koloni Dif je njihova razlika. Aplikacija Power 
Flow, automatski signalizira dispečeru, uz mogućnost zvučnih alarma, na preopterećene elemente, kao na 
sl. 8. 

 

 

 

 

 
U cilju brzog rasterećenja elemenata, a posebno T2, potrebno je uključiti oba poprečna spojna polja na 110 
kV strani. Ova ideja pre primene, proverena je pomoću ove aplikacije i dala je sledeće rezultate, koji su 
prikazani na sl. 9 i sl. 10. 
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Слика 11. (Upravljačke akcije koje je predložio OPF za generatore) 

Слика 12. (Upravljačke akcije koje je predložio OPF za regulacione transformatore) 

Sada je u koloni Ref stanje sa isključenim poprečnim spojnim poljima, a u koloni Wrk stanje nakon 
preduzetih akcija uključivanja spojnih polja. Proračun pokazuje da je problem preopterećenja rešen. 
 

Drugi primer korišćenja je aplikacija Optimal Power Flow (OPF). Ona se koristi da bi se optimizovao rad 
sistema. Ova optimizacija može da podrazumeva minimizaciju gubitaka, minimizaciju troškova 
proizvodnje itd. Za kriterijumsku funkciju ovde je uzeta minimizacija gubitaka, a upravljanjem reaktivne 
snage na generatorskim jedinicama. Model EES-a Srbije je učitan u OPF aplikaciju, a preporučene 
upravljačke akcije su prikazane na sl. 11: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U koloni Present je koliko bi trebalo da proizvodi generatorska jedinica Mvar-a, a u koloni Basecase je 
koliko je proizvodila pre primene proračuna. U ovom slučaju gubici aktivne snage su smanjeni za 4 MW. 

Postoji mogućnost da upravljačka akcija bude promena otcepa na regulacionim transformatorima i tada su 
upravljačke akcije prikazane na sl. 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gubici u ovom slučaju su smanjeni za 2 MW. 
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Prilikom korišćenja ove aplikacije treba imati u vidu da pokušajem proračuna sa previše kotrola (i pozicije 
trafoa i reaktivne snaga generatora) OPF možda neće biti u stanju da konvergira. 

 

7 ZAKLJU ČAK 
 

Estimator stanja je izuzetno bitna aplikacija u svakodnevnom radu u realnom vremenu u Nacionalnom 
dispečerskom centru, a i za studijske proračune. Ispravan rad svih aplikacija zasniva se na ispravnom radu 
estimatora. Da bi njegov rad bio ispravan, potrebno ga je stalno održavati, uvoditi što više merenja i statusa 
rasklopne opreme kako bismo imali što više stvarnih, a što manje estimiranih vrednosti. 
 

Problemi koji se javljaju sa estimatorom stanja se otklanjaju stalnim održavanjem, stalnom promenom 
topologije mreže, uvođenjem što više merenja i stutusa rasklopne opreme kako bismo imali što više 
stvarnih, a što manje estimiranih vrednosti. Strategija JP Elektromreža Srbije je da se ovi problemi u 
budućnosti preduprede. Ova ulaganja će se isplatiti jer će dispečerima na rasplaganju biti veliki broj 
pouzdanih aplikacija koje će im omogućiti kvalitetnije upravljanje u realnom vremenu i pravovremeno 
reagovanje. Samim tim sigurnost rada celokupnog EES-a će biti veća. 
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Abstract - In this paper authors write generally about power system state estimator, methods of its 
functionality and mathematical model. Power system state estimator is extremely important in power 
system control in real time. In this paper authors have made important note on applications which are used 
in National Control Centre in Serbia TSO like power flow and optimal power flow for power losses 
reduction by controling reactive power of generation units and changing tap positions of regulation 
transformes. 
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Kratak sadržaj — U poslednje vreme se u energetskim sistemima sve više instaliraju 
PMU (Phasor Measurements Unit) uredjaji koji omogućavaju vizuelizaciju fazorskih 
veličina u  centrima upravljanja. Pored ove primene, u mnogim sistemima su PMU 
merenja uključena i u estimaciju stanja (SE) u okviru klasičnih SCADA-EMS 
sistema.  
 
Zbog svoje visoke tačnosti kao i zbog pojave merenja i faznih uglova, primena PMU 
merenja nudi potencijalno povećanje kvaliteta estimacije stanja. U NDC Elektromreže 
Srbije su u funkciji dva klasična SCADA/EMS sistema. Jedan od njih je primarni, dok 
drugi služi kao sekundarni regulator SMM bloka i kao rezervni sistem upravljanja. 
Rezervni sistem je otvoren za nadogradnje, te je studijska verzija njegovog estimatora 
stanja nadogradjena tako da prihvata i PMU merenja faznih uglova napona. Korišćen 
je pristup bez referentnog čvora. Istraživan je uticaj merenja faznih uglova napona na 
tačnost estimacije stanja korišćenjem ''snepšotova'' iz realnog vremena. Rezultati ovog 
istraživanja i način studijske implementacije su prikazani u ovom radu. 
 
 
Ključne reči: Estimacija stanja, PMU,  merenja faznih uglova 
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I.  UVOD 
 
Tokom 2015/16. Srpski TSMO je instalirao novo nabavljene PMU uređaje, čije su 
lokacije strateški izabrane kao najznačajnije tačke u elektroenergetskom sistemu 
Srbije. Po završetku celog implementacionog posla i testiranja, pojavio se, mada 
skroman, novi WAMS sistem na karti Evropskog elektroenergetskog sistema, a sa 
njim i nove mogućnosti i izazovi za inženjerski personal, u smislu kako upotrebiti 
informaciju koju obezbeđuje navedeni sistem na najbolji mogući način. Kao što je 
poznato, merenja sa ovih uređaja se primarno koriste za procene dinamičkih stanja i 
rana upozorenja, a sekundarno-ovde, mi ćemo se baviti na drugom aspektu njihove 
primene, tj. u proceni statičkih stanja EES, što je povezano sa SCADA/EMS 
sistemima, što je za Srpski TSMO posebno izazovno jer postoje dva takva sistema, 
dva različita isporučioca, koji rade u paraleli. 
Merenja sa ovih PMU-ova, prethodno prilagođena učestanostima uzorkovanja 
SCADA/EMS sistema, su bila takođe uvedena u oba ova sistema/baze podataka. 
 
Što se tiče estimatora stanja (SE), trenutno se ova merenja koriste kao redundantna za 
merenja koja se tradicionalno koriste u SE i ona će se uskoro tretirati kao 
najpouzdanija merenja u realnom vremenu u oba sistema, a po završetku testova 
pouzdanosti.                                                                                     
 
Ali PMU-ovi takođe obezbeđuju i jednu novu vrstu vrlo preciznih merenja koje ranije 
nisu postojali u mernom skupu, a to su vrednosti uglova fazora napona, koje ćemo 
pokušati da iskoristimo za poboljšanje estimacije stanja. 
 
Oba SCADA/EMS sistema u TSO Srbije su u procesu stalnog unapređivanja. 
Planirano je uvođenje nove verzije vodećeg sistema, gde postojećaa verzija SE nije 
predviđena da koristi PMU merenja, sakupljena iz inicijalne PMU mreže EMS-a.  
 
Drugi, rezervni SCADA/EMS sistem je relativno skoro bio nadograđen, u upotrebi je 
i uskoro treba da uđe u drugu fazu nadogradnje, tako da se analiza data u ovom radu 
odnosi na testove sa tim baznim softverrom koji je potpuno fleksibilan i otvoren za 
unapređenja. Do sada je nova SE aplikacija ovog rezervnog sistema pokazala visoku 
robustnosr na greške u topologiji, i dodavanjem brojnih novih svojstava je značajno 
unapređena u odnosu na svoju prethodnu verziju. Navedene kasnija poboljšanja, 
vezana za uvođenje PMU merenja u SE su glavni predmet ovoga rada. 
 
Što se tiče SE aplikacije i SCADA/EMS sistema uopšte, cilj je da da on bude 
''kompatibilan'' sa savremenim energetskim mrežama, koje su takođe u stalnoj 
nadogradnji i rekonstrukciji, pa su stoga, nove ideje kao i unapređenje softvera i 
hardvera, bazirana  na iskustvu i novim potrebama, obavezni. 
 
 

II.  TRADICIONALNA ESTIMACIJA STANJA 
 

Teorija estimacije stanja (SE-State Estimation) zasnovane na minimizaciji kvadrata 
odstupanja (WLS - Weighted Least Squares) je veoma dobro poznata, razvijena 
tokom sedamdesetih godina prošlog veka i koristi se već decenijama u dispečerskim 



centrima.  Cilj estimacije stanja je određivanje vektora stanja (vektora modula i faznih 
uglova napona) na takav način da oni najbolje odgovaraju postojećem setu izmerenih 
redudantnih telemetrisanih veličina. Na osnovu tako određenog vektora stanja, lako se 
sračunavaju i sve ostale fizičke veličine od interesa. SE takođe služi i kao filter koji 
pronalazi i odbacuje loša merenja kroz posebnu podfunkciju analize loših podtaka 
(BD-Bad Data  analysis). 

 
Najbolja procena vektora stanja x se dobija minimizacijom sume kvadrata reziduala 

tj. razlika izmerenih i estimiranih veličina. Kriterijumska funkcija napisana u 
kompaktnoj, matričnoj formi: 

 
J (x) = [z - h(x)]TW[z - h(x)]                                                       

J(x)  - kriterijumska funkcija 
x – vektor stanja (V, θ) 
z – vektor merenja 
z= h(x) + ε 
ε - vektor grešaka merenja 
h(x)  - nelinearna funkcija izmerenih veličina od vektora stanja 
 
W-1  je kovariciona matrica grešaka merenja koja pokazuje nivo poverenja u 

merenja. U slučaju nezavisnih merenja, njena inverzna vrednost je dijagonalna 
matrica  W koja  sadrži težinske faktore merenja na glavnoj dijagonali.  

  
Wjj = 1/σj

2 
 
σ - standardne devijacije koje reflektuju neodređenost merenja  
 
Da bi se minimizovala kriterijumska funkcija, rešava se: 
∂J(x) / ∂x  =  0 
Kako je J(x) nelinearna funkcija, do rešenja se dolazi iterativno tako što se u 

svakom koraku rešava sistem linearnih jednačina: 
H(x)TWH(x)∆x = H(x)TW∆z 

Gde je 
Δx = xk+1 - xk 
H = ∂h/∂x je Jakobijeva matrica koja sadrži parcijalne izvode proračunate za x = xk 
H(x)TWH(x) – matrica pojačanja 
∆z = z - h(x) – vektor reziduala (razlika izmedju izmerenih i estimiranih veličina) 
H(x)TW∆z –  RHS (right hand side) vektor desne strane jednakosti 
U svakom iterativnom koraku izračunava se novi vektor stanja xk+1 na osnovu Δx 
xk+1=xk+∆x 
Iterativni postupak se završava kada najveći element vektora ∆x spadne ispod 

određenog praga. 
 
U tradicionalnoj estimaciji stanja jedan čvor se proglašava za referetni sa nultim 

faznim uglom, tako da je broj nepoznatih 2N-1 (N-broj čvorova), što predstavlja 
dimenziju vektora stanja x i RHS vektora, kao i broj kolona u Jakobijevoj matrici. 



Broj redova u Jakobijanu je jednak broju merenja. 
 
U konvencionalnoj estimaciji stanja, vektor merenja uključuje merenja modula 

napona, aktivne i reaktivne tokove i injektiranja. 
 

III.  UKLJUČIVANJE PMU MERENJA UGLOVA NAPONA U ESTIMACIJU 
STANJA 
 

U literaturi postoji nekoliko pristupa priključivanja PMU merenja postojećim 
implementacijama estimatora stanja. 

 
U tradicionalnoj estimaciji stanja, estimiraju se fazni ulgovi napona u odnosu na 

arbitrarno izabrani referentni čvor. Sa druge strane, PMU uređaji isporučuju apsolutne 
uglove napona u traženom vremenskom trenutku. Direktno uključivanje takvih 
merenja naravno nije moguće. Jedno od rešenja je da se referentni čvor izabere tako 
da sadrži PMU merenje ugla, a da se zatim od svih ostalih merenja faznih uglova 
oduzme vrednost izmerena u referentnom čvoru. Problem sa ovakvim pristupom je 
nemogućnost detekcije greške merenja ugla u referentnom čvoru. Zbog toga se greške 
merenja  ugla u referentnom čvoru moraju posebno tretirati i detektovati, pre nego što 
se započne uobičajen postupak analize loših podataka [1]. Ovo zahteva razvoj 
posebnog softerskog modula i njegovu integraciju u sistem. 

 
Drugi pristup je da se problem estimacije stanja podeli u u dva koraka [2]. U prvom 

koraku bi se vršila klasična estimacija stanja bez PMU merenja. Koristeći rezultate 
estimacije iz prvog koraka u sledećem koraku postprocesiranja rezultat estimacije se 
poboljšava uvođenjem PMU merenja uglova koristeću linearnu estimaciju.  

 
Kao najadekvatniji i najelegantniji pristup uključivanja faznih uglova je izabran 

pristup u kome uopšte ne postoji referntni čvor [3]. Sva merenja faznih uglova se 
direktno koriste, ne zahtevajući poseban tretman referentnog čvora. Korišćenjem 
ovakvog pristupa, greške u merenjima faznih uglova se detektuju korišćenjem 
postojeće analize loših podataka. 
 

IV.  IMPLEMENTACIJA PMU MERENJA U ESTIMATORU STANJA 
NACIONALNOG DISPEČERSKOG CENTRA 
 

Iako je rezervni SCADA/EMS sistem otvoren za izmene i nadogradnje, imajući u 
vidu složenost sistema, cilj je bio da se minimiziraju izmene u softveru kako bi se 
izbeglo kompromitovanje stabilnosti i tačnosti postojećeg softvera. PMU uređaji nude 
merenja koja se uobičajeno koriste u konvencionalnoj estimaciji stanja uz dodatak 
merenja faznih uglova napona i kompleksnih struja. Neke od ovih veličina su 
međusobno zavisne i interno se proračunavaju u samom PMU uređaju. Korišćenje 
merenja struja u estimaciji stanja može dovesti do numeričkih problema i ono nije 
podržano u postojećoj implementaciji estimatora. Odlučeno je da se od PMU merenja 
koriste merenja faznih uglova napona zajedno sa tradicinalnim merenjima modula 
napona, MW i MVAr merenjima. Implementacija tradicionalnih merenja 



(kV,MW,MVAr) koje nude PMU uređaji zahteva samo unošenje odgovarajućih, većih 
težinskih faktora koji treba da reflektuju njihovu povećanu tačnost. 

 
Sa druge strane uvođenje merenja faznih uglova zahtevaju određene izmene u kodu 

estimatora: 
 
1. Jakobijeva matrica treba sada da uključi kolone koje odgovaraju svim modulima 

i svim faznim uglovima napona. To znači da se dimenzija vektora stanja sada 
povećava za jedan na tačno dvostruki broj čvorova (2N umesto 2N-1). Ova promena 
dimenzija se odnosi na vektor stanja, Jakobijevu matricu i mnoge pomoćne matrice 
koje se koriste u kodu. Iako trivijalne, ove izmene zahtevaju značajno vreme i kritične 
su s obzirom na to da je kod pisan u C++ jeziku koji nema automatske provere 
izlazaka iz dimenzija nizova.  
 

2. Uključivanje merenja faznih uglova dodaje nove redove u Jakobijevoj matrici. 
Matrica mora da se dopuni tako što se za svako merenje faznog ugla dodaje parcijalni 
izvod ugla merenja od varijable (takođe ugla). S ozbirom na to da se fazni uglovi 
direktno mere, u svakom redu koji se dodaje, svi elementi su nule osim onog koji 
odgovara merenju ugla i koji iznosi 1: 

 
    ∂hi/∂θi   = 1    
 
Element se dodaje i-toj koloni Jakobijana koja odgovara merenju ugla. 
 
3. Odgovarajući elemetni RHS vektora desne strane jednakosti se takođe moraju 

dodati, pošto se pojavljuju novi elementi u vektoru reziduala ∆z. 
 
4. Novi mehanizam mora biti implementiran u softveru za tretiranje opservabilnih 

ostrva bez merenja faznih uglova. Ukoliko je sistem podeljen na više 
električnih/ospervabilnih ostrva, potrebno je proveriti da li svako takvo ostrvo ima 
makar jedno merenje faznog ugla. Ukoliko nema nijednog takvog merenja, to ostrvo 
se estimira na tradicionalan način uvođenjem jednog arbitrarno izabranog referentnog 
čvora (uobičajeno se koristi poslednji čvor u nizu). 

 
5. Razne druge izmene su neophodne, kao što su izmene u aplikativnoj bazi, 

izveštajima, konfiguracionim parametrima itd. Uvedeno je nekoliko novih 
konfiguracionih parametra koji npr. omogućavaju izbor da li se koriste PMU merenja 
faznih uglova ili da li se koriste tradicionalana PMU merenja. 
 

V.  PROCENA EFEKATA PMU MERENJA FAZNIH UGLOVA NA REZULTATE 
ESTIMACIJE STANJA U REALNOM VREMENU 
 
U vreme kada su ovi efekti evaluirani, postojeće stanje SE aplikativne baze je bilo u 
fazi podešavanja i pročišćavanja grešaka, tako da estimator iako je konvergirao nije 
bio dovoljno dobro podešen. Izabrano je 10 sačuvanih slučajeva (snepshot-ova) koji 
su imali sva četiri merenja faznih uglova u istom ospervabilnom ostrvu. Za izvođenje 
pouzdanih zaključaka, potrebno je vršiti analizu na dobro podešenom estimatoru sa 



većim brojem PMU merenja i sa većim brojem uzoraka uzetih iz različitih 
konfiguracija mreže. Zbog toga su ovi rezultati samo preliminarni, sa ciljem potvrde 
ispravnog funkcionisanja softvera i generalno pozitivnog uticaja merenja faznih 
uglova na rezultate estimacije. 
 
Zbog problema sa kvalitetom rezultata estimacije stanja nastalih usled rešaka u 
merenjima i topologiji, samo „zdrav“ deo mreže je analiziran. Korišćen je postojeći 
mehanizam redukcije mreže kojim su odbačeni svi problematični delovi mreže [4]. Da 
bi se smanjio uticaj grešaka u topologiji, nisu korišćena virtuelna merenja nultih 
injektiranja.  Metod Givensovih rotacija je korišćen kao osnovni algoritam estimacije 
[5]. Sva merenja osim PMU merenja su imala standardne devijacije σ=0.02p.u. 
(2MW, 2MVAr ili 0.02% od nominalnog napona). 
 
Analizirani (redukovani) deo mreže ima sledeće dimenzije: 
Čvorova (connectivity nodes): 4289 
Električnih čvorova (topological nodes): 393 
Rasklopnih aparata: 4026 
Vodova: 404 
Transformatora: 81 
Analognih mernja koji ulaze u estimaciju: 817 
 
Broj instaliranih PMU uređaja je relativno mali: 6, ali smeštenih na samo 4 sabirnice 
tako da je ukupan broj merenja faznih uglova napona zapravo samo 4. Sva merenja su 
na 400kV i to u sledećim objektima: 
 
• Djerdap1 
• Sremska Mitrovica2 
• Subotica3 
• Nis2 
 
Prvi logičan korak u evaluaciji efekata merenja faznih uglova je utvrđivanje da li se 
uopšte u dovoljnoj meri poklapaju estimirani fazni uglovi sa izmerenim. Najlakši 
način da se ovo proveri je da se arbitrarno izabere samo jedno merenje faznog ugla i 
tako izvrši estimacija. Zatim se estimacija izvrši sa svim merenjima faznih uglova i 
poredi da li se estimirane vrednosti faznih uglova iz prvog slučaja poklapaju sa 
izmerenim. Ovde treba obratiti pažnju da se sva fazna merenja obavezno moraju 
nalaziti u istom opservabilnom ostrvu. Izabran je čvor Djerdap1. Rezultati su 
prikazani u tabeli I. 
 

Tabela I. Izmereni i estimirani uglovi napona 
 
Čvor Izmereni 

ugao[°] 
Estimirani 
ugao[°] 

Djerdap1/400kV 177.82 177.82 

Nis2/400kV 165.03 165.75 

Sr.Mitr.2/400kV 162.85 163.55 

Subotica3/400kV 159.81 159.50 



 
Najvažnija kvantitativna mera kvaliteta estimacije je normalizovana kriterijumska 
funkcija. To je kriterijumska funkcija podeljena sa brojem stepeni slobode, tj. brojem 
merenja umanjenim za dimenziju vektora stanja: J/(m-2N).  U estimaciji se 
uobičajeno koristi analiza loših podataka koja sukcesivnim eliminacijama eliminiše 
merenja sa najvećim normalizovanim rezidualima. Kako broj eliminisanih merenja 
može biti različit usled uvođenja PMU merenja, da bi se obezbedilo objektivno 
poređenje rezultata sa i bez PMU merenja isključena je analiza loših podataka. 
 
Sledeći indeks performansi koji je korišćen je prosečno porcentualno odstupanje 
estimiranih i izmerenih veličina (%greške=abs((izm.-est.)/est.)*100). MW i MVAr 
merenja manja od 0.2p.u. nisu uzimana u obzir. Ovako izračunati indeks performansi 
je sračunat za sva merenja, zatim za sve MW i MVAr tokove i posebno samo za MW 
i MVAr tokove na 400kV naponskom nivou. 
 
Efekti PMU merenja faznih uglova su analizirani za različite standardne devijacije 
PMU merenja. Prosečni rezultati 10 analiziranih slučajeva su prikazani u tabeli II. U 
prvoj koloni su smešteni rezultati bez PMU merenja. Relativno velike vrednosti 
normalizovane kriterijsumske funkcije i procetualnih reziduala su posledica odsustva 
analize loših podataka. 
 

Tabela II. SE indeksi performansi sa uključenim merenjima faznih uglova   
 

 Bez 

PMU 

σ = 

0.005 

[rad] 

σ = 

0.001 

[rad] 

σ = 

0.0005 

[rad] 

σ = 

0.0001 

[rad] 

Norm. krit. funkc. 34.29 33.95 34.03 34.09 34.57 

Ukupno izm./est. 

odstupanje[%] 

8.63 8.54 8.54 8.59 8.54 

MW tok izm./est. 

odstupanje [%] 

6.13 6.11 6.17 6.23 6.43 

MVAr tok izm/est. 

Odstupanje[%] 

21.28 21.26 21.18 21.07 21.28 

400kV MW tok 

izm./est. odst.[%] 

2.01 2.01 2.09 2.28 3.08 

400kV MVAr tok 

Izm./est. odst.[%] 

4.58 4.57 4.47 4.36 4.27 

 
 
 
Rezultati pokazuju da uvođenje PMU merenja faznih uglova generalno doprinosi 
kvalitetu estimacije za standardne devijacije faznih uglova u rasponu između 0.005 i 
0.0005. Poboljšanje (smanjenje) kriterijumske funkcije i prosečnih vrednosti 



odstupanje izmerenih i estimiranih veličina je relativno skromno i reda je 1%. Sa 
druge strane, suviše veliki težinski faktori ovih merenja (σ =0.0001 rad) dovode do 
pogoršanja kriterijumske funkcije. 
 
Ukoliko se pogleda uticaj uvođenja PMU merenja po različitim vrstama merenja, vidi 
se da je najveći uticaj na 400kV naponskom nivou na kome se PMU merenja i nalaze. 
Uticaj se povećava sa povećanem težinskih faktora (sanjivanjem standarnih 
devijacija). Primećuje se da je sa jedne strane uticaj pozitivan na MVAr merenja 
tokova na 400kV dok je sa druge strane negativan na MW merenja. 
 
 

VI.  ZAKLJUČAK 
 
U radu su prikazni koraci implementacije PMU merenja uglova napona u estimatoru 
stanja u nacionalnom dispečerskom centru. Prikazano je na primerima preuzetim iz 
realnog vremena da uvođenje malog broja merenja uglova dovodi do skromnih 
pozitivnih efekata na ukupne SE rezultate. Za definitivne zaključke potrebno je 
sprovesti ovakvu analizu na dobro podešenom estimatoru sa većim brojem PMU 
merenja i na većem broju slučajeva preuzetih iz realnog vremena. 
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Kratak sadržaj: 

Informacija o očekivanoj vrednosti potrošnje za definisani vremenski interval je 
ključna za donošenje odluka, kao i rad niza aplikacija, na različitim nivoima upravljanja 
elektroenergetskim sistemom. Posledično, funkcija prognoze potrošnje predstavlja 
nezaobilazan sastavni deo svakog savremenog informaciono-upravljačkog sistema kompanija 
koje se bave proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije. Za operativno 
planiranje i upravljanje EES, tipično, postoji potreba za kratkoročnom satnom prognozom 
nivoa potrošnje za naredni sat do sedam dana unapred, za prethodno odabran deo sistema. U 
ovom radu je opisana implementacija STLF (short term load forecast) softverskog paketa, 
razvijenog na inicijativu direkcije za upravljanje JP EMS. Rad STLF aplikacije zasnovan je 
na modelu vremenske zavisnosti potrošnje, implementiranog korišćenjem standardne metode 
vremenskih serija, dinamičkom regresijom. STLF softverski paket se sastoji iz dve aplikacije, 
STLF Model, offline aplikacija, koja služi za definisanje (identifikaciju) modela vremenske 
zavisnosti potrošnje, i STLF RT real-time aplikacija, kojom je podržan online rad aplikacije 
na bazi prethodno identifikovanog modela. U radu je prikazana arhitektura STLF aplikativnog 
paketa, opisana njegova funkcionalnost i konačno, prikazani su osnovni aspekti njegove 
implementacije. Aplikacija je realizovana (kodirana) korišćenjem objektno orijemntisanih 
jezika i integrisana u postojeći razvojni IMP SCADA/EMS system. Rad aplikacije je 
evaluiran standardnim metodama za testiranje rezultata prognoze, na realnim podacima iz 
EES Srbije.  
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1. UVOD  

 
Mogućnost predikcije potrošnje električne energije za naredni vremenski interval je 

jedna od prioritetnih funkcija u savremenom upravljanju elektroenergetskim sistemom. 
Prognoza potrošnje koja omogućava procenu nivoa potreba za električnom energijom za 
različite vremenske horizonte i različite nivoe i delove elektroenergetskog sistema, važna je u 
svim sektorima, od procesa proizvodnje, prenosa do distribucije električne energije. U istoriji 
razvoja alata za prognozu potrošnje primarna, a i danas, najzastupljenija primena je kod 
operativnog planiranja i upravljanja EES, gde se koristi kratkoročna satna prognoza, sa 
tipičnim intervalom predikcije od jedan sat do sedam dana unapred. Pored toga, za operatore 
EES, proizvodne kompanije i trgovce prognoza je, takođe, neophodan alat koji pomaže 
sigurnom i pouzdanom funkcionisanju EE sistema, dok proizvođačima električne energije 
omogućava efikasno planiranje iskorišćenja proizvodnih kapaciteta. Alati navedenog tipa, ali 
na dužem vremenskom horizontu, imaju veliki značaj u procesu dugoročnog (godina, više 
godina) planiranja rada EES ali i planiranja njegovog razvoja.  

 
Kao odziv na zahteve koji se imaju  pri upravljanju elektroenergetskim sistemom, sve 

značajnije  kompanije, prisutne na tržištu softvera za primenu u elektroenergetici, razvijaju i 
unapređuju alate za prognozu potrošnje za različite nivoe odlučivanja u elektroenergetskom  
sistemu, bilo kao zasebne softverske pakete ili sveobuhvatna IT rešenja SCADA/EMS tipa. 
Njihov razvoj je podržan intenzivnim razvojem tehnika modelovanja i obrade vremenskih 
serija, što je pomerilo karakteristike nove generacije algoritama za prognozu potrošnje ka 
većoj tačnosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti podacima i merenim vrednostima iz sistema 
koje softver za prognozu koristi kao ulazne vrednosti. 

 
Prateći savremene trendove u upravljanju elektroenergetskim sistemom, ali, pre svega, 

realne potrebe koje se imaju u svakodnevnoj praksi, javno preduzeće EMS je SCADA/EMS 
nadzorno-upravljački sistem u Direkciji za upravljanje, realizovan od strane Instituta Mihajlo 
Pupin, unapredio, između ostalog, i funkcionalnošću kratkoročne prognoze potrošnje.  

 
U radu je prikazana arhitektura STLF aplikativnog paketa, opisana njegova 

funkcionalnost i konačno, prikazani su osnovni aspekti njegove implementacije. Aplikacija je 
realizovana (kodirana) korišćenjem objektno orijemntisanih jezika i integrisana u postojeći 
razvojni IMP SCADA/EMS system. Rad aplikacije je evaluiran standardnim metodama za 
testiranje rezultata prognoze, na realnim podacima iz EES Srbije, sa uspešnim rezultatom 
prikazanim u [1].  

 
 
2. KRATKORO ČNA PROGNOZA POTROŠNJE  
 

STLF aplikacija, kao deo IMP VIEW4 SCADA/EMS sistema služi kratkoročnoj 
prognozi potrošnje za vremenski interval do, maksimalno, sedam dana unapred, sa korakom 
od jedan sat, za proizvoljnu oblast EE sistema, definisanu od strane korisnika. Aplikacije se 
zasniva na modelu sistema, kojim se za određenu grupu potrošača, definisanu oblašću, 
identifikuju tipični obrasci potrošnje za karakteristične vremenske periode, kao i uticaj 
spoljašnjih faktora. Nivo i raspodela utrošene električne energije za određeni vremenski 
interval zavisi od niza faktora koji utiču na oblik vremenske zavisnosti krive potrošnje. 
Osnovna komponenta potrošnje je posledica unutrašnjih faktora u koje spadaju tipovi i navike 
potrošača, sezona i doba godine, tip dana i njegovo mesto u sedmici, doba dana. Od 
spoljašnjih faktora koji utiču na nivo potrošnje električne energije, najznačajniji je ukupan 



uticaj meteroloških uslova, kojim se meri subjektivni osećaj temperature ambijenta, ali i niz 
drugih spoljašnjih, najčešće, ekonomskih faktora, značajnih kod dugoročnih prognoza. 
Takođe, prilikom realizacije funkcionalnosti prognoze potrošnje, u modelovanje njene 
vremenske zavisnosti na zadatom vremenskom intervalu, dodatne uslove unose i specifični 
zahtevi korisnika alata kao i realna ograničenja koja mogu biti prisutna u dostupnosti i 
tačnosti merenih vrednosti ulaznih podataka. Posledično, model vremenske zavisnosti 
potrošnje električne energije se, generalno, razlikuje za različite delove/oblasti sistema. Da bi 
se omogućila prognoza potrošnje na nivou celog EE sistema, koji se obično sastoji iz više 
delova, pored osnovnog algoritma prognoze za zadatu oblast, potrebno je imati na 
raspolaganju modele za pojedinačne oblasti.  
 
3.  ARHITEKTURA STLF APLIKACIJE 
 
STLF softverski paket se sastoji iz dve osnovne aplikacije: 
 

• STLF RT  aplikacija je online verzija STLF aplikacije, koja u osnovnom, 
automatskom režimu ažurira vrednosti u STLF bazi podataka i na bazi meteo 
prognoze, obavlja prognozu potrošnje za definisanu oblast EE sistema 

• STLF Model aplikacija, koja služi definisanju oblasti od strane korinika, identifikaciji 
modela vremenske zavisnosti potrošnje za tu oblast, proračunu vrednosti parametara 
tog modela i transfer parametara modela u bazu podataka STLF RT aplikacije, 
odnosno, u online režim rada. 

 
Osnovne celine (softverski elementi) STLF aplikacije, sa resursima podataka koje koristi za 
ulazne vrednosti, su prikazane na sl.1. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Slika 1 : Izvori podataka i osovne celine STLF aplikacije 
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Softverski elementi koji podržavaju rad STLF RT  aplikacije: 
 

• STLF RT BP, lokalna baza podataka STLF aplikacije, u kojoj su smeštene sve 
vrednosti preuzete iz okruženja, kao i međurezultati i rezultati proračuna, potrebne za 
rad u online režimu. 
 

• STLF-RT numeri čko jezgro aplikacije koje podržava osnovni, automatki režim rada 
čiji je krajnji rezultat ažuriranje tabela STLF baze podataka, odnosno prognoza 
potrošnje. Implementirani algoritam na satnom nivou, za svaku aktivnu oblast EE 
sistema: 

o vrši prikupljanje, preprocesiranje i proračun aktuelne satne vrednosti za 
potrošnju i meteo parametre i smešta ih u odgovarajuće tabele STLF baze 
podataka 

o prikuplja prognozirane vrednosti meteo parametara 
o vrši  update modela i sračunava prognozu za naredni period 
o smešta rezultati prognoze u odgovarajuće tabele u STLF RT BP 

 
• STLF-RT HMI korisni čki interfejs, koji komunicira sa STLF bazom podataka i iz 

nje prikuplja sve podatke potrebne za prikaz rezultata i putem koga se vrši ručni unos 
podataka.  

 

Softverske celine koje omogućavaju rad STLF Model aplikacije: 
 

• STLF Model BP, lokalna baza podataka STLF Model aplikacije, je neposredni izvor 
podataka koja, uz sopstvene tabele koje služe smeštanju međurezultata, ima istu 
strukturu dinamičkih i statičkih tabela koje se nalaze u okviru STLF RT aplikacije, za 
definisane oblasti. 

• STLF Model numeričko jezgro aplikacije, sa implementiranim algoritmom za 
definisanje i razvoj modela za kratkoročnu prognozu potrošnje, njegovu validaciju, te, 
njegov transfer u online STLF-RT aplikaciju. Za usvojeni model, algoritam obavlja 
identifikaciju parametara strukture modela za svaku novodefinisanu oblast (podoblast) 
koristeći se istorijskim podacima za potrošnju i raspoložive istorijske meteo podatke, 
korisnik (tipa analitičar-sistem inženjer) testira različite strukture modela, za isti set 
podataka. Na osnovu rezultata testiranja, iskazanih statistikom karakterističnom za 
usvojeni model, kao i grafičkim prikazom rezultata, korisnik zaključuje koja struktura 
modela najbolje opisuje podatke. Kad se dobije model zadovoljavajuće tačnosti, vrši 
se tranfer njegovih parametara u STLF-RT aplikaciju. 

• STLF Model HMI koji komunicira sa STLF Model BP bazom podataka i iz nje 
prikuplja sve podatke potrebne za definisanje modela. Takođe, koristi se za zadavanje 
svih parametara i uslova modelovanja ručnim unosom od strane korisnika. STLF 
Model je interaktivna aplikacija, i funkcija interfejsa ove aplikacije je od ključnog 
značaja za efikasan rad sa paketom. 

  
• SCADA HIS baza podataka, sadrži podatke o realizovanoj potrošnji za protekli 

period.  
• ABP BP, sadrži vrednosti osnovnih parametara elemenata elektroenergetskog sistema 

koji učestvuju u STLF aplikaciji. 



• Meteorološki servis ili sopstvena mreža meteo stanica omogućava pristup 
prognoziranim vrednostima meteo parametara koji su varijable STLF modela (opcije: 
ručni unos, csv, xml, web servis) 

• STLF Arhiva  sadrži ASCII fajlove sa srednjim satnim izmerenim vrednostima za 
potrošnju i svaku od meteoroloških parametara, koji se, automatski ažurira jednom 
dnevno iz online STLF-RT aplikacije. Moguć je i ručni unos podataka za potrošnju i 
meteorološke parametre, što se koristi prilikom definisanja model za novu oblast. 

 

4.  IMPLEMENTIRANI MODEL STLF APLIKACIJE 
 

Matematički model na kome se zasniva implementacioni algoritam STLF aplikacije je 
dinamički regresioni model, koji spada u standardne modele vremenskih serija sa uključenim 
spoljašnjim promenljivim. Generalni oblik ovog modela je dat jednačinama: 
 

y (t)  =  k1 x1(t)  +  k2 x2(t)  + …. + kk xk(t) + n(t)      (1) 

n (t)  =  ∑ a�		n(t − i)
�

�� + ∑ c�
�

�� e(t − j)      (2) 
 

Na osnovu (1) i (2) pretpostavlja se da postoji zavisnost promenljive y od utičućih nezavisnih 
regresora x1,x2, …,xk, ali sa ostatkom, čija se struktura može, generalno, opisati  i 
ARMA(p,d,q) (P, D, Q)s  modelom. Ovakvim modelovanjem omogućeno je jednostavno 
uvrštavanje proizvoljnog i različitog seta spoljašnjih promenljivih u model, koje po prirodi 
mogu biti i numeričke i kategoričke promenljive, kao i druge vremenske serije sa dinamičkim 
uticajem. Set ulaznih promenljivih, xi, i=1,…n, kao i red ARMA dela modela, p, q, P, Q, d, D 
određuju strukturu modela, čiji se parametri biraju iterativnom procedurom, a izbor se vrši na 
osnovu kriterijuma za validaciju modela. Koeficijenti modela, k1,.., kk, a1,…,ap, b1,…bq se 
proračunavaju, a potom i ažuriraju odovarajućim algoritmom za estimaciju [1, str. 210]. 
  
Opisani model je usvojen kao osnova STLF aplikacije, gde su efekti uticaja meteoroloških 
parametara, specijalnih dana, doba godine, dana u sedmici i ostalih spoljašnjih faktora, 
modelovani kao regresori, dok je bazična potrošnja kojom se opisuje osnovni trend i 
sezonalnost modelovana generalnim ARMA modelom. Na bazi a priori informacija o 
karakteristikama vremenske zavisnosti potrošnje, kao i analize raspoloživih vrednosti 
podataka, za svaku oblast EE sistema identifikovane su dve aditivne komponente vremenske 
zavisnosti potrošnje:  
 

• dnevne, kojom se modeluje srednja dnevna vrednost  potrošnje 
• satne, kojom se modeluje satno odstupanje od srednje dnevne vrednosti, za svaki sat 

po naosob 
 
Svaka od pomenutih 1+24 komponenanata se tretira kao nezavisna vremenska serija za koju 
je usvojen model iz jednačina (1) i (2). 
 
Identifikacija osnovnih parametara strukture modela se obavlja na osnovu istorijskih podataka 
za potrošnju i meteo parametre, korišćenjem STLF Model aplikacije. Izbor ulaznih 
promenljivih prilikom identifikacije ovih komponenta modela se vrši iz seta promenljivih koje 
su dostupne u bazi podataka.  
Generalno, raspoloživ set varijabli koje opisuju uticaj spoljašnjih faktora u modelovanju 
vremenske zavisnosti potrošnje, dakle, regresora u jednačinama dinamičkog modela,a koje se 
mogu naći u modelu, su: 



 
• Parametar leto_zima - jednodimenziona kategorička promenljiva kojom se, u model, 

uvodi uticaj razlika u modelu, za leto i zimu 
• Parametar dan_u_sedmici , definisan kao 6 dimenzioni vektor, kojim je određen dan 

u sedmici. 
• Parametar za specijalan_dan, jednodimenziona kategorička promenljiva, za svaki 

definisani specijalan dan 
• Parametar meteoroloških uticaja na potrošnju – meteoModel. U STLF bazi podataka 

su na raspolaganju srednje satne vrednosti temeprature ambijenta i brzine vetra. 
Promenljiva kojom se modeluje uticaj meteoroloških uslova na potrošnju je izvedena 
veličina, proračunata, generalno, na osnovu podataka o izmerenim, realnim 
vrednostima temperature ambijenta, brzine vetra, itd. Cilj modelovanja uticaja 
meteoroloških parametara je linearizacija ove relacije, odnosno, transformacija u 
linearne regresore u modelu. Odabrani početni model meteo uticaja je jednostavni 
piece-wise-linear (PWL) model, sa pragovima tzv. neutralne zone. Takođe, za srednju 
dnevnu potrošnju postoji dinamički efekat meteoroloških uticaja (temperturna inercija) 
iz prethodnih dana, W(d-1), …, W(d-h), koje je potrebno uvrstiti u model. 
 

4.1 Primena modela STLF aplikacije 
 

Na osnovu podataka o srednjim satnim vrednostima za ukupnu potrošnju EE Srbije i 
temperaturu za period od 01.01.2009. do 31.12.2012, urađena je analiza identifikacija STLF 
modela.  
Opšti oblik dinamičkog regresionog modela za dnevnu komponentu je:  
 
D(d)  =  ∑ kwi ∗ W�(d)�

��  + ∑ ksdi ∗ SD�(d) 
�� 		+ BP(d) ,      (3) 

 
gde je D(d) srednja dnevna vrednost merene potrošnje za dan d, W�(d) su regresori 
komponente uticaja meteoroloških parametara, SD�(d) regresori efekta m predefinisanih 
specijalnih dana koji ulaze u model, predstavljenih kategoričkim promenljivim, dok je BP(d) 
komponenta bazične potrošnje za dan d, koja predtsavlja ARMA vremenksu seriju.  
 
Modelom se pretpostavlja da bi potrošnja bez uticaja spoljašnjih faktora bila glatka 
vremenska serija sa istaknutim lokalnim linearnim trendom i sedmičnom sezonalnošću: svi 
izvori nestacionarnosti se modeluju dodatnim spoljašnjim promeneljivim.  
 
Satna komponenta modela je definisana kao vrednost odstupanja merene satne vrednosti 
potrošnje od njene srednje dnevne vrednosti.  
 
Hh(d)  =  ph(d) – D(d),                  (4) 
  
za h = 1,…,24, za dan d. Dinamički regresioni model vremenskih serija za svaki sat h je: 
 
Hh(d)= ∑ kdwi ∗ dw�(d)�

��  + ∑ ksdi ∗ SD�(d) 
�� 		+ ∑ ksdi!

��  * Hh-i(d) + BPh(d) ,       (5) 

 
Satno odstupanje potrošnje za sat h zavisi, osim od vrednosti regresora za specijalne dane, 
SD�(d) i dana u sedmici, dw�(d) i od vrednosti satnog odstupanja iz prethodnih l sati.  
 



5. ZNAČAJNI IMPLEMENTACIONI ASPEKTI APLIKACIJE STLF 
 
 Osnovne funkcionalnosti STLF softverskog paketa za kratkoročnu prognozu potrošnje 
se zasnivaju na procedurama i funkcijama za definisanje/izbor EE oblasti, identifikaciju 
modela za odabranu oblast, transfer ovih parametara u STLF RT bazu podataka i iniciranje 
online režima rada prognoze za tu oblast. Glavne algoritamske celine koje obezbeđuju rad 
STLF aplikacije, značajne sa aspekta realizacije su: 
 
Izbor oblasti za koju se vrši prognoza i prikupljanje istorijskih podataka o vrednostima 
potrošnje i relevantnih meteo veličina za novodefinisanu oblast  
 
Izbor oblast i lociranje izvora sa kojih se prikupljaju potrebne ulazne vrednosti za potrošnju i 
temperaturu se obavlja putem HMI STLF Model aplikacije. Projektovana funkcionalnost je da 
se nova oblast definiše izborom grupe trafo objekata, posledično i relevantnih mernih mesta, a 
na osnovu podataka iz ABP BP i SCADA Arhive, odakle se preuzimaju sva merenja i ostale 
veličine, potrebne za rad aplikacije. Takođe, ove vrednosti je moguće preuzeti i iz, prethodno 
ručno ažuriranih, ASCII fajlova iz STLFModel arhive.  
 
Pristup podacima iz STLF Model BP  
 
Ova funkcionalnost daje generalan pristup satnim vrednostima za potrošnju i svaki od 
dostupnih meteoroloških parametara u STLFModel BP. Pristup podacima omogućava 
korisniku ručnu korekciju podataka u fazi preprocesiranja, otklanjanja neregularnih ili 
nedostajućih vrednosti, ali omogućava i generalan pregled stanja u lokalnoj bazi podataka. 
Podaci se sa intefejsa pozivaju po datumu, za željenu varijabli, unosom početnog i krajnjeg 
datuma vremenskog intervala. Odabrani vremenski interval predstavlja podlogu za analizu 
prilikom identifikacije modela, odnosno predstavlja set podataka nad kojim se model definiše 
ili validira. 

 
Izbor parametara strukture modela  
 
Paremetri strukture dinamičkog regresionog modela koje je potrebno definisati u fazi 
identifikacije su, pre svega, set regresora i parametara koji ih definišu za dnevnu i satnu 
komponentu date oblasti. Na dalje definisanje modela se obavlja pretraživanjem u prostoru 
parametara ARMA modela za svaku od komponenata posebno. Konkretno, izbor modela se 
bazira na tri osnovne procedure: 
 

• Procedura za definisanje meteo modela 
• Procedura za definisanje dnevne komponente modela  
• Procedura za definisanje satne komponente modela 
 

Sve procedure mogu biti realizovane ručno ili automatski.  
 
Ručni pristup podrazumeva unos parametara modela od strane korisnika, potpomognut 
grafičkim prikazom sa interfejsa.  
 
Automatska procedura se zaniva na algoritmu koji vrši ovo pretraživanje parametara modela 
nad skupom tipičnih, očekivanih vrednosti i vraća onu strukturu koja je nakon validacije dala 
najbolji rezultat. 

 



Validacija modela  
 
Validacija modela se obavlja iterativno, ispitivanjem više struktura modela, njihovom 
estimacijom i upoređivanjem greške odstupanja sa izlaza estimiranog modela i realnih 
vrednosti. Model se estimira nad jednim setom podataka, od Nest uzoraka, a testira nad 
drugim od Ntest uzoraka.  
Testovi i metode za validaciju modela koji se koriste u STLF Model aplikaciji su standardni 
testovi za validaciju dinamičkog modela sa ARIMA greškom  

 

Tranfer modela u online režim rada  
 
Nakon definicije i validacije modela, kao i validacije testa na prognozu, sa zadovoljavajućim 
rezultatima, potrebno je izvršiti transfer novog modela u online režim rada. Funkcija koja 
obavlja transfer modela prebacuje vrednosti parametara strukture modela i vrednosti 
koeficijenata u odgovarajuće tabele u STLF RT bazi podataka. 
 
Automatski režim rada STLF aplikacije  
Osnovni režim rada aplikacije podrazumeva neprekidan real-time satni proces, koji obavlja 
STLF-RT aplikacija, kojim se, za svaku aktivnu oblast EE sistema: 
  

o prikupljaju, preprocesiraju i proračunavaju aktuelne satne vrednosti za potrošnju i 
meteo parametre i smeštaju u odgovarajuće tabele STLF baze podataka 

o prikupljaju prognozirane vrednosti meteo parametara, potrebnih za rad STLF-RT 
aplikacije 

o vrši  update modela  
o vrši prognoza za naredni period 
o smeštaju rezultati prognoze u odgovarajuće dinamičke tabele u STLF-RT BP 

 
6. ZAKLJU ČAK 
 
  U radu su izloženi aspekti softverske implementacije STLF aplikacije namenjene 
kratkoročnoj prognozi potrošnje, a sa ciljem da se razvijeni alat integriše u okruženje IMP 
SCADA/EMS nadzorno-upravljačkog sistema. Dat je opis usvojenog modela, kao i načina 
definisanja i identifikovanja odgovarajućeg modela za proizvoljnu oblast od strane korisnika, 
njegovog transfera u STLF RT bazu podataka i automatskog rada u STLF–RT aplikaciji. 
Dnevna i satne komponente vremenske zavisnosti potrošnje su modelovane korišćenjem 
koncepta dinamičkog regresionog modela, pogodnog zbog svoje interpretabilnosti i 
fleksibilnosti pri modelovanju uticaja različitog seta spoljašnjih promenljivih, što je značajno 
kod realizacije funkcionalnosti prognoze potrošnje za različite oblasti elektroenergetskog 
sistema. Pored osnovnih algoritamskih celina koje podržavaju rad aplikacije, dat je prikaz i 
informaciono-aplikativnog okruženja sa izvorima podataka, potrebnih za rad aplikacije. 
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Abstract— The availability of the expected future energy consumption information is 
of crucial importance for efficient planning, operation and maintenance in a power system. 
Consequently, the functionality of the energy load forecasting represents unavoidable 
component of each control system within the company for electricity generation, transmission 
or distribution. According to the companies’ requirements, the most common type of load 
forecasting functionality is a short term load forecasting (STLF), which, typically, aims to 
predicts system load over a time interval of one hour to one week ahead, mainly, intended for  
the control and scheduling operations of a power system,  

In this work, the implementation of the STLF software package, developed by Mihajlo 
Pupin Institute, on Public Enterprise PE EMS initiative, is described. STLF application is 
based on the load time series model, implemented by use of dynamic regression concept. It 
consists of two applications, STLF Model, intended for offline model identification and STLF 
RT real-time application, which support online application mode, based on previously 
identified load model. Furthermore, the STLF software architecture, its main features and 
functioning modes, finally, the main aspects of its implementation, are shown. The 
implementation of the STLF application is based on object oriented concept and it is 
integrated with the existing IMP SCADA/EMS development system. The STLF application 
work was tested on real data, acquired from the system, and evaluated by using standard 
methods for testing forecasting results.  
 
Key words — short term load forecasting, electricity load, power control system, dynamic 
regression model 
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Kratak sadržaj — SCADA sistem predstavlja tehnički sistem za nadzor i upravljanje 
elektroenergetskog sistema Srbije, koji se prilagođava organizacionim i tržišnim 
tokovima u cilju poboljšanja efikasnosti obavljanja funkcija operatora prenosnog 
sistema i tržišta električne energije u Srbiji. EMS sistem predstavlja sistem energetskih 
aplikacija koje omogućavaju upravljanje elektroenergetskim sistemom sa većim 
stepenom kvaliteta i pouzdanosti. 

Sistem za merenja multifunkcionalnih brojila kao i SRAAMD sistem predstavljaju 
sisteme od izuzetnog značaja za obezbeđivanje funkcionisanja i razvoja tržišta 
električne energije u Srbiji i njegovo integrisanje u regionalno i evropsko tržište 
električne energije. SRAAMD je sistem za daljinsku akviziciju i analizu podataka sa 
elektronskih brojila. 

Povezivanjem SCADA/EMS i SRAAMD sistema realizovana je razmena podataka 
između ovih sistema u oba smera čime je povećana efikasnost upravljanja prenosnim 
sistemom. 

Nakon decenije postojanja razmene podataka između SCADA/EMS i SRAAMD 
sistema iskustvo je pokazalo veliku opravdanost ove veze i potrebu za daljim razvojem u 
cilju poboljšanja pouzdanosti rada oba sistema. 
 
Ključne reči —SCADA, EMS, SRAAMD, HIS, brojila, merenja, sistem, razmena, 
upravljanje.  
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1 UVOD  
 
U ovom radu je opisana veza i način komunikacije između SRAAMD i SCADA/EMS sistema 
u JP „Elektromreža Srbije“. Razmena podataka koja se vrši između njih je dvosmerna, čime 
se dobija na pouzdanosti i sigurnosti rada elektroenergetskog sistema, neophodnog  za 
obavljanje funkcije operatora prenosnog sistema i  operatora tržišta električne energije. Ovom 
vezom povećena je pouzdanost rada oba sistema. 
Podaci koji se razmenjuju su u formatu XML (eXtensible Markup Language). Takav format je 
obezbedio brzu i pouzdanu ramenu podataka. Daljinsko prikupljanje podataka po standardnim 
protokolima omogućeno je uz pomoć visokopreciznih brojila električne energije čija je klasa 
tačnosti 0,2 za aktivnu energiju. 
 
 
2 SCADA/EMS SISTEM  
 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja sistem za merenje, praćenje 
i kontrolu podataka u JP „Elektromreža Srbije“. Prikupljeni podaci korisnicima se prikazuju 
preko jednopolnih šema i tabelarnih prikaza. EMS (Energy Management Sistem) je sistem 
koji obuhvata skup mrežnih aplikacija koje se koriste za analize i poboljšanje kvaliteta rada 
eletroenergetskog sistema.  
U NDC JP EMS postoje dva SCADA/EMS sistema, glavni i bekap sistem koji, u realnom 
vremenu, rade u paralelnom radu. Ovi sistemi potiču od različitih proizvođača čime je 
omogućena veća pouzdanost upravljanja prenosnom mrežom Srbije. 
Na slici 1. prikazana je platforma glavnog SCADA/EMS sistema. 
  

 
 

Slika 1. NDC SCADA/EMS sistem - platforma 
 
Kompletan tehnički sistem upravljanja, sa prikazanim telekomunikacionim vezama, prikazan 
je na slici 2. Osnovni delovi ovog koncepta sistema upravljanju su: 

- ENTSO-E TSO; 
- NDC – Nacionalni dispečerski centar; 
- Back- up NDC – bekap nacionalni dispečerski centar; 
- RNDC – Rezervni nacionalni dispečerski centar; 
- RDC – regionalni dispečerski centar; 
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- DDC – distributivni dispečerski centar; 
- PDC – područni dispečerski centar; 
- Proizvođač 400 kV i 220 kV; 
- Proizvođač 110 kV; 
- Kupac 400/x i 220/x; 
- Kupac 110/x; 
- Prenosna mreža 400 kV i 220  kV; 
- Distributivna mreža 110 kV. 

 
 

 
 

Slika 2. Koncept tehničkog sistema upravljanja 
 
U toku je procedura usvajanja novog koncepta tehničkog sistema upravljanja, kao i najnovija 
šema novog koncepta upravljanja. 
 
 
3 SRAAMD SISTEM 
 
Sistem SRAAMD - (System for Remote Acquisition and Accounting of Metering Data) je 
sistem za daljinsku akviziciju podataka sa brojila i obradu obračunskih podataka. 
Na prenosnoj mreži Srbije nalazi se oko 900 kvalitetnih brojila Actaris i Landis+Gyr koja su 
dostupna u svakom trenutku. Rezolucija u kojoj se podaci mere je 15-minutna a vremenska 
sinhronizacija vrši se sa svakim daljinskim čitanjem brojila, čime se dobija visoka tačnost 
očitanog podatka. 
Dostupnost podataka omogucena je komunikacijom na 3 načina: 

- PSTN – javna gradska mreža ; 
- GSM – mobilna mreža ; 
- Optička veza. 

Optička veza je sve više u upotrebi jer su na mnogim mernim tačkama stvorene tehničke 
mogućnosti za njenu primenu. OPGW kablovi (Optical Power Ground Wire) su omogućili da 
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brojila budu dostupna “on-line” čime je kvalitet očitavanja brojila dobio na brzini očitavanja i 
prenosu podataka. 
Ovakvim pristupom komunikacije prema brojilima odgovorilo se na savremene potrebe i 
potrazivanja korisnika na tržistu električne energije. 
Prikaz korisničkog interfejsa SRAAMD sistema prikazan je na slici 3. 
 

 
Slika 3. SRAAMD sistem – korisnički interfejs 

 
Podaci koji se očitavaju služe za obračun tarife na prenosnoj mreži Srbije po entitetima. Ovi 
podaci se objavljuju i na SRAAMD web aplikaciji kojoj pristup imaju ovlašćeni korisnici. 
WEB aplikacija je verna slika SRAAMD sistema jer su prikazani “on line” podaci. Podaci se 
prikazuju u vidu tabela, grafikona i statistike.  
Bitne informacije za korisnike su pet minimuma i pet maksimuma u nekom vremenskom 
periodu čitanja, npr. u toku sedmice, vikenda, meseca ili godine.  
 
 
4 SISTEM ZA RAZMENU PODATAKA – METERING INTERFEJS 
 
Metering interfejs je veza između NDC SCADA i SRAAMD sistema i služi za razmenu 
podataka između sistema. SCADA/EMS sistem je povezan sa sledećim sistemima: 

- MMS – sistem za upravljanje tržištem električne energije; 
- Sistem za operativno planiranje; 
- SRAAMD, sistem za daljinsku akviziciju podataka sa brojila; 
- EAS, sistem za obračune; 
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- WAMS sistem za prikupljanje, prenos, obradu i arhiviranje sinhronih simultanih 
   merenja u EES sistemu. 

Veza između SCADA i SRAAMD sistema ide preko replikacionog servera. Podaci koji se 
šalju SRAAMD sistemu nalaze se na arhivskom HIS serveru (Historical Information Sistem) 
na kome se nalazi Oracle baza podataka. Oba servera, HIS i replikacioni, predstavljaju deo 
konfiguracije SCADA/EMS sistema, slika 1.  
Komunikacija između SCADA i SRAAMD sistema je dvosmerna, kao što je prikazano na 
slici 4. 
Automatska razmena podataka od SCADA ka SRAAMD sistemu obavlja se periodično, 
svakog sata. Podaci koji se prenose su: 

- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa interkonektivnh dalekovoda; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa generatora; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa distributivnih dalekovoda; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa dalekovoda koji napajaju velike 

potrošače; 
- Statusi prekidača koji su na dalekovodima sa kojih se prenose merenja. 

 
Slika 4. Dvosmerna komunikacija između SCADA i SRAAMD sistema 

 
Ukoliko postoje merne tačke od viskog značaja za SRAAMD sistem, sa kojih SCADA sistem 
ne dobija vrednosti brojila i ne postoje tehničke ili druge mogućnosti za uvođenje, SRAAMD 
sistemu se prosleđuju srednje satne vrednosti snage. 
Sa određenog broja daljinskih staničnih računara u energetskim objektima od značaja 
(prenosni ili proizvodni objekti) ne postoji mogućnost prijema brojila u standardnom formatu. 
Sa tih stanica brojila stižu kao analogne vrednosti koje se takođe prosleđuju SRAAMD 
sistemu. 
Razmena podataka od SRAAMD ka SCADA sistemu je automatska, jednom dnevno. Podaci 
koje se prenose su: 

- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa interkonektivnih dalekovoda; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa generatora; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa distributivnih dalekovoda; 
- Satne vrednosti merenja aktivne i reaktivne energije sa dalekovoda koji napajaju velike 

potrošače. 
Podaci koji stižu sa SRAAMD sistema smeštaju se u HIS, arhivski podsistem. Na slici 5. 
prikazan je prenos podataka preko replikacionog servera. 
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5 UNAPREĐENJE SISTEMA ZA RAZMENU PODATAKA  
 
Kao što smo već spomenuli, u NDC JP EMS postoje dva SCADA/EMS sistema, glavni i 
bekap sistem, koji u realnom vremenu rade u paralelnom radu. Ovi sistemi potiču od različitih 
proizvođača koji, što i jeste uobičajeno, imaju različita rešenja za iste funkcionalnosti sistema.  
Obzirom da postoje merne tačke od viskog značaja za SRAAMD sistem, sa kojih SCADA 
sistem ne dobija vrednosti brojila i ne postoje tehničke ili druge mogućnosti za uvođenje, 
neophodno je obezbediti slanje srednje satnih vrednosti merenja aktivnih snaga. 
 

 
 

Slika 5. Prenos podataka između SCADA i SRAAMD sistema 
 

Rezervni SCADA sistem – želim da napomenem da ovo nije SCADA sistem u rezervnom 
dispečerskom centru već back up sistem u NDC-u – koristi MySQL bazu podataka u kojoj 
postoji mogućnost, na osnovu šifre merenja, da se automatski dobije srednje satna vrednost 
merenja. Na glavnom SCADA/EMS sistemu potrebno je dodatno omogućiti izračunavanje 
srednje satnih vrednosti merenja. Iskustveno se došlo do zaključka da je ovo rešenje skupo i 
sporo jer obuhvata dodatno angažovanje proizvođača sistema. U toku razmene ovih podataka 
na svakih sat vremena radi se proračun koji troši procesorsko vreme i potrebna je nova tabela 
u Oracle bazi na HIS serveru, što znači više memorije na disku servera. 
Navedeni razlozi inicirali su realizaciju interfejsa između SRAAMD i back up SCADA 
sistema. Ova veza prikazana je na slici 6. 

 
Slika 6. Planirani interfajs između SCADA i SRAAMD sistema 
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6   ZNAČAJ VEZE IZMEĐU SCADA I SRAAMD SISTEMA 
 
Motiv za implementaciju veze između SCADA i SRAAMD sistema bio je redundansa 
SRAAMD sistemu, u slučaju ispada SRAAMD brojila i, u obrnutom smeru, rezerva i kontrola 
tačnosti SCADA brojila. Tokom rada pokazalo se da je ova veza veoma korisna kao dodatana 
kontorola SCADA merenjima i, u slučaju ispada nekog merenja, nekad se može koristiti u 
„post mortem“ analizi događaja, u nedostatku SCADA arhive.  
Za prikaz značaja ove konekcije može se iskoristiti običan primer iz svakodnevne prakse u 
Službi upravljačke informatike NDC u JP EMS: 
U energetskoj NDC SCADA bazi izvedene su vrednosti sume dalekovoda po 
hidroelektranama. Prilikom provere tačnosti formula, proračunom tokova snaga, primećeno je 
da se na HE Potpeć i HE Zvornik sume aktivnih snaga dalekovoda značajno razlikuju u 
odnosu na sume aktivnih snaga sa generatora. Zamenom vrednosti iz realnog vremena 
vrednostima iz estimatora stanja došlo se do zaključka da se ove dve vrednosti razlikuju na 
dalekovodima DV134/4 HE Potpeć – TS Pljevlja 1 i DV 103 HE Zvornik – TS Zvornik. 
Odeljenje za teleinformacioni sistem, iz Sektora za tehnički i upravljački informacioni sistem 
JP EMS, proverilo je stanje na terenu. Merenja aktivne snage dalekovoda DV 134/4 u NDC-u 
i na hidroelektrani HE Potpeć imala su iste vrednosti, nakon toga urađena je uporedna analiza 
srednjesatnih vrednosti SCADA merenja iz arhive i vrednosti brojila iz SRAAMD sistema. 
Došlo se do zaključka da je vrednost sa pretvarača pogrešna i obavešten je JP EPS da proveri 
tačnost i karakteristike pretvarača ovog merenja. Merenja snaga DV 103 u NDC-u i na 
hidroelektrani HE Zvornik bila su različita. Kontaktiran je JP EPS i dobijene su karakteristike 
pretvarača. Nakon korekcija vrednosti granica pretvarača u NDC SCADA bazi merenje na 
SCADA sistemu postalo je tačno. 
Uporedna analiza vrednosti SRAAMD i SCADA brojila i merenja vrši se na dva načina: 
periodično, kao deo redovnog održavanja sistema, i po potrebi, u slučaju pojave incidenta 
(ispad merenja ili netačno merenje).  
U prethodnom poglavlju izložen je predlog unapređenja ove konekcije čija je realizacija u 
toku. Nakon implementacije planiranih izmena realno je razmišljati o novim poboljšanjima 
interfejsa između SCADA i SRAAMD sistema čiji će razvoj unaprediti kvalitet rada oba 
sistema. 
 
 
7  ZAKLJUČAK 
 
U radu je prikazana povezanost dva sistema, SRAAMD i SCADA, kao i njihove osobine. Rad 
oba sistema je potpuno nezavisan a razmena podataka u XML formatu omogućava poređenje 
ili zamenu nedostajućih merenja. 
Oba sistema, i SCADA i SRAAMD, rade u dualnom režimu rada – sa po dva glavna servera 
ili glavni i rezervni server - i njihovi komunikacioni putevi su redundantni, velike brzine i 
pouzdanosti. Pored visokih performansi svakog od ova dva sistema njihova interakcija 
dodatno doprinosi JP EMS i elektroenergetskom sistemu u poboljšanju efikasnosti obavljanja 
funkcija operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji. Stalnim nadzorom i 
nadogradnjama čini se da oba sistema budu moderna i kvalitetna po pouzdanosti tj. 
energetskoj bezbednosti prateći evropske trendove kao i pravila rada propisana u okviru 
ENTSO-E interkonekcije. 
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Abstract— SCADA system represents technical system for supervision and control of 
Serbian power system, which is adaptable according to organizational and market 
courses in order to improve efficiency of performance of transmission system functions 
and market operator in Serbia. EMS system is system of applications which provides 
enabling major degree quality and reliability of energy system control. 
Metering multiple-functional accounting system and SRAAMD system represent very 
important systems for providing functionality and development of electrical energy 
market in Serbia and its integration in regional and European market of electrical 
energy. SRAAMD is system for remote acquisition and data analyzing from electrical 
accounting. 
Connection of SCADA/EMS and SRAAMD systems is data exchange interface between 
those systems in both ways whereby increasing efficiency of transmission system control. 
After the decade of implementing interface between SCADA/EMS and SRAAMD 
systems, experience approved adequacy of this connection and requirement for 
additional development in order to increase reliability of both systems. 
 
Key words — SCADA, EMS, SRAAMD, HIS, metering, data, system, exchange, 
interface.  
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Кратак садржај — Четрнаест година након објављивања првог издања 
међународног стандарда IEC 60909-0 за прорачун струја кратког споја у 
трофазним системима наизменичне струје публиковано је друго издање овог 
стандарда које је ступило на снагу 28. јануара 2016 године. Прво издање стандарда 
IEC 60909-0 публиковано је 10. јула 2001 године и применљиво je за прорачун 
струја кратког споја у нисконапонским и високонапонским трофазним системима, 
назначене фреквенције 50 Hz и 60 Hz. Овај стандард је заснован на генералној 
примени и концизној процедури која доводи до резултата довољне тачности у 
прорачунима струја кратког споја услед симетричних и несиметричних кварова. 
Друго издање представља значајну техничку ревизију увођењем: 

Ø доприносa струје кратког споја из ветроелектрана и производних јединица 
повезаних преко енергетских претварача у прорачун, 

Ø измењене структуре документа. 
У раду је дата компаративна анализа методологија прорачуна струја кратког 
споја сагласно првом и другом издању међународног стандарда IEC 60909-0. 
 
Кључне речи — IEC 60909-0:2001, IEC 60909-0:2016, ветроелектрана, фотонапонска 
електрана, струје кратког споја, импеданса кратког споја 
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1 УВОД 
 
Актуелни национални стандард SRPS EN 60909-0:2011 заснован је на 
интернационалном стандарду IEC 60909-0:2001 [1] и може се очекивати да ће ново 
издање националног стандарда бити у наредном периоду усаглашено са 
интернационалним стандардом IEC 60909-0:2016 [2]. Европски стандарди (EN) су 
документи ратификовани од стране три европске организације за стандардизацију CEN, 
CENELEC и ETSI. Стандард EN 60909-0:2011 је такође актуелан европски стандард, 
тако да се у нарeдном периоду може очекивати и прихватање новог издања IEC 60909-0 
као европског стандарда. Како постоји све већи број инсталисаних ветрогенератора и 
генераторских јединица које су преко енергетских претварача повезане на 
електроенергетске системе наметнута је потреба за изменом методологије за прорачун 
струја кратког споја. Промене у прорачуну, настале као последица доприноса 
обновљивих извора енергије, обрађене су у седам поглавља. У другом поглављу je дато 
поређење полазних претпоставки у прорачуну. Прорачун импеданси потребних за 
прорачун струја кратког споја дате су у трећем поглављу, док су прорачуни почетне 
струје, ударне струје, струје прекидања, једносмерне компоненте и трајне струје 
кратког споја обрађени респективно у четвртом, петом, шестом, седмом и осмом 
поглављу. Методологија за прорачун термичке струје кратког споја је иста у оба издања 
стандарда IEC 60909-0 и из тог разлога  није разматрана у овом раду. 
 
Интернационални стандард за прорачун струја кратког споја у трофазним система 
IEC 60909-0 представља први од пет постојећих делова који чине групу под називом 
IEC 60909. У наставку су дати називи, издање, и датуми валидности осталих делова 
групе докумената у оквиру IEC 60909: 
Ø IEC TR 60909-1:2002, Струје кратког споја у трофазним системима наизменичне 

струје – Део 1: Фактори за прорачун струје кратког споја сагласно IEC 60909-0, 
друго издање, валидан до 2018 године, 

Ø IEC TR 60909-2:2008, Струје кратког споја у трофазним системима наизменичне 
струје – Део 2: Подаци електричне опреме за прорачуне струје кратког споја, 
друго издање, валидан до 2016 године, 

Ø IEC 60909-3:2009, Струје кратког споја у трофазним системима наизменичне 
струје – Део 3: Струје током два одвојена истовремена једнополна кратка споја и 
парцијалног земљоспоја, треће издање, валидан до 2016 године, 

Ø IEC TR 60909-4:2000, Струје кратког споја у трофазним системима наизменичне 
струје – Део 4: Примери прорачуна струја кратког споја, прво издање, валидан 
до 2017 године. 

 
2 УВОДНА РАЗМАТРАЊА У ПРОРАЧУНУ 

 
Поређењем уводних разматрања у прорачуну према стандарду IEC 60909-0:2001 
односно стандарду IEC 60909-0:2016 уочене су разлике описане у наставку текста. Код 
стандарда IEC 60909-0:2001 у прорачуну се занемарују капацитивности водова, отoчне 
импедансе и пасивни потрошачи, осим оних за нулти компонентни систем док се код 
стандарда IEC 60909-0:2016 у прорачуну занемарују само оточне импедансе пасивних 
потрошача у директном, инверзном и нултом компонентном систему. Такође код 
стандарда IEC 60909-0:2016 у прорачуну се занемарује импеданса магнећења 
трансформатора у директном и инверзном компонентном систему и занемарују се 
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капацитивности водова у директном и инверзном компонентном систему. 
Капацитивности водова у нултом компонентом систему се узимају у обзир у 
нисконапонским мрежама ако је фактор уземљења (сагласно међународном стандарду 
IEC 60027-1) већи од 1.4. 

 
Код оба стандарда која се у раду пореде за време трајања кратког споја не постоји 
промена типа кратког споја. То значи да трополни кратки спој остаје трополни и 
једнополни кратки спој према земљи остаје једнополни за време трајања кратког споја 
За време трајања кратког споја не постоје ни промене у мрежи. Импеданса 
трансформатора упућује да је отцеп средњем положају. Ова претпоставка је допуштена 
јер је у прорачуну уважен фактор KT за корекцију импедансе за мреже у којима постоје 
трансформатори. У прорачунима се не узима у обзир импеданса електричног лука. 
 
 

3 ИМПЕДАНСА КРАТКОГ СПОЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ 
 
Поређењем примена фактора за корекцију импедансе кратког споја у оба стандарда 
уочава се да се код стандарда IEC 60909-0:2001 импеданса генератора (G), енергетског 
трансформатора (Т) и електране (S) множе са фактором за корекцију импедансе KG, KT 
и KS (или KSO) када се прорачунавају и минималне и максималне струје кратког споја са 
еквивалентним напонским извором на месту кратког споја, за разлику од стандарда 
IEC 60909-0:2016 код кога се коефицијенти за корекцију импедансе KG, KT и KS (или 
KSO) користе само у прорачуну максималне струје кратког споја. 
 
3.1 Фактор за корекцију импедансе двонамотајних и тронамотајних енергетских 

трансформатора 
 
У издању из 2016. су додата следећа правила: Фактор за корекцију импедансе се 
примењује само у прорачуну максималне струје кратког споја. За случај несиметричног 
кратког споја корекциони фактор се такође примењује за импедансе трансформатора у 
инверзном и нултом компонентном систему. 
 
3.2 Синхрони генератори 
 
У издању из 2016. је додато следеће правило: За прорачун минималне струје кратког 
споја користи се KG = 1. 
 
3.3 Производне јединице са променом отцепа под оптерећењем 
 
У издању из 2016. је додато следеће правило: За прорачун минималне струје кратког 
споја користи се KS = 1. 
 
У издању из 2016. су избачена следећа правила: Ако се очекује само надпобуђени 
радни режим, тада се користи корекциони фактор KS импедансе производне јединице за 
прорачун несиметричних струја кратког споја рачуна према (1) у директном и 
инверзном компонентном систему. Фактор KS се примењује за корекцију импедансе 
производне јединице за нулти компонентни систем осим ако је звездиште блок 
трансформатора уземљено преко импедансе. 
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где је 
nQU   називни напон система у тачки Q у којој је прикључена електрана, 

rGU   назначени напон генератора, 

rGϕcos  фактор снаге генератора код назначеним радним режимом, 

dx ′′   релативна вредност засићене субтранзијентне реактансе генератора у односу 
на назначену вредност импедансе, 

Tx  релативна вредност засићене реактансе блок трансформатора за главни 
(нулти) положај отцепа који се може мењати под напоном, 

rTHV

rTLV

U
U   назначени преносни однос блок трансформатора. 

 
3.4 Производне јединице без промене отцепа под оптерећењем 
 
Поређење примена фактора за корекцију импедансе кратког споја код производних 
јединица без промене отцепа под оптерећењем у стандарду IEC 60909-0:2001 фактор 
KSO за корекцију импедансе производне јединице се примењује код нултог 
компонентног система осим ако је звездиште трансформатора уземљено преко 
импедансе, за разлику од стандарда IEC 60909-0:2016 код кога се фактор KSO не 
примењује а за прорачун минималне струје кратког споја користи се KS = 1. 
 
3.5 Ветроелектрана 
 
У издању стандарда из 2016. додато је следеће: у стандарду се разматрају струје 
кратког споја из ветроелектране са асинхроним генераторима као и двострано 
напајаним асинхроним генераторима. Ветрогенератори који су повезани на 
електроенергетски систем преко енергетских претварача пуне снаге су третирани у 
поглављу Генераторске јединце са енергетским претварачима пуне снаге. 
Ветрогенератори и њихови блок трансформатори се комбинују у једну јединицу у 
прорачуну струја кратког споја. Све величине у прорачуну се односе на 
високонапонску страну блок-трансформатора и стандард не обрађује струје кратког 
споја на излазима самих генератора. Произвођач може дати информацију о очекиваним 
вредностима струја на излазима генераторских јединица. 
 
У многим случајевима Правила о раду преносног система могу захтевати да 
ветроелектрана током кратког споја генерише претежно реактивне струје. Током овог 
интервала ветроелектрана би радила као извор са струјном регулацијом. Фактор KT за 
корекцију импедансе блок трансформатора ветрогенератора не узима се у обзир у 
прорачуну. 
 
3.5.1 Ветрогенераторске производне јединице са асинхроним генераторима (WA) 
 
Импеданса ZG асинхроног генератора се израчунава према следећој формули: 

rG
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2
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1

3/
1

⋅=
⋅

⋅=  (2) 
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где је 
rGU  назначени напон асинхроног генератора, 

rGI  назначена струја асинхроног генератора, 

rGS  назначена привидна снага асинхроног генератора, 

rGLR II /  однос симетричне струје закоченог ротора и назначене струје асинхроног 
генератора. 

 
Комплексна вредност импедансе GZ  се рачуна преко следеће формуле: 

( )2/1 GG

G

G

G
GGG

XR

Zj
X
RjXRZ

+
⋅








+=+=  (3) 

 
Ако RG/XG вредност није дата од стране произвођача, тада се усваја да је RG/XG = 0,1. 
Укупна директна компонента импедансе кратког споја WAZ  ветрогенераторске јединице 
са асинхроним генератором за прорачун струје доприноса услед кратког споја са 
високонапонске стране блок трансформатора рачуна се према следећој формули: 

THVGrWA ZZtZ +⋅= 2  (4) 
где је 

GZ  импеданса асинхроног генератора, формула (3), 
THVZ  импеданса блок-трансформатора са високонапонске стране, 

rt  назначени преносни однос блок-трансформатора, rTLVrTHVr UUt /= . 
 
За случај несиметричних кратких спојева може користити да је 1/)2( =WAWA ZZ . Нулта 
компонента импеданса WAZ )0(  зависи од врсте трансформатора и уземљења. 
 
3.5.2 Ветрогенераторска јединица са двострано напајаним асинхроним 

генератором (WD) 
 
Укупна позитивна компонента импедансe кратког споја WDZ  ветрогенераторске 
јединице са двострано напајаним асинхроним генератором се рачуна помоћу следеће 
формуле: 

max3
2

WD

rTHVWD
WD i

UZ
⋅

⋅⋅
=

κ
 (5) 

где је 
rTHVU  назначени напон блок-трансформатора са високонапонске стране, 

WDκ  фактор за прорачун ударне вредности струје кратког споја, дата од стране 
произвођача и даје се у односу на високонапонску страну, 

maxWDi  највећа тренутна вредност струје кратког споја за случај трополног кратког 
споја. 

 
Фактор WDκ  зависи од утицаја заштитне опреме претварача као што су одводник 
пренапона и резистанса чопера. Ако вредност WDκ  није позната,  користи се 7,1=WDκ . 
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Комплексна вредност импедансе кратког споја WDZ  рачуна се помоћу следеће формуле: 

( )2/1 WDWD

WD

WD

WD
WDWDWD

XR

Zj
X
RjXRZ

+
⋅








+=+=  (6) 

 
Ако RWD/XWD вредност није дата од стране произвођача, тада се усваја да је RWD/XWD = 
0,1. За случај несиметричних кратких спојева, инверзна компонента импедансе WDZ )2(  
зависи од конструкције и стратегије регулације, док нулта компонента импедансе 

WDZ )0(  зависи од типа трансформатора и уземљења. Вредности се дају од стране 
произвођача. 
 
Напомена: Не постоји директна веза између фактора WDκ  у формули (5) и односа 
RWD/XWD у формули (6) услед утицаја претварача и његовог заштитног система на 
максимум maxWDi . 
 
3.6 Генераторске јединце са енергетским претварачима пуне снаге (PF) 
 
Генераторска јединца са енергетским претварачима пуне снаге (PF), нпр. 
ветрогенераторска јединица (WF) или фотонапонска генераторска јединица (PV), се 
моделује у директном компонентном систему помоћу струјног извора. Струјни извор 
зависи од типа кратког споја и треба да буде обезбеђен од стране произвођача. 
Претпоставља се да је позитивна компонентна оточне импедансе PFZ  бесконачна. 
 
За случај несиметричних кратких спојева негативна компонента импедансе PFZ )2(  
зависи од конструкције и стратегије регулације. Вредности PFZ )2(  се дају од стране 
произвођача. Нулта компонента PFZ )0(  је бесконачна.  Генераторске јединце са 
енергетским претварачима пуне снаге могу бити занемарене ако њихови доприноси 
нису већи од 5% од почетне струје кратког споја израчунате без утицаја ових 
генераторских јединица. 
 
3.7 Асинхрони мотори 
 
У издању из 2016. избачена су следећа правила: 
Ø допринос асинхроних мотора почетној вредности симетричне струје кратког 

споја kI ′′  у нисконапонском систему може бити занемарен ако њихов допринос 
није већи од 5% почетне вредности струје кратког споја израчунате без мотора, 

Ø правила која дефинишу доприносе струје кратког споја асинхроних мотора који 
су повезани на средњенапонску и нисконапонску мрежу преко двонамотајних 
трансформатора. 

 
4 ПРОРАЧУН ПОЧЕТНЕ ВРЕДНОСТИ СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА 
 
Вредност максималнe струјe кратког споја је потребна за механичко и термичко 
димензионисање опреме, док се минимална струја кратког споја користи за прорачун 
параметара опреме (нпр. заштитне опреме, опреме за компезацију, филтере). У табели 1 
је дат преглед струја кратког споја и типови кварова од важности за прорачун. 
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Приликом прорачуна максималне струје кратког споја додат је следећи услов у односу 
на издање из 2001: 
Ø Корекционe факторe импеданси треба користити у прорачунима директног, 

инверзног и нултог компонентног система са изузетком за импедансу за 
уземљење неутралне тачке. 

 
Приликом прорачуна минималне струје кратког споја додати су следећи услови у 
односу на издање из 2001: 
Ø корекциони фактори импедансе имају вредност 1, 
Ø доприноси ветрогенераторских јединица струји кратког споја се занемарују, без 

обзира на тип јединице, 
Ø доприноси из фотoнапонских генераторских јединица се такође занемарују. 

 
Табела I: Преглед струја кратког споја које су од важности за прорачун 

Струје кратког споја Електрична опрема Струје кратког споја 
k3 k2 k1 

Максималне струје 
Напрезање:     

- Динамичко Компоненте инсталације pi  pi  - 

- Укључење Прекидачка опрема pi  - pi  

- Искључење Прекидачка опрема bI  - bI  

- Термичко Компоненте инсталације, водови thI  - thI  
Минималне струје     
Искључење релејима Заштитни уређаји - kI ′′ , kI  kI ′′ , kI  

 
На слици 1 је приказан пример вишеструко напајаног кратког споја и еквивалентни 
дијаграм за прорачун струја кратког споја. 
 

 
 

а) дијаграм система б) еквивалентна заменска шема 
Слика 1: Пример вишестрано напајаног кратког споја, IEC 60909-0:2016 

 
Прорачун максималних почетних струја кратког споја у систему у коме се разматрају 
доприноси из производних јединица са енергетским претварачима пуне снаге дат је 
следећим формулама. 
 
Трополна струја кратког споја: 
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kPFPFOk

n

j
skPFjij

k

n

k
k IIIZ

Z
Uc

Z
I ′′+′′=⋅+

⋅
⋅=′′ ∑

=
max

1

max
max

1
3

1  (7) 

где је 
3max nUc ⋅  еквивалентни напонски извор на месту кратког споја, 

kZ   импеданса кратког споја, 

skPFjI   максимална ефективна вредност струјног извора (директна компонента) 
трополног кратког споја са високонапонске стране блок трансформатора, 
дата од стране произвођача, 

iiZ , ijZ  апсолутна вредност елемента матрице импеданси директног 
компонентног система, 

PFOkI max′′  максимална почетна симетрична струја кратког споја без утицаја из 
производних јединица са енергетским претварачем пуне снаге, 

kPFI ′′  сума доприноса почетној струји кратког споја из производних јединица са 
енергетским претварачем пуне снаге. 

Пример прорачуна трополног крактог споја саглсно првом и другом издању IEC 60909-
0 дат је у Прилогу 1. 
 
Двополна струја кратког споја: 

PFkPFOk

n

j
PFjskij

nn

iiii
k IIIZUcUc

ZZ
I 2max2

1
2)1()1(

maxmax

)2()1(
max2 33

3 ′′+′′=⋅
⋅

+
⋅

⋅
+

=′′ ∑
=

 (8) 

 
Двополна струја кратког споја са земљоспојем: 

 
Слика 2: Струје двополног кратког споја са земљоспојем 
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Једнополна струја кратког споја: 

PFEkPFOk

n

j
PFjskij

n

iiiiii
k IIIZUc

ZZZ
I 21max1

1
1)1()1(

max

)0()2()1(
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⋅+

⋅
++

=′′ ∑
=

 (12) 

 
5 ПРОРАЧУН УДАРНЕ СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА 
 
Прорачун ударне струје кратког споја у систему у коме се разматрају доприноси из 
производних јединица са енергетским претварачима пуне снаге дат је следећим 
формулама. 
 
Трополна струја кратког споја 
а) Једнострано напајана струја кратког споја: 

 
Слика 3: Ветрогенераторска производна 

јединица 

 
Слика 4: Фотонапонска производна 

јединица 

skPFkPFp IIi ′′=′′= 22  (12) 
 
б) Вишеструко једнострано напајана струја кратког споја: 
 

 
Слика 5: Вишеструко једнострано напајани кратки спој 

 
pMpWFpTpS

i
pip iiiiii +++== ∑  (13) 

 
Вишестрано напајана струја кратког споја: 

kPFPFOkp IIi ′′+′′= 22 maxκ  (14) 
 
Двополна струја кратког споја: 

PFkPFOkp IIi 2max2 22 ′′+′′= κ  (15) 
 
Двополна струја кратког споја са земљоспојем: 

PFELkPFOELkp IIi 22max22 22 ′′+′′= κ  (16) 
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Једнополна струја кратког споја: 

PFkPFOkp IIi 1max1 22 ′′+′′= κ  (17) 
 
 

6 ПРОРАЧУН СТРУЈЕ ПРЕКИДАЊА 
6.1 Трополна симетрична струја прекидања 
 
Синхрона машина: 
Опадајућа симетрична струја прекидања синхроних генератора за блиске кратке 
спојеве, у случају једнострано напајаног кратког споја као на сликама 6, 7, и 
вишеструко једностраног напајаног кратког споја као на слици 5 рачунају се преко 
следеће формуле: 

 
 
 

Слика 6: Синхрони генератор без блок-
трансформатора 

 
Слика 7: Синхрони генератор са блок-

трансформатора 
maxkb II ′′⋅= µ  (18) 

где је 
µ   фактор за прорачун симетричне струје прекидања 
 
Асинхроне машине: 

maxkb IqI ′′⋅⋅= µ  (19) 
q   фактор за прорачун струје прекидања код асинхроних машина 
 
Производне јединице са двострано напајаним асинхроним генераторима: 

kWDWDb II ′′⋅= µ  (20) 

kWD

kWD
WD I

I
′′

= maxµ  (21) 

 
Производне јединице са енергетским претварачем пуне снаге: 

maxkPFb II =  (22) 
 
Симетрична струја прекидања код вишеструко једностраног напајаног кратког споја: 

kMkWFkTkSbMbWFbTbS
i

bib IqIIIiiiiiI ′′⋅⋅+′′+′′+′′⋅=+++== ∑ µµ max  (23) 

 
Симетрична струја прекидања код вишестраног напајаног кратког споја: 

maxkb II ′′=  (24) 
Струја добијена према формули (24) је већа од реалне симетричне струје прекидања 
услед кратког споја. Да би се повећала прецизност може се користити следећа формула: 
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 (25) 

Ако је 1=jµ  усваја се да је 01 =− jjqµ , независно од вредности .jq  
 
6.2 Несиметричне струје кратког споја 
 
Несиметричне струје прекидања се рачунају према следећим формулама за кварове 
удаљене од генератора, тј. када се не разматра опадајући флукс код генератора: 

max22 kb II ′′=  (26) max22 EkEb II ′′=  (27) max11 kb II ′′=  (28) 
 

7 ЈЕДНОСМЕРНА КОМПОНЕНТА СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА 
 
Једносмерна компонента струје кратког споја DCi  се рачуна по истој формули као у 
издању из 2001 године. 
 
У издању из 2016. је додатно уведена следећа формула за прорачун несиметричне 
струје прекидања користећи се једносмерном компонентом струје кратког споја: 

2
22 1 








+=+=

b

DC
bDCbbasyn I

iIiII  (29) 

 
8 ТРАЈНА СТРУЈА КРАТКОГ СПОЈА 
 
Трајна струја кратког споја се рачуна и за максималну и за минималну вредност струје 
кратког споја. Трајна струја кратког споја код асинхроних машина је 0 за трополне 
кратке спојеве. Вредност трајне максималне и минималне струје кратког споја код 
ветрогенераторских јединица са двострано напајаним асинхроним генератором и са 
енергетским претварачем пуне снаге обезбеђује произвођач. 
 

9 ЗАКЉУЧАК 
 
У раду је дата компаративна анализа два издања међународног стандарда IEC 60909-0. 
Компаративном анализом је извршено поређење методологија за прорачун струја 
кратког споја и указано на промене коју су уведене у другом издању. 
У другом издању је промењена структура документа и називи одређених појмова. 
Кратки спојеви у радијалној мрежи и упетљаној мрежи у првом издању називају се 
респективно у другом издању вишеструко једнострано напајани кратки спојеви и 
вишестрано напајани кратки спојеви. Минимална струја кратког споја се у другом 
издању рачуна само за почетну и трајну вредност струје кратког споја. У прорачуну 
минималне струје кратког споја не узима се у обзир утицај из ветрогенераторских 
јединица и генераторких јединцица са енергетским претварачима пуне снаге, али се 
очекује да ће вредности минималне струје кратког споја бити мање јер ће коефицијенти 
за редукцију импеданси бити једнаки 1. У прорачуну максималне струје кратког споја 
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импеданса кратког споја ветрогенераторских производних јединица уважава се у 
прорачуну матрице импедансе система што ће утицати на смањење еквивалтне 
импедансе мреже и повећање струје кратког споја. Генераторске јединице са 
енергетским претварачима пуне снаге ће такође утицати на повећање максималне 
струје кратког споја али њиховој допринос ће се узети у обзир само ако је већи од 5% 
од вредности струје кратког споја израчануте без допирноса из ових генераторских 
јединица. 
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Abstract — Fourteen years after the first edition of international standard IEC 60909-
0 for short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems has been issued, the 
second edition of this standard was issued on 28th January, 2016. The first edition of 
standard IEC 60909-0 was issued on 10th July, 2001, and it was applicable for short-
circuit calculation in low and high voltage three-phase a.c. system 50 Hz and 60 Hz nom-
inal frequency. This standard was based on the general application and the concise pro-
cedure which led to the results of acceptable quality symmetrical and unbalance short-
circuit current calculation. The second edition presents significant technical revisions 
introducing following items: 

Ø short-circuit current contribution from wind power station units and power 
station units with full size converter; 

Ø a new document structure. 
A comparative analysis of short-circuit current calculation in accordance with interna-
tional standard IEC 60909-0 is given in this paper. 
 

Key words — IEC 60909-0:2001, IEC  60909-0:2016, wind farm, photovoltaic power 
station, short-circuit current, short-circuit impedance 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SHORT-CIRCUIT CURRENTS CALCULA-
TIONS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARD IEC 60909/0 

FIRST AND SECOND EDITIONS 
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ПРИЛОГ 1 
 

ПРИМЕР ПРОРАЧУНА ТРОПОЛНОГ КРАКТОГ СПОЈА САГЛАСНО ПРВОМ 
И ДРУГОМ ИЗДАЊУ IEC 60909-0 

 
На слици 8 приказан је високонапонски тест систем за прорачун струје кратког споја 
сагласно IEC TR 60909-4:2000. 
 

 
Слика 8: Високонапонски тест систем 380 kV/110 kV/10 kV 

 
Синхрони генератор G2 на слици 8 је замењен у прорачуну генераторском јединицом са 
енергетским претварачем пуне снаге, исте инсталисане снаге као и G2. Допринос из 
генераторске јединице са енергетским претварачем пуне снаге услед кратког споја 
зависи од регулационог система и величине енергетског претварача. Тако да је излазна 
струја из енергетског претварача обично ограничена на 1 р.ј.. У табелама II и III дати су 
резултати из прорачуна трополне струје кратког споја на сабирницама 3 и 
нисконапонској страни трансформатора Т2 до којих су аутори дошли сами. 
 

Табела II: резултати из прорачуна трополног крактог споја на сабирници 3 
IEC 60909-0:2001 IEC 60909-0:2016 

maxkI ′′  [kA] PFOkI max′′  [kA] kPFI ′′  [kA] maxkI ′′  [kA] 
17,71 17,71 0,53 17,71 

 
Табела III: резултати из прорачуна трополног крактог споја на нисконапонској стрни 

трансформатора Т2 
IEC 60909-0:2001 IEC 60909-0:2016 

maxkI ′′  [kA] PFOkI max′′  [kA] kPFI ′′  [kA] maxkI ′′  [kA] 
39,94 39,94 6,00 45,94 
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IZVEŠTAJ STRUČNIH IZVESTILACA 
 

Ljiljana Čapalija, Beograd 
Aleksandar Car, Institut Mihajlo Pupin, Beograd 

i recenzenti radova 
 
 
I PREFERENCIJALNE TEME 
 

1. Razvoj i modernizacija SCADA sistema (novi moduli, funkcionalnosti, alati, arhitektura) 
u skladu sa novim potrebama i razvojem hardverskih i softverskih tehnologija. 

2. Integracija funkcija lokalnog i daljinskog upravljanja u sistemima za automatizaciju 
prenosnih i proizvodnih postrojenja i primena opreme bazirane na standardu IEC 61850. 

3. Informacione i komunikacione tehnologije za povezivanje distribuiranih izvora energije 
(nadgledanje, upravljanje, bezbednost,  korišćenje postojećih standarda, interoperabilnost,  
„cybersecurity“). 

4. Sistemi za daljinski nadzor distribuiranih izvora priključenih na elektroenergetski sistem, 
njihovo uključivanje u postojeće dispečerske centre, problemi vezani za zaštitu mreže. 

5. Sprega SCADA i  MMS/OMS/AMS sistema - SCADA kao izvor podataka za sisteme 
upravljanja održavanjem (Maintenance Management System - MMS), upravljanja 
kvarovima (Outage Management  System – OMS) i upravljanja opremom (Asset 
Management System – AMS). 

6. „Cloud“ servisi, primena, raspoloživost i sigurnost.  

7. Virtualizacija u IT tehnologiji. 
8. Sprega tehničkog i poslovnog informacionog sistema. 



9. Obezbeđenje sigurnosti informacija i prava pristupa informacijama. Politika i arhitektura 
sistema zaštite TK mreže, opreme i informacija. Korišćenje postojećih standarda, 
interoperabilnost i zaštita podataka.  

10. Sistemi/oprema za upravljanje, nadzor, sigurnost i bezbednost IT i TK sistema uključujući 
planiranje/projektovanje TMN (Telecommunication Management Network), instalaciju, 
održavanje, rad i administraciju telekomunikacione opreme, mreža i servisa. 

11.  Novi IT aspekti u centrima upravljanja u okruženju deregulisane i tržišno orijentisane 
elektroprivrede. 

12. „Smart grid“ sistemi u svetlu IT i telekomunikacija. 

13. Iskustva u izgradnji i eksploataciji TK mreže prenosa elektroprivrede na magistralnoj, 
regionalnoj i lokalnoj ravni. 

14. Iskustva u izgradnji, integraciji i eksploataciji funkcionalnih mreža elektroprivrede 
baziranih na primeni IP tehnologije, migracija ka multiservisnoj IP/MPLS mreži 
elektroprivrede, za potrebe različitih kritičnih i administrativnih (poslovnih) servisa. 

15. Ulazak elektroprivrednih kompanija na deregulisano telekomunikaciono tržište. 

16. “Disaster Recovery“ sistemi. 
 
Za 17. simpozijum CIGRE Srbija prijavljeno je 15 referata. 
 
II KRATAK PRIKAZ REFERATA I PITANJA ZA AUTORE/DISKUSIJU 
 
TELEKOMUNIKACIJE 
Stručni izvestilac: Ljiljana Čapalija 
 
R D2 01   
Rizici u IKT projektima za potrebe elektroprivrede 
Dr Radoslav Raković 
 
 
Kratak sadržaj: 
Rad razmatra temu projektnih rizika u planiranju i realizaciji projekata informaciono 
komunikacionih tehnologija za potrebe elektroprivrede sa sistematizacijom ključnih rizika za 
njihovu uspešnu realizaciju. 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Upravljanje projektnim rizicima je proces koji traje kroz celu izgradnju IKT sistema, a 
pitanje za autora je, da li sistematizaciju rizika za sve tri faze (projektovanje, izgradnja i 
eksploatacija), treba izvršiti kroz poseban dokument, pre početka realizacije navedenih 
faza, a posle ih ugrađivati u odgovarajuću dokumentaciju koja ih prati (Projekte, tendere, 
ugovore)? 

    
Replika na tačku 3. Projektni rizici u EP IKT projektima i iskustva prilikom izgradnje 
novog TK sistema Elektroprivrede Srbije: 



 
a) Rizici prilikom planiranja projekata 
• Urađena je Studija izvodljivosti sa tehno-ekonomskom analizom opravdanosti izgradnje 

sistema; 
• Idejni projekti svih mreža obuhvaćeni izgradnjom novog TK sistema su usvojeni na 

Stručnim savetima elektroprivrede, a rađeni su prema projektnim zadacima koji su uzeli u 
obzir sve relavantne podloge i najsavremenija tehnička rešenja; 

• Rizik od promene tehnologije je izbegnut zbog kratkoće vremena realizacije diktiran 
ugovorom kreditora, kao i najsavremenijim tehničkim rešenjem za TK mreže. 

b) Rizici prilikom realizacije projekta 
• Tenderska dokumentacija je urađena po EBRD proceduri  koja definiše obezbeđivanje 

garancije za dobro izvršenje posla; 
• Ova procedura definiše isto tako i zaštitu naručioca od mogućih rizika koji mogu nastati 

prilikom izgradnje IKT sistema, a odnose se na: pripremu objekata za prihvat i montažu 
opreme, termin planove isporuke i ugradnju opreme, zahteve po pitanju ugradnje i  
isporuke poslednje verzije softvera, obezbeđenje rezervnih delova za opremu za određeni 
vremenski period, održavanje sistema... 

c) Rizici tokom eksploatacije sistema 
• Rizici koji su navedeni u prvom bullet-u, a mogu nastati tokom eksploatacije sistema 

uzeti su u obzir kroz tehnička rešenja u projektima za TK mreže (raspoloživost opreme, 
obezbeđenje redundanse...) i tražena su kroz tendersku dokumentaciju za pojedine TK 
mreže.   

 
R D2 02  
Prikaz sistema za centralizovano nadgledanje terminala za prenos signala telezaštite 
Jovanka Gajica, Vladimir Čelebić, Iva Salom, Milenko Kabović, Anka Kabović,  Lazar Mrkela, 
Srđan Mitrović, Milan Milosavljević, Dušan Maksić 
   
Kratak sadržaj: 
Rad daje prikaz referentnih šema povezivanja telezaštitnih terminala na mrežu prenosa (SDH) i 
sistem za nadzor EMS-a, kao i prikaz VLAN mreže za centralizovano nadgledanje. Navedena je i 
softverska podrška za realizaciju ovog centralizovanog sistema kao i pregled parametara 
telezaštitnog terminala koji se nadgledaju.   
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li je realizovano povezivanje servera za centralizovano nadgledanje telezaštitnih 
terminala sa SCADA/EMS sistemom u NDC EMS-a? 

2. Da li JP EMS raspolaže u svim objektima gde su instalirani telezaštitni terminali (TS 
400KV i TS 220 KV) SDH uređaje za prenos telezaštitnog signala, ukoliko to nije slučaj, 
kako se dolazi do prvog SDH čvora, novim parom optičkih vlakana ili će se koristiti neki 
drugi prenosni put? 

3. Da li instalirana SDH oprema u pojedinim objektima JP EMS-a raspolaže dovoljnim 
brojem Ethernet interfejsa za povezivanje svih postojećih i planiranih 
operativnih/administrativnih TK servisa i kog su protoka ti interfejsi? 

4. Da li je realizovana vremenska sinhronizacija telezaštitnih terminala preciznim protokom, 
kao što je naprimer IEEE 1588, ili sličnim?  



R D2 03  
Udaljeni monitoring u realnom vremenu za transformatore i GIS parcijalno pražnjenje u 
primarnim trafostanicama – primer iz elektroprivrede zemalja Bliskog istoka  
Vladimir Pustahija, Radojica Graovac 
 
Kratak sadržaj: 
Rad daje pregled podataka o monitoring sistemima za transformatore kao i za praćenje 
parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima primarnih trafostanica, koji su instalirani kao 
pojedinačni sistemi. 
Prikazane su neophodne modifikacije na navedenim monitoring sistemima, radi realizacije  
nadgledanja, odnosno, praćenje stanja transformatora i parcijalnih pražnjenja iz udaljenih 
podcentara, kao i način realizacije komunikacionih linkova.  
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li se, prema saznanjima autora, bitno smanjilo vreme odziva na kvarove u 
transformatorima kao i praćenje parcijalnih pražnjenja u GIS postrojenjima, uvođenjem 
centralizovanog praćenja stanja na transformatorima i parcijalnog pražnjenja, u odnosu na 
prethodno stanje, kada je to rađeno samo nadgledanjem alarma po TS od strane 
operatora? 

2. Da li se za prenos signala iz lokalnih monitoring sistema po trafostanicama, do 
centralizovanog sistema koristi mreža prenosa elektroprivrede Katara? 

 
 
R D2 04   
Primena WiMAX tehnologije u srednjonaponskoj distributivnoj mreži 
Bojan Milinković, Dr Jasmina Mandić-Lukić 
 
Kratak sadržaj: 
U radu je dat prikaz WiMAX bežične širokopojasne tehnologije kao jedno od komunikacionih 
rešenja u srednjonaponskoj distributivnoj mreži, kao i mogućnost primene navedene tehnologije 
u distributivnoj mreži EPS-a.  

Pitanja za autore/diskusiju: 
1. Da li se prema saznanjima autora i u evropskim elektroprivrednim distributivnim 

mrežama koristi WiGRID tehnologija, posebno između operativnih centara i 
potrošačkih pametnih brojila? 

 
   
R D2 05   
Migracija telekomunikacionog sistema sa SDH na MPLS platformu – primer iz elektroprivrede 
zemalja Bliskog istoka 
Dragomir Marković, Radojica Graovac 
 
Kratak sadržaj: 
Rad obrađuje planiranu migraciju postojećeg telekomunikacionog sistema elektroprivrede Katara 
sa SDH na MPLS tehnologiju, i daje detaljan prikaz postojećeg telekomunikacionog sistema ove 
elektroprivrede.  



 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Prelazak sa SDH/PDH tehnologije na MPLS je vrlo zahtevan i ozbiljan korak u 
elektroprivrednim telekomunikacionim sistemima. Da li je EP Katara, pre nego što je 
raspisala tendersku dokumentaciju predhodno uradila podloge na kojima se ona bazira 
(idejne projekte, studije, tehničke elaborate...) za sve kritične i ne kritične servise? 

2. Ukoliko je urađena tehnička dokumentacija, da li su u njoj definisani svi parametri 
(opsezi IP adresa, protoci, VLAN-ovi...), potrebni za realizaciju kako kritičnih (govor, 
operativni podaci za SCADA sistem...), tako i ne kritičnih servisa (prenos poslovnih 
podataka, video nadgledanje EE objekata...), i da li je njom obuhvaćen i redosled 
migracije TK servisa? 

3. U radu je navedeno da će u prvom koraku biti realizovan novi glavni MPLS prsten koga čini 25 
core čvorova (koji će pretpostavljam biti okosnica buduće MPLS mreže). Core čvorovi    
(na koju će se povezivati objekti nižih ravni) će biti međusobno povezivni u prstenastu 
strukturu. Core mreža treba da bude kapaciteta 10Gb i dok pristupni linkovi (core ruter - edge 
ruter) treba da budu kapaciteta 1Gb. Linkovi u core i pristupnoj mreži će se realizovati 
optičkim vlaknima. Da li prstenasta struktura u okosnici mreže obezbeđuje zahtevanu 
raspoloživost za operativne servise, i da li je predviđeno povezivanje EDGE rutera na tim 
lokacijama na dva nezavisna core rutera?  

4. Ukoliko se koristi jedna hardverska platforma (odnosi se na EDGE rutere), da li je 
predviđena VRF (Virtual Routing and Forwarding) konfiguracija na njima, koja 
omogućava stvaranje više virtuelnih rutera, radi razdvajanja različitih servisa ili pak neka 
druga konfiguracija?    

 

R D2 06   
Eternet kao rezervni put za prenos signala telezaštite – rezultati ispitivanja 
Vladimir Čelebić, Anka Kabović, Milenko Kabović, Jovanka Gajica, Iva Salom,  Srđan Mitrović, 
Milan Milosavljević, Dušan Maksić 
 
Kratak sadržaj: 
Rad daje prikaz rezultata ispitivanja realizacije rezervnog komunikacionog puta za prenos signala 
telezaštite preko paketske mreže zasnovane na IP protokolu. Ispitane su mogućnosti prenosa 
signala telezaštite preko jedne tako realizovane mreže u kojoj je korišćen prenos eternet paketa 
preko SDH mreže prenosa JP EMS-a.   
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li su razmatrani i drugi rezervni putevi osim Ethernet-a? 
2. Koja je relacija korišćena za merenje kašnjenja ethernet poruke? 
3. Da li je bolje koristiti „namenske“ ili GOOSE poruke pri realizaciji rezervnog puta? 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIONI SISTEMI 
Stručni izvestilac: Aleksandar Car 
Recenzenti: Bratislava Radmilović, Miroslav Spasov 
 
 
R D2 07 
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti RTU/PLC uređaja piko ATLAS-RTL 
Miloš Stanković, Branislav Šašić, Vladimir Nešić 
 
Kratak sadržaj: 
Pored ispunjavanja zakonskih uslova, dizajniranje uređaja u skladu sa zahtevima elektromagnetske 
kompatibilnosti (EMC) povećava pouzdanost u budućoj eksploataciji, naročito u ekstremnim industrijskim 
uslovima,  što predstavlja izuzetan dobitak gledano sa inženjerske strane. U radu su opisani svi sprovedeni 
testovi relevantni za EMC verifikaciju: kondukciona RF emisija, imunost na kondukcione RF smetnje, 
radijaciona RF emisija, imunost na RF elektromagnetsko polje, imunost na magnetsko polje mrežne 
frekvencije, imunost na elektrostatičko pražnjenje (ESD), imunost na brze tranzijente (EFT/B), imunost na 
prenaponske udare (Surge). 

 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li je IMP radio ispitivanja elektromagnetne kompatibilnosti za još neke uređaje iz serije 
ATLAS, a posebno onih koji su prevashodno namenjeni za ugradnju u trafo stanice, gde su vrlo 
velike vrednosti električnog polja i tranzijentnih prenapona u niskonaponskim kolima? 

2. Da li I/O moduli poseduju istu vrstu elektromagnetne kompatibilnosti kao i CPU? Kakva zaštita 
postoji na I/O modulima koji su povezani na proces? Naime, kako se vrši zaštita ako smetnje 
dolaze iz postrojenja preko žica vezanih za I/O ploče? 

3. Da li je u testu došlo do kvarova na opremi i kog tipa? 
4. Da li su tretirane smetnje na postojecem BUS-u?  

 
 
 
R D2 08 
Integracija GNSS I GPRS sa RTU/PCL uređajima 
Predrag Marić, Branislav Šašić, Vladimir Nešić 
 
Kratak sadržaj: U radu je prikazan nov uređaj iz domena RTU/PLC uređaja koji podržava veliki 
broj standardnih komunikacionih protokola i ima značajne mogućnosti povezivanja sa drugim 
uređajima. Takođe, prednost ovog uređaja je interna integracija GNSS i GPRS sistema, što 
omogućava vremensku sinhronizaciju i bežičnu komunikaciju sa nadređenim SCADA centrom i/ili 
drugim RTU/PLC uređajima. Uređaj omogućava komunikaciju sa drugim uređajima putem 
standardnih komunikacionih protokola (RS-232, RS-485, I2C, CAN, M-Bus, bežični M-Bus), a u 
sklopu CPU modula nalaze se i USB host i klijent kontroleri i 10/100 MB/s eternet kontroler /port. 
Kao komunikacioni uređaj, ovaj uređaj podržava komunikaciju sa nadređenim centrom ili drugim 
RTU uređajem putem širokog seta standarnih protokola. Veliki izbor standardnih komunikacionih 
portova i protokola, uz mogućnost vremenske sinhronizacije, određivanja tačne pozicije i bežične 
komunikacije, kao i male dimenzije i potrošnja energije, najznačajniji su atributi ovog uređaja. 
Oblasti u kojima bi se opisani uređaj mogao primeniti su, između ostalih, naplata električne i 
toplotne energije, vodovod i saobraćaj.  
 



Pitanja za autore/diskusiju: 
1. Koje su dimenzije i način montaže uređaja? 
2. Spomenuto je da je važna karakteristika ovog modula podrška za rad sa dve SIM kartice, što 

omogućava da se u slučaju prekida glavnog komunikacinog kanala pređe na rezervni. Da li se 
preporučuje da kartice budu od različitih provajdera telekomunikacionih usluga? 

3. Bliže navesti gde se sve vidi polje primene ovog uređaja, odnosno, kada se on može ponuditi kao 
tehničko rešenje?  

4. Koje je sve module potrebo povezati sa Atlas Hydra uređajem da bi se on mogao koristiti kao 
daljinska stanica na rasklopnim uređajima nadzemne mreže? 

5. Da li je jedna od oblasti primene i povezivanje sa senzorima za merenje električnih veličina u 
dubini mreže i njihov prenos do odgovarajućih aplikacija u centrima upravljanja? 

 
 
 
R D2 09 
Određivanje energizovanosti elektroenergetskih mreža u realnom vremenu bazirano na 
topološkoj analizi 
Goran Stefanović, Miloš Stojić, Ivana Kršenković, Goran Jakupović, Ninel Čukalevski 
 
Kratak sadržaj: 
U radu su opisani rezultati razvoja topološki baziranog algoritma određivanja energizovanosti 
elemenata mreže, kao i tehnologije dinamičkog bojenja na jednopolnim šemama korisničkog 
interfejsa SCADA/EMS sistema. Različitim bojama ili različitim načinima kako se crtaju 
elementi mreže, moguće je vizuelno prikazati različita stanja u kojima se elemetni mreže nalaze. 
Imajući u vidu značajne troškove koji prate sistemske poremećaje i raspade, izbegavanje pojave 
čak i jednog takvog događaja u sistemu uz pomoć informativnijeg interfejsa, prilagođenog za 
brzu i tačnu reakciju dispečera EES, značajno prevazilazi troškove razvoja i implementacije 
jednog takvog rešenja. 
 
Dobijeno softversko rešenje će biti uskoro primenjeno u sistemima dispečerskog upravljanja IMP 
SCADA/EMS tipa koji se nalaze u NDC i RDC N. Sad. Ovim je učinjen značajan napor da se 
korisnički interfejs (HMI) SCADA/EMS sistema unapredi. 

 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li je bilo zahteva/interesovanja za implementaciju ovog sistema na lokalnim SCADA 
sistemima u TS i RP? Pravilnik o ekranskim prikazima u lokalnim SCADA sistemima JP 
EMS  nudi tu mogućnost. 

2. Kako se sistem ponaša kada imamo nevalidan status elementa rasklopne opreme između 
dva čvora? Kako se vrši dalja propagacija dinamičkog bojenja? 

3. U okviru vizuelizacije kroz konfiguraciju nudi se podešavanje debljina linija. Šta bi se 
preko različitih deljina linija dinamički prezentovalo? 

 
 
 
 
 
 



R D2 10 
Web aplikacija za daljinski pristup, prikupljanje podataka i praćenje rada udaljenih 
inženjerskih stanica u elektroenergetici 
Nikola Stojaković, Tatjana Petrović-Konečni, Milena Kruljević 
 
Kratak sadržaj: 
Aplikacija prezentovana radom nastala je iz potrebe za centralizovanim nadzorom više distribuiranih 
i dislociranih SCADA sistema u okviru jedne elektroenergetske kompanije. Za konfigurisanje 
delova sistema se koriste inženjerske stanice na kojima je, u opštem slučaju, instaliran softver 
različitih proizvođača, što povlači različita softverska rešenja i različite operativne sisteme. Sve ovo 
otežava prikupljanje podataka o radu delova sistema, njegovo ažuriranje kao i pravljenje rezervnih 
kopija podataka. Prikazano centralizovano rešenje omogućava udaljen pristup inženjerskim 
stanicama u sistemu, udaljeno izvršavanje akcija (aplikacija ili skripti) na inženjerskim stanicama i 
dohvatanje fajlova sa istih. Aplikacija je realizovana kao web aplikacija, instalira se na web serveru 
u korporativnoj mreži, a pristupa joj se kroz web pregledač (browser). 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 
1. U radu je spomenuto da opisana aplikacija “izvršava sinhronizacione skripte, koje prikupljaju 

arhivske podatke sa lokalnog SCADA sistema na inženjerskim stanicama”. Razjasniti –da li se i 
koje arhive nalaze na inženjerskim stanicama? 

2. Da li je bitno u kom formatu se se arhivski podaci nalaze u pojedinačnim SCADA sistemima? 
3. Da li se dohvaćeni podaci (arhivski) smeštaju na aplikativni server? U SQL bazu podataka? 
4. Na koji način se vrši pregled “dohvaćenih” podataka? 
5. Da li je aplikacija već negde u primeni? Kakva je konfiguracija, broj, vrsta SCADA sistema u tim 

kompanijama? 
 
 
R D2 11 
IT koncepcija sistema za detekciju kvara železničkih vagona 
Saša D. Milić, Dejan S. Misović, Nikola M. Miladinović, Aleksandar D. Žigić 
 
Kratak sadržaj: 
U radu je predstavljen modernizovan sistem (druge generacije) daljinskog nadzora temperature 
osovinskih ležajeva teretnih kola u pokretu. S obzirom na prostornu razuđenost sistema, njegova 
aplikativna struktura je podeljena u tri dela: merno mesto, alarmno mesto i nadzorno mesto. 
Težište rada je stvaljeno na prikaz komunikacione strukture i prateća softverska rešenja 
modernizovanog sistema. Softverska struktura se sastoji iz: servisne aplikacije, klijentske 
aplikacije i baze podataka. 
 
U ovom radu je detaljno prikazana razvijena IT koncepcija i softverska i hardverska rešenja 
sistema druge generacije daljinskog nadzora (SDNM) za merenje i monitoring temperatura 
osovinskih ležajeva teretnih kola u pokretu koji je instaliran u TENT-A. Hardverska unapređenja 
se ogledaju u razvoju i primeni mernih, upravljačkih i kontrolnih jedinica na bazi mikroprocesora 
nove generacije i primeni industrijskih računara sa panelima osetljivim na dodir radi olakšanog 
rada operatora. Razvijena je i realizovana potpuno nova IT koncepcija koja je delimično zamenila 
staru koncepciju koja se bazirala na GPRS komunikaciji između umreženih sistema sa 
specifičnim protokolom. 



Pitanja za autore/diskusiju: 
1. Da li je bilo problema u eksploataciji sistema I generacije koji su doveli do 

unapređenja sistema? 
2. Koji je faktor emisivnosti IC kamere uzet pri podešenju? 
3. Koji su razlozi da se za komunikaciju između mernog mesta i alarmnog mesta koristi 

UKT digitalni radio modem  
 
 
R D2 12 
Monitoring emisije gasova u TE KOSTOLAC A 
Radomir Stamatović, Mirela Arsenijević, Ognjen Ristić, Mirsad Bahtijarević, Dragan Zorić 
 
Kratak sadržaj: 
U radu je prikazana realizacija akvizicije, obrade, čuvanja i prikaza relevantnih podataka vezanih 
za emisiju štetnih gasova u termoelektranama, radi što bolje efikasnosti očuvanja životne sredine. 
U skladu sa propisima Evropske unije prate se emisija prašine, ugljen-dioksida (CO2), sumpor-
dioksida (SO2) i azotnih oksida (NOx) i upoređuju sa dozvoljenim vrednostima. Preko primarne 
merne opreme i telemetrijske stanice, podaci se obrađuju kroz programabilni logički kontroler 
(PLC-RTU). Prikaz trenutnog stanja, arhiviranje i kreiranje izveštaja,  karakterističnih za emisiju 
gasova, obavlja SCADA sistem. Analiza rada sistema neophodna je za donošenje odluka o 
daljem radu i  upravljanju termoelektranom, eventualnoj zameni opreme, ulaganju u postrojenje 
za odsumporavanje itd., u cilju smanjenja zagađenja i boljeg i kvalitetnijeg života ljudi u 
okruženju. 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Da li se izuzimaju podaci za slučajeve: zaustavljanje  i startovanje bloka, baždarenje, 
neispravnost opreme? 

2. Da li je TE KOTOLAC A dobila saglasnost za kontinualnim merenjem emisije 
zagađujućih materija u vazduh, od nadležnog ministarstva? 

3. Ko može da izvrši ispitivanje ispravnosti uređaja za kontinualno merenje emisije prema 
zahtevima standarda SRPS EN 14181? 

4. Zašto se kod provere validnosti merenja razmatra faza otresanja (prvi pasus tačke 3.4)? 
5. Da li je prikazan ceo Dnevni izveštaj, ili je to samo deo Dnevnog izveštaja prema “Uredbi 

o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja“ 
(Sl. gl. RS broj 5/16) 

 
 
R D2 13 
Modelovanje sistema upravljanja i zaštite tipičnog visokonaponskog postrojenja prema 
standardu IEC 61850 
Aleksandar Marjanović,  Predrag Stefanov 
 
Kratak sadržaj: 
Rad je akademskog tipa i predstavlja kratak prikaz standarda IEC 61850 u domenu načina 
modelovanja  sistema upravljanja i zaštite visokonaponskog elektroenergetskog postrojenja. 
Značajan je u smislu informisanja inženjera koji se bave parametrizacijom i automatizacijom 
elektroenergetskih postrojenja o arhitekturi koju propisuje standard, objektima definisanim na 



logičkom nivou, njihovim funkcijama i međusobnoj komunikaciji i interakciji. Poznavanje osnovnih 
postavki ovog standarda treba da omogući bolje planiranje i realizaciju automatizacije trafostanica 
uz korišćenje svih prednosti koje uređaji (IED-i), bazirani na ovom standardu, pružaju, kao i što 
bolju parametrizaciju i primenu zaštitnih i upravljačih funkcija predviđenih standardom. 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Standard predviđa “interoperabilnost uređaja različitih proizvođača“. Koliko je, po saznanju 
autora, u praksi to zaista i slučaj? 

2. Standardom su predviđena tri hijerarhijska nivoa nadzora i upravljanja –  nivo polja, stanični i 
kontrolni centar. Koja je prednost uvođenja staničnog nivoa nadzora i upravljanja i da li se 
ovakva hijerahija primenjuje u realizaciji automatizacije trafostanica u JP “Elektromreža 
Srbije”? 

3. Da li se i kojem obimu u trafostanicama JP “Elektromreža Srbije” koriste GOOSE poruke kao 
blokadni uslovi između polja? 

 
 
 
R D2 14 
Open-source platforma za izgradnju javnih i privatnih oblaka 
Predrag Ilić, Gordan Konečni, Ivan Gojković, Nikola Stojaković, Željko Aćimović 
 
Kratak sadržaj: 
U radu je opisano kako je Institut “Mihajlo Pupin”, kao kompanija koja proizvodi, implementira i 
održava SCADA sisteme u velikom broju dispečerskih centara i trafostanica, koristeći mogućnosti 
virtuelizacije hardverske platforme u vidu “Cloud Computing”-a rešio potrebu za velikim brojem 
računara i različitim računarskim sistemima za potrebe razvoja, testiranja i održavanja svojih 
SCADA aplikativnih sistema. Ovako kreiran cloud sistem se koristi za testiranje SCADA sistema sa 
različitim konfiguracijama prema potrebi korisnika, kreiranje okruženja koja preslikavaju već 
implementirane sisteme u cilju otklanjanja prijavljenih grešaka, kao i razvoj na novim tehnologijama 
bez nabavke dodatnog hardvera. Rezultat se ogleda i smanjenju troškova za nabavku novog 
hardvera, kao i uštedi fizičkog prostora za njegovo smeštanje. 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Koliko se, po saznanjima autora, cloud tehnologija koristi u primeni SCADA sistema, 
odnosno, da li i u kojem obimu se elektrodistributivne kompanije pri realizaciji svojih 
SCADA sistema opredeljuju na korišćenje servisa Infrastructure as a Service (IaaS),  
Platform as a Service (PaaS) ili Software as a Service (SaaS)? 

2. Šta je od strane elektrodistributivne kompanije u tom slučaju potrebno obezbediti kao 
neophodne preduslove? 

3. Koje su prednosti realizacije SCADA sistema u nekoj elektrodistributivnoj kompaniji kao 
iznajmljenog servisa u “Cloud Computing” tehnologiji? 

 
 
 
 
 
 



R D2 15 
Automatski oporavak informacione infrastrukture u slučaju katastrofe 
Željko Ivanović, Aleksandar Popović, Bojan Andrejić, Nebojša Ilić, Miroslav Kržić 
 
Kratak sadržaj: 
U radu je predstaviljeno rešenje automatskog oporavka informacione infrastrukture u slučaju 
katastrofe. Kao primer ovakvog rešenja, autori su izabrali da prikažu infrastrukturno rešenje u 
DLHE, gde je neophodna visoka dostupnost aplikativnim i infrastrukturnim servisima.  
 
Rad se posebno osvrnuo na sve veću zastupljenost virtuelne infrastrukture kao i na velike 
prednosti i nove mogućnosti koje ona donosi. Opisana je hardverska infrastruktura rešenja, kako 
na primarnoj tako i na sekundarnoj lokaciji (Bajina Bašta i Nova Varoš), softverski alati koji se 
koriste, kao i kompletna arhitektura sistema za automatski oporavak. Prikazan je proces testiranja 
oporavka infrastrukture, što je jedan od bitnih mehanizama provere celog sistema oporavka. 
 
Pitanja za autore/diskusiju: 

1. Kako se licencira Site Recovery Manager, po procesoru ili po virtuelnoj mašini koji se 
štite? Ako je po procesoru, da li se računaju procesori na oba sajta, primarnom i 
sekundarnom? 

2. Koliko vremenski traje, okvirno, u njihovom sistemu, kompletan proces oporavka?  
3. Da li na obe strane, primarnoj i sekundarnoj moramo da imamo „storage“ istog 

proizvođača? 
4. Da li postoji neki monitoring alat pomoću koga mogu da se prate dešavanja u opisanom 

okruženju? 
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R D2 01 
 
 
 
 
 

RIZICI U IKT PROJEKTIMA ZA POTREBE ELEKTROPRIVREDE  
 
 

Dr RADOSLAV RAKOVIĆ⃰ 
Energoprojekt Entel a.d. 

 
BEOGRAD 

 
SRBIJA 

 
 
 

Kratak sadržaj: U ovom radu razmotrena je tematika projektnih rizika u planiranju i realizaciji IKT 
projekata (projekata Informaciono komunikacionih tehnologija) za potrebe elektroprivrede. Ovi 
projekti predstavljaju investicione i infrastrukturne projekte od velikog značaja za društvo kao celinu, 
tako da je veoma važno upravljati rizicima na tim projektima kako bi se posledice neželjenih događaja 
eliminisale ili bar ublažile. Specifičnost ovih projekata ogleda se u tome što su dugoročni pa se u 
periodu njihovog planiranja ne raspolaže svim neophodnim ulaznim elementima, pogotovo što se 
uslovi u okruženju menjaju. Sa druge strane, ovi projekti su složeni, sastoje se od velikog broja 
međusobno povezanih aktivnosti, angažuju veliki broj učesnika i značajne finansijske i materijalne 
resurse, pa je njihova realizacija povezana sa mnoštvom elemenata koji mogu negativno uticati na 
uspešnost projekta. U ovom radu učinjen je pokušaj da se sistematizuju ključni rizici u planiranju i 
realizaciji projekata IKT sistema za potrebe elektroprovrede, kao polazni okvir za njihov uspešan 
završetak..   
 
Ključne reči: Upravljanje projektima, projektni rizici, Informaciono-komunikacione tehnologije 
(IKT), elektroprivredni (EP) sistem 
 
 
1. UVOD 
 
Projekti u oblasti elektroprivrede, uključujući i segment koji se odnosi na informaciono-
telekomunikacione tehnologije (IKT) predstavljaju, u smislu klasifikacije projekata ([1],[2]), 
investicione infrastrukturne projekte. Kao investicioni projekti, ovi projekti su dugotrajni i složeni 
(sastoje se od velikog broja međusobno povezanih aktivnosti), angažuju značajne ljudske i materijalne 
resurse i značajna finasijska sredstva, koja se po pravilu obezbeđuju od strane finansijskih institucija. 
Kao infrastrukturni projekti, odnose se na sisteme koji su od izuzetnog značaja za širu društvenu 
zajednicu jer rešavaju najznačajnije probleme i unapređuju kvalitet života stanovništva.  

                                                
⃰ Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 N.Beograd, tel:3101-216, e-mail: rrakovic@ep-entel.com 
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Bez obzira iz kog ugla posmatrali ove projekte, izuzetno je važno da oni budu implementirani u 
planiranim rokovima i u okvirima planiranog budžeta. Da bi se to ostvarilo, ovim projektima se mora 
upravljati na sistematičan način, što podrazumeva primenu savremenih metodologija i alata iz oblasti 
upravljanja projektima (engl. Project Management). Suština ove naučne discipline prikazana je na slici 
1 - osnovni cilj  je da se, kroz planiranje, praćenje i kontrolu vremena, resursa (materijalnih, ljudskih) i 
troškova, projekat realizuje u minimalnom vremenu, uz minimalan utrošak resursa  i uz minimalne 
troškove. 
 

 
 

Slika 1: Suština upravljanja projektima [2] 
 
Na žalost, na putu ka uspešnom završetku projekta stoji mnoštvo prepreka, mnoštvo događaja koji 
utiču da osnovni ciljevi projekta budu manje ili više ugroženi. Da bi se posledice tih neželjenih 
događaja eliminisale, ili bar ublažile, neophodno je posvetiti posebnu pažnju upravljanju projektnim 
rizicima. Projektni rizik predstavlja „neizvestan događaj ili uslov koji, ako se desi, ima pozitivan ili 
negativan uticaj na ciljeve projekta“ [3]. Iako sama definicija podrazumeva da događaji mogu i 
pozitivno uticati na uspešnost ostvarivanja ciljeva projekta, to se u praksi ne dešava često pa na to ne 
bi ni trebalo previše računati. Zato će nas u nastavku mnogo više zanimati oni događaji koji mogu 
ugroziti postavljene ciljeve.  
 
Osnovni elementi rizika tj. faktori rizika su rizični događaj, verovatnoća da će taj događaj stvarno 
nastati i posledice po projekat, ako rizični događaj nastupi [3]. 
 
 
2. PROCES UPRAVLJANJA PROJEKTNIM RIZICIMA 
 
Različiti autori na različite načine definišu proces upravljanja rizicima – broj koraka u tom procesu i 
njihov sadržaj se razlikuju, ali kada se sve sagleda kao celina, mogu se pronaći mnoge dodirne tačke. 
Proces upravljanja projektnim rizicima prikazan je na slici 2 [3]. Proces sadrži osnovni korak - 
globalno planiranje upravljanja projektnim rizicima - i šest faza koje se odnose na  identifikaciju 
projektnih rizika, analizu i kvantifikaciju rizika, utvrđivanje prioriteta i mapiranje rizika, planiranje 
odgovora na rizike. praćenje i kontrolu primene odgovora na rizike i post-projektnu ocenu procesa 
upravljanja projektnim rizicima. 
 
Identifikacija projektnih rizika je najznačajnija faza. Ono što ne bude identifikovano, neće biti predmet 
razmatranja u narednim fazama, pa može biti neprijatno iznenađenje i veliki problem u budućnosti. 
Osnovu za ovu fazu predstavlja struktura podele posla na projektu – WBS (engl. Work Breakdown 
Structure), zahtevi iz ugovora, procene vremena i troškova, plan angažovanja ljudi, pouke i iskustva sa 
prethodnih projekata, obuhvat posla itd. Glavnu rezultat je registar rizika. Iako je stavljena kao 
početna faza, identifikacija se odvija stalno u toku realizacije projekta, kako bi se sve izmene 
blagovremeno uzele u obzir.  
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Slika 2: Proces upravljanja projektnim rizicima [3] 
 
U narednom koraku sprovodi se analiza i kvantifikacija rizika. Ovo je najteža faza, jer je njen zadatak 
da prouči prirodu rizika i da ih kvantifikuje tj. da dodeli odgovarajuću verovatnoću nastajanja rizičnim 
događajma, numerički ili opisno. Svrha sledećeg koraka, utvrđivanje prioriteta i mapiranje rizika je da 
rangira rizike koji su identifikovani i analizirani u prethodnim koracima, i to po značaju koji imaju. 
Time se na određeni način „sužava krug“ rizičnih događaja koji će biti predmet interesovanja u 
narednim koracima, jer je sasvim jasno da nema ni dovoljno vremena ni resursa da se postupa po svim 
rizicima. Rangiranje se sprovodi odvojeno, za rizične događaje čiji je uticaj negativan („pretnje“) i one 
čiji je uticaj pozitivan („šanse“). Značaj rizika u tesnoj je povezanosti sa tolerancijom na rizike tj. 
nivoom do koga smo spremni da ih prihvatimo.  
 
Na osnovu rezultata prethodnih faza sprovodi se planiranje odgovora na rizike. Generalno, odzivi na 
rizike treba da budu primereni značaju rizika, racionalni u pogledu troškova, realistični u kontekstu 
samog projekta i usaglašeni između svih učesnika na projektu [3]. Jasno je da strategije postupanja sa 
rizicima ne mogu biti iste za rizike tipova „pretnje“ i rizike tipa „šanse“. U prvom slučaju [3], rizike 
možemo prihvatiti, možemo ih izbeći (kroz replaniranje aktivnosti), preneti na treću stranu (kroz 
osiguranje), možemo obezbediti redundantnost (kroz alternative na projektu) ili možemo ublažiti 
rizike kroz odgovarajuće rezerve, kontingencijsko planiranje i slično. Staregije odgovora na rizike tipa 
„šansa“ su slične, s tim da izbegavanje zamenjujemo sa pokušajem da što je moguće više iskoristimo 
pogodnosti koje nam „idu na ruku“. 
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Praćenje i kontrola primene odgovora na rizike predstavlja proces identifikovanja, analize i planiranja 
novonastalih rizika, njihovog praćenja i ponovne analize, praćenja preostalih rizika, preispitivanja i 
izvršenja planova odziva na rizike i vrednovanja njihove efektivnosti u toku životnog ciklusa projekta. 
Post-projektna ocena procesa upravljanja projektnim rizicima obuhvata praćenje efektivnosti 
strategije odziva na rizike, vrednovanje preduzetih korektivnih mera i ponovnu analizu postojećih 
rizika. Osnovna ideja je da se sagleda u kojoj meri su strategije odziva na rizike postigle svoj cilj kako 
bi se izvukle neke pouke i primenile na tekućem ili na budućim projektima. 
 
 
3. PROJEKTNI RIZICI U EP IKT PROJEKTIMA 
 
U prethodnom tekstu već je naglašeno da je identifikacija rizika najznačajnija faza u upravljanju 
projektnim rizicima, jer se u narednim fazama razmatra samo ono što je u početnoj fazi 
identifikovano. Zato su u nastavku razmotreni rizici koji mogu nastati u fazama planiranja, odnosno 
realizacije projekata, kao i u fazi eksploatacije EP IKT sistema, kao i mere kojima se ti rizici mogu 
eliminisati i/ili ublažiti. 
 
a) Planiranje projekata  
 
• Neodgovarajuće projektno rešenje: U današnje vreme, u eri širokih mogućnosti za sticanje znanja 

i korišćenje iskustava sa prethodnih projekata nije mnogo verovatno, ali ako nastupi ima bar 
srednji uticaj po uspešnost projekta. Propusti učinjeni u fazi kreiranje rešenja teško se mogu 
potpuno eliminisati u narednim fazama realizacije sistema. Zato je osnovni način za eliminisanje 
ovog rizika sveobuhvatno sagledavanje svih relevantnih činjenica i podloga i tesna saradnja 
projektanata sa naručiocem i budućim korisnicima sistema.  

• Promena tehnologije: Poznato je da je ciklus promene tehnologije u oblasti IKT oko 2-3 godine, 
što znači da će se svaki od projekata čija realizacija treba da traje duže suočiti sa teškoćama u 
planiranju tehničkih rešenja koja mogu da budu „zastarela” i pre nego što se sistem realizuje. 
Ovaj rizik zahteva dvojaku reakciju, Sa jedne strane, projektanti treba da uzmu u obzir ne samo 
savremena tehnička rešenja već i da sagledaju pravce njihovog budućeg razvoja bar do perioda 
realizacije sistema i početka eksploatacije. Sa druge strane, posebna pažnja se mora obratiti na 
upravljanje promenama u fazi realizacije sistema kako bi se omogućila što je moguće veća 
fleksibilnost i aktuelnost tehničih rešenja. 

• Poteškoće u pribavljanju saglasnosti, odobrenja i dozvola: Neadekvatna reakcija komunalnih 
organizacija, agencija i drugih državnih organa nadležnih za izdavanje ovih dokumenata može u 
značajnoj meri uticati na rokove realizacije projekata u oblasti elektroenergetike. Problem je 
sagledan i izmenama zakonodavstva u oblasti planiranja i izgradnje učinjeni su značajni napori da 
se stanje u ovom segmentu popravi, jer je verovarnoća nastajanja problema u tom domenu još 
uvek na srednjem nivou, a uticaj po uspešnost projekata visok. Povoljna okolnost za IKT projekte 
u okviru elektroprivrede je činjenica da se lokacijski uslovi i saglasnosti za trasu često dobijaju u 
sklopu elektroenergetskih objekata (elektrana, trafostanica, dalekovoda, elektroenergetskih 
kablova). U ovu grupu rizika spada i pribavljanje dozvola za korišćenje frekvencijskog spektra. 

• Obezbeđenje finansijske podrške realizaciji projekta: U uvodnom delu rada naglašeno je da 
projekti u oblasti elektroenergetike obično zahtevaju značajna finansijska sredstva pa je njihova 
realizacija moguća samo uz adekvatnu podršku finansijskih institucija. Ova podrška ima poseban 
značaj ako se ima u vidu da ovi projekti po pravilu nisu profitabilni i da je dobit od njih više u 
sferi društvene opravdanosti i podrške razvoju privrede, a ne u finansijskoj sferi. Eventualni 
izostanak te podrške može ozbiljno ugroziti te projekte. 

• Ekonomska stabilnost zemlje: Sektor elektroenergetike sa jedne strane predstavlja osnov razvoja 
ekonomije u jednoj zemlji, a sa druge strane ozbiljnija ulaganja u ovaj sektor tesno su povezana 
sa ekonomskom snagom zemlje i razvijenošću njene privrede. Uspešnost balansiranje između ova 
dva povezana elementa u mnogome može doprineti prosperitetu, ali i ozbiljnim problemima u oba 
segmenta. 

 
 



                                                                                                                                                  5   

 
• Politička stabilnost u zemlji: Projekti iz oblasti elektroenergetike su dugoročni i daleko 

prevazilaze mandatni period parlamenta ili vlade. Politička nestabilnost u kojoj svaka nova vlast 
ima sopstvene prioritete i obustavlja projekte započete u prethodnom periodu mogu ozbiljno 
ugroziti ove projekte. 

• Zakonodavstvo u oblasti elektroenergetike: Kao i u slučaju političke stabilnosti, nedonošenje ili 
česte promene zakonodavstva iz oblasti elektroenergetike kao i iz oblasti planiranja i izgradnje 
negativno se odražavaju na uspešnost projekata u sektoru elektroenergetike. Zakonodavstvo po 
prirodi stvari ima dugoročne posledice u svakoj oblasti, a u oblasti elektroenergetike to je još 
izraženije. Opredeljenje da li će neki segment npr. proizvodnja električne energije biti oblast od 
društvenog interesa ili ne u mnogome utiče na dešavanja u tom segmentu na duže staze.  

 
Svi elementi rizika navedeni u segmentu planiranja projekata moraju se na adekvatan način sagledati u 
dokumentima tipa prethodne studije opravdanosti, odnosno studije opravdanosti [4].  Ovi dokumenti 
predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka – ako nešto nije opravdano po definisanim 
kriterijumima (ekonomskim, finansijskim, društvenim) bolje je da bude obustavljeno dok je vreme, 
dok posledice nisu tako velike. 
 
b) Realizaciji projekata - izgradnja objekata i sistema 
 
• Neispunjavanje / delimično ispunjavanje ugovornih obaveza učesnika u realizaciji projekta: Može 

imati veliki uticaj na realizaciju projekta pa je neophodno u fazi nuđenja i ugovaranja biti veoma 
pažljiv u izboru učesnika na projektu i kroz tendersku dokumentaciju predvideti jasne obaveze i 
posledice za njihovo neispunjavanje. To uključuje i odgovarajuće garancije za uspešno obavljanje 
posla koje se aktiviraju slučajevima kada realizacija projekta bude ugrožena nemarnim odnosom 
učesnika prema svojim obavezama. U tom smislu zakonodavstvo u Srbiji još uvek nema efikasne 
mehanizme kojima se ova oblast reguliše. 

• Bezbednost na lokaciji: Projekti u elektroprivredi obično uključuju veliki broj učesnika i značajne 
ljudske resurse, pa se posebna pažnja mora posvetiti bezbednosti i zdravlju na radu ljudi, u skladu 
sa zakonodavstvom, posebno u realizaciji projekata na gradilištima. U ovoj oblasti u našim 
uslovima ima još mnogo prostora za poboljšanje, iako je zakonodavstvo obavezalo sve 
organizacije da pripreme odgovarajući akt o proceni rizika po radnim mestima i utvrdilo obaveze 
poslodavaca [5], uključujući i obavezu da imenuje posebno lice za bezbednost i zdravlje na radu 
koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje tih poslova. 

• Neodgovarajuće upravljanje projektom: U praksi, najčešće se za lica koja će upravljati projektom 
postavljaju uslovi vezani za njihovo višegodišnje iskustvo u struci (npr 15-20 godina). Međutim, 
teorija i praksa ukazuju [2] da je stručno znanje samo jedan od segmenata koji omogućuje 
uspešno upravljanje projektima, a da su veoma važne kako organizacione sposobnosti i lične 
osobine pojedinaca tako i posebno obrazovanje za upravljanje projektima. Činjenica da se 
rukovodioci preduzeća i projekata u sektoru elektroenergetike po pravilu regrutuju iz redova 
kadrova tehničke struke i činjenica da mnogi tehnički fakulteti u Srbiji nemaju adekvatne 
predmete  povezane sa upravljanjem projektima ukazuju da rizik od neodgovarajućeg upravljanja 
projektom nije mali. Treba pomenuti primer hrvatskog zakonodavstva iz oblasti planiranja i 
izgradnje ([6],[7]) u kome je predviđeno da rukovodilac projekta mora biti ili sertifikovani 
projektni menadžer (prema PMI ili IPMA metodologiji) ili lice sa završenim fakultetom tehničke 
struke koje je u toku studija imalo predmete posvećene upravljanju projektima koji su vrednovani 
sa bar 30 ECTS bodova. 

• Manjak kvalifikovane radne snage: U eri velikih tehnoloških promena, realizacija složenih 
projekata u oblasti elektroenergetike, a posebno IKT komponente, zahteva angažovanje 
kvalifikovanih ljudi različitih profila, što nije uvek lako obezbediti, s obzirom da se mnogi 
kadrovi iz oblasti IKT već posle završenih studija odlučuju da odu u inostranstvo. Ovaj rizik 
ublažava se kontinuiranim nastojanjem organizacija da se obezbedi potreban kadar i kroz 
kontinuirano obučavanje raspoloživog kadra. 
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• Promene u periodu realizacije sistema: Naznačajnije promene  koje mogu nastati u realizaciji IKT 
sistema za potrebe elektroprivrede odnose se na promene tehnologije i na promene obima radova 
iz raznih razloga. Prvi problem smo već pominjali u segmentu planiranja projekata - koliko god 
projektanti nastojali da predvide fleksibilna projektna rešenja, u realizaciji sistema mogu nastati 
promene tehnologije koje se u prethodnim fazama nisu mogle sagledati, posebno kada je reč o 
projektima čija realizacija traje duže od već pomenutog ciklusa promene tehnologije u oblasti 
IKT ( 2-3 godine). Ovo je posebno aktuelno za realizaciju projekata u našim uslovima jer nismo 
zemlja koja diktira tehnološki razvoj niti smo u mogućnosti da ga precizno sagledamo. Drugi 
problem je zajednički svim investicionim projektima i odnosi se, prema uslovima ugovaranja 
FIDIC-a ([3], [8])  na promenu količine radova i/ili izostavljanje dela radova, promenu prirode, 
vrste ili kvaliteta radova, promenu pozicija ili dimenzija bilo kog dela radova, promenu redosleda 
ili dinamike izvoženja radova, nalog za izvršenje dodatnih radova. Po FIDIC-u, izmena ne može 
premašiti 15% od ugovorne cene. Postupanje sa ovim rizikom u oba slučaja zasniva se na 
uspostavljanju procesa upravljanja promenama koji treba da obezbedi njihovu implementaciju, ali 
da istovremeno obezbedi da se ta promena ne odrazi na realizaciju projekta, pre svega na trajanje 
projekta ili njegove troškove. Najbitnije je da se ove promene sprovode planski, da se ne tretiraju 
kao katastrofične već kao nešto što je prirodno za ovakve sisteme, za šta se u procesu upravljanja 
projektom moramo pripremiti. 

• Premašenja planiranog budžeta: Može nastati iz raznih razloga, od promena cene opreme do 
produženja rokova, tehnoloških promena (o kojima smo već govorili) i slično. Ovaj rizik može se 
ublažiti kreiranjem fleksibilnih tehničkih rešenja, boljom organizacijom poslova, blagovremenim 
pokretanjem ključnih nabavki i sl. Treba imati na umu da se ovi projekti po pravilu finansiraju iz 
sredstava koje obezbeđuju finansijske institucije u procedurama koje mogu da traju dugo pa se  
dodatna sredstva ne mogu tako lako obezbediti.  

• Viša sila: Uključuje prirodne nepogode (zemljotresi, poplave), požare i sl. koji su neizbežni i 
dešavaju se uglavnom mimo naše volje. Međutim, u planiranju i samoj realizaciji 
elektroenergetskih sistema moraju se preduzeti mere koje će smanjiti eventualne posledice ovih 
događanja, kroz izbor lokacije, fundiranje objekata prema zoni zemljotresa kojoj lokacija pripada, 
preduzimanje protivpožarnih mera i mera zaštite od poplava primereno konkretnoj situaciji i 
procenama rizika. Ugrožavanje rada ovih  sistema ima velike posledice po stanovništvo i podleže 
zakonodavstvu o vanrednim situacijama. 

 
Svi elementi rizika navedeni u segmentu realizacije projekata spadaju u grupu onih koji se adekvatnim 
planiranjem, praćenjem i kontrolom mogu značajno ublažiti, ili potpuno eliminisati. 
 
c) Eksploatacija sistema 
 
• Operativni rizici : U fazi eksploatacije sistema mogu nastati kvarovi koji mogu ugroziti osoblje i 

opremu i raspoloživost elektroenergetskog sistema. O ovim elementima mora se voditi računa još 
u fazi projektnih rešenja (pouzdanost opreme, obezbeđenje redundanse kroz udvojene jedinice 
upravljanja, jedinice napajanja ili čak potpuno razdvojenu opremu, obezbeđenje alternativnih 
komunikacionih puteva i sl) i realizacije sistema, posebno kroz obezbeđenje odgovarajućih 
rezervnih delova i organizaciju službi održavanja, kako bi se srednje vreme za otklanjanje 
kvarova smanjilo na što je moguće manju meru.  

• Teroristički napadi: Do pre nekoliko godina pominjanje ovog rizika komentarisano je obično sa 
podsmehom, a oni koji su o tim mogućnostima govorili smatrani su paranoičnim. Na žalost, 
novija zbivanja u svetu čine ove rizike realističnijim nego što su ranije izgledali. Cilj terorističkih 
grupa upravo i jeste preduzimanje poduhvata koji imaju veliki odjek i koji značajno ugrožavaju 
elementarne uslove života velikog broja stanovnika kako bi se širila panika i nesigurnost. 
Elektroenergetski objekti i sistemi su upravo takvi, pa je u njihovom funkcionisanju neophodno 
preduzeti sve tehničke i druge mere da se zaštite od takvih namera [9]. Ostali segmenti borbe 
protiv ovog rizika izlaze iz okvira ovog rada jer treba da budu orijentisani pre svega na uklanjenju 
uzroka terorizma kao pojave, a to je veoma široko društveno i političko pitanje na svetskom 
nivou. 
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• Bezbednost informacija: Sistemi za potrebe elektroprivrednih organizacija u značajnoj meri 
primenjuju računarske i komunikacione tehnologije što otvara pitanje bezbednosti informacija jer 
je jasno da bi ugrožavanje  informacija koje se prenose i/ili čuvaju u njima moglo da ima 
nesagledive posledice po bezbednost sistema, opreme i ljudi. Sistematičan pristup rešavanju 
problema bezbednosti informacija zahteva primenu određene grupe standarda, kako onih koji 
formiraju globalni okvir za rešavanje problema (ISO 27001) tako i onih koji iskazuju 
specifičnosti sistema u kojima se primenjuju, koje su izdale druge institucije, više ili manje 
povezane sa elektroenergetskim sistemima – CIGRE, IEC, NIST, NERC itd. U radovima 
([10],[11]) sprovedena je sažeta analiza releventnih standarda koji se odnose na bezbednost 
informacija u ovim sistemima, posebno onim koji se odnose na SCADA i na inteligentne mreže 
(„Smart grid”), s obzirom na trend sve veće primene ovih sistema u elektroprivredama, uz 
poseban osvrt  na praktične aspekte primene tih standarda. 

 
Elementi rizika navedeni u segmentu eksploatacije elektroenergetskih sistema neminovno su prisutni i 
ne mogu se jednostavno rešavati, s obzirom da zavise od mnoštva složenih pitanja. Zato im se mora 
pokloniti dužna pažnja i stalno raditi na njihovom praćenju i ublažavanju. 
 
 
4. PRAKTIČNI ASPEKTI POSTUPANJA SA RIZICIM U EP IKT PROJEKTIMA  
 
U prethodnim razmatranjima izvršena je globalna klasifikacija rizika po pojedinim ključnim etapama 
životnog ciklusa IKT projekata u elektroprivrednom okruženju. U praktičnom smislu, posebnu pažnju 
trebalo bi obratiti na sledeće ključne elemente: 
 
• Blagovremena priprema dokumentacije i podnošenje zahteva za pribavlajnje saglasnosti 

nadležnih institucija. Ove aktivnosti se u većini slučajeva obavljaju u sklopu pribavljanja 
saglasnosti za lokaciju ili trase elektroprivrednih objekata, ali postoje elementi koji su nezavisni, 
kao što je npr. pribavljanje saglasnosti za korišćenje frekvencijskog spektra ili priključenje na 
telekomunikacionu infrastrukturu. Ove aktivnosti treba pokrenuti u što ranijoj fazi projekta, s 
obzirom da mogu imati značajan uticaj na rokove realizacije. Iako nadležne institucije imaju 
rokove u kome su dužne da odgovore na podnete zahteve, u praksi se često suočavamo sa 
sindromom „fali jedan papir”, koji te rokove značajno modifikuje. 

• Koncipiranje tehničkih rešenja opreme i sistema koji obezbeđuju željene nivoe pouzdanosti, 
odnosno raspoloživosti, primerene kritičnosti telekomunikacionih servisa u okviru 
elektroenergetskog sistema. Kalkulacije pouzdanosti kod opreme često daju nerealne rezultate u 
kojima se period između kvarova neretko meri desetinama godina. U praksi nije tako. Iz tih 
razloga, potrebno je povesti računa u specifikacijama opreme da ona ima udvojene upravljačke 
jedinice, udvojene sklopove za napajanje i dovoljne kapacitete i sl. kako bi se i u slučaju otkaza 
ostvarile željene performanse sistema. U planiranju topologije sistema posebnu pažnju treba 
obratiti na uspostavljanje alternativnih puteva koji obezbeđuju željenu raspoloživost servisa, 
posebno onih kritičnih. Naravno, svaka od ovih mera ima svoju cenu, ali se najveća cena ipak 
plaća onda kada sistem ne obavlja onu funkciju za koju je namenjen. 

•  Bezbednost informacija u ovim sistemima. To praktično znači da informaciona imovina mora da 
bude  identifikovana, mora da bude utvrđeno ko o njoj vodi računa i moraju se definisati pravila 
za njeno prihvatljivo korišćenje, zaposleni na svim nivoima moraju da budu stalno edukovani u 
vezi potrebe za zaštitom informacija i načinima na koje to treba sprovoditi, prostorije sa 
serverima i sličnom opremom moraju da imaju fizičku zaštitu tako da pristup imaju samo ona lica 
koja su direktno angažovana na poslovima vezanim za tu opremu, neophodno je detaljno razraditi 
i poštovati postupak formiranja rezervnih kopija kako bi se posledice eventualnog gubitka 
informacija svele na najmanju moguću meru, uključujući i obezbeđenja kontinuiteta poslovanja 
(engl. Business Continuity) i postupka oporavka u slučaju ekstremnih događaja (engl. Disaster 
Recovery), moraju se utvrditi pravila pristupa aplikacijama i način formiranja pristupnih 
elemenata (korisnička imena, lozinke, periodičnost njihovih promena itd) i pravila za korišćenje 
prenosive opreme i sredstava itd. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
U ovom radu razmotrena je tematika projektnih rizika u planiranju i realizaciji IKT projekata u 
elektroenergetskom sektoru. Specifičnost ovih projekata ogleda se u tome što su dugoročni pa se u 
periodu njihovog planiranja ne raspolaže svim neophodnim ulaznim elementima, pogotovo što se 
uslovi u okruženju menjaju. Sa druge strane, ovi projekti su složeni, sastoje se od velikog broja 
međusobno povezanih aktivnosti, angažuju veliki broj učesnika i značajne finansijske i materijalne 
resurse, pa je njihova realizacija povezana sa mnoštvom elemenata koji mogu negativno uticati na 
uspešnost projekta. Učinjen je pokušaj da se sistematizuju ključni rizici u planiranju i realizaciji ovih 
projekata, kao polazni okvir za uspešan završetak projekata. Pored toga, ukazano je na neke od 
praktičnih aspekata rizika u IKT projektima za potrebe elektroprivrede. 
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Abstract: The paper addresses topic of project risks in planning and implementation of ICT projects 
(projects related to Information Communication Technologiies) in Electric Pover Utility (EPU) 
systems. These  projects are investment and infrastructure ones, very important for the society as a 
whole, and it is very important to manage project risks to eliminate or at least mittigate consequences 
of undesired events (time and costs exceeds etc). Specifics of these projects represents the fact that 
they are longterm ones, and in period of its planning all necessary elements are not available 
especially because of project environment conditions changes. On the other hand, these projects are 
complex, consist of large number of intterrelated activities, engage large number of participants as 
well as significant financial amd material resources and its implementation is related with many 
elements that could have negative impact to project success. The paper attempts to systematize key 
risks in planning, implementation and exploitation of ICT EPU projects, as a framework for its 
successfull  finalization. 
 
Key words: Project management, Project risks, Information Communication Technologies (ICT), 
Electric Power Utility (EPU) system 
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Кратак садржај —Јавно предузеће “Електромрежа Србије” (ЈП ЕМС) поседује преко стотину 
телезаштитних терминала намењених зa једновремено искључење прекидача на оба краја 
далековода, чији је основни преносни пут оптичко влакно. У циљу бољег функционисања система 
телезаштите у току је реализација система за централизовано надгледање ових терминала са 
сервера инсталираног у НДЦ ЈП ЕМС. Комуникација сервера са терминалима у 
електроенергетским објектима реализована је преко SDH мреже – Етернет везом са одговарајућим 
LAN прекидачима у релејним кућицама.  

У овом раду су приказане референтне шеме повезивања телезаштитних терминала на 
телекомуникациону SDH мрежу и систем за надзор, као и приказ VLAN мреже за централизовано 
надгледање. Затим је дат приказ софтверске подршке за реализацију овог централизованог 
надгледања, као и преглед параметара телезаштитног терминала који се надгледају.  
 
Кључне речи – Телезаштита, централизовано надгледање, SDH мрежа, Етернет  
 
1 УВОД 
 
Јавно предузеће “Електромрежа Србије” je у предходних осам година набавило преко 100 
терминала типa TZ-600 намењених зa прeнoс сигнaлa телезаштите сa jeднe стрaнe штићeнoг 
дaлeкoвoдa (напонске равни 400, 220 и 110 kV) нa другу. Као медијум за пренос сигнала 
телезаштите, у складу са документима ЈП ЕМС, користе се наменска оптичка влакана у оквиру 
инсталираних OPWG каблова. У циљу бољег функционисања система телезаштите наметнуло се 
решење реализације система за централизовано надгледање телезаштитних терминала са сервера 
инсталираног у НДЦ ЈП ЕМС.  
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Да би се постигло свеобухватно решење овог система за централизовано надгледање, са 
референтним шемама повезивања телезаштитних терминала на телекомуникациону SDH мрежу и 
систем за надзор, било је потребно сагледати:  

• Карактеристике и опремљеност појединих испоручених терминала. 
• Расположиву телекомуникациону инфраструктуру у појединим електроенергетским 

(ЕЕ) објектима ЈП ЕМС-а. 
• Техничке захтеве дефинисане стандардом IEC 60834-1 [1] и техничким нормативима 

ЈП ЕМС. 
 

Такође је било потребно сагледати неопходну софтверску подршку потребну за реализацију 
централизованог надгледања телезаштитних терминала. Овакав софтвер за надгледање треба да 
омогући: 

• Администрацију надгледања телезаштитног терминала. 
• Приказ аларма квара уређаја на нивоу свих елемената система. 
• Приказ прекида комуникације и приказ појаве грешке у преносу. 

 

2 РЕФЕРЕНТНЕ ШЕМЕ ПОВЕЗИВАЊА ТЕЛЕЗАШТИТНИХ ТЕРМИНАЛА НА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ SDH МРЕЖУ И СИСТЕМ ЗА НАДЗОР  

 
Зависно од локације заштитне опреме, телезаштитни терминали се монтирају у релејној кућици 
или у телекомуникационој сали унутар појединог ЕЕ објекта ЈП ЕМС. У случају да је 
телезаштитни терминал смештен у релејној кућици, за потребе повезивања терминала 
на оптичко влакно у OPGW каблу, између релејне кућице и ТК сале се за ове намене користи 
локална оптичка мрежа (типично са 12 мономодних влакана, тип ITU-T G.652) унутар појединог 
ЕЕ објекта. Испоручени телезаштитни терминали су углавном опремљени са два линијска 
интерфејса, оптичким интерфејсом (главни преносни пут) и интерфејсом Е12 (резервни преносни 
пут), а један број терминала који су раније набављени опремљени су само линијским оптичким 
интерфејсом. Сви телезаштитни терминали су опремљени Ethernet интерфејсом за надгледање [2]. 
До овог тренутка сви терминали који су пуштени у рад као преносни пут користе само наменскa 
оптичкa влакнa.  

Изграђена SDH мрежа ЈП ЕМС преко својих Е12 (ITU-T G.703-2Mbps) и Ethernet интерфејса треба 
да подржи реализацију различитих оперативних (критичних) и административних (општих) ТК 
сервиса. За ове потребе реализују се различите VLAN мреже које, посредством одговарајућих 
LAN прекидача (switch) инсталираних у релејним кућицама и/или ТК сали и SDH опреме 
(инсталиране у ТК сали), омогућавају међусобно умрeжавање корисника појединих VLAN-ова у 
појединим ЕЕ (евентуално пословним) објектима ЈП ЕМС. Типичне VLAN мреже подржавају 
следеће оперативне ТК сервисе (протоци нису критични, реда 2Mbit/s): 

• Телезаштита водова – редундантни преносни пут, 
• Надгледање уређаја телезаштите, 
• Диференцијална заштита водова (перспективно), 
• Мерне уређаје - бројила (обрачунско и контролно), у смислу обрачуна и 

администрације, 
• WАМS (Wide Area Measurement System) - Систем за праћење фазних ставова у 

електроенергетском систему, 
• Редундантна мерења са интерконективних водова и производних објеката, 
• Мониторинг трансформатора (перспективно). 

• Даљински надзор уређаја заштите и управљања (перспективно). 

Што се тиче административних (општих) ТК сервиса VLAN мреже подржавају следеће сервисе:  
• Видео надзор и контрола приступа (протоци дo 20M bit/s, перспективно),  
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• IP телефонија (протоци од 2Mbit/s до 10Mbit/s), 
• Приступ корпоративној мрежи ЕМС-а (протоци од 2Mbit/s до 30Mbit/s у зависности 

од локације), 
• Приступ интернету преко корпоративне мреже. 

 

Имајући у виду напред наведено, на слици 1 приказана је типична референтна блок шема 
повезивања телезаштитног терминала на телекомуникациону SDH мрежу ЈП ЕМС и систем за 
централизовани надзор, са сервером смештеним у НДЦ ЈП ЕМС, и то за случај када је 
телезаштитни терминал смештен у ТК сали у оквиру ЕЕ објекта. Како се може видети са слике, 
терминал се преко свог Ethernet порта намењеног за надзор повезује на LAN прекидач, који се 
повезује на Ethernet порт SDH опреме, а тиме на конфигурисану VLAN мрежу за централизовани 
надзор TZ-600 ЈП ЕМС. У НДЦ у Београду сервер за централизовано надгледање телезаштитних 
терминала преко LAN прекидача се повезује на одговарајућу VLAN мрежу посредством Ethernet 
порта на SDH опреми у НДЦ.  

На слици 2 приказана је типична блок шема повезивања телезаштитног терминала на 
телекомуникациону SDH мрежу ЈП ЕМС и конфигурисану VLAN мрежу за централизовани надзор 
TZ-600, за случај када је телезаштитни терминал смештен у релејној кућици у оквиру ЕЕ објекта. 
Терминал се преко свог Ethernet порта намењеног за надзор повезује на LAN прекидач у релејној 
кућици. Овај LAN прекидач преко локалне оптичке мреже положене између релејне кућице и ТК 
сале повезује се са LAN прекидачем у ТК сали, а затим преко Ethernet порта SDH опремe на 
конфигурисану VLAN мрежу за централизовани надзор TZ-600 ЈП ЕМС. У НДЦ повезивање на 
сервер на централизовано надгледање TZ-600 је исто као за предходни случај приказан на слици 1.  
 
3 СОФТВЕРСКА ПОДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО 

НАДГЛЕДАЊЕ ТЕРМИНАЛА 
 
Први корак у пројектовању система за централизовано надгледање телезаштитних терминала 
представља избор софтверске подршке за његову реализацију.  

Основни задатак софтвера за централизовано надгледање телезаштитних терминала јесте да 
прикупи све жељене податке из база са терминала инсталираних у ЕЕ објектима ЈП ЕМС и сачува 
их на једном месту за лакше прегледање. Прикупљени подаци се складиште у бази података на 
наменском серверу смештеном у НДЦ ЈП ЕМС. Софтвер је подељен у две логичке целине: 
софтвер за комуникацију са корисником (front-end) и софтвер за прикупљање података (back-end). 
Извршна верзија back-end компоненте софтвера је стално активна на серверу и периодично врши 
прикупљање података са телезаштитних терминала. Front-end компонента реализована је у форми 
WEB апликацијe која оперише над подацима из базе података и независна је од софтвера за 
прикупљање података. Прикупљање података се одвија директно на серверу, док је надгледање 
омогућено са удаљених радних станица кoрисника. 

Приступање WEB апликацији захтева ауторизацију корисника уношењем корисничког имена и 
лозинке. На основу ових података кориснику се одобрава или забрањује приступ  и одређује ниво 
приступа. Стога је задатак софтвера и управљање корисницима. За успешно функционисање 
система потребно је одржавати и податке о свим уређајима на мрежи, тако да софтвер има задатак 
и да обезбеди надгледање уређаја. Конфигурација софтвера је омогућена само корисницима са 
највишим правима приступа (администраторима). Администратори могу да додељују налоге 
другим корисницима и тако им омогуће прегледање података са сервера. Затим, омогућава им се 
унос нових уређаја и промена постојећих података о уређајима. Поред тога, администратори имају 
увид у процес прикупљања података са уређаја (информације о успешности трансфера података).  

Софтвер за централизовано надгледање је написан у програмском језику Java и извршава се под 
њеном виртуелном машином. Java као извршна платформа изабрана је због високог степена 
преносивости, као и ефикасности развоја и лакоће одржавања и надограђивања, што је последица 
њене објектно оријентисане природе. Сви употребљени алати и библиотеке су бесплатни и 
отвореног кода. Коришћена имплементација Java платформе је OpenJDK 7. Софтвер је развијан 
на Linux дистрибуцији Ubuntu 14.04 користећи развојно окружење Eclipse 3.8.1 
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Слика 1- Блок блок шема повезивања терминала TZ-600 на ТК мрежу ЈП ЕМС и VLAN мрежу за централизовани надзор TZ-600 

 (терминал TZ-600 је инсталиран у ТК сали)
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Слика 2 – Блок шема повезивања терминала TZ-600 на ТК мрежу ЈП ЕМС и VLAN мрежу за централизовани надзор TZ-600 

 (терминал TZ-600 је инсталиран у релејној кућици)
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Прва и једна од најважнијих одлука у развоју Web апликација је избор система за управљање 
базом података – DBMS (Data Base Management System). DMBS систем обавља обиман број 
функција које се тичу: физичког складиштења података, организовања, интегритета, контроле и 
узимања података смештених у базама података итд. Његовим задацима припадају, такође, и 
функције везане за безбедност, прављење заштитних копија, реплицирање и опорављање након 
грешака. Као систем за управљање базом података изабран је MySQL (My Structured Query 
Language), верзија 5.6.19 [3], као бесплатан софтвер који испуњава све потребе ове реализације. 
За пројектовање шеме базе података употребљен је MySQL Workbench 6.1 Community Edition.  

Подаци се са телезаштитног терминала преносе путем протокола FTP (File Тransfer Protocol), а 
за комуникацију апликације са базом података користи се JDBC API (Application Programming 
Interface) са MySQL Java управљачким слојем (конектором) верзије 5.1.36. За сваки активни 
терминал креира се по један FTP клијент, који је задужен за комуникацију са тим терминалом. 
Повезивање на терминале и захтевање података се врши паралелно, што смањује укупно 
потребно време за комуникацију са уређајима. Рад са FTP протоколом омогућен је преко Java 
библиотеке Apache Commons Net верзије 3.3. 

Друга важна одлука је избор Web сервера који омогућава корисницима да преко својих радних 
станица приступају подацима на серверу. У складу са претходним избором софтвера отвореног 
кода и интезивне употребе Java технологија, изабран је Apache Tomcat верзије 7. Web сервер 
пружа програмски оквир (framework) за извршавање Web апликације, а комуникацију са 
клијентима обавља путем HTTP протокола. Важна карактеристика овог сервера је и 
једноставно испоручивање нових верзија Web апликације. 

Део софтвера који се извршава на радним станицама корисника (front-end) развијан је 
стандардним технологијама које укључују HTML, CSS, jQuery, JavaScript и Ajax. При томе је 
интезивно коришћен програмски оквир Bootstrap. Овај оквир омогућава креирање интуитивног 
и прилагодљивог (responsive web design) корисничког интерфејса. 

Једини софтвер потребан на радним станицама корисника јесте неки од стандардних Web 
претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox ...) са приступом корпорацијској мрежи.  
  
4 ДЕФИНИСАЊЕ ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ НАДГЛЕДАЈУ 
 
Сагласно захтевима корисника система из ЈП ЕМС и могућностима које пружа софтвер 
телезаштитног терминала, централизовано надгледање треба да омогући надгледање следећих 
параметара: 

• статуса терминала 
• аларма терминала 
• догађаја телекоманди 
• бројача догађаја 
• неких идентификационих података о уређају. 

Преузимање датотека са уређаја се врши периодично. За сваки уређај се проверава да ли 
преузете датотеке садрже неке нове податке који нису већ уписани у централну базу података. 
Ако се трансфер датотека заврши успешно следећи подаци ће бити ажурирани: 

1. Аларми и статуси уређаја 

2. Догађаји телекоманди уређаја 

3. Бројачи догађаја уређаја 

4. Информације о верзијама софтвера на уређају 

Наведеним групама података припадају и подаци са локалног уређаја (са којег су датотеке 
преузете) и подаци са удаљеног уређаја (његов пар), ако такви подаци постоје. 
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5 ПРИКАЗ VLAN МРЕЖЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО НАДГЛЕДАЊЕ  
 
На слици 3 приказана је блок шема повезивања телезаштитних терминала смештених у 
електроенергетским објектима ЈП ЕМС у VLAN мрежу за централизовано надгледаље 
телезаштитних терминала. Сервер за централизовано надгледаље са одговарајућом 
програмском подршком смештен је у НДЦ ЈП ЕМС. Сервер има две мрежне картице, помоћу 
једне комуницира са телезаштитним терминалима, а помоћу друге са клијентима. Сви 
телезаштитни терминали припадају јeдној VLAN мрежи. Подаци се прикупљају са активних 
терминала (инсталираних у ЕЕ објектима) записаних у бази података посредством SDH мреже 
ЈП ЕМС. 
 

OPGW

OPGW

 
 
Слика 3 - Блок шема повезивања терминала TZ-600 смештених у електроенергетским 
објектима (EEO) у VLAN мрежу за централизовано надгледаље терминала TZ-600 
 
6 ЗАКЉУЧАК 
 
Телезаштитни терминали инсталирани у мрежи ЈП ЕМС омогућавају, применом наменских 
оптичких влакана у оквиру инсталираних OPGW каблова, прeнoс сигнaлa телезаштите сa jeдног 
краја штићeнoг дaлeкoвoдa нa други у складу са стандардом IEC 60834-1. У циљу бољег 
функционисања система телезаштите почетком ове године успешно је реализована тест верзија 
система за централизовано надгледање телезаштитних терминала са сервера инсталираног у 
НДЦ ЈП ЕМС. У току је реализација друге фазе овог пројекта, која треба да омогући 
централизовано надгледање свих телезаштитних терминала који су у раду у мрежи ЈП ЕМС, 
као и укључење будућих новоинсталираних терминала. Ова друга фаза поред имплементације 
овог софтвера на серверу на локацији НДЦ ЈП ЕМС, обухвата и испоруку, имплементацију и 



 8

пуштање у рад софтвера за централизовано надгледање терминала TZ-600 на резервном 
(backup) серверу лоцираном у РДЦ Београд, чиме ће бити омогућено надгледање терминала из 
Сектора за Аутоматику.  
 
7 ЗАХВАЛНИЦА 
 
Овај рад је делимично финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије 
(Пројекти ТР-32037). 
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Abstract: - Company JP EMS (Serbian Transmission System and Market Operator) has more than 
one hundred teleprotection terminals for simultaneous disconnection of switches at both ends of the 
high-voltage power line with OPGW as main transmission path. For better functionality of 
teleprotection system, a centralized monitoring system of the teleprotection terminals with server 
installed in the NDC JP EMS was implemented. Communication of teleprotection terminals in 
substation with the server in the NDC JP EMS, was realized by Ethernet over SDH connection using 
LAN switches in the relay houses.  
In this paper the reference scheme review of connecting teleprotection terminal to SDH 
telecommunication network and centralised monitoring system is given. In addition, the description of 
the software for implementation of the centralized monitoring system is described, and the review of 
teleprotection parameters which are being monitored is given.  

 
 
Key Words: Teleprotection - Centralized monitoring system – SDH nerwork – Ethernet  
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KRATAK SADRŽAJ: U radu su dati pregledni podaci o monitoring sistemima za transformatore kao i za 
monitoring sistemime za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima primarnih trafostanica a 
koji su instalirani kao pojedinačni sistemi odnosno individualne celine. 
Zbog potrebe efikasnijeg rada službe održavanja predviđeno je centralizovano praćenje stanja 
transformatora i parcijalnih pražnjenja iz udaljenog podcentara. Udaljeni monitoring treba da omogući 
praćenje sistema u realnom vremenu, pripremu različitih analiza i izveštaja u svrhu praćenja stanja 
transformatora i GIS postrojenja. 
Prikazane su neophodne modifikacije na postojećim pojedinačnim monitoring sistemima, način realizacije 
komunikacionih linkova kao i opremanje udaljenog podcentra. 
 
KLJUČNE REČI: monitoring stanja, transformatori, GIS postrojenje, komunikacioni linkovi, podcentar. 
 
 
1. UVOD 
 
Početkom 2000. godine kroz Fazu 5 projekta proširenja prenosnog sistema elektroprivrede Katara, 
državna elektroprivredna kompanija započela je instalaciju monitoring sistema za transformatore. Prvi 
sistemi su isporučeni uz transformatore na četiri transformatorske stanice. Ova instalacija je bila, na neki 
način, pilot projekat za instalaciju monitoring sistema. Kroz svaku od sledećih faza proširenja prenosnog 
sistema elektroprivrede Katara, instalacija monitoring sistema za transformatore bila je obaveza za sve 
transformatore snage preko 100 MVA. Treba napomenuti da su se specifikacije sistema razlikovale od 
proizvođača do proizvođača jer su bili propisani samo minimalni zahtevi a detalji su bili definisani od 
strane isporučilaca - proizvođača. Kako bi sistemi omogućili lakši rad službe za upravljanje i održavanje, 
javila se potreba za detaljnim specifikacijma i proširenjem tadašnjih sistema sa osnovnim funkcijama. Kao 
deo pripreme Faze 9 projekta proširenja prenosnog sistema elektroprivrede Katara, pripremljene su i  
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detaljne specifikacije za monitoring sisteme za transformatore. Pored ovog pripremljene su i detaljne 
specifikacije za monitoring sisteme za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima. Kako bi 
služba za upravljanje i održavanje mogla brže da odreaguje na probleme u transformatorskim stanicama, 
deo signala je ožičen u upravljački sistem i odatle poslat u kontrolni centar.   
Broj sistema je vremenom rastao i jedini način pristupa informacijama službi za upravljanje i održavanje 
je bila komunikacija sa operaterima u kontrolnom centru. Te informacije su obično alarmi na koje treba 
hitno da se odreaguje. Primarni cilj instalacije monitoring sistema bila je preventivna kontrola 
transformatora i GIS postrojenja, što je vremenom bilo nemoguće zbog velikog broja instalacija. Do Faze 
10 projekta proširenja prenosnog sistema elektroprivrede Katara, broj centralnih sistema je bio 117 za 
monitoring sisteme za transformatore i 66 za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima. Brojevi 
sistema od 117 i 66 se odnosi i na broj tranformatorskih stanica, dok je broj individualnih transformatora i 
GIS postrojenja mnogo veći. Tada se javila potreba za centralizovanim praćenjem stanja transformatora i 
parcijalnih pražnjenja iz udaljenog podcentara a koji bi pripadao samo službi za upravljanje i održavanje.  

Trenutno je u toku dodela ugovora za Fazu 13 projekta proširenja prenosnog sistema elektroprivrede 
Katara.  

 
2. MONITORING SISTEMI ZA TRANSFORMATORE 
 
Sistemi instalirani kroz projekte pre Phase 9 su bili jednostavni sa nekoliko osnovnih funkcija i merenja sa 
transformatora. Osnovna merenja su podrazumevala merenje hidrogena i ugljen monoksida, metodom 
DGA (Dissolved Gas Analysis) detekcije, merenje temperature radi određivanja temperature ulja i 
merenje opterećenja preko strujnog transformatora. Uređaji instalirani u polju na transformatorima su 
spojeni preko optičkih kablova sa centralnim mrežnim uređajem (switch) i lokalnim serverom gdje je 
instaliran software.  

Kasnije su pripremljene detaljne specifikacije, kojima je traženo mnogo više merenja sa transformatora, na 
primer:  

• Merenje svih gasova (H2, C2H2, C2H4, CH4, C2H6, CO, CO2, O2),  
• Merenje najviše temperature namotaja,  
• Određivanje vlage u izolaciji metodom modelovanja,  
• Temperatura ključanja i njene margine,   
• Starenje izolacije i određivanje starosti transformatora,  
• Efikasnost sistema za hlađenje,  
• Merenje temperature ulja, namotaja i okoline,  
• Nivoi ulja u transformatoru i teretno regulacionoj sklopci,  
• Parcijalna pražnjenja u transformatoru merena preko provodnih izolatora na mestu ulazka 

kablova,  
• Pozicija teretno regulacione sklopke, broj promena i trajanje operacije promene pozicije sklopke,  
• Razlika u temperaturi ulja u u transformatoru i teretno regulacionoj sklopci 
• Kvalitet kontakata teretno regulacione sklopke, itd... 

 
Ostali delovi opreme su ostali isti, ali je centralnom softveru dodata funkcija pristupa preko HTML web 
stranica. Elementi monitoring sistema za transformatore prikazani su na Slikama br. 1 i 2.  

Pored prvog sistema koji je instaliran, na stanicama su najčešće instalirani sistemi koji su bili deo paketa 
primarne energetske opreme i od različitih proizvođača.  
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Slika 1: Osnovni elementi monitoring sistema za transformatore [1] 

 

 
 

Slika 2: Elementi monitoring sistema za transformatore – analizator gasa [1] 
 

Neke od mogućnosti monitoring sistema prikazane su na Slici br. 3.  
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Slika 3: Poređenje očekivanog veka transformatora u normalnom radu i radu sa kvarom ili oštećenjem [3] 

 
3. MONITORING SISTEMI ZA PRAĆENJE PARCIJALNOG PRAŽNJENJA U GIS 

POSTROJENJIMA  
 
Sistemi za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima su od početka imali jasno definisanu 
specifikaciju, koja je podrazumevala: PD senzore instalirane unutar GIS opreme, povezane koaksijalnim 
kablovima sa multiplekserima. Multiplekseri su dalje spojeni preko optičkih kablova u obliku prstenaste 
strukture sa lokalnim serverom. Elementi monitoring sistema za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS 
postrojenjima prikazani su na Slikama br. 4 - 6. 

 

 
 

Slika 4: Elementi sistema za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima [1] 
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Slika 5: Elementi sistema za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima – senzor i antena za 
spoljni šum [1] 

 

        
 

Slika 6: Elementi sistema za praćenje parcijalnog pražnjenja u GIS postrojenjima – multiplekser i 
centralni kabinet sa serverom [1] 

 
 

Neke od mogućnosti monitoring sistema prikazane su na Slici br. 7.  

 

4. UVOĐENJE KONTROLNOG PODCENTRA  
 
Tokom gore pomenutog projekta Faza 9, postavljen je zahtev za objedinjenom radnom stanicom za sve 
monitoring sisteme koja se nalazi na svakoj transformatorskoj stanici gde postoje monitoring sistemi. 
Funkcija ove radne stanice je omogućivanje pristupa svakom pojedinačnom sistemu sa jedne lokacije.  
Kako su se aplikacije vremenom unapređivale i ovaj sistem je vremenom menjan. Pošto je broj sistema 
vremenom toliko porastao, služba održavanja nije mogla imati uvid u sve sisteme i preduzimati 
preventivne akcije. Broj alarmnih signala koji su stizali sa monitoring sistema je opterećivao operatere a 
komunikacija sa službom održavanja je postala sve učestalija.   
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Slika 7: Tipovi detektvanih signala (greška u uzemljenju, površina provodnika, slobodna čestica unutar 
GIS postrojenja, kvar na halogenoj lampi, mobilni telefon, radar) [1] 

 
Kako bi ispitali mogućnosti praćenja stanja transformatora i parcijalnih pražnjenja iz udaljenog 
podcentara, izveden je pilot projekat, u kome je instaliran centralizovani sistem koji je objedinio podatke 
sa šest transformatorskih stanica. Na svih šest transformatorskih stanica bio je instaliran i lokalni 
monitoring sistem za transformatore. Mogućnosti i rezultati koji su dobijeni iz centralizovanog sistema 
rezultirali su zahtevom za proširenjem podcentra na sve transformatorske stanice.  

To je bio i prvi korak ka centralizovanom sistemu. Sledeći je bilo pripremanje specifikacije koja je trebalo 
da uključi sve sisteme i prikaže što je moguće više podataka.  

Neki od osnovnih zahteva specifikacije su: 
1. Autorizovan pristup aplikaciji monitoring sistema na svakoj transformatorskoj stanici,  
2. Mogućnost menjanja parametara ili podešavanja alarma,  
3. Pristup listi alarma i istorijskih zapisa,  
4. Periodično prikupljanje podataka „pooling“ metodom, njihovo arhiviranje i automatska obrada,  
5. Priprema raznih predefinisanih izveštaja.  

 
Kako je većina sistema opremljena HTML-orjentisanim web stranama, pristup sa udaljenog podcentra 
treba da bude moguć i preko web apilikacija.  

Drugi deo konfiguracije udaljenog podcentra je konfiguracija telekom sistema za prenos podataka sa 
transformatorskih stanica. U novijim transformatorskim stanicama, ostavljen je poseban kanal za TCP/IP 
link preko koga je moguće pristupiti sistemima ne ugoržavajući osnovnu komuknikaciju ka SCADA 
sistemu. U transformatorskim stanicama ovakav kanal nije konfigurisan pa je potrebno dodati novi port 
zajedno sa podešavanjem telekom mreže za njegov prenos. Na kraju da bi sistem pravilno funkcionisao, 
potrebno je konfigurisati i proveriti sve postojeće sisteme na transformatorskim stanicama. Treba 



7 
 

napomenuti da je u tenderskim specifikacijama obrađen i DTS sistem (temperaturni monitoring 
energetskih kablova) ali se još uvek razmatra njegovo uključivanje u podcentar.  

Blok šema monitoring sistema na transformatorskim stanicama je prikazana na Slici 8, a konfiguracija 
podcentra je pokazana na Slici 9. 
  

 
Slika 8: Konfiguracija sistema na jednoj transformatorskoj stanici [1] 

 

 
 

Slika 9: Konfiguracija sistema i podcentra [1] 
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5. ZAKLJUČAK  
 
Da bi se mogućnosti monitoring sistema u potpunosti iskoristile tako da služba za održavanje preventivno 
deluje na osnovu dobijenih informacija i planira nabavku rezervnih delova, svakako da je uvođenje 
podcentra za praćenje i pristup monitoring sistemima neophodno. Na taj način se postiže potpuni uvid u 
sve podatke neophodne za planiranje preventivnog održavanja i kontrole. Pripremljene su specifikacije i 
tenderska dokumentacija za realizaciju podcentra i komunikacionih puteva.i čeka se odobrenje budžeta da 
se startuje sa projektom implementacije ovog sistema.   
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Abstract: This paper presents general information about transformer online monitoring system and 
partial discharge online monitoring system as an integral but independent part of the primary substations. 
In order to enable more efficient work of the Operation and Maintenance Department it is planned to 
install a Remote End Facility for online monitoring systems installed on S/Ss.  
Remote End Facility shall be used for Data Acquisition from the local online monitoring systems installed 
on S/Ss, analyzing of received Data and Preparation of Various Reports.  
Necessary modifications of the online monitoring systems are shown, modifications of the communication 
channels and necessary equipment for the remote end facility.  
 
Key words: online monitoring systems, transformer, GIS, communication link, remote end facility. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kratak sadržaj — U radu je dat prikaz WiMAX (Worldwide interoperability for 
Microwave Access) bežične širokopojasne tehnologije koja predstavlja jedno od 
najboljih komunikacionih rešenja za primenu u SN distributivnoj mreži. Predstavljeni 
su različiti primeri moguće primene WiMAX tehnologije u EE mrežama. Na kraju je 
opisana mogućnost primene WiMAX-a u distributivnoj mreži EPS-a na osnovu 
zaključaka studije koja je urađena od strane Entel-a u 2014. godini. 
 
Ključne reči — WiMAX, primena, SN distributivna mreža.  
 
 
1 UVOD 
 
WiMAX termin se pojavljuje od 2001. godine i kreiran je od WiMAX foruma, organizacije 
koja promoviše WiMAX interoperabilnost između različitih proizvođača i razvija WiMAX 
sistemske profile. Zasnovan je na IEEE 802.16 seriji standarda i trenutno važeći su sledeći 
standardi: 
- 802.16.2-2004 – odnosi se na na fiksne WiMAX pristupne sisteme. 
- 802.16k-2007 – MAC bridges. 
- 802.16-2012 do 802.16.1a-2013 – mobilni WiMAX sistemi. [1] 
 
Iz prethodne podele može da se uoči da postoje dve osnovne vrste WiMAX-a: fiksni WiMAX 
i mobilni WiMAX. IEEE 802.16.2-2004 je fiksna bežična pristupna tehnologija, 
optimizovana za fiksnu i nomadsku primenu u LOS (line of sight) i NLOS (non-LOS) 
okruženju. Fiksni WiMAX je osmišljen da služi kao bežična DSL (digital subscriber line) 
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tehnologija. IEEE 802.16.1a-2013 je mobilni WiMAX standard primarno namenjen za 
mobilnu primenu u NLOS okruženju [2]. 
 
WiMAX predviđa fleksibilne širokopojasne linkove kapaciteta do 140 Mbps, malo kašnjenje 
(10 – 50 ms) i podržava fiksne i mobilne veze. U zavisnosti od frekvencije nosioca, gustine 
korisnika i okruženja, primenom WiMAX-a moguće je ostvariti veze do 50 km. Sve ovo je 
moguće ostvariti zahvaljujući tome što WiMAX standard podržava širok spektar različitih 
osobina, kao što su: MIMO (multiple input multiple output) i AAS (adaptive antenna system) 
antene, radne frekvencije u licenciranom i nelicenciranom opsegu, širok spektar 
frekvencijskih opsega, različite radne režime (TDD – time division duplex, FDD – frequency 
divison duplex).  
 
2 WiMAX TEHNOLOGIJA 
 
2.1 OFDM i OFDMA 
 
Fiksna WiMAX tehnologija specificira radio interfejs koji koristi OFDM (orthogonal 
frequency-division multiplexing), a mobilna WiMAX tehnologija  koristi radio interfejs 
baziran na OFDMA (OFD multiple access). 
 
U OFDM sistemu, tok podataka se deli na više paralelnih manjih tokova kako bi se redukovao 
protok podataka, a svaki od tih manjih protoka se prenosi preko sopstvenog podnosioca. Ovi 
nosioci su međusobno ortogonalni tako što je između njih biran odgovarajući frekvencijski 
razmak – maksimum signala svakog od podnosioca odgovara nulama svih ostalih signala, kao 
što je prikazano na slici 1. Na taj način je dozvoljeno spektralno preklapanje među nosiocima, 
jer će ortogonalnost obezbediti da prijemnik bude u mogućnosti da razdvoji OFDM 
podnosioce. Ovako se postiže bolja spektralna efikasnost korišćenjem jednostavnog 
multipleksa sa frekvencijskom raspodelom [3]. 
 

 
Slika 1. OFDM 

 

 
Slika 2. OFDMA 
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OFDMA je varijacija OFDM-a, koja dozvoljava višestruki pristup različitim korisnicima 
alokacijom različitih podopsega iz ukupnog opsega. Ovde su zastupljeni višestruki bliski 
podnosioci podeljeni u grupe podnosioca koji se nazivaju potkanali. Podnosioci koji formiraju 
potkanal ne moraju biti susedni. Pri downlink-u jedan potkanal može biti usmeren prema više 
prijemnika. Pri uplink-u predajniku može biti dodeljen jedan ili više potkanala. Na slici 2 je 
prikazan raspored podnosioca za OFDMA. 
 
2.2 Spektar 
 
Za razliku od 2G/3G tehnologija, gde su radne frekvencije prilično definisane, WiMAX 
vazdušni interfejs je osmišljen da radi u opsegu frekvencija, kako u licenciranom opsegu (2,5 
do 2,69 GHz i 3,4 do 3,6 GHz) tako i u nelicenciranom opsegu (5,725 do 5,850 GHz). 
WiMAX forum je identifikovao nekoliko frekvencijskih opsega za inicijalne 802.16 
proizvode. IEEE 802.16 podržava promenljive opsege kanala. Kanalski opseg može da bude 
celobrojni umnožak od 1,25 MHz, 1,5 MHz i 1,75 MHz sa maksimumom od 20 MHz. 
WiMAX podržava dva operativna moda: FDD i TDD. Kod TDD-a, uplink i downlink mogu 
biti asimetrični, što znači da procenat downlink podokvira prema uplink podokviru jednog 
okvira može biti odabran u skladu sa zahtevom mrežnog uplink/downlink kapaciteta [2]. 
 
2.3 Modulacija i šeme kodiranja u WiMAX-u 
 
WiMAX koristi adaptivnu modulacionu i kodnu šemu zajedno sa BPSK, QPSK i QAM 
modulacionim šemama. Adaptivna modulacija omogućava odabir modulacione šeme najvišeg 
reda u skladu sa karakteristikama kanala. Ako povećavamo domet, silazimo na modulacije 
nižeg reda, a u slučaju smanjenja dometa možemo koristiti modulacione šeme višeg reda kao 
što je QAM za povećanje protoka. Standard takođe podržava ponovljeno kodiranje sa 
faktorom 1, 2, 4 ili 6. Ovo, u teoriji , može da se koristi u kombinaciji sa bilo kojom 
modulacionom i kodnom šemom. Ponovljeno kodiranje može da se iskoristi za smanjenje 
zahtevane osetljivosti prijemnika, a to utiče na povećanje dometa radio linka. Međutim, 
kapacitet radio linka opada u skladu sa odabranim faktorom ponovljenog kodiranja zato što se 
svaki prenos ponavlja više puta. Mrežni planer treba da razmotri upotrebu repetitivnog 
kodiranja u skladu sa zahtevima razvoja mreže (za pokrivanjem ili kapacitetom) [2]. 
 
3 PRIMERI RAZLIČITIH PRIMENA WIMAX-A U ELEKTROENERGETSKOM 

SISTEMU 
 
WiMAX forum je ustanovio WiGRID kao odgovor na zahteve inteligentnih mreža (IM) u 
oblasti komunikacionih tehnologija. WiGRID je predstavljen kao idealna širokopojasna 
komunikaciona tehnologija optimizovana za primenu u inteligentnoj mreži. WiMAX 
tehnologija je već uveliko u upotrebi u mnogim elektroprivrednim mrežama širom sveta i 
uklapa se u bilo koje zahteve ovih mreža za kapacitetima komunikacionih linkova. Kompanije 
koje razmatraju upotrebu WiGRID rešenja mogu da biraju da li će da koriste postojeće 
WiMAX operatore u svojoj oblasti ili će da izgrade sopstvenu privatnu bežičnu mrežu 
koristeći WiGRID. U nastavku su navedeni primeri uspešne primene WiGRID-a [4]:  
1) Powertech Labs Inc. je jedna od najvećih laboratorija za testiranje i istraživanje u 
elektroenergetskom sektoru u Severnoj Americi sa sedištem u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. 
Kanadska elektroprivredna preduzeća koriste WiMAX na frekvencijama od 1,8 GHz i to u 
oblastima zaštite, upravljanja i komunikacije sa udaljenim lokacijama. 



 4

2) Australijska kompanija za distribuciju električne energije, SP AusNet, je napravila privatnu 
komunikacionu mrežu za očitavanje brojila baziranu na WiMAX tehnologiji. WiMAX čipovi 
su ugrađeni u pametna brojila i na taj način je ostvarena bežična komunikacija između brojila 
i centralnog sistema SP AusNet-a. 
3) EDP no Brasil (brazilska elektroenergetska kompanija) je realizovala pilot projekat u 
oblasti Aparecida. Ovde je WiMAX iskorišćen za pristupnu komunikacionu mrežu za 
upravljanje i kontrolu gubitaka u EE mreži.  
4) ANEC elektro koopertiva u SAD (Virdžinija) je iskoristila WiMAX tehnologiju za 
automatizaciju napojnih vodova (fidera) za detekciju kvara na napojnom vodu, izolaciju voda 
i restauraciju voda nakon odstranjivanja smetnje. 
5) CenterPoint Energy (CNP) je elektroprivredna kompanija u Hjustonu (SAD) i realizovali 
su komunikacionu mrežu s kraja na kraj za potrebe naprednog sistema merenja i inteligentne 
mreže. Ova mreža sadrži blizu 5.500 kolektora izmerenih podataka i 140 stubova sa WiMAX 
opremom koji se koriste za komunikaciju sa dva miliona i trista hiljada brojila. Uprošćena 
šema realizacije ove komunikacione mreže je prikazana na slici 3 [5]. 
 

 
 

Slika 3. Komponente sistema naprednog merenja CNP komunikacione mreže 
 
U svim prethodno navedenim slučajevima koristi se fiksna WiGRID tehnologija sa 
mogućnošću nomadskog i mobilnog rada. WiGRID tehnologija je zamišljena kao 
komplement M2M (machine-to-machine) ćelijskim tehnologijama, ali bez namere da ih u 
potpunosti zameni. 
 
4 PRIMER PRIMENE WIMAX TEHNOLOGIJE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI 

EPS-A 
 
Buduća komunikaciona infrastruktura IM-e treba da sadrži hibridnu mešavinu tehnologija. 
Jedan razlog za ovu raznolikost jesu resursi nasleđeni od postojećih mreža u privrednim 
društvima. Pojedina PD-a poseduju mrežu optičkih kablova između glavnih objekata i većih 
trafostanica. Unutar kancelarija i trafostanica u upotrebi su LAN tehnologije, kao što su 
Ethernet preko koaksijalnih kablova ili upredenih parica i/ili bežične LAN (WLAN) opcije, 
kao Wi-Fi. Inernet pristup je dostupan preko korporativne IT infrastrukture i LAN-ova 
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postrojenja. Mikrotalasni linkovi, DSL i linkovi mobilnih operatera se koriste za povezivanje 
regionalnih/udaljenih stanica. Takođe, uz evoluciju komunikacionih mreža postrojenja ka 
viziji inteligentne mreže, očekuje se povećani razvoj različitih komunikacionih rešenja da bi 
se ispunili raznovrsni zahtevi dolazećih aplikacija IM-e. 
 
Na osnovu razmatranja u [6], moguće je definisati tri tipična rešenja telekomunikacionih 
topologija: 
1) gradska (urbana) telekomunikaciona infrastruktura. 
2) prigradska (suburbana) telekomunikaciona infrastruktura. 
3) ruralna telekomunikaciona infrastruktura. 
 
Osnovne razlike između navedenih rešenja su u broju objekata kojima se upravlja, kao i 
lokacijama pojedinih objekata. Najveća gustina, pa prema tome i važnost objekata 
(trafostanica, kontrolnih centara, itd.) je u gradskim sredinama, dok se u ruralnim javlja 
znatno manji broj objekata.  
 
Na osnovu strukture EE mreže moguće je prepoznati dva dela komunikacione mreže: 
- Upravljanje EE mrežom - deo mreže koji je zadužen za prenos podataka duž EE vodova i 
razmenu signala između samih uređaja za automatiazciju na ovim vodovima (reklozeri, 
sekcioneri, daljinski indikatori struje kvara) i 
- Upravljanje objektima u EE mreži - deo mreže koji je zadužen za prenos podataka između 
objekata u mreži (trafostanica, kontrolnih centara). 
 

Tabela I – Optimalna komunikaciona rešenja za model distributivne mreže EPS-a [8] 

TK topologija G EE V G EE O RR EE V RR EE O BP EE V BP EE O 

Komunikaciona 
tehnika GP RP GP RP GP RP GP RP GP RP GP RP 

VHF/UHF digitalni 
radio (privatna)     X    X    

IEEE 802.16 
(WiMAX) 
nelicenciran 
(privatna) 

X  X    X    X  

2G - 3,5G (javna)      X    X   

LTE – 5G (javna)  X  X    X    X 

IP MPLS (privatna) X  X X   X      

DSL/PON (javna)        X     

 
Na osnovu sprovedene analize najboljih rešenja komunikacionih veza za potrebe EPS-ove 
distributivne mreže i tehno-ekonomske analize sprovedene u [6], došlo se do zaključka da je 
za realizaciju glavnih komunikacionih puteva za potrebe inteligentnih mreža najbolje koristiti 
WiMAX tehnologiju u nelicenciranom / licenciranom opsegu ili optičke veze, a za rezervni 
put neke od javnih komunikacionih servisa koji imaju zadovoljavajući propusni opseg. 
Nedvosmisleno je istaknuto opredeljenje za sopstveni telekomunikacioni sistem u odnosu na 
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iznajmljivanje kapaciteta drugih imalaca komunikacionih sredstava. Ovo je još jedan dokaz 
da prvenstveno fiksna WiMAX tehnologija može da nađe svoju primenu u EPS-ovoj 
inteligentnoj mreži. U Tabeli I su prikazana optimalna komunikaciona rešenja za model 
distributivne mreže EPS-a. 
 
Pri razmatranju komunikacionih rešenja za SN distributivnu mrežu pretpostavljeno je da su 
sve TS 110/x kV u optičkoj komunikacionoj mreži u vlasništvu EPS-a. TS 35/10 kV su 
uglavnom povezane radio linkovima ili postoje kablovske veze. 
 
5 ZAKLJUČAK 
 
Inteligentne mreže se oslanjaju na informacione i komunikacione tehnologije kako bi se 
osigurala pouzdanost i bezbednost prenosnih i distributivnih mreža. WiMAX ispunjava 
potrebu za sigurnom širokopojasnom komunikacionom mrežom koja se koristi za 
automatizaciju napojnih vodova i povezivanje distributivnih trafostanica. WiMAX podržava 
dvosmernu širokopojasnu komunikaciju u realnom vremenu, npr. između operativnih centara 
elektroprivrednih preduzeća i potrošačkih pametnih brojila. WiGRID predstavlja idealno 
WiMAX zasnovano rešenje za primenu u inteligentnim mrežama. Kao optimalno rešenje 
komunikacionih veza u inteligentnoj mreži se ističe fiksni WiGRID u vlasništvu 
elektroprivredne kompanije. 
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Abstract— The paper describes WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave 

Access) wireless technology as one of the best communications solutions for use in MV 
distribution network. Various examples of WiMAX technology possible applications in 
electricity networks are presented. At the end, the possibility of WiMAX using in the 
distribution network of EPS is presented, based on the conclusions of the Entel’s study 
done in 2014. 

 
Key words — WiMAX, application, MV distribution network. 

WiMAX TECHNOLOGY APPLICATION IN A MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION 
NETWORK 

Bojan Milinković, Dr Jasmina Mandić-Lukić 
Energoprojekt Entel ltd. 

Belgrade 

Republic of Serbia 



                                                                                                                                                  1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIGRACIJA TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA SA SDH NA MPLS PLATFORMU - 

PRIMER IZ ELEKTROPRIVREDE ZEMALJA BLISKOG ISTOKA 
 

DRAGOMIR MARKOVIĆ*, RADOJICA GRAOVAC 
Energoprojekt Entel a.d. 

 
BEOGRAD 

 
SRBIJA 

 
 

 
KRATAK SADRŽAJ: Ovim radom je prikazano kako je planirana migracija postojećeg 
telekomunikacionog sistema elektroprivrede Katara sa SDH na MPLS patformu. 
Zadnjih 20-tak godina na telekomunikacionom sistemu elektroprivrede Katara je izvedeno nekoliko 
krucijalnih promena. 
U periodu 1995-2000. godine uvedeni su po prvi put optički kablovi (podzemni, OPGW) i MW radio a 
linkovi su realizovani kao 8 Mbit-s PDH digitalni komunikacioni linkovi za većinu novoizgrađenih 
trafostanica. Narednih nekoliko godina izvršena je zamena PLC uređaja i modemskih uređaja PDH 
multiplekserima pa je praktično telekomunikaciona mreža i za stare trafostanice digitalizovana. 
Od 2005. godine dolazi do veoma ubrzane izgradnje novih trafostanica pa su porasli i zahtevi za 
prenosnim kapacitetima pa je stoga uvedena SDH platforma prvo kao STM-1 a potom i kao STM-4. 
Takođe je izvršena i zamena svih optičkih kablova tako da novi optički kablovi i OPGW sadrže 
minimalno 24 vlakna a najnoviji standard predviđa instalaciju 48 vlakana. 
Sada se planira prelaz na MPLS platformu i u radu je upravo opis pristupa kako je planiran ovaj 
prelaz. 
 
KLJUČNE REČI: optički kablovi, MW radio, PDH i SDH, MPLS. 
 
 
1. UVOD 
 

Početkom 1995 godine kroz Phase IV Extension Project započeto je proširenje i modernizacija 
elektroenergetskog sistema države Katar. Uvodi se viši naponski nivo izgradnjom 220 kV trafostanica, 
dalekovoda i kablovskih linija. Istovremeno se grade nove 132 kV i 66 kV trafostanice i 
visokonaponski vodovi. Ove aktivnosti prati i izgradnja novog nacionalnog dispečerskog kontrolnog 
centra (dislociran u odnosu na lokaciju prethodnog centra) a vrši se i modernizacija telekomunikacione 
mreže uvođenjem optičkih kablova, PDH (8 Mbit/s) digitalne multipleksne opreme sa telezaštitnim  
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uređajima za rad po PDH i digitalnih usmerenih radio relejnih veza (8 Mbit/s) između trafostanica gde 
nije planirana zamena ili modernizacija energetskih vodova, odnosno zamena postojećih zemljovodnih 
užadi sa OPGW (Optical Ground Wire), ili uvođenje novih podzemnih optičkih kablova. Na ovaj 
način sve trafostanice se priključuju na novi dispečerski centar.  

Rad postojeće telekomunikacione mreže, pre ove modernizacije, se zasnivao na primeni bakarnih 
kablova i modema u gradskom području dok su u ruralnom području korišćeni VF uređaji (PLC-
Power Line Carrier) sa pridodatim telezaštitnim uređajima a telefonske centrale su bile distribuirane 
po trafostanicama gde su terminirali PLC linkovi. Po završetku Phase IV Extension projekta 2000 
godine pa do danas, elektroprivredna prenosna mreža Katara je prošla kroz narednih osam faza 
proširenja i modernizacije. Uveden je 400kV naponski nivo (nove trafostanice, dalekovodi, kablovski 
vodovi) i izgrađen je veliki broj trafostanica nižih naposkih nivoa i prenosnih vodova. Sprovedena je 
transformacija dispečerskog centra uvođenjem dva kontrolna podcentra (podela po naponskom nivou) 
kao i izgradnja rezervnog centra/disaster centar (ENCC-Emergency National Control Centre). 
Sprovedeno je proširenje i modernizacija telekomunikacione mreže (zamena OPGW i optičkih 
kablova prelaskom sa 12 vlakana na 24/48 vlakna, uvedeni su SDH multiplekseri STM-1/4 i 
telezaštitni uređaji za rad po optičkim vlaknima a sada se planira prelaz na MPLS platformu). Prikaz 
telekomunikacione mreže sa Phase IV 4 prikazan je na Slici 1. 

 

 
 

Slika 1: Prikaz telekomunikacione mreže, Phase IV [1] 
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2. POSTOJEĆE STANJE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE 
 

Postojeća telekomunikacioni sistem služi za prenos govora, podataka i telezaštitnih signala. Sistem 
se sastoji od sledećih komponenti: 

• Bakarni kablovi, OPGW i podzemni optički kablovi 
• PLC uređaji 
• SDH/PDH oprema 
• Telekomunikacioni menadžment sistem za PDH i SDH 
• Telefonska centrala 
• Telezaštitni uređaji 
• Multipleksna oprema i modemi 
• 48 VDC sistem za napajanje 
• AC/DC konvertori za telekomunikacionu opremu 
• Sistema za monitoring optičkih kablova 

 

Postojeća telekomunikaciona mreža se sastoji od različitih komunikacionih medija: 

• Optičkih linkova (OPGW i podzemni optički kablovi) 
• Digitalni PLC linkovi preko dalekovoda 
• Linkovi preko bakarnih kablova 
• BPLC linkovi preko MV i LV kablova 

 

Trenutno mreža se sastoji od od dva glavna prstena koji su bazirani na SDH/PDH tehnologiji i 
povezuju trafostanice i elektrane sa nacionalnim kontrolnim centrima (NCC, ENCC i DCC- 
distributivni kontrolni centar za trafostanice naponskog nivoa 11kV i niže). Telekomunikaciona 
arhitektura je bazirana na strukturi koja se sastoji od PDH pristupne mreže i SDH-STM-1 odnosno 
SDH-STM-4 transportnog sitema. 

Sva SDH oprema je konfigurisana prema sledećim uslovima: 

• Optički interfejsi (STM-1/STM-4) na SDH opremi koja je deo STM-1/STM-4 prstena moraju 
da sadrže najmanje dva optička interfejsa na različitim karticama. Prema tome kvar jednog 
optičkog interfejsa će uticati na prekid prenosa samo u jednom smeru dok će prenos u drugom 
smeru biti zadržan. 

• Kartice za napajanje, obradu, kros konekciju i sinhronizaciju su takodje u 1+1 zaštiti. 
• Kartice za ethernet su opremljene za layer 2 switching i osam ethernet portova. 
• Dva seta E1 kartica u glavnoj i rezervnoj konfiguraciji su raspoloživi u svim čvorovima. 

 
Hjerarhija SDH sistema sadrži STM-1 u prvom nivou i STM-4 u višem nivou. Prvi nivo povezuje 

periferne stanice na viši nivo koji transportuje telekomunikacione servise do kontrolnih centara. 
Pouzdanost transportne mreže je osigurana prstenastom konfiguracijom u oba nivoa. Ova topologija 
eliminiše jednostruka greška (single point of failure) koristeći SNCP zaštitni mehanizam i 
osiguravajući da nema prekida u slučaju kvara optičkih kartica u čvorovima i prekida optičkih 
kablova. Usled limitacije telekomunikacionih medija nekoliko trafostanica je jos uvek povezano PLC 
linkovima. 

Servisi koje svaka trafostanica trenutno šalje u kontrolne centre su sledeći: 

• Dve telefonske ekstenzije za povezivanje na dve telefonske centrale 
• Dve IEC 60870-5-104 64 kbps TCP/IP konekcije od RTU/SCS gejtveja do distributivnog 

kontrolnog centra (SCADA) 
• Dve IEC 60870-5-104 / IEC 60870-5-101 64 kbps TCP/IP konekcije od RTU/SCS gejtveja do 

Nacionalnog kontrolnog centra i rezervnog kontrolnog centra (SCADA). 
• SCADA RTU i SCS gejtveji komuniciraju sa SCADA front end serverima preko dvostrukih i 

razdvojenih 64kbps komunikacionih kanala. 
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• TMS servisi 
• Telezaštitni signali 
• Alarmna kartica sa najmanje 16 digitalnih inputa 
• 4 nekritična kanala kapaciteta 2Mb/s koristeći Ethernet preko SDH za Condition monitoring 

system, daljinski pristup LAN-u kontrolnog sistema trafostanice, PMR fajl server i za CCTV. 
• EOW, servisni telefon 

 

Takodje kroz telekomunikacioni sistem prolaze i drugi servisi kao ICCP izmedju kontolnih centara, 
korporativni IT kanali itd. 

Prikaz nekritične WAN mreže je data na Slici 2. 

 

 
 

Slika 2: Prikaz nekritične WAN mreže [4] 
 
 
3. MPLS TEHNOLOGIJA I NJENA REALIZACIJA 
 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) - skalabilna mreža sa komutacijom paketa koja obezbeđuje : 

• jedinstven servis prenosa podataka kako iz mreže sa komutacijom kola tako i iz mreža sa 
komutacijom paketa.  

• „virtualne veze“ između udaljenih čvorova, 
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• enkapsuliranje paketa različitih mrežnih protokola (IP, ATM, Frame Relay, Ethernet) praveći 
kola s kraja na kraj kroz bilo koju vrstu transportnog medijuma, koristeći bilo koji protokol i 
time eliminiše zavisnost od određene L2 tehnologije.  

 

Za realizaciju MPLS telekomunikacione mreže postavljeni su sledeći zahtevi u pogledu mrežne 
arhitekture: 

 
IP/MPLS sistem treba da sadrži ELSR (Edge Label Switch Router) i LSR (Label Switching 

Router) rutere. Funkcionalnost LSR i ELSR rutera treba da bude ista pa prema tome potreban je i isti 
operativni sistem prema različitim čvorovima. Udaljeni sajtovi moraju da podrže obe ELSR i LSR 
funkcije. Agregacioni uređaji primarnih trafostanica treba da budu povezani kroz zaštićeni gigabitni 
prsten. Adekvatno dupliranje treba da bude uključeno da bi se izbegla jednostruka greška.  

Na slici 3 ilustrovan je model arhitekture IP/MPLS mreže i konekcije na kontrolne centre. 

 Slika 3: Arhitektura IP/MPLS mreže i konekcije na kontrolne centre [4] 
 
 
4. UVOĐENJE MPLS TEHNOLOGIJE 
 

Postojaća mreža sadrži preko 300 čvorova i potrebno je uvođenje nove tehnologije u više koraka. U 
prvom koraku biće napravljen novi glavni MPLS prsten na koji će biti povezane nove trafostanice. 
Novi glavni prsten treba da bude izgrađen kroz rezervna optička vlakna u paraleli sa postojećom 
SDH/PDH mrežom. Core mreža treba da bude kapaciteta 10Gb i sadržaće 25 čvorova dok pristupni 
čvorovi treba da budu kapaciteta 1Gb. Takodje biće ugradjen i novi menadžment sistem a postojeća 
telefonska centrala će biti nadogradjena za IP telefoniju. Mreža treba da sadrži Core i EDGE/ACCESS 
čvorove. 
Kada govorimo o realizaciji čvorova za MPLS sistem oni treba da zadovoljavaju sledeće uslove u 
zavisnosti da li su CORE čvorovi ili EDGE/ACCESS čvorovi: 
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CORE čvorovi treba da budu opremljeni na sledeći način: 

• 2 x kontrolne ploče 
• 2 x Napojni moduli 
Napojni moduli i kontrolni module treba da budu odvojeni samostalni moduli. 
• 2 x 10Gb Ethernet interfejsi 
• 2 x ( 4 x 1Gb) Ethernet interfejsi 
• 2 x 8 brzi Ethernet interfejsi (sa POE opcijom) 

 
Takodje treba da imaju mogućnost povezivanja sledećih interfejsa: 

• 2 x (4 x STM-1) Optički prenosni modul 
• 2 x 16 E1 electrični interfejs 

 
 

EDGE/ACCESS čvorovi treba da budu opremljeni na sledeći način: 
• 2 x kontrolne ploče 
• 2 x Napojni moduli 
Napojni moduli i kontrolni module treba da budu odvojeni samostalni moduli. 
• 2 x ( 4 x 1Gb) Ethernet interfejsi 
• 2 x 8 brzi Ethernet interfejsi (sa POE opcijom) 

 
Takodje treba da imaju mogućnost povezivanja sledećih interfejsa: 

• 2 x 2 x STM-1 Optički prenosni modul 
• 2 x 8 E1 electrični interfejs 
• FXO/FXS 
• V24 / V35 

 
Što se tiče novog menadžment sistema on treba da se nalazi u kontrolnim centrima i treba da podrži 

sledeće funkcije: 
• SNMP menadžment mrežnih elemenata i mogućnosti menadžmenta SNMP uređaja 

dostavljenih od treće strane. 
• Automatsko pronalaženje mrežnih elemenata 
• Alarmni menadžment sistem 
• Zaštitni menadžment sistem 
• GUI korisnički interfejs sa unapred definisanim šablonima servisa 
• Konfigurisanje rutiranja kanala i inženjering saobraćaja 
• Menadžment IP adresa 
• Po mogućstvu sve treba realizovati na Windows operativnom sistemu 

 
Dodatno je potrebno realizovati 5 radnih stanica na različitim lokacijama u centrima. Potrebno je i da 

novi sistem ima mogučnost povezivanja sa starim NMS sistemom. 
 

U kasnijoj fazi doći će i do zamene postojećih SDH/PDH uređaja sa novim MPLS urađajima. 
Zamena se može obaviti na dva načina, prvi je da se direktno izvrši zamena starog sa novim sitemom a 
drugi način je da postojeći i novi sistem rade neko vreme u paraleli pa da se onda izvrši postepeno 
isključivanje i demontaža starog sistema. Prikaz povezivanja MPLS i SDH sistema u postojećim 
stanicama dat je na Slici 4. 
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Slika 4: Povezivanje MPLS i SDH sistema u postojećim stanicama  [4] 
 
Pored izabrane tehnologije prenosa potrebno je i odrediti vrstu protokola za MPLS. U opticaju su 

dva protokola MPLS/IP i MPLS/TP (MPLS transport Profile). MPLS TP se nameće kao protokol koji 
je optimizovan za transportne mreže. Osnovna razlika između ovih sistema je da je MPLS TP mnogo 
manje komplikovan, da može da izvrši restauraciju servisa za manje od 50ms i da je mnogo više 
prilagođen inženjerima koji su obavljali posao u postojećoj SDH/PDH mreži. Takođe MPLS TP se 
nameće i nižom cenom, manjom energetskom potrošnjom uređaja, manjim troškovima održavanja i 
većom raspoloživošću. 
 
 
5. ZAKLJUČAK 
 

U predmetnom radu su prezentirani osnovni principi migracije postojećeg telekomunikacionog 
sistema elektroprivrede Katara sa SDH na MPLS patformu sa osvrtom na primenu u eletroprivrednoj 
mreži u Kataru, na Bliskom Istoku. 

 
Obzirom da je u poslednjoj deceniji MPLS postao jedna od dominantih transpotnih tehnologija u 

paketnim core mrežama, usled povećanja zahteva u pogledu zahtevanog protoka podataka pogotvo 
zbog uvodjenja novih servisa kao što je CCTV (sa zahtevom za direct streaming od CCTV kamera na 
trafo stanicama do secutity centra odnosno kontrolnog centra) ustanovljeno je da je neophodna 
migracija sa SDH na MPLS tehnologiju. 

  
Upravo ove godine će biti izvršen izbor ponudjača a prema tenderu koji je objavila katarska 

elektrodistributivna kompanija pa će se zavisno od ponudjene opreme biti i konfigurisan novi MPLS 
sistem kojim treba da se realizuje glavni prsten i pokrije jedan broj novih trafostanica. Svakako u 
narednim etapama će biti obuhvaćene i postojeće trafostanice. 
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ABSTRACT: In this paper are presented planned migration of existing telecommunication system of 
Qatar electricity from SDH to MPLS platform. 
In last 20 years several crucial changes have been performed on Qatar telecommunication system. 
In the 1995-2000 period for the first time optical cables(underground, OPGW) were introduced and 
MW radio links are realized as 8 Mbit-s PDH digital communication links for most newly constructed 
substations. The next few years substitute of PLC devices and modem deviceswith PDH multiplexers 
have been done and practically telecommunication network for old substations is also digitalized. 
Since 2005 there is a very rapid construction of new substation, so there is an increased requirement 
for transmission capacity and therefore SDH platform is introduced first as STM-1 and then as STM-
4. Also replacement of all optical cables is performed so that the new fiber optic cables and OPGW 
contain at least 24 fibers and the latest standard provides installation of 48 fibers. 
Now it is pllaned the transition to MPLS platform and in the paper it is described  approach how this 
transition is planned. 
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Кратак садржај —Један од најважнијих захтева код преноса сигнала телезаштите 
представља расположивост преносног пута која омогућава поуздан пренос. Питање 
расположивости намеће проблем решавања оптималног резервног пута узимајући у обзир 
развој нових комуникационих технологија и њихову примену у телекомуникационом систему 
енергетских компанија у свету и код нас. Комуникационе мреже електроенергетских компанија 
се углавном заснивају на SDH/SONET мрежама. Последњих година таква комуникациона 
структура еволуира и користе се све више пакетске мреже засноване на IP протоколу. Због тога 
је уведен IEC 61850 стандард, који у основи подржава све сервисе унутар подстаница, али и 
комуникацију међу њима. Као посебан додатак стандарду обухваћен је и сервис телезаштите 
(IEC 61850-90-1). SDH/SONET мреже се и даље користе, али се као оптимално решење у 
већини случајева сматра коегзистенција SDH/SONET и пакетске мреже.  

Испитане су могућности преноса сигнала телезаштите преко једне тако реализоване мреже у 
којој је коришћен пренос етернет пакета преко SDH система преноса у мрежи веза ЈП ЕМС. 
Приказани су резултати тестирање VLAN конфигурације оформљене повезивањем два удаљена 
тест терминала помоћу мрежних прекидача и SDH прстена. 
 
Кључне речи— eтернет, VLAN, SDH мрежа, телезаштита 
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Имајући у виду повећање расположивости телезаштитног преносног пута, карактеристике 
испоручених и монтираних телезаштитних терминала и ТК опреме у појединим 
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електроенергетским објектима ЈП ЕМС, етернет може бити прихватљиво решење за 
реализацију оптималног резервног преносног пута за сигнале телезаштите. Како до сада 
етернет није коришћен за пренос телезаштитних порука у телекомуникационој мрежи ЈП ЕМС-
а, било је потребно испитивањима и мерењима установити да ли су задовољени захтеви 
дефинисани релевантним стандардима, у погледу времена преносa, поузданости и сигурности. 

Етернет је комуникациона мрежа широкопојасног типа која се у електропривреди користи за 
пренос пословних и оперативних сервиса. Оперативни сервиси који користе eтернет мрежу пре 
свега се односе на пренос порука у системима за надгледање, контролу и прикупљање 
података, пренос различитих врста порука међу интелигентним електронским уређајима у 
подстаници (интелигентни електронски уређаји су дефинисани IEC61850 стандардом), а у 
новије време и пренос телезаштитних порука. Имплементација LAN и WAN инфраструктуре за 
оперативне сервисе електропривреде захтева одговарајући дизајн мреже.  

У литератури [1], [2], [3] се објашњава на које аспекте треба обратити пажњу при дизајнирању 
мреже. Параметри мреже о којима треба водити рачуна код пројектовања су: 
1. Расположивост мреже – дефинише се као проценат времена у којем мрежа може преносити 

податке. Овај параметар је у релацији са врстом сервиса. 
2. Сигурност мреже – постиже се помоћу софтверске заштитне запреке (firewall-a) у 

подстаничном gateway рачунару. Обезбеђење мреже од напада се врши по OSI слојевима. 
Веома је добра заштита одвајање саобраћаја помоћу VLAN мрежа применом IEEE802.1P/Q 
протокола и VPN мрежа. Такође се примењује и сигурност приступа портовима – стандард 
IEEE802.1x. 

3. Механизам обнове и време опоравка – највише зависи од постојања алтернативних путева 
у случају отказа појединих делова. За ово су задужени Spanning Tree протокол IEEE802.1D и 
Rapid Spanning Tree протокол IEEE802.1w. Време опоравка за појединачне прекидаче је око 
5 ms, а за мрежe са топологијом прстена време опоравка је око 50 ms. 

Због велике разноврсности саобраћаја потребно је раздвојити информације по приоритету и 
обезбедити гарантовани ниво услуге за поједине врсте података. Поред пројектовања локалних 
мрежа, веома важан је и начин њиховог повезивања, посебно удаљених подстаничних мрежа 
који се захтева нпр. код преноса телезаштитних порука. Две технологије су се издвојиле за 
решавање проблема повезивања подстаничних LAN-ова: етернет преко SONET/SDH и 
коришћење изворног етернета. Оне су базиране на развоју оптичких примопредајника за пренос 
на велике даљине, појефтињењу етернет хардвера за велике брзине преноса, индустријским 
етернет прекидачима са применом VLAN технике и технике означавања приоритета, као и 
индустријским савременим рутерима. Паралелно са развојем хардвера, унапређивао се и 
софтвер применом нових протокола као што је нпр. MPLS. 
 
2 КОРИШЋЕЊЕ ЕТЕРНЕТА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕЗАШТИТНИХ ПОРУКА 
 
Телезаштитне поруке припадају групи порука које се морају пренети брзо у реалном времену 
(време преноса мора бити мање од 10 ms), а при том пренос мора да задовољи критеријуме 
високе поузданости, сигурности и расположивости у складу са стандардом IEC 60834-1[4] и 
техничким нормативима ЈП ЕМС-а. Питање расположивости намеће проблем решавања 
оптималног резервног пута узимајући у обзир развој нових комуникационих технологија и 
њихову примену у телекомуникационом систему енергетских компанија у свету и код нас. 
Историјски посматрано eтернет тј. пакетска мрежа није коришћена за пренос телезаштитних 
порука. Оне су се раније преносиле углавном ВФ везама по далеководу, а данас се за ове 
намене користи TDM мрежа или директно наменска оптичка влакна, као најпогоднији начин 
преноса који обезбеђује потребни квалитет за преноса овог типа порука. За разлику од TDM 
начина комуникације који обезбеђује константно кашњење и проток за сервисе, то није случај 
са пакетском комуникацијом која пак има предност у бољем коришћењу пропусног опсега. У 
Табели I дато је поређење ова два начина комуникације. 
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Унапређењем пакетских мрежа тј. увођењем виртуалних мрежа VLAN-a, раздвајања саобраћаја и 
означавања приоритета порука омогућена је навигација пакета, тако да се они могу брже пренети, 
па се сходно томе пакетске мреже могу користити за пренос телезаштитних порука. TDM 
системи комуникације су такође напредовали, тако да могу да обезбеде eтернет и IP сервисе 
преко TDM мреже. Извршена је интеграција ова два начина комуникације тако да је настао 
„eтернет са носиоцем“ (Carrier Ethernet) [5]. Кашњење је битан параметар за оцену квалитета 
преноса порука као што су телезаштитне нарочито код коришћења пакетске мреже [6]. 
 

Табела I - Поређење пакетских и TDM система 

Особина система TDM 
(SONET/SDH) 

Пакетски 
(Ethernet) 

Кашњење мало велико 
Детерминизам у смислу кашњења и 

коришћења пропусног опсега да не 

Пропусни опсег Фиксиран за 
поједине сервисе дељен 

OAM (Администрација и 
одржавање) да не 

 
На време кашњења у телезаштитном систему који користи пакетску мрежу за пренос утичу 
следећи елементи: сам телезаштитни уређај који мора да препозна грешку и иницира команду, 
подстанични мултиплексер, претварање TDM саобраћаја у пакетски, уређаји који се налазе у 
пакетској мрежи, а који могу да произведу фиксно или променљиво кашњење. Максимално 
време за пренос телезаштитних порука се креће у опсегу од 4 до 10 ms. Такође се мора водити 
рачуна о каналској асиметрији у предајном и пријемном смеру код дифернцијалних 
телезаштитних канала где се толерише максимална асиметрија од 4 ms. Могуће конфигурације 
код комбиновања TDM и пакетског начина преноса су:  

1. TDM преко пакетске мреже (Ethernet/IP/MPLS протоколи) – емулација псеудо жице [2], 
2. Етернет преко SDH мреже. 

 
У раду је приказано испитивање карактеристика друге од претходно две наведене 
конфигурације, јер она поседује боље особине када се ради о сервису преноса телезаштитних 
порука [7]. Основна предност је могућност раздвајања појединих сервиса и брзина опоравка 
SDH мреже која износи око 5 ms, као и непостојање каналске асиметрије. У Табели II приказане 
су пожељне комбинације eтернет и TDM интерфејса и транспортних система за пренос 
телезаштитних порука [7]. 
 

Табела II - Пожељне комбинације eтернет и TDM интерфејса и транспортних 
система за пренос телезаштитних порука 

Врста телезаштитног 
интерфејса 

Систем за пренос 
телезаштитних порука 

Могућност преноса 
(LAN или WAN) 

Етернет Етернет Пожељан LAN 
TDM TDM Пожељан WAN 
TDM Етернет Непожељан WAN 

Етернет TDM Пожељан WAN 
 
3 ИСПИТИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА КОНФИГУРАЦИЈЕ „ЕТЕРНЕТ ПРЕКО SDH“ 

КАО РЕЗЕРВНОГ ПУТА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕЗАШТИТНИХ ПОРУКА 
 
Испитивање је обухватало мерење времена преноса, затим испитивање сигурности и поузданости 
преноса три типа порука кроз мрежу. Формирана је локална рачунарска мрежа која је обухватала 
две удаљене локације, које би представљале приближно најгори могући случај на којима би се 
налазили телезаштитни уређаји у мрежи ЈП ЕМС-а. Уместо телезаштитних уређаја као тест 
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терминали су коришћени персонални рачунари на којима су инсталиране наменски направљене 
софтверске апликације. Поменуте локације су међусобно повезане помоћу SDH уређаја 
капацитета STM-16 и STM-1 инсталираних у телекомуникационим салама електро-енергетских 
објеката ЈП ЕМС-а. Цела структура је конфигурисана као VLAN мрежа. 
 
3.1  Начин мерења 
 
Мерење времена преноса између две тачке у VLAN мрежи захтева да тест терминали који 
генеришу и примају поруку буду временски синхронизовани. Постоје различите методе 
синхронизације који омогућавају различите тачности у измереном времену. Тако на пример, 
синхронизација помоћу GPS сигнала даје тачност реда величине неколико микросекунди, 
помоћу NTP сервера неколико десетина милисекунди, а помоћу PTP (IEEE1588v2) протокола 
тачност времена је испод 1 микросекунде.  

У случају примењене тест конфигурације тест терминали нису могли бити временски 
синхронизовани са потребном тачношћу па се прибегло методи мерења кружног времена 
преноса поруке, тј. порука се генерише и прима на истом терминалу и садржи у себи податак о 
времену слања. Тест терминал на удаљеној локацији врши само пријем и прослеђивање 
примљене поруке натраг на почетну локацију уз минималну обраду. На почетној локацији се на 
основу времена пријема и времена предаје из примљене поруке израчунава време преноса. 

Пошто се места инсталације телезаштитних терминала најчешће налазе у релејним кућицама 
удаљеним од телекомуникационе сале, за повезивање (тест) терминала користили су се 
прекидачи који су повезани на самој локацији у мрежу топологије прстен. На један од 
прекидача који се налази у релејној кућици прикључује се eтернет интерфејс (тест) терминала, 
а на други прекидач који се налази у телекомуникационој сали се прикључује SDH уређај. Иста 
оваква конфигурација се налази и на удаљеном крају у другом електро-енергетском објекту.  
 

  
Слика 1 – VLAN конфигурација за тестирање преноса телезаштитних порука 

На слици 1 ове локације су означене са А и Б. За тестирање времена преноса телезаштитних 
порука кроз овакву конфигурацију предвиђено је коришћење три типа порука: 

• Наменске поруке– структуру дефинише обично произвођач телезаштитног терминала, за 
њихов пренос се користе протоколи другог и трећег слоја OSI модела и преносе се од 
тачке до тачке у мрежи (unicast) 

• GOOSE поруке – структура је дефинисана стандардом IEC61850, за њихов пренос се 
такође користе протоколи другог и трећег слоја, али се преносе од једне тачке до више 
тачака у мрежи (multicast). 
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• PING поруке – стандардна алатка за администрацију рачунарске мреже која се користи за 
тестирање доступности одредишног рачунара у IP мрежи, као и за мерење времена за које 
се врати порука послата од изворног ка одредишном рачунару. 

PING поруке су практично коришћене као метода за поређење резултата мерења са преостала два 
типа порука. За разлику од PING порука друга два типа порука су испитивана и са циљем њихове 
касније евентуалне реализације у телезаштитним терминалима за пренос сигнала телезаштите. 

За сваки од прва два типа порука направљена је посебнa софтверска апликација за предају и 
пријем поруке која је инсталирана на тест терминалу на локацији А. На локацији Б инсталирана је 
такође за сваки тип поруке софтверска апликација, која има улогу затварања софтверске петље, 
тј. примања и прослеђивања поруке натраг на локацију А. Софтвер за предају и пријем поруке на 
локацијама А и Б се покреће помоћу посебних апликација. Тестирање времена путовања порука 
кроз мрежу се састоји од слања одређеног броја порука изабраног типа, које се на предаји 
генеришу у задатим временским интервалима и њиховог пријема на истом терминалу са ког су 
послате. Предаја и пријем порука се обављају на тест терминалима преко етернет интерфејса. 
Свака порука која се шаље у себи садржи податак о времену када је генерисана, а на пријему се 
бележи време пријема, тако да се на овај начин израчунава тзв. време путовања поруке од предаје 
до пријема (round trip delay). Синхронизација времена није потребна, пошто се предаја и пријем 
обављају на истом рачунару. Време преноса се израчунава само уколико је порука исправно 
примљена, пошто је познат њен садржај који је генерисан на предаји. На овај начин се поред 
времена преноса проверава сигурност и поузданост преноса.  

Подаци о времену преноса или евентуалној грешци у примљеним порукама бележе се у 
датотекама промене стања (log фајловима) на тест терминалима. 
 
3.2 Резултати мерења 
 
Конфигурација за тестирање је изабрана на начин да обезбеди тзв. „најгори случај“ по питању 
времена преноса. Изабран је најдужи пут и највеће време кашњења кроз SDH мрежу. На слици 1 
приказана је формирана тест конфигурација са тест терминалима који су генерисали три типа 
порука у низовима различитих дужина: од 1 000 до 500 000 порука, са променама у интервалу 
генерисања две суседне поруке (2, 5, 10, 100, 2000 ms). Поред податка о времену преноса које је 
измерено током теста, у извештајима мерења забележени су и подаци о исправности пренесених 
порука, као и о евентуалним пропуштеним порукама. Добијени резултати тестова који су 
забележени у току рада у датотекама на тест терминалу, додатно су обрађивани одговарајућим 
софтвером за издвајање жељених података из изворних датотека извештаја, а ради добијања 
додатних статистичких података као што су максимална, минимална, средња вредност и 
стандардно одступање времена преноса порука у једном смеру (од локације А до локације Б). 

Резултати су приказани табеларно и графички. На слици 2 је приказана расподела пренесених 
порука у зависности од времена кашњења. Може се уочити да највећи број порука има време 
кашњења мање од 5 ms.  

  
Слика 2 – Расподела порука у зависности од времена кашњења 
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Прегледом прикупљених резултата може се закључити да је максимално време кашњења 
поруке знатно испод захтеваних 10 ms. У Табели III приказано је максимално, минимално и 
средње кашњење поруке у зависности од интервала генерисања поруке, као и типа поруке. 
Одступања времена кашњења у зависности од типа поруке која се преноси су мала. 
 

Табела III –Кашњење у зависности од интервала генерисања и типа поруке 

Тип поруке 
интервал 

генерисања 
[ms] 

време преноса 
број 

порука MAX 
[ms] 

средња 
вредност 

[ms] 

MIN 
[ms] 

GOOSE 

2 4.75 4.19 3.97  260 980 
5 4.64 4.19 3.98  50 990 
10 6.26 4.19 3.98  110 989 
50 4.50 4.20 3.99  30 990 

100 4.98 4.19 3.97  570 959 

"НАМЕНСКЕ" 

2 4.60 3.73 3.50  397 985 
5 4.08 3.76 3.51  77 985 
10 5.72 3.73 3.51  30 990 
50 5.90 3.77 3.57  34 990 

100 5.84 3.74 3.51  15 990 
2000 4.02 3.77 3.56  99 995 

PING 1000 4.01 3.86 3.69  500 
 
Може се уочити да средње време кашњења поруке практично не зависи од интервала 
генерисања. Због тога је у табели IV дат збирни приказ за сва три типа порука без обзира на 
интервал генерисања. Постоје мале варијације времена кашњења у односу на тип поруке која се 
преноси. Може се уочити да најмање време кашњења имају „наменске“ поруке и то за пар 
стотина микросекунди мање у односу на GOOSE поруке. Максимална варијација времена 
кашњења између „наменских“ и GOOSE порука је свега око десетак процената.  
 

Табела IV – Збирни приказ за три типа генерисаних порука  

 време преноса  

Тип поруке MAX 
[ms] 

средња 
вредност 

[ms] 

MIN 
[ms] 

STDEV 
[ms] 

број 
порука 

GOOSE 6.26 4.19 3.97 0.0639 1 024 908 

"НАМЕНСКЕ" 5.90 3.74 3.50 0.0640  641 935 

PING 4.02 3.87 3.67 0.0630  11 500 
 
Начин испитивања и бележења резултата у тест терминалима је омогућио да се поред мерења 
времена кашњења бележи исправност примљених порука. Омогућено је бележење свих 
примљених „исправних и неисправних“ порука, као и послатих порука које нису примљене. 
Табела V приказује резултате мерења који показују исправности преноса телезаштитних порука 
(сигурност и поузданост). Може се закључити да пренос тест телезаштитних порука у 
потпуности задовољава захтеве дефинисане релевантним стандардима у погледу поузданости и 
сигураности.  
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Табела V – Исправности преноса за три типа генерисаних порука  

Тип поруке 
послате 
поруке 

исправно 
примљене поруке 

погрешно 
примљене поруке 

број број % број % 
GOOSE 1 024 908 1 024 908 100 0 0 
"НАМЕНСКЕ"  641 935  641 935 100 0 0 
PING  11 500  11 500 100 0 0 

 
Да би се установило кашњење које проузрокују поједини делови преносног пута вршена су 
тестирања различитих конфигурација: 

1.  Комплетна конфигурација која је приказана на слици 1, 
2.  Конфигурација која обухвата SDH прстен, али без прекидача, 
3.  Конфигурација где су укључени само тест терминали. 

Из добијених резултата израчунато је да је време кашњења поруке кроз прекидаче занемарљиво 
мало (око 20 μs), а да је максимално време обраде поруке у апликацијама инсталираним на тест 
терминалима око 150 us, што је укупно мање од 200 μs. Највеће време кашњења уноси пренос 
поруке кроз SDH прстен и износи око 3,5 до 4 ms у зависности од типа поруке. Као што је већ 
поменуто, GOOSE поруке имају нешто веће кашњење у односу на наменске поруке.  

Резултати мерења су показали да се предложена конфигурација резервног пута за сигнал 
телезаштите може користити за пренос оба типа телезаштитних порука. 
 
4 ЗАКЉУЧАК 
 
У раду је приказано испитивање карактеристика преноса телезаштитних порука генерисаних на 
етернет интерфејсу тест терминала, који за комуникацију користе SDH мрежу тзв. „Етернет 
преко SDH“. Иако се раније етернет није користио за пренос ових порука са строгим 
специфичним захтевима, унапређење етернет технологије, као и SDH мултиплексера је 
омогућило и овакав вид преносног пута за сигнал телезаштите. Решење је погодно јер се у 
подстаницама већ користи етернет за комуникацију међу уређајима. Испитивање је требало да 
покаже квалитет оваквог преносног пута, и да потврди да су испуњени сви захтеви дефинисани 
релевантним стандардима, тј. да се измери време кашњења сигнала и испитају сигурност и 
поузданост преноса. Мерење времена кашњења је вршено софтверски помоћу за ту сврху 
направљених апликација које се извршавају на терминалима у две удаљене подстанице. 
Резултати су показали да је време преноса порука испод 10 ms, као и да се поруке преносе 
поуздано и без грешке. Вероватноћа да време преноса порука буде веће од 5 ms је реда 
величине 10-5 за обе врсте порука које су коришћене у тесту.  

На основу добијених резултата испитивања и мерења, а имајући у виду карактеристике 
испоручених/монтираних телезаштитних терминала и ТК опреме у појединим 
електроенергетским објектима ЈП ЕМС, реализација преносног пута „Етернет преко SDH“ је у 
потпуности прихватљива за пренос телезаштитних порука и може се користити као резервни 
преносни пут. 
 

5 ЗАХВАЛНИЦА 
Овај рад је делимично финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије 
(Пројекти ТР-32037). 
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Abstract - One of the most important requirements for transmission of the teleprotection messages 
is the availability of the transmission path, which allows them to transmit reliably. The availability 
imposes the solution of the optimal alternative transmission path, taking into account the development 
of new communication technologies and their application in the telecommunication system of the 
power utilities in the world and our country. Communication networks in the power utilities are 
mainly based on the SDH/SONET networks. In recent years such communication structure evolves, 
and packet networks, based on IP protocol are increasingly used. Therefore, standard IEC61850 was 
introduced which basically suports all substation services, as well as their communication. As a special 
addition to the standard, teleprotection service was attached (IEC61850-90-1). SDH/SONET networks 
are still used, but as the optimal solution in most cases is considered the coexistence SDH/SONET and 
packet networks. 

This paper describes the possibility of the teleprotection signals transmission in such a network, 
which uses ethernet packet over SDH network transmission. Testing of the VLAN configuration, 
formed by connecting two remote test terminals by using the switches and SDH ring network was 
done. Measurements were realized in the communication network of the JP EMS, using tree kinds of 
messages. At the end, the statistical analysis of the results was shown, which indicates that such a 
configuration can be used for teleprotection message transmission. 

 
Key words – Еthernet, VLAN, SDH network, teleprotection 
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Kratak sadržaj — Bitna faza razvoja savremenih DCS sistema je ispitvanje 
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) uređaja. Predmet ovog rada su iskustva 
stečena EMC verifikacijom minijaturnog RTU/PLC uređaja piko Atlas-RTL. U cilju 
ispitivanja usaglašenosti uređaja sa EMC Direktivom Evropske unije sprovedeno je više 
testova u skladu sa harmonizovanim evropskim standardima za ispitvanje 
elektromagnetske kompatibilnosti. Kao osnova za sva ispitivanja korišćen je produktni 
standard za programabilne logičke kontrolere EN 61131-2. Ispunjeni su i čak premašeni 
svi zahtevi koje standardi postavljaju pred uređaje namenjene za upotrebu u industriji.  
Ispitvanje je izvršeno  u akreditovanoj laboratoriji “Idvorski” korišćenjem 
najsavremenijih uređaja uključujući i semi-anehoičnu komoru.  Sprovedeni su svi 
testovi relevantni za EMC verifikaciju – kondukciona RF emisija, imunost na 
kondukcione RF smetnje, radijaciona  RF emisija, imunost na RF elektromagnetsko 
polje,  imunost na magnetsko polje mrežne frekvencije, imunost na elektrostatičko 
pražnjenje (ESD), imunost na brze tranzijente (EFT/B), imunost na prenaponske udare 
(Surge). U slučaju neuspešnog testa, vršene su izmene na uređaju dok uređaj uspešno ne 
prođe test i ponavljani ostali relevantni testovi. 
 
Ključne reči —RTU/PLC, elektromagnetska kompatibilost, EMC, DCS 
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1 UVOD 
 
Piko Atlas-RTL je minijaturni RTU/PLC uređaj namenjen za daljinski nadzor i upravljanje 
industrijskim procesima, najčešće u elektroenergetskim sistemima. Kako je zakonodavac propisao da 
uređaji koji se prodaju na teritoriji Republike Srbije moraju zadovoljavati iste kriterijume kao i uređaji 
koji se prodaju na teritoriji Evropske unije, već u ranoj fazi razvoja nove generacije uređaja piko 
Atlas-RTL je vođeno računa da uređaj zadovolji sve zahteve definisane relevantnim standardima. 
Pored ispunjavanja zahteva definisanih standardom za bezbednost IT opreme (IEC 60950-1), RoHS 
Direktive, uređaj mora biti razvijen i proizveden u skladu sa zahtevima Direktive za elektromagnetsku 
kompatibilnost (EMC) Evropske unije. Da bi se dokazala usaglašenost uređaja sa EMC Direktivom 
EU, sprovedeni su testovi koje definišu relevantni standardi za EMC. 
 
 
2 KRATAK OPIS UREĐAJA 
 
Piko Atlas je modularni uređaj koji objedinjuje funkciju daljinske krajnje stanice (RTU) i 
programabilnog logičkog kontrolera (PLC). Konfiguraciju uređaja čine CPU modul i ulazno – izlazni 
(I/O) moduli: digitalni ulazi (DI), digitalni relejni izlazi (CO, CO1,CO2), analogni miliamperski ulazi 
(AI, AI4), analogni miliamperski izlazi (AOi). 
 

  
Slika 1: postojeći piko Atlas 

 
Piko Atlas-RTL predstavlja novu generaciju RTU/PLC uređaja piko Atlas® (kraće pAtlas-RTL) na 
Real Time Linux platformi. CPU modul (slika 2) obavlja funkciju koncentratora podataka i konvertora 
protokola u cilju povezivanja različitih segmenata DCS-a, a takođe i obrade podataka prikupljenih od 
I/O modula i podređenih (slave) uređaja u realnom vremenu korišćenjem PLC algoritama kreiranih po 
IEC 61131-3 standardu. Pouzdano prikupljanje podataka od različitih uređaja omogućeno je 
korišćenjem različitih pravaca i protokola (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, 
IEC 61850, MODBUS RTU/TCP, DNP3 i dr. ). Prikupljeni i obrađeni podaci mogu biti predstavljeni 
lokalno (HMI) i/ili poslati do nadređenog SCADA servera.  
 

 
Slika 2: Prototip novog CPU modula uređaja pAtlas-RTL 
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2.1  Opis CPU modula 
 

CPU modul je baziran na pločici Beaglebone Black, sa  32-bitnim procesorom Texas Instuments 
ARM-Cortex A8 1GHz.  
 

 
 

Slika 3:  Beaglebone Black 
 

Matična ploča sadrži napajanje, galvansku izolaciju za serijske portove, Real Time Clock, non-volatile 
memoriju kapaciteta 128kB. Korišćenjem superkondezatora CPU modul ima obezbeđeno napajanje 5 
sekundi nakon detekcije nestanka napajanja (12-24VDC). U slučaju detekcije nestanka napajanja CPU 
modul uz pomoć superkondenzatora bitne parametre skladišti u non-volatile memoriju sa mogućnošću 
čuvanja podataka u vremenskom razdoblju od više decenija. 
 
Modul sa nadređenim centrima i slave uređajima komunicira korišćenjem galvanski izlolovanih 
portova: 100Mbps Ethernet, 2xRS232, 2xRS232/485, CAN. Za komunikaciju sa I/O modulima se 
koristi I2C magistrala. U fazi razvoja su I/O moduli sa CAN magistralom.  
 
Softverska platforma uređaja je Linux operativni sistem  sa podrškom za rad u realnom vremenu. 
  
 
3 TESTOVI ZA ISPITIVANJE ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI 
 
Za utvrdjivanje usaglašenosti uređaja sa Direktivom za elektromagnetsku kompatibilnost EU potrebno 
je sprovesti testove za ispitivanje imunosti uređaja na smetnje i testove za utvrđivanje emisije smetnji 
koje uređaj generiše. Kao produktni standard je korišćen IEC 61131-2, koji specificira zahteve i 
odgovarajuće testove za PLC uređaje. 
 
Kao potencijalno emitujuća oprema, instalirani PLC sistem i ostali uređaji mogu izazvati kondukcionu 
i izračenu elektromagnetnu interferenciju. Kao na potencijalno prijemnu opremu, na PLC sistem 
mogu uticati spoljašnja kondukciona interferencija, emitovano elektromagnetno zračenje i 
elektrostatičko pražnjenje. 

PLCs su dizajnirani za industrijsko okruženje, pokriveno standardom IEC 61000-6-4 za emisiju 
smetnji i standardom IEC 61000-6-2 za imunost na smetnje. 
 
 
3.1 Test protokoli za proveru emisije uređaja 
Test protokoli za proveru emisije bazirani su na referentnim standardima: 

• EN 61000-6-4 i EN 55016-2-3: Merenje nivoa izračenih elektromagnetnih smetnji 
• EN 61000-6-4, EN 55016-2-1: Merenje nivoa kondukcionih struja elektromagnetnih smetnji 
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3.2  Test protokoli za proveru imunosti uređaja 
 
Test protokoli za proveru imunosti bazirani su na referentnim standardima: 

• EN 61000-4-2: Provera imunosti na elektrostatička pražnjenja 
• EN 61000-4-3: Provera imunosti na elektromagnetne smetnje 
• EN 61000-4-8: Provera imunosti na magnetno polje mrežne frekvencije 
• EN 61000-4-4: Provera imunosti na brze tranzijetne smetnje 
• EN 61000-4-5: Provera imunosti na prenaponske udare 
• EN 61000-4-6: Provera imunosti na radio-frekvencijski asimetrični mod 

 
 
4 ISPITIVANJE EMISIJE UREĐAJA 
 
Kriterijumi za emisiju: 
 
Ispitivanje kondukcione emisije na portu za napajanje 12-24V DC: 
 

Tabela 1: Limiti za kondukcionu emisiju 
Frekvencijski 
opseg MHz 

Limit kvazi-vršne 
vrednosti dB(μV) 

Limit srednje  vrednosti 
dB(μV/m) 

0,15 – 0,5 79 66 
0,5 – 30 73 60 

 
Ispitivanje radijacione emisije: 

Tabela 2: Limiti za radijacionu emisiju 
Frekvencijski opseg 

MHz 
Limit kvazi-vršne 

vrednosti dB(μV/m) 
30 – 230 50 

230 – 1000 57 
 
 
4.1  Merenje nivoa kondukcionih struja elektromagnetnih smetnji 
 
Referentni standardi: EN 61000-6-4, EN 55016-2-1 and EN 55016-1-2. 
Granice: date u tabeli 3. 
Merena je emisija na portu za napajanje 12-24 V DC. Ulazna struja DCDC konvertora je 
diskontinualna (slika 4)[3].  
Posledica diskontinualnosti ulazne struje su 
smetnje koje uređaj emituje preko svog porta za 
napajanje. Jednačina koja definiše napon na 
induktivnosti  
 
 
�� � ���

��  (1)            
                

   

Slika 4: Ulazna struja step-down konvertora 
 
sugeriše da će generisana smetnja biti manja ukoliko se smanji promena ulazne struje i induktivnost L. 
Induktivnost se može smanjiti smanjivanjem petlje koju struja pravi, a to se postiže korišćenjem 
posebnog sloja u štampanoj ploči za masu (engl. ground plane), kojom će se vraćati struja od DCDC 
konvertora nazad u priključak za napajanje (engl.return current). Smetnja se javlja na učestanosti 
prekidanja DCDC konvertora fc, u ovom slučaju 310 kHz, i učestanosti harmonika (2fc,3fc, ...).  Za 
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eliminisanje smetnji koji potiču od diskontinualnosti, odnosno brzih promena, ulazne struje korišćen je 
LC filtar sa prigušenjem (slike 5 i 6)[3]. Izmereni nivo smetnji je prikazan na slici 7. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Slika 5: LC filtar sa prigušenjem         
                             
                 Slika 6: Prenosna funkcija filtra   
                  

 
 
 
 

 
Slika 7: Izmereni nivo emisije kondukcionih smetnji na portu za napajanje  

 
 
 
 
 

 
4.2  Merenje nivoa izračenih elektromagnetnih smetnji 
 
Referentni standard: EN 61000-6-4 
Limiti: dati u tabeli 4. 
 
Test se sprovodi u semi-anehoičnoj komori (slika 11). Za emisiju je važno smanjiti induktivnost petlji 
kojima teku struje na štampanoj ploči. Struja koja teče u petlji čini loop antenu, čije je električno polje 
srazmerno površini petlje [2]. Povratna struje ide putem minimalne impedanse: 

              (2) 
Za niske učestanosti impedansa je pretežno rezistivna, a za visoke učestanosti je pretežno induktivna. 
Posledica je činjenica da povratna struja između dva integrisana kola na ploči teži da ide najkraćim 
putem na niskim učestanostima (plava linija, slika 9). Kako se učestanost povećava, induktivni deo 
impedanse postaje veći (R<< jωL (2)), te  struja sve vše pokušava da teče minimalnom petljom 
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(mimalno L), koja na visokim učestanostima ide ispod linije na TOP sloju (crvena linija, slika 9) [4]. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8: Linija koja povezuje      Slika 9: Povratna struja   
 dva integrisana kola                        (plava–NF ,crvena-VF)    

 
Da bi generisani šum bio minimalan (1) potrebno je minimizovati induktivnost L, što se postiže 
korišćenjem  ground plane-a. Udaljenost ground plane-a od TOP sloja se podešava tako da otpornost 
transmisione linije iznosi 50 Ω.  Na ovaj način se smanjuje refleksija po vodovima, preslušavanje i 
neželjena emisija. Raspored slojeva (stack-up) je opisan u tabeli 3.  
 

Tabela 3: Stack-up štampane ploče 

 
 

Generisani šum se može smanjiti korišćenjem sporijih komponenti (manje di/dt(1)). Pored navedenog, 
za smanjenje emisije su korišćeni decoupling kondenzatori na svakom pinu za napajanje (100nF i 
10nF). Svi kablovi su oklopljeni, a oklopi uzemljeni (videti poglavlje 5.1). Na nižim frekvencijama 
(tipično 30-100MHz) je izražena emisija preko kablova, dok je na višim učestanostima dominantna 
emisija sa štampane ploče (PCB)[2].  Rezultat merenja je prikazan na slici 10. 
 
 

 
    Slika 10: Nivo izračenih smetnji       Slika 11: Ispitna postavka za RF emisiju 
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5 ISPITIVANJE IMUNOSTI UREĐAJA 
 
Konfiguracija uređaja pAtlas-RTL: CPU modul, DI modul, AI modul, CO2 modul.  
 

 

 
Slika 12: Ispitna konfiguracija za ESD imunost 

 
Za ispitivanje ispravnog rada uređaja koristi se debug mod (slika 13). CPU modul komunicira sa I/O 
modulima i za sve vreme testa se na terminalu ispisuju promene koje nastaju (promena vrednosti 
merenja, digitalnih ulaza i sl.). Sve promene se beleže sa vremenskom markicom. Što se tiče serijskih 
portova, sve vreme testa se nadgleda komunikacija i to: 

• Ethernet port: komunikacija između laptop računara i  pAtlas-a korišćenjem telnet servisa 
• RS232 – Port COM1 komunicira sa portom COM4 po IEC 60870-5-101 protokolu u debug 

modu 
• RS485 -  Port COM2 komunicira sa portom COM3 po IEC 60870-5-101 protokolu u debug 

modu 
 

 
Slika 13: Provera ispravnog rada uređaja u debug modu 

 
Kriterijumi za imunost: 

• A – Bez primetnih odstupanja od normalnog rada proizvoda tokom primene spoljašnje 
smetnje 

• B – Kratkotrajni poremećaji, proizvod se po prestanku delovanja smetnje sam vraća u 
normalni rad, bez delovanja operatera (npr. kratkotrajan prekid komunikacije, kratkotrajna 
prijava kvara nekog od I/O modula, kratkotrajan poremećaj vrednosti analognih merenja) 

• C – Trajni poremećaji ili prestanak rada proizvoda. Potrebna intervencija operatera kako bi se 
uključio ili ponovo vratio u normalni rad (npr. prestanak izvršavanja programa uređaja koji 
povlači neophodnost reseta, pojava nepostojećih digitalnih ulaza ili nestanak prisutnih 
digitalnih ulaza) 

• D – Trajna degradacija proizvoda  
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5.1 Provera imunosti na elektrostatičko 

pražnjenje (ESD) 
 
 
Referentni standard: EN 61000-4-2. 
Uslovi:  

• kontaktno pražnjenje ±4 kV,  
• vazdušno pražnjenje ±8 kV, 
• Vreme između dva pražnjenja - maksimalno 

1 s, 
• 10 pražnjenja u svaku tačku dostupnu 

operateru 
• Zahtevan kriterijum: B. 

Slika 14: ESD impuls 
 

Da bi uređaj zadovoljio kriterijum B bilo je potrebno povezati oklope svih RJ45 konektora na 
uzemljenje[2]. U tu svrhu je projektovana posebna ploča (slika 15) sa jedne strane bakarnim limom 
povezana sa metalnim oklopima RJ45 konektora, a sa druge strane sa DIN šinom preko posebnog 
konektora (DIN šina je uzemljena). Da bi se ostvario niskoimpedansni kontakt oklopa RJ45 konektora 
i lima, RJ45 konektori moraju imati perca. 
 

 
 

Slika 15: Povezivanje oklopa RJ45 konektora sa uzemljenjem 
 
Kako je usponska ivica ESD impulsa jako kratkog trajanja, tipično kraća od 1 ns, radi se  
frekvencijama reda 1GHz. Smetnje tog tipa se 
lako sprežu preko kablova, ukoliko kablovi 
nisu oklopljeni i kvalitetno uzemljeni, što 
dovodi do poremećaja u radu uređaja. Dakle, 
svi kablovi moraju biti uzemljeni da bi ESD 
smetnje bile sprovedene u zemlju. To se postiže 
korišćenjem oklopljenih kablova (Shielded 
Twisted Pair) i metalnih muških konektora koji 
ostvaruju niskoimpedansni kontakt sa metalnim 
oklopima ženskih RJ45 konektora i dalje prema 
uzemljenju (slika 16). Na RS232, RS485 i 
CAN portu postoji dodatna ESD zaštita (videti 
poglavlje 5.5). 
 

Slika 16: Povezivanje oklopa kablova sa 
metalnim oklopima RJ45 konektora 

Rezultat testa – zadovoljen je kriterijum B.  
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5.2  Provera imunosti na radio-frekventni asimetrični mod (kondukciona imunost) 
  

• Referentni standard: EN 61000-4-6 
• Frekventni opseg: 0.15-80MHz 
• AM signal modulisan sinusoidom 1kHz, stepen 

modulacije 80% (slika 17) 
• Testni nivo: 10 V, osim za opseg 47-68MHz gde je 3V 
• Portovi: napajanje uređaja 12-24 V DC, RS232,CAN, 

RS485 
• Zahtevan kriterijum - A 

 
 
 
Rezultat testa – zadovoljen je kriterijum A. 

Slika 17: AM signal modulisan 
sinusoidom 

 
 
5.3  Provera imunosti uređaja na elektromagnetne smetnje 
 
Referentni standard: EN 61000-4-3. 
Ispitni parametri: dati u tabeli 4. 
 

Tabela 4: Ispitni parametri za radijacionu imunost 
Test Test level 

80% AM, 
1 kHz 

Sinusoidal 

2.0-2.7 GHz 1 V/m 
1.4-2.0 GHz 3 V/m 

80-1000 MHz 10 V/m* 
           *osim za opsege 87-108MHz, 174-230MHz i 470-790MHz, gde je nivo 3V/m 

 
Test se sprovodi u semi-anehoičnoj komori. Mehanizmi sprezanja (engl. coupling) smetnji su isti kao i 
kod emisije – važi princip recipročnosti[2]. Mehanizmi sprezanja su rezonantne prirode, što znači da je 
sprezanje maksimalno na određenim frekvencijama i za imunost i za emisiju. Kao i kod emisije, 
kablovi su najefikasniji kao prijemne antene u opsegu od 30-100MHz. Na višim učestanostima, PCB 
provodnici su efikasniji kada je u pitanju  prijem energije električnog polja[5]. Kao i kod RF emisije, 
načini da se poveća imunost su: ground plane,  metalno kućište, kvalitetno oklapanje kablova (slika 
16), decoupling kondenzatori (10nF, 100nF). Iako je kućište CPU modula uređaja pAtlas-RTL 
plastično, uređaj je zadovoljio traženi kriterijum A. 
 
 
5.4  Provera imunosti na magnetno polje mrežne frekvencije 
 
Referentni standard: EN 61000-4-8. 
Ispitni parametri: dati u tabeli 5. 

Tabela 5: Specifikacije magnetskog polja 
Pojava iz okruženja Ispitne specifikacije Jedinice Napomena 

Magnetsko polje 
mrežne frekvencije 

50, 60 
30 

Hz 
A/m 

 

 
Zahtevan kriterijum – A. Zadovoljen kriterijum – A. 
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5.5  Provera imunosti na brze tranzijetne smetnje (EFT/B) 
 
Referentni standard: EN 61000-4-4. 
Ispitni parametri:  dati u tabeli 6. 

 
Tabela 6: EFT/B – ispitni parametri 

Port Tr/Th[ns] 
Frekvencija 
ponavljanja 

[kHz] 
Napon[kV] 

Digitalni i 
analogni I/O 5/50 5 ±1 

Napajanje 
5/50 5 ±2 

Komunikacija 
(RS232, 

RS485, CAN, 
Ethernet) 5/50 5 

±1 

 
Trajanje testa: 120 s. Polaritet: alternativno.  
 
 

 
Slika 18: RS485 - Zastita od ESD, brzih tranzijentih smetnji i prenaponskih udara 

 
Na slici 18 je prikazana zaštita primenjena na RS485 portu. Zaštitu čini kombinacija rednog otpornika 
vrednosti 80 Ω i TVS diode CDSOT23-SM712 koja je dizajnirana za opseg napona u zajedničkom 
modu (engl. common-mode) karakterističnih za RS485 magistralu (-7V do +12V). Dioda je efikasna i 
u zaštiti od ESD smetnji koje na port dospeju preko kablova. Slična zaštita je korišćena i za CAN  i 
RS232 portove, s tim što su korišćene drugačije TVS  diode (CDSOT23-T12LC za CAN, SMBJ12CA 
za RS232) [6]. 
Na portu za napajanje je korišćena TVS dioda SMBJ26A između + i – priključka za napajanje. 
Zahtevani kriterijum: B. Zadovoljen kriterijum: A. 
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5.6 Provera imunosti na prenaponske udare (Surge) 
 
Referentni standard: EN 61000-4-5.  
Ispitni parametri: dati u tabeli 7. 
 

Tabela 7: Surge – ispitni parametri 
Port Tr/Th[µs] Napon[kV] 

Digitalni i 
analogni I/O 1.2/50 ±1 CM 

Napajanje 
1.2/50 ±0.5 CM, ±0.5 DM 

Komunikacija 
(RS232, 

RS485, CAN, 
Ethernet) 1.2/50 

±1 CM 

 
Svaka vrednost se primenjuje 5 puta, sa pauzom od 1 minuta. 
 
Kolo za zaštitu od ESD i brzih tranzijentnih smetnji, prikazano na slici 18, štiti i od prenaponskih 
udara (RS485, RS232 i CAN port). Na portu za napajanje je korišćen varistor 10D470 između + i – 
priključka za napajanje. 
 
Zahtevani kriterijum: B. Zadovoljen kriterijum: A. 
 
 
 
6 ZAKLJUČAK 
 
Testovi za imunost i emisiju uređaja su sprovedeni na prototipu uređaja. Uređaj je, uz potrebne 
izmene, uspešno prošao sve testove. Izmene će biti unete u reviziju uređaja, nakon čega će biti 
ponovljeni svi testovi. Pored EMC testova, uspešno su sprovedena i ispitivanja bezbednosti po 
standardu IEC 60950-1. Svi korišćeni materijali i komponente zadovoljavaju RoHS Direktivu.  
Imajući sve navedeno u vidu, nakon testiranja finalne verzije, uređaj će biti potpuno bezbedan za 
korišćenje, što je preduslov koji mora biti ispunjen da bi uređaj mogao biti stavljen  na tržište. Pored 
ispunjavanja zakonskih uslova, dizajniranje uređaja u skladu sa zahtevima EMC povećava pouzdanost  
u budućoj eksploataciji, što predstavlja izuzetan dobitak gledano sa inženjerske strane. 
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Abstract— Electromagnetic compatibility testing is important phase in developing 

modern Distributed Control Systems (DCS). Scope of this paper is experience gained 
while conducting EMC verification of miniature RTU/PLC device piko Atlas-RTL.  
It was necessary to perform number of different tests in accordance with harmonized 
European standards to determine device's compliance with  EMC Directive. Product 
standard EN 61131-2 was used as a base standard for all tests. All requirements for 
devices used in industrial environment are fulfilled and even surpassed. Tests are 
performed in accredited laboratory  “Idvorski“  using cutting-edge equipment 
including semi-anehoic chamber. All test relevant for EMC verification are performed: 
conducted RF emission, conducted RF immunity, radiated RF emission, radiated RF 
immunity, power frequency magnetic field immunity, electrostatic discharge (ESD) 
immunity, electrical fast transient/burst immunity, surge immunity. In case of failed 
test, improvements had beed made until the device passed the test, and other relevant 
tests were repeated. 

 
 
 
 
Key words — RTU/PLC, Electromagnetic Compatibility, EMC, DCS.  
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Kratak sadržaj — Analizom postojećeg proizvodnog programa RTU/PLC uređaja, 

čija je ciljna oblast primene elektroprivreda i to proizvodnja i distribucija električne 
energije, došlo se do zaključka da je potrebno razviti novu paletu uređaja posebnih 
karakteristika kako bi se proširila oblast delovanja na naplatu električne i toplotne 
energije, kao i saobraćaj i vodovod. Pored novih oblasti primene ovi uređaji bi trebalo 
da nađu primenu i u postojećim instalacijama. 

U postojećem proizvodnom programu postoje složeni RTU/PLC uređaji visokih 
performansi sa nešto većom cenom i potrošnjom električne energije. Da bi se odgovorilo 
na nove zahteve tržišta pokrenut je razvoj nove generacije uređaja, sa integrisanim 
GNSS i GPRS modulima, čije karakteristike treba da omoguće široku primenu u 
industriji. 

Rad obuhvata koncepte jednog tehničkog rešenja ovakvog uređaja. Biće načelno 
predstavljena neophodna hardverska rešenja kao i softverska podrška. Pored ovoga u 
radu se novi uređaj po svojim karakteristikama upoređuje sa postojećim rešenjima. 

 
Ključne reči: GNSS – GPRS – RTU – PLC 
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1. Uvod 
 
U ovom radu biće opisana integracija GNSS i GPRS sistema sa PLC/RTU uređajem, radi 
dobijanja RTU/PLC uređaja sa mogućnošću vršenja vremenske sinhronizacije i bežične 
komunikacije sa nadređenim SCADA centrom i/ili drugim RTU/PLC uređajima. Da bi se 
došlo do uređaja koji zadovoljava postavljene zahteve izvršen je pregled postojećih rešenja i 
na osnovu toga je projektovan novi uređaj, sa nazivom Atlas Hydra, čija uloga je da pokrije 
oblasti primene u kojima bi korišćenje postojećih uređaja bilo neadekvatno ili neefikasno, bilo 
zbog tehničkih ili ekonomskih razloga. Oblasti delovanja na koje se cilja novim uređajem su 
između ostalih naplata električne i toplotne energije, vodovod i saobraćaj.  
 
2. Kratak pregled postojećih uređaja 
 
U paleti uređaja koji su trenutno u ponudi izdvajaju se dva uređaja koja bi mogla da se 
upotrebe za navedene primene, to su pikoAtlas i Atlas XBB. Uređaj pikoAtlas je minijaturni 
modularni RTU za akviziciju podataka i kontrolu sa mogućnšću implementacije PLC 
algoritma [1]. Sastoji se od jednog master CPU modula i I/O slave modula. Korišćenjem 
odgovarajućih modula (GPS, GPRS, M-BUS) pikoAtlas bi mogao da obavlja tražene poslove, 
međutim ovo bi dovelo do veće cene nego u slučaju korišćenja namenskog uređaja, koji u sebi 
sadrži sav neophodan hardver za obavljanje traženih funkcija. Pored veće cene nedostatak je i 
veća potrošnja energije, pošto se u svakom modulu vrši pretvaranje jednosmernog napona 
12V kojim se napajaju moduli u napon od 5V potreban za rad modula. Korišćenje jednog 
efikasnog prekidačkog DC/DC konvertora za napajanje kompletnog hardvera bi bilo 
energetski efikasije. 
 
Drugi uređaj koji se izdvaja je Atlas XBB-RTL koji predstavlja multifunkcionalni procesni 
računar, koncentrator podataka i konvertor protokola [2]. Atlas XBB-RTL spregnut sa 
eksternim GPS prijemnikom ispunjava veći deo postavljenih zahteva, međutim, nedostaje mu 
ugrađen hardver za GPRS komunikaciju, kao i hardver za komunikaciju sa uređajima 
opremljenim žičnom i bežičnom M-BUS magistralom. 
 
3. Blok šema uređaja Atlas Hydra 
 
Da bi se zadovoljili svi postavljeni zahtevi isprojektovan je uređaj Atlas Hydra, čija blok šema 
je data na slici 1.  
 
Osnovu Atlas Hydra čine CPU modul sa FRAM memorijom i RTC čipom. Njima su 
pridruženi GPRS i GNSS moduli kao i pet komunikacionih interfejsa koji omogućavaju 
komunikaciju sa drugim uređajima putem standardnih komunikacionih protokola (RS-232, 
RS-485, I2C, CAN, M-Bus, bežični M-Bus). Atlas Hydra poseduje i 1PPS izlaz. Izgled Atlas 
Hydra uređaja je prikazan na slici 2. 
 
4. CPU modul 
 
CPU modul je zasnovan na AM3358 ARM Cortex-A8 procesoru čija je radna učestanost 
1GHz. Njemu je pridruženo 512MB DDR3 RAM memorije, kao i 4GB fleš memorije. U 
sklopu CPU modula nalaze se i USB host i klijent kontroleri i 10/100 MB/s eternet kontroler. 
Dodatni hardver se sa CPU modulom može povezati preko neke od standardnih magistrala 
(UART, SPI, I2C, CAN) ili preko ulazno/izlaznih portova. 
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Slika 1. Atlas Hydra – blok šema 
 
 

 
 

Slika 2. Atlas Hydra 
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5. GPRS modul 
 
Prilikom izbora GPRS modula izvršeno je poređenje više 2G modula različitih proizvođača. 
Izabran je modul koji radi u četiri frekventna opsega (850/900/1800/1900 MHz), poseduje 
multi-slot GPRS klase 12, sa maksimalnim prenosom podataka od 85.6 kb/s. Modul ima 
podršku za protokole PPP/ TCP/ UDP/ HTTP/ FTP/ SMTP/ SSL [3]. Važna karakteristika 
ovog modula je podrška za rad sa dve SIM kartice, što omogućava da se u slučaju prekida 
glavnog komunikacinog kanala pređe na rezervni. 
 
Prilikom integracije GPRS modula posebnu pažnju je potrebno posvetiti napajanju modula. 
Predajnik modula je aktivan tokom 577us sa periodom od 4.615ms, što izaziva impulse u 
struji modula koji mogu dostići vrednost od 1.6A, a samim tim i periodične padove napona 
napajanja modula. Da bi modul ispravno funkcionisao potrebno je obezbediti da ovi padovi 
napona ne budu veći od 400mV. Ovo se postiže kondenzatorima sa niskom ekvivalentnom 
serijskom otpornošću i niskom impedansom linija za napajanje modula na štampanoj ploči. 
 
Za vezu modula sa antenom upotrebljen je koplanarni talasovod realizovan na štampanoj 
ploči. Dimenzije voda na štampanoj ploči su proračunate tako da karakteristična impedansa 
iznosi 50Ω. Veza voda i antene se ostvaruje preko SMA konektora. 
 
U tabelama I i II su redom date izlazna RF snaga predajnika i osetljivost prijemnika [3]. 
 

Tabela I – Izlazna RF snaga predajnika 

Frekvencija Max. Min. 
GSM850 33±2dBm 5±5dBm 

EGSM900 33±2dBm 5±5dBm 
DCS1800 30±2dBm 0±5dBm 
PCS1900 30±2dBm 0±5dBm 

 
Tabela II. – Osetljivost prijemnika 

Frekvencija Osetljivost prijemnika 
GSM850 < -109dBm 

EGSM900 < -109dBm 
DCS1800 < -109dBm 
PCS1900 < -109dBm 

 
Veza CPU i GPRS modula je preko asinhrone serijske magistrale. Upravljanje GPRS 
modulom se vrši upotrebom standardnog seta AT komandi. 
 
6. GNSS modul 
 
Slično kao za GPRS modul i u slučaju GNSS modula izbor je vršen između više modula 
različitih proizvođača. Izabran je modul koji omogućava prijem GPS i GLONASS signala, 
čime se povećava broj vidljivih satelita, a samim tim redukuje vreme potrebno za određivanje 
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pozicije i dobijanje podataka o tačnom vremenu. Ovaj modul poseduje 1PPS izlaz tačnosti 
10ns, tačnost određivanja pozicije iznosi 2,5m CEP, brzine 0,1m/s i ubrzanja 0,1m/s2 [4]. 
 
Atlas Hydra je projektovan za korišćenje aktivne antene za prijem GNSS signala, i u ovom 
slučaju je koršćen koplanarni talasovod karakteristične impedanse 50Ω. Napajanje aktivne 
antene obezbeđuje sam modul, kao što je prikazano na slici 3. 
 
 

 
 

Slika 3. Referentni dizajn za upotrebnu aktivne antene 
 
Komunikacija CPU i GNSS modula se vrši pomoću asinhrone serijske magistrale. GNSS 
modul periodično šalje NMEA poruke koje, između ostalog, sadrže informacije o tačnom 
vremenu, poziciji, brzini i ubrzanju. 
 
7. Ostali komunikacioni interfejsi 
 
Komunikacija sa drugim uređajima se ostvaruje pomoću nekog od standardnih 
komunikacionih interfejsa. Atlas Hydra ima ugrađena dva galvanski izolovana RS-232/485 
interfejsa (COM1 i COM2). COM2 port pored RS-232/485 ima i 1PPS izlaz na RS-232 
naponskim nivoima. Na trećem portu se nalaze galvanski izolovane I2C i CAN magistrale, što 
omogućava povezivanje Atlas Hydra uređaja sa pikoAtlas modulima, CAN magistralom na 
vozilima i sl. Pored ovoga, Atlas Hydra poseduje i 10/100 ethernet port koji mu omogućava 
povezivanje na LAN. 
 
Za komunikaciju sa uređajima za merenje potrošnje električne energije, toplotne energije, 
utrošene vode i gasa moguće je koristiti žičnu i bežičnu M-Bus magistralu. U slučaju žične 
komunikacije Atlas Hydra predstavlja M-Bus master koji u trenutnoj realizaciji podržava 
komunikaciju sa četiri M-Bus slejv uređaja. Bežična komunikacija se odvija na 868MHz, pri 
čemu je osetljivost prijemnika -112dBm, a izlazna snaga predajnika +13dBm. Uređaj 
podržava S, T, R i C modove rada. 
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8. Operativni sistem i podržani komunikacioni protokoli 
 
Softverska platforma Atlas Hydra uređaja realizovana je na namenski prilagođenom Debian 
GNU/Linux operativnom sistemu. Korišćeni kernel je Linux 3.14.55, sa dodatom real-time  
podrškom(Xenomai), koja omogućava postizanje kratkih i determinističkih vremena odziva i 
čekanja, za vremenski kritične aplikacije. 
 
Kao komunikacioni uređaj, Atlas Hydra podržava komunikaciju sa nadređenim centrom ili 
drugim RTU uređajem putem standarnih protokola IEC 60870-5-101 master/slave, IEC 
60870-5-102 master, IEC 60870-5-103 master, IEC 60870-5-104 klijent/server, MODBUS 
RTU i TCP master/slejv, MODBUS TCP klijent/server, SPA master, IEC 61850 
klijent/server, DNP3 master/slejv, Hart master, Profibus master, BACNET master, GOOSE, 
NEO master, FINS master, DLMS, M-Bus, sa mogućnošću daljeg proširenja. 
 
9. Zaključak 
 
Analizirajući postojeće uređaje i nove oblasti primene odlučeno je da se razvije novi uređaj 
koji će adekvatno odgovoriti postavljenim zahtevima. Među tim zahtevima bili su prijem 
tačnog vremena pomoću GNSS i mogućnost GPRS komunikacije. Integracijom GNSS 
prijemnika i GPRS modula u uređaj Atlas Hydra ispunjeni su postavljeni zahtevi. Dobijen je 
višenamenski RTU/PLC uređaj koji podržava veliki broj standardnih komunikacionih 
protokola i ima značajne mogućnosti povezivanja sa drugim uređajima. 
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Abstract — Through analysis of existing RTU/PLC devices which are offered to the 

market and are targeting power generation and distribution industry it was concluded 
that it is necessary to develop new product which would cover the electricity, water, gas 
and heating utility market. Beside this, new product should be able to find its 
applications in existing installations. 

In current product portfolio there are high performance complex RTU/PLC devices 
that have high prices and power consumption. To answer market needs, development of 
new generation of products has been started. These new devices integrate both GNSS 
and GPRS modules, which enables them to be used throughout industry. 

Scope of this paper is development of one technical solution of the above-mentioned 
device. The concepts of both hardware and software will be described, and new device 
will be compared with existing devices. 
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Razvoj savremenih elektroenergetskih sistema (EES) i promene u njihovom poslovnom okruženju 
(pre svega tržišta energije i usluga), između ostalog, rezultira  porastom kompleksnosti postojećih 
sistema operativnog upravljanja EES SCADA/EMS tipa. Navedeno značajno usložnjava 
svakodnovni rad dispečera EES na različitim hijerarhijskim nivoima upravljanja. U tom smislu 
značajnu pomoć može pružiti funkcija dinamičkog bojenja u prikazu elemenata EES (vodovi, 
transformatori i dr.). Navedeno ima značaj ne samo kod operativnog upravljanja sistemom nego i 
kod koordinacije i sprovođenja radova održavanja u mreži. Preduslov za njenu primenu je 
poznavanje energizovanosti elemenata mreže. Poseban problem u rešavanju ovog problema 
stvaraju i prisutne greške u ulaznim podacima kao i potreba da se funkcije izvršavaju u realnom 
vremenu sa kratkim (sekundnim) ciklusom izvršavanja. U radu će se opisati rezultati skorašnjeg 
razvoja topološki baziranog algoritma određivanja energizovanosti elemenata mreže, kao i 
tehnologije dinamičkog bojenja na jednopolnim šemama korisničkog interfejsa SCADA/EMS 
sistema. Algoritam je implementiran u programskoj podršci, uspešno testiran i doveden do faze 
praktične primene u realnom centru upravljanja JP EMS. 

Ključne reči:  SCADA/EMS, energizovanost, dinamičko bojenje, prenosne i distributivne mreže 

 

 

 

                                                        
1 goran.stefanovic@pupin.rs 
 

 

R D2 09 

 



1. UVOD 
 

Mnogobrojne promene, kako tehničko-tehnološke, tako i tržišno-regulatorne, zahtevaju sve 
kompleksnije sisteme upravljanja. Pri tome rast kompleksnosti informaciono-upravljačkih sistema, 
kako lokalnih u EE objektima, tako i onih na regionalnom/nacionalnom nivou, i pored široke 
primene računarskih tehnologija, čini rad operatora (dispečera) centara upravljanja sve zahtevnijim. 
Navedeno je posledica kako rasta broja objekata kojima se upravlja, tako i porasta količine 
informacija koje se prezentuju operatoru u realnom vremenu. Sa druge strane, iz oblasti inženjerske 
psihologije i ergonomije, poznato je da su ljudske sposobnosti u tom pogledu takođe ograničene. 

Kako bi se smanjila verovatnoća grešaka operatora (koji sa svoje strane čine osetan procenat (oko 
10%) uzroka krupnih sistemskih premećaja i raspada EES), a kao posledica pogrešne interpretacije 
prikazane informacije na korisničkom interfejsu, pa time i značajnih troškova koji prate tako 
izazvane (ili pogoršane) poremećaje, u poslednjoj deceniji je učinjen značajan napor da se 
korisnički interfejs (HMI) SCADA/EMS sistema unapredi u tom segmentu. 

Jedno od navedenih područja je i područje tzv. ’’dinamičkog bojenja’’ prikaza elemenata mreže, 
koje na bazi obrade topološke informacije određuje električnu konektivnost i stanje energizovanosti 
uređaja/elemenata mreže. Time se značajno povećava informativnost tako kreiranih prikaza u 
odnosu na klasična, statička rešenja sa prikazima na kojima boja služi samo za prikaz naponskog 
nivoa dela mreže a ne njegovog aktuelnog stanja energizovanosti. 

Imajući u vidu značajne troškove koji prate sistemske poremećaje i raspade, izbegavanje pojave čak 
i jednog takvog događaja u sistemu uz pomoć informativnijeg interfejsa, značajno prevazilazi 
troškove razvoja i implementacije jednog takvog rešenja. 

Razvoj i softverska implementacija jednog takvog savremenog sistema dinamičkog bojenja, 
baziranog na analizi topologije se opisuje u nastavku ovoga rada. Dobijeno softversko rešenje će 
biti uskoro primenjeno u sistemima dispečerskog upravljanja IMP SCADA/EMS tipa koji se nalaze 
u NDC i RDC N.Sad. 

 

2. PRIKAZ ARHITEKTURE SISTEMA 

Vrlo uopšten prikaz arhitekture sistema za određivanje energizovanosti i dinamičko bojenje 
elemenata dinamičkih SCADA slika je dat na slici 1.  
 
Za određivanje energizovanosti je potreban statički model elektroenergetske mreže, koji se 
preuzima iz posebne instance baze podataka mrežnih aplikacija i telemetrije statusa rasklopnih 
aparata, napona i tokova snaga koja se preuzima od SCADA sistema. Određivanje statusa 
energizovanosti (konektivnih čvorova, transformatora, vodova i injektiranja) vrši specijalizovana 
verzija procesora topologije, koji je inače standardna komponenta EMS (Energy Management 
System) skupa aplikacija. 
 



Telemetrija napona, statusa 
rasklopnih aparata i tokova 

snaga

Procesor 
topologije

Statusi energizovanosti
konektivnih čvorova, 

transformatora, vodova i 
injektiranja
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Baza podataka
mrežnih aplikacija

SCADA

Statusi energizovanosti konektivnih čvorova, vodova i injektiranja

Ostala relevantna telemetrija 

SCADA HMI

Dinamičko određivanje 
boje elemenata slike na 

bazi konfiguracije, 
pravila i učitanih statusa 

energizovanosti

SCADA 
konfiguraciona 

baza

«Pravila» za određivanje boje elemenata slike na bazi statusa energizovanosti 

 
Slika 1. Prikaz arhitekture sistema 

 
 
Na osnovu topološke analize kojom se odredjuje stanje energizovanosti opreme, se obezbedjuju 
informacije neophodne za dinamičko bojenje elemenata mreže na SCADA prikazima. Različitim 
bojama ili različitim načinima kako se crtaju elementi mreže, moguće je vizuelno pirkazati različita 
stanja u kojima se elemetni mreže nalaze. Na ovaj način moguće je prikazati sledeće informacije o 
elementima mreže: 
 

• Energizovanost 
• Uzemljenost 
• Naponski nivo 
• Prazan hod 
• Stanje nevalidno tj, konfliktno ili nepoznato 

 
Načini prikaza različitih elemenata EES u različitim stanjima energizovanosti se vrše prema 
konfigurabilnim pravilima koja se čuvaju u SCADA konfiguracionoj bazi. 
 
 
3. METODOLOGIJA ODREDJIVANJE ENERGIZOVANOSTI 

 
Modul za određivanje energizovanosti je zasnovan na procesoru topologije ranije razvijenom za 
potrebe mrežnih aplikacija. Procesor topologije odredjuje stanje energizovanosti pojedinačnih 
konektivnih čvorova, a samim tim i svih pojedinačnih elmenata. Program prvo detektuje povezana 
električna ostrva na osnovu stanja uključenosti rasklopnih aparata, a zatim na osnovu analognih 
merenja i stanja uzemljivača odredjuje statuse energizovanosti. 



Statusi energizovanosti elemenata mogu imati neku od sledećih vrednosti: 

 

• Uzemljeno: Element pripada povezanom električnom ostrvu u kom postoje uključeni 
uzemljivači i nema napona većih od zadatog praga 

• Energizovano: U povezanom električnom ostrvu postoje merenja napona veća od praga 
• Element bez napona, neenergizovan i neuzemljen: Eelement isključen, bez napona. 

Element pripada električnom ostrvu u kome nema uzemljivanja i nema merenja napona 
većih od praga. 

• Konfliktno: Element pripada električnom ostrvu u kome ima uključenih uzemljivača ali ima 
i merenja napona većih od praga. Konfliktno stanje takođe može dobiti i izolovani čvor u 
kome nema generatora a postoji napon. 

• Nepoznato: Nema ni merenja napona ni uključenih uzemljivača 
• Prazan hod: Element je energizovan ali zakačen samo na jednom kraju 

Status energizovanosti zajedno sa naponskim nivoom odredjuje boju i način crtanja elementa. 

Primenjuju se sledeća pravila pri odredjivanju energizovanosti električnih ostrva: 

1. Svi električni i konektivni čvorovi unutar jednog električnog ostrva imaju isto stanje 
energizovnosti. Izuzetak su jedino viseći konektivni čvorovi. 

2. Ukoliko električno ostrvo ima bar jedan uključen uzemljivač, proglašava se uzemljenim. 

3. Da bi neko električno ostrvo bilo energizovano neophodne je da u njemu postoji bar jedno 
merenje napona veće od zadatog praga. Ukoliko su sva merenja napona manja od praga, ostrvo će 
biti neenergizovano. 

4. Ukoliko ne postoji nijedno merenje napona u električnom ostrvu, ostrvo će biti energizovano 
ukoliko postoji bar jedno merenje toka aktivne snage veće od zadatog praga.  

5. Ukoliko nema nijednog merenja toka snage ili napona, a postoji bar jedan povezan generator i 
podešeno je da se prisustvo generatora uzima u obzir, ostrvo će ipak biti proglašeno za 
energizovano. 

6. Ukoliko u nekom električnom ostrvu nema uključenih uzemljivača i ne postoji nijedno merenje 
napona, merenje toka aktivne snage, niti postoje prisutni generatori, ostrvo će biti proglašeno kao 
neenergizovano ukoliko je broj električnih čvorova manji ili jednak od zadatog praga. Drugim 
rečima, jako mala ostrva se smatraju neenergizovanim čak i ako nemaju nikakvih analognih 
merenja. Predvidjeni difolt ovog parametra je 2, što znači da je zamišljeno da se odnosi na grane. 
Ukoliko je broj električnih čvorova u ostrvu bez merenja veći od ovog praga, ostrvo če biti 
proglašeno da ima stanje NEPOZNATO. 

7. Energizovana ostrva koja imaju uključene uzemljivače dobijaju stanje KONFLIKTNO. 

U slučaju da se radi o izolovanom električnom čvoru, primenjuje se sledeća logika: 

1. Ako čvor ima merenje napona i nema generator, dobija stanje KONFLIKTNO. 



2. Ako čvor ima priključen generator i nema napon, zavisi od podešavnja da li se prisustvo 
generatora uzima u obzir. Ukoliko se generatori uvažavaju, čvor dobija stanje energizovan, ukoliko 
se ne uvažavaju, postaje nepoznat. 

3. Ako čvor ima generator i ima napon, onda je energizovan 

4. Ako čvor nema generator i nema napon, onda je neenergizovan 

 

4. VIZUELIZACIJA ENERGIZOVANOSTI 

4.1 Konfiguracija 

Grafički prikaz jednopolnih šema zavisi od konfiguracije boja i načina bojenja, tipa i debljine linije. 
Prikaz segmenta šeme (čvora) zavisi od naponskog nivoa ali i stanja energizovanosti koje je odredio 
proces topologije. U konfiguraciji postoji određen broj naponskih nivoa koji su najviše zastupljeni u 
našem ali i u regionalnom okruženju i za svaki naponski nivo korisnik ima mogućnost da izabere 
boju iz palete boja. 

Konfiguracija za prikaz grafičkih elemenata: 

1. Način bojenja – boja naponskog nivoa i/ili boja za stanje energizovanosti 

2. Tip linije – puna ili isprekidana 

3. Debljina linije – decimalna vrednost 

Konfiguracija se definiše kroz Java desktop aplikaciju HMI Konfigurator koju je razvila IMP 
Automatika 2013. godine za potrebe konfiguracije HMI – a. 

4.2 Editor slika 

IMP Automatika 2010. godine je razvila Editor slika – grafičko okruženje za kreiranje i editovanje 
dinamičkih prikaza HMI – a. Dinamički prikaz je grafički prikaz jednopolne šeme  sa 
informacijama o svim nacrtanim elementima.  

Grafički elementi za čvorove se uglavnom crtaju kao linija ili grupa spojenih linija. Da bi takav 
element bio prikazan u odgovarajućem stanju potrebno je da se element dinamizuje, tj. da mu se 
daju potrebne informacije. U dijalogu, koji se prikazuje pritiskom na akciju „Create wire“ iz  menija 
ili sa panela sa alatkama, se bira tip čvora, naponski nivo i dodeljuje SCADA/EMS element iz baze  
koji se koristi u procesu topologije.  

Generator se na dinamičkom prikazu kreira preko opcije „Multiple State“. HMI prikaz ovog 
elementa će zavisiti od grafike koja se vezuje za stanje u kome može da se prikaže. Stanja koja su 
realizovana u ovoj verziju softvera su: energizovan, neenergizovan, remont, kvar i nepoznato 
(remont i kvar se zadaju ručno iz HMI – a).  

Trafo je najsloženiji dinamički element za čije kreiranje je potrebno da se grafički predstavi i 
definiše svaki namotaj zasebno. Grafička prezentacija namotaja trafoa je LxGroup-a. Za 
dinamizaciju je neophodno da se svakom namotaju pojedinačno dodeli SCADA/EMS element iz 



baze  koji se koristi u procesu topologije i naponski nivo. Trafo je na HMI prikazu obojen bojama 
naponskog nivoa kome namotaji pripadaju i/ili bojom za stanje energizovanosti.  

 

4.3 HMI 

Vizuelizacija energizovanosti mreže se može viditi na dinačkim slikama koji se pozivaju iz menija 
aplikacije (meni se kreira u gore već pomenutom HMI  Konfiguratoru). Pored energizovanosti 
mreže na slici se mogu nalaziti mnoštvo različitih elemenata iz SCADA/EMS sistema (merenja, 
stanja signalizacije i dr.) [Slika 2].  

 

 

Slika 2. Dinamički prikaz 

Pozivom određene slike aktivira se mehanizam algoritma koji služi za prikupljanje podataka sa 
servera i ažuriranje dinamičkih elemenata na slici. Algoritam prikuplja infomacije sa SCADA 
servera ciklično u razmaku od jedne sekunde. Kada dobije informacije sa servera, dinamički 
elementi se prikazuju u zavisnosti od definisane konfiguracije za trenutno stanje u kome se nalazi. 
Ukoliko je novo stanje različito od trenutnog stanja elementa, element će se promeniti.  U zavisnosti 
od definisanog ponašanja u Editoru, element može da ima još neke dodatne vizuelne efekte 
(blinkanje ili crveni kvadratić preko elementa i sl.) kako bi korisniku bila uočljivija promena u 
sistemu. 



5. ZAKLJUČAK  
 

U radu je na algoritamskom i implementacionom nivou prikazan softver za dinamičko bojenje 
elemenata sistema na SCADA prikazima. Iako prikazani softver ovakav kakav je predstavlja 
zaokruženo rešenje, u toku je dalji razvoj kako bi se olakšala priprema podataka. Pre svega se radi 
na razvoju vizuelnog editora za unos povezanosti elemenata mreže elektroenergetskog sistema. 
Editor bi pružao dobar pregled u elektroenergetski sistem a svaka izmena usled proširenja i remonta 
sistema bi bila olakšana. 
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DETERMINATION OF ENERGIZED NETWORK PARTS IN REAL TIME  
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Abstract  

Development of contemporary electric power systems together with changes in their business 
environment (primarily in markets and services) results in increasing complexity of the modern 
SCADA/EMS systems. Consequently, complexity of every day dispatcher’s work substantially 
increases at all hierarchical levels. Given this complexity a valuable tool in facilitating every day 
activities may represent a function for dynamic coloring of power system elements on SCADA 
displays. It may be valuable in coordination and execution of various maintenance works as well. 
Prerequisite for this function is knowledge of the energized equipments states. Special challenge 
represents various data errors and need for fast execution in real-time software environment. This 
paper presents recently developed software for coloring SCADA one-line displays based on 
network topology processing. The software is successfully tested and developed to the point where it 
is ready for the implementation in Serbian National dispatcher center. 

Keywords: SCADA/EMS, dynamic coloring, transmission and distribution networks 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kratak sadržaj – Posmatrani sistem je razgranate strukture i njegovi delovi se nalaze 
na geografski udaljenim lokacijama. Za konfigurisanje delova sistema se koriste 
inženjerske stanice na kojima je, u opštem slučaju, instaliran softver različitih 
proizvođača što povlači različita softverska rešenja i različite operativne sisteme. Ovi 
faktori otežavaju prikupljanje podataka o radu delova sistema, njegovo ažuriranje kao i 
pravljenje rezervnih kopija podataka. U radu je prikazano centralizovano rešenje za 
pristup inženjerskim stanicama u sistemu (udaljeni pristup samoj mašini), udaljeno 
izvršavanje akcija (aplikacija ili skripti) na samim inženjerskim stanicama i dohvatanje 
fajlova sa istih (obično su u pitanju kopije arhiva nastalih u radu sistema). Izabrana je 
realizacija u vidu web aplikacije – web portala, zbog jednostavnosti korišćenja i 
pristupa. Aplikacija se nalazi na web serveru u korporativnoj mreži a pristupa joj se 
kroz web pregledač (engl. browser) – nema potrebe za dodatnim instalacijama na 
klijentskim mašinama. 
 

Ključne reči – Web portal, web server, udaljeni pristup, RDP (Remote Desktop 
Protocol), VNC (Virtual Network Computing) 
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1 UVOD 
 
U SCADA sistemima, inženjerske stanice se koriste za praćenje rada sistema, prikupljanje 
kopija arhiva sa arhivskih servera kao i modifikacije u konfiguraciji sistema od strane 
ovlašćenih korisnika. U elektroenergetici, za nadzor se obično koristi više SCADA sistema, 
koji su distribuirani unutar korporativne mreže a takođe su i lokacijski udaljene (npr. blokovi 
u udaljenim elektranama u okviru istog sistema, trafostanice itd.). Centralizovan pristup 
inženjerskim stanicama olakšava prikupljanje podataka o funkcionisanju celog sistema i 
praćenje rada istog. 
 
 
2 ARHITEKTURA SISTEMA 

  
2.1 OPIS ULOGE APLIKACIJE ZA DALJINSKI PRISTUP, PRIKUPLJANJE 

PODATAKA I PRAĆENJE RADA INŽENJERSKIH STANICA 
 
Različiti SCADA centri u opštem sliučaju imaju različite tipove (softverskih) sistema. Ovo 
otežava praćenje rada celog sistema kao i prikupljanje arhiva. 
Ideja daljinskog pristupa inženjerskim stanicama je da se sa jedne lokacije unutar 
korporativne mreže omogući pristup svim inženjerskim stanicama u sistemu. Na ovoj lokaciji 
bi se nalazio aplikativni server koji bi pokretao aplikaciju, a kome bi korisnici pristupali sa 
svojih mašina. Za pristup serveru bi bilo neophodno da se korisnički računar nalazi unutar 
korporativnoj mreži i da ima instaliran web pregledač (browser). 
 
 

 
 

Slika 1. Topologija sistema 
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2.2 FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE ZA DALJINSKI PRISTUP, 

PRIKUPLJANJE PODATAKA I PRAĆENJE RADA INŽENJERSKIH STANICA 
 
Daljinski pristup inženjerskim stanicama se sastoji iz: 

- izvršavanje sinhronizacionih skripti, koje prikupljaju arhivske podatke sa lokalnog 
SCADA sistema na inženjerskim stanicama. Arhive, ili dohvaćeni fajlovi se 
smeštaju na likalni fajl sistem u obliku fajlova. 

- dohvatanje ovako prikupljenih arhivskih podataka sa neke od inženjerskih stanica na 
aplikativni server. Fajlovi prikupljeni sinhronizacijom se preko mreže prebacuju na 
aplikativni server i smeštaju u bazu podataka.  

- preuzimanje (download) ovako dohvaćenih podataka sa servera na korisničke 
mašine. Korisnik može vršiti preuzimanje podataka smeštenih u bazu na 
aplikativnom serveru. 

- direktan pristup korisničkoj radnoj površini (Desktop). Korisnik ima potpuni pristup 
inženjerskoj mašini. 

Zbog različitog nivoa odgovornosti koje bi zahtevale ove akcije, bilo bi neophodno 
definisanje više klasa korisnika. 
 
2.3 KLASE KORISNIKA I PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM 
 
Korisnik pristupa aplikaciji preko web pregledača instaliranom na svom računaru, a koji se 
nalazi u korporativnoj mreži. Neophodno je da korisnik ima IP dostupnost (engl. IP 
connectivity) ka aplikativnom serveru. Korisnik se prijavljuje na sistem korišćenjem svog 
korisničkog imena i lozinke. 
Običan korisnik (engl. user) ima samo mogućnost preuzimanja arhiva koje se nalaze na 
aplikatinvom serveru. 
Napredni korisnik (engl. power user) ima mogućnosti izvršavanja sinhronizacionih skripti, 
dohvatanje podataka sa inženjerskih stanica na server i daljinski pristup inženjerskim 
stanicama. 
 
2.4 PLATFORMA I NEOPHODNI PAKETI ZA JEDNU MOGUĆU REALIZACIJU 

SISTEMA 
 
Serverska aplikacija je razvijana upotrebom Open-source softvera. Korišćeni programski 
paketi/biblioteke su: 

- CentOS 6.6 operativni sistem 
- Java razvojno okruženje, JDK 8 
- Java Enterprise Edition, verzija 7 
- Aplikativni server Glassfish, verzija 4 
- MySQL baze podataka, verzija 5.1 
- jsch biblioteka, za izvršavanje sinhronizacionih skripti na Linux inženjreskim 

mašinama 
- winexe aplikacija, za izvršavanje sinhronizacionih skripti na Windows inženjreskim 

mašinama 
- jcifs biblioteka, za transfer podataka sa udaljenih mašina 
- Guacamole server; korišćen kao portal za pristup udaljenim inženjerskim mašinama. 

Guacamole podržava RDP za pristup Windows mašinama i VNC za pristup Linux 
mašinama. Za prikaz na korisničkoj strani se koriste HTML5 i JavaScript, tj. nije 
potrebna instalacija dodatnog softvera (plugin-ova) na korisničkoj strani. 
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Za rad sistema su neophodna dodatna podešavanja na inženjerskim mašinama. Ona se 
razlikuju u zavisnosti od instaliranog operativnog sistema. Za Windows, potrebno je: 

- Dodati sistemskog korisnika koji će se koristiti za izvršavanje sinhronizacionih 
skripti i daljinski pristup 

- Omogućavanje udaljenog pristupa (Remote Desktop) 
- Dodavanje direktorijuma u kome će se nalaziti sinhronizacione skripte i u koji će se 

smeštati dohvaćene arhive. Ovaj direktorijum mora biti deljeni (shared), kako bi 
bilo moguće dohvatanje fajlova od strane servera 

- Dodavanje WinExe servisa 

Za Linux inženjerske mašine, dodatna podešavanja su: 
- Instalacija i podešavanje Samba servera, za deljenje fajlova (dohvatanje fajlova od 

strane servera) 
- Instalacija i podešavanje VNC servera kroz koji će biti pristupano samom računaru 

 
 
3 ZAKLJUČAK 

 
Prikazano rešenje olakšava održavanje i praćenje rada razgranatog elektroenergetskog (u 
opštem slučaju industrijskog) sistema. Rešenje je primenjivo i u drugim mrežnim softverskom 
sistemima, nije ograničeno na SCADA sisteme. 
U razvoju su korišćene open-source tehnologije što daje veliku fleksibilnost u eventualnom 
daljem razvoju ili izmenama.  
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Summary - The observed system is branched in structure and its parts are remotely 

distributed. Engineering stations, that are used for configuring local SCADA systems, 
are equipped with different software solutions. Also, previously installed operating 
systems may differ. All these factors make it difficult to collect system monitoring data, 
its updates and data backup. The paper presents a centralized solution for access to 
engineering stations in the system (remote access to the machines itself), remote 
execution (applications or scripts) on the engineering stations, and retrieval of files from 
them (usually backups and system monitoring data). Selected solution uses web 
application - web portal for ease of use and access. The application is located on the web 
server in a corporate network. It is accessed through a web browser - no need for 
additional installations on client machines. 

 
Keywords – Web portal, web server, remote access, RDP (Remote Desktop Protocol), 

VNC (Virtual Network Computing) 
 
 
  
 

WEB APPPLICATION FOR REMOTE ACCESS, GATHERING DATA AND 
MONITORING OF REMOTE ENGINEERING STATIONS IN 

ELECTROENERGETICS 

NIKOLA STOJAKOVIĆ,INSTITUTE MIHAJLO PUPIN - AUTOMATION 
TATJANA PETROVIĆ KONEČNI,INSTITUTE MIHAJLO PUPIN - AUTOMATION 

MILENA KRULJEVIĆ,INSTITUTE MIHAJLO PUPIN - AUTOMATION 

BELGRADE 

SERBIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kratak sadržaj — Proizvodnja električne energije u termoelektranama Nikola Tesla direktno 
zavisi od železničkog transporta uglja. Čest uzrok zastoja železničkog saobraćaja su kvarovi 
osovinskih slogova prouzrokovani pregrejanim osovinskim ležajevima. 

U radu je predstavljen modernizovan sistem (druge generacije) daljinskog nadzora 
temperature osovinskih ležajeva teretnih kola u pokretu. S obzirom na prostornu razuđenost 
sistema, njegova aplikativna struktura je podeljena u tri dela: merno mesto, alarmno mesto i 
nadzorno mesto. Težište rada je stvaljeno na prikaz komunikacione strukture i prateća 
softverska rešenja modernizovanog sistema. Softverska struktura se sastoji iz: servisne 
aplikacije, klijentske aplikacije i baze podataka. 

 Komunikacija point to point između mernog i alarmnog mesta je ostvarena pomoću UKT 
digitalnih radio modema, a komunikacioni protokol je modbus. Komunikacija između alarmnog 
i nadzornog mesta je putem ETHERNET-a. Za potrebe udaljenog pristupa se koristi VPN 
pristup. Korisnička maska i baza podataka su realizovani sa ciljem brzog i jednostavnog 
pregleda izmerenih vrednosti, njihovog arhiviranja i pregleda istorije merenja.  
 
Ključne reči —Sistem daljinskog nadzora, UKT tačka-tačka komunikacija, ETHERNET, 
MODBUS, korisnička maska, VPN pristup. 
 
 
1 UVOD 
 
Porast proizvodnje električne energije je posledica tehnološkog napretka i porasta životnog standarda. 
Tržište električne energije, sa oba svoja aspekta ponude i potražnje, neminovno zahteva visok nivo 
pouzdanosti u sva tri svoja segmenta: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije. 
Termoelektrane Nikola Tesla (TENT) su najveći proizvođač električne energije u Srbiji i jedan od 
značajnihjih u ovom delu Evrope. Sledeći rečeno, pouzdanost železničkog transporta, kojim se obavlja 
doprema uglja u TENT, takođe treba da bude na visokom nivou da bi se izbegli problemi, kako sa 

                                                
∗ Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd, Srbija 
s_milic@yahoo.com 

IT KONCEPCIJA SISTEMA ZA DETEKCIJU KVARA ŽELEZNIČKIH VAGONA 

SAŠA D. MILIĆ∗, DEJAN S. MISOVIĆ, NIKOLA M. MILADINOVIĆ, 
ALEKSANDAR D. ŽIGIĆ 

ELETROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA 

BEOGRAD 

SRBIJA 

 
R D2 11 

 



 2

akumulacijom, tako i sa samom proizvodnjom. Svaki vanredni događaj u železničkom transportu 
TENT-a bi prekinuo dotok uglja u termoelektrane, a samim tim bi bila ugrožena i proizvodnja 
električne energije. Radi ilustracije značaja pouzdanosti transporta uglja u TENT-u dovoljno je 
napomenuti da je godišnji prevoz uglja veći od 20.000.000 tona. 
Čest problem u železnici predstavlja neblagovremeno evidentiranje dotrajalosti osovinskih ležajeva 
teretnih kola. Ukoliko se na vreme ne otkrije defekt ležaja, vrlo čest rezultat ovih destruktivnih 
procesa može biti izletanje teretnih kola iz šina. 
 
U cilju rešenja ovog problema, pre nekoliko godina je razvijen sistem prve generacije daljinskog 
nadzora za merenje i monitoring temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola u pokretu [1]. Osnovni 
princip merenja temperature i detekcije pregrejanosti osovinskog ležaja teretnih kola se bazira na 
beskontaktnom merenju IC zračenja poklopca osovinskog ležaja dok kompozicija teretnih kola prolazi 
pored mernog mesta [2]. Da bi se obezbedila visoka pouzdanost železničkog transporta uglja, 
postavljena su tri ovakva sistema na kritičnim lokacijama: TENT-A, TENT-B i Vreoci. Sva tri sistema 
rade besprekidno i autonomno i komuniciraju sa jednim nadzornim mestom na kome se nalazi server 
sa centralnom bazom podataka. 
 
U ovom radu je detaljno prikazana razvijena IT koncepcija i softverska i hardverska rešenja sistema 
druge generacije daljinskog nadzora (SDNM) za merenje i monitoring temperatura osovinskih 
ležajeva teretnih kola u pokretu koji je instaliran u TENT-A. Ovaj sistem je tako postao deo pomenute 
mreže mernih sistema koja pokriva tri pomenute lokacije. Hardverska unapređenja se ogledaju u 
razvoju i primeni mernih, upravljačkih i kontrolnih jedinica na bazi mikroprocesora nove generacije i 
primeni industrijskih račinara sa panelima osetljivim na dodir radi olakšanog rada operatora.  
Razvijena je i realizovana potpuno nova IT koncepcija koja je delimično zamenila staru koncepciju 
koja se bazirala na GPRS komunikaciji između umreženih sistema sa specifičnim protokolom. 
Modernizacijom preostala dva merna sistema (TENT-B i Vreoci) će se u celosti preći na novu IT 
koncepciju. 
 
2 MERNA METODOLOGIJA I TEHNIČKI ASPEKT SISTEMA DALJINSKOG NADZORA 

(SDNM) 
 
Umreženi sistemi za daljinski nadzor i merenje temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola (vagona) 
za prevoz uglja pokrivaju tri kritične lokacije (TENT-A, TENT-B i Vreoci) na lokalnoj pruzi TENT-a 
koja služi samo za dopremu uglja u dve termolektrane TENT-A i TENT-B (Slika 1).  Uloga ovih 
sistema je da na pouzdan i efikasan nacin i za kratko vreme obrade, prikažu i arhiviraju podatke o 
izmerenim temperaturama pojedinačnih ležajeva svih železničkih kompozicija koje prevoze ugalj. 
 
Merenje temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola se odvija automatski beskontaktno dok se 
železnička kompozicija kreće kroz vidno polje mernog sistema koji je postavljen pored pruge. 
Koncepcija mernog sistema se bazira na infracrvenom (IC) [3], [4]  merenju apsolutne i relativne 
temperature poklopca osovinskog ležaja teretnih kola u pokretu (od 1 km/h do 40 km/h) u uslovima 
velike promene ambijentalne temperature (od -40 °C do 70 °C), velikih elektromagnetnih smetnji, 
vibracija, prašine pored pruge i svih vremenskih uslova. Osnova sistema za merenje je beskontaktni 
infracrveni senzor  temperature (MCT tipa) smešten u posebno razvijen optički objektiv beskonačno-
konačnog konjugovanog tipa sa silicijumskim sočivima [5]. Realna merenja temperatura se mogu 
odvijati samo u pokretu teretnih kola, jer u slučaju zaustavljanja momentalno počinje proces hlađenja. 
Merni sistem vrši merenje temperatura ležajeva u opsegu od 40 °C do 125 °C, tačnost merenja je 
±2 °C. Na slici 2 je dat prostorni raspored sistema, a na slici 3 merno mesto pored pruge. 
 
Jednosmerna šinska pedala je iskorišćena kao senzor za najavu voza i početak mernog ciklusa, koji 
traje sve dok voz prolazi kroz merno mesto (između optičkih mernih podsistema – slika 3a). Magnetni 
senzori služe da definišu poziciju točka u prostornoj zoni merenja ispred objektiva na mernom mestu i 
postavljeni su tako da se po jedan njihov zajednički kraj nalazi u ravni sa optičkom osom optičkih 
objektiva (slika 3a). Na slici 3b su prikazani merni i procesorski sklopovi, optički objektiv sa optičkim 
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modulatorom i UKT digitalni radio modem Guardian za prenos izmerenih vrednosti i komunikaciju sa 
alarmnim mestom. UKT antena se nalazi na pomoćnoj zgradi pored mernog mesta (slika 2). 
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Slika 1. - Struktura umreženih sistema daljnskog nadzora 
 

 

 
Slika 2 Prostorni raspored delova sistema daljinskog nadzora  

 

 
 

a) spoljašnji izgled mernih podsistema 

 
 

b) unutrašnji izgled mernog podsistema 
 

Slika 3 Merni deo sistema daljninskog nadzora druge generacije 
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3 IT KONCEPCIJA I STRUKTURA SDNM-A 
 
Postojeći merni sistemi za detekciju pregrejanih ležajeva u TENT-u su se pokazali veoma korisni u 
toku svoje višegodišnje eksploatacije jer su detektovali i alarmirali svaki pregrejan ležaj. Na ovaj 
način su uspešno sprečene potencijalne havarija u vidu pucanja točkova i osovinskih slogova i 
iskliznuća vagona iz šina. Ubrzani razvoj snažnih mikroprocesora i IC senzora i napredak IT sektora u 
oblasti telekomunikacija i softverskih alata su pružili priliku za suštinsko unapređenje postojećih 
mernih sistema.  
 
S obzirom na prostornu razuđenost sistema, njegova aplikativna struktura je podeljena u tri dela: 
merno mesto, alarmno mesto i nadzorno mesto (Slika 4). 

 

 
 

Slika 4 Aplikativna struktura sistema 
 
Komunikaciona struktura sistema je prikazana na slici 5. Bežična komunikacija point to point između 
mernog i alarmnog mesta je ostvarena pomoću UKT digitalnog radio modema (Gardian), a 
komunikacioni protokol je MODBUS. Komunikacija između alarmnog i nadzornog mesta je ostvarena 
putem ETHERNET-a optičkom računarskom mrežom. 

 

 
 

Slika 5 Komunikaciona struktura sistema 
 
Za potrebe udaljenog pristupa i pregleda podataka (vremena prolaska vozova, dužine vozova, 
izmerene vrednosti temperatura pojedinih kompozicija...) se koristi VPN pristup [6]. Korisnička 
maska GUI  (Slika 7) i baza podataka su realizovani sa ciljem brzog i jednostavnog pregleda 
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izmerenih vrednosti, njihovog arhiviranja i pregleda istorije merenja sa ciljem praćenja tendencije 
porasta temperatura. 
U kreiranju mernih algoritama i softverskih rešenja svih nivoa, inicijalno se polazilo od vremenskih 
intervala u kojima su definisana očekivanja pojedinih pojava. Veliku teškoću u realizaciji merenja i 
prenosa podataka su predstavljale stohastičke prirode vremena nailaska voza, njegove brzine i dužine 
kompozicije. Na nivou kontrolera, razvijeni su programi čiji rad u realnom vremenu omogućava 
izvršenje većeg broja funkcija mernog dela sistema: obradu signala sa većeg broja senzora, merenje 
temperatura, komunikaciju između dva merna mesta, upravljenje radio modemima, obradu i prenos 
podataka na alarmno mesto. Program je pisan kao jedna celina sa većim brojem modula koji su u 
funkciji u zavisnosti od kontrolera i njegove uloge u projektovanom sistemu [7]. 

 
3 PROGRAMSKA STRUKTURA SDNM-A 
 
Program mernog mesta je napisan u programskom jeziku “C” i izvršava se na mikrokontrolerima 
Stellaris LM3S9B95 firme Texas Instruments [8]. Tok programa počinje inicijalizacijom svih 
globalnih promenljivih, korišćenih periferija, tajmera i spoljašnjih prekida. Nakon inicijalizacije, 
program je spreman za merenje koje počinje najavom voza posle koje sledi priprema merenja koja 
obuhvata pokretanje klapne u poziciju za merenje temperature osovina što se proverava očitavanjem 
odgovarajućih statusnih signala. Ako je najava lažna vočdog tajmer će posle vremena od 20sec 
reinicijalizovati mikrokontroler. Ako voz naiđe, deo programa za detekciju pozicije točka će 
naizmenično detektovati u prekidnim rutinama start i stop signale sa magnetnih senzora (koji definišu 
vremenski merni ciklus za svaki ležaj posebno) i izračunati izmerene temperature ležajeva dobijene sa 
AD konvertora IC sklopa. Kada prođe 15sec od poslednje detekcije bilo starta ili stopa, program 
zaključuje da je voz prošao nastavlja sa obradom izmerenih vrednosti temperature, postavlja 
odgovarajuće statuse koji opisuju dobijene rezultate, kao i stanje samog uređaja. U okviru obrade 
izmerenih vrednosti, obe strane uzimaju u obzir popravku koja se dobija na osnovu merenja 
temperature crnog tela u delu gde se računaju konačne vrednosti temperatura ležajeva. Kao i pri 
merenju temperatura ležajeva, deo programa za merenje temperature klapne pokreće klapnu u poziciju 
za merenje crnog tela što se takođe proverava očitavanjem odgovarajućih statusnih signala. Crno telo 
predstavlja sekundarni merni etalon u mernom postupku pomoću kojeg IC sklop vrši automatsku 
autokalibraciju pre svakog mernog ciklusa. Struktura softvera na alarmnom mestu (na industrijskom 
računaru) i na nadzornom mestu (na serveru) je slična i se sastoji iz: servisne aplikacije, klijentske 
aplikacije i baze podataka. Softverska struktura je ista i na alarmnom i na nadzornom mestu. Servisna 
aplikacija radi u pozadini i nevidljiva je za korisnika. Startuje se pri pokretanju operativnog sistema. 
Njena glavna uloga je da komunicira (razmenjuje podatke) i upisuje podatke u bazu podataka [9]. 
Servisna aplikacija na alarmnom mestu komunicira sa mernim mestom i upisuje podatke u bazu 
podataka. Servisna aplikacija na nadzornom mestu komunicira sa bazom podataka na alarmnom mestu 
i upisuje podatke u lokalnu bazu podataka. Tako se postiže da su baze podataka na alarmnom i na 
nadzornom mestu potpuno iste. Klijentska aplikacija na nadzornom mestu služi za prikaz, 
pretraživanje i analizu rezultata merenja. Servisna aplikacija sa nadzornog mesta u TENT-A vrši 
očitavanje baze podataka (Slika 6) sa alarmnog mesta i vrši upisivanje u centralnu bazu. Baze 
podataka na nadzornom i alarmnom mestu su iste. Razlika postoji u načinu pristupa podacima. 
 
Klasa MerosMaster je osnovna (generalizovana) klasa. Primerci (objekti) ove klase obezbeđuju 
očitavanje merenja koja se nalaze na udaljenom mestu tj.: 

• mernom mestu u slučaju očitavanja sa alarmnog mesta i 
• alarmnom mestu u slučaju očitavanja sa nadzornog mesta. 

 
Objekti tipa MerosMaster vrše stalno skeniranje ili očitavanje slave-ova na svakih 100 msec. Na 
svakih 100 msec poziva se metoda objekta ReadNewEvent() u kojoj se vrši očitavanje. U slučaju da se 
dogodio novi događaj (javljanje mernog mesta ili prolazak voza), nakon uspešnog očitavanja vrši se 
upisivanje u bazu podataka pozivom metode WriteEvent(). 
 
Klasa MerosMaster_ModbusRTUSlave je izvedena (specijalizovana) klasa iz osnovne klase 
MerosMaster. U ovoj klasi je redefinisana metoda ReadNewEvent() na takav način da se njenim 
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pozivom omogućava očitavanje MODBUS memorijske mape implementirane u mernom uređaju koji 
se nalazi na mernom mestu. Očitavanje memorijske mape i novog događaja koji se u njoj nalazi se vrši 
ukoliko je pristigla trigerska poruka od mernog uređaja. 
 
MerosMaster (DataBase) funkcijom se sa nadzornog mesta obezbeđuje očitavanje baze podataka koja 
se nalazi na alarmnom mestu. Baza na alarmnom mestu se tretira kao fiktivno merno mesto. 
 
Klasa MerosMaster_DataBase je izvedena (specijalizovana) klasa iz osnovne klase MerosMaster. U 
ovoj klasi je redefinisana metoda ReadNewEvent() na takav način da se njenim pozivom omogućava 
očitavanje novo upisanog događaja u izvorišnoj bazi koja se nalazi na alarmnom mestu. 
 

 
 

Slika 6 Klase pomoću kojih se realizuje očitavanje podataka 
 
5 REZULTATI IZ REALNE EKSPLOATACIJE 
 
Sistem druge generacije za daljinski nadzor i merenje temperatura osovinskih ležajeva teretnih kola 
(vagona) za prevoz uglja je u eksploataciji već više od 6 meseci. U tom periodu je sistem alarmirao 
više slučajeva pregrejanih osovina i time sprečio potencijalne havarije. Na slici 7 je prikazan 
korisnički interfejs sa realnim rezultatima. Glavni prozor korisničkog interfejsa prikazuje apsolutne 
temperature svih osovinskih ležajeva obe strane svakog vagona jedne železničke kompozicije. Na slici 
se vidi da su rezultati grafički prikazani plavom bojom što znači da su u okviru regularnih 
temperatura. Crvenom bojom je obeležen pregrejan ležaj, broj osovine kojoj pripada i temperatura. 

 

 
 

Slika 7 Glavni prozor korisničkog interfejsa – pregrejan ležaj osovine br.12 na desnoj strani voza 
T=74°C. 
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6 ZAKLJUČAK 
 
U radu su prikazani detaljna IT koncepcija i softverska i hardverska rešenja sistema daljinskog 
nadzora (SDNM) druge generacije za merenje i monitoring temperatura osovinskih ležajeva teretnih 
kola u pokretu koji je instaliran u TENT-A. Ovaj sistem je deo umreženih sistema koji pokrivaju tri 
kritične lokacije pruge (TENT-A, TENT-B i Vreoci) koja služi za dopremu uglja železnicom na 
TENT. Temperature ležajeva se mere beskontaktno u toku prolaska voza, infracrvenim (IC) 
sofisticiranim mernim podsistemima koji se nalaze u okviru mernih mesta pored pruge. Izmereni 
podaci se, posle obrade u mikroprocesorskim sklopovima, UKT radio modemom šalju na udaljeno 
alarmno mesto u okviru koga se generiše eventualan alarmni signal i vrši prikaz izmerenih temperatura 
na ekranu indsutrijskog računara. Zatim se podaci prosleđuju prema zajedničkom nadzornom mestu. 
Na nadzornom mestu, u upravnoj zgradi železničkog transporta, se nalazi serverski računar sa bazom 
podataka i korisničkim interfejsom za prikaz, obradu i analizu izmerenih vrednosti temperatura. 
 
S obzirom na prostornu razuđenost SDNM-a, njegova aplikativna struktura je podeljena u tri dela: 
merno mesto, alarmno mesto i nadzorno mesto. Težište rada je stvaljeno na prikaz komunikacione 
strukture i prateća softverska rešenja modernizovanog sistema. Softverska struktura se sastoji iz: 
servisne aplikacije, klijentske aplikacije i baze podataka. Servisna aplikacija sa nadzornog mesta u 
TENT-A vrši očitavanje baze podataka sa alarmnog mesta i vrši upisivanje u centralnu bazu. 
Klijentska aplikacija na nadzornom mestu služi za prikaz, pretraživanje i analizu rezultata merenja. 
Komunikacija point to point između mernog i alarmnog mesta je ostvarena pomoću UKT digitalnog 
radio modema (Gardian), a komunikacioni protokol je MODBUS. Komunikacija između alarmnog i 
nadzornog mesta je ostvarena putem ETHERNET-a optičkom računarskom mrežom. Za potrebe 
udaljenog pristupa i pregleda podataka (vremena prolaska vozova, dužine vozova, izmerene vrednosti 
temperatura pojedinih kompozicija...) se koristi VPN pristup. Korisnička maska GUI i baza podataka 
su realizovani sa ciljem brzog i jednostavnog pregleda izmerenih vrednosti, njihovog arhiviranja i 
pregleda istorije merenja sa ciljem praćenja tendencije porasta temperatura. 
 
Rezultati prikazani u radu su dobijeni iz realne eksploatacije mernog sistema. Sistem druge generacije 
ima više programskih alata instaliranih na serverskom računaru pomoću kojih je moguće detaljno 
pratiti rezultate i vršiti njihvu detaljnu analizu. Tendencija je da se svi postojeći sistemi zamene 
prikazanim inoviranim sistemom druge generacije da bi se podigla pouzdanost kako rada cele mreže 
mernih sistema tako i prevoza uglja u celini. 
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Rad je nastao u okviru projekta TR 33024, „Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i 
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IT CONCEPT OF FAULT DETECTION SYSTEM FOR RAILWAY CARS 
 

 
SERBIA 

 
Abstract — Production of electricacal power in thermal power plants Nikola Tesla directly 

depends on the rail transport of coal. A common cause of derailment of rail transport are 
wheelset defects caused by overheated axle bearings.  

This paper presents a modernized system (second generation) of remote temperature 
monitoring of axle bearings in motion. With regard to spatial distribution of the system, its 
applicative structure is divided into three parts: measuring point, alarm location and monitoring 
location. The focus of this paper is put on presenting the communication structures and 
associated software solutions of the modernized system. The software structure consists of: 
service application, client application and database. 

 The point-to-point communication between the measuring point and the alarm location is 
achieved by using VHF digital radio modem, while the communication protocol is MODBUS. 
The communication between the alarm and supervising locations is implemented using 
ETHERNET. For the purpose of the remote access VPN access isused. Graphic user interface 
(GUI) and the database are implemented with a view of getting fast and simple review of 
measured values, their archiving and the overview of measurement history.  
 
Key words —Remote monitoring system, VHF point-to-point communication, ETHERNET, 
MODBUS, graphics user interface (GUI), VPN access. 
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zračenje, samo su neki od efekata staklene bašte, ozonskih rupa i kiselih kiša. Ove efekte direktno 
prouzrokuju otpadni gasovi sagorevanja uglja i naftnih derivata. Stoga je zaštita životne sredine, a 
pre svega kontrola i smanjenje emisije štetnih materija, važna je za buduće naraštaje. Veliki 
zagađivači, kao što su termoelektrane, imaju posebnu odgovornost da prate uticaj i da, ukoliko je to 
moguće, smanje koncentracije štetnih materija, koje se izbacuju u vazduh iz njihovih postrojenja. 

Iako su već sredinom devetnaestog veka bile vidljive posledice zagađivanja sagorevanjem 
uglja, prvenstveno na vegetaciji i zgradama, do sredine dvadesetog veka samo se sporadično, 
uglavnom u razvijenim industrijskim zemljama, vodilo računa o kvalitetu vazduha. U ovim 
zemljama uvedene su strože kontrole pri izgradnji industrijskih objekata i emisiji gasova iz 
industrijskih postrojenja, ali se nije obraćala pažnja na štetno dejstvo fosilnih goriva kao izvora za 
zagrevanje domaćinstava. Nakon nekoliko incidenata (Los Anđeles 1940. i Donora 1948. u SAD i 
London VB, 1952.), doneto je niz akata i zakona o oštrijoj kontroli i praćenju zagađenosti vazduha 
u ovim zemljama, a počela su i ozbiljna istraživanja uticaja sagorevanja fosilnih goriva i na 
globalnom nivou. Ova istraživanja su se dalje proširila i na druge otpadne materije, koje se emituju 
u atmosferu, izbacuju u reke i mora, odlažu i spaljuju na zemlji i dovela su do svesti o potrebi 
zaštite životne sredine na globalnom nivou.  

2 Kriterijumi, standardi i izračunavanja 
 Vlada utvrđuje kriterijume za određivanje broja i rasporeda: 

- mernih mesta, 
- mreže mernih mesta, 
- obima i učestalosti merenja, 
- klasifikacije pojava koje se prate, 
- metodologije rada i indikatora zagađenja životne sredine 
- rokova i načina dostavljanja podataka. 

Navedeni kriterijumi obuhvaćeni su “Zakonom o zaštiti vazduha” (Sl.gl.RS broj 36/09 i 
10/13), “Uredbom o merenjima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 
zagađenja” (Sl.gl. RS broj 5/16) i  “Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija 
u vazduh iz postrojenja za sagorevanje” (Sl.gl.RS 6/16). 

Za merenje parametara stanja otpadnih gasova i emisije zagađujućih materija prilikom 
provere ispravnosti uređaja za kontinualno merenje emisije primenjuju se standardne referentne 
metode merenja u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14181. Ovaj standard opisuje procedure 
za osiguranje kvaliteta,  neophodne  da bi se osiguralo da AMS – Automated Measuring System 
(poznat i kao CEMS – Continious Emissions Measuring System) može da zadovolji uslove merne 
nesigurnosti u skladu sa važećim evropskim direktivama (WID – Waste Incineration Directive, 
LCPD – Large Combustion Plant Directive). 

U našem slučaju, Termoelektrane Kostolac A, blok A2, potrebno je pratiti sledeće parametre:  
temperaturu (t), pritisak (p), brzinu gasa (v), zapreminske koncentracije kiseonika i masene 
koncentracije prašine, sumpor-dioksida (SO2), azotnih oksida (NOx), ugljen-dioksida (CO2), itd.  

Cilj je praćenje masenih protoka (Q) emitovanih čestica prašine, sumpor-dioksida i azotnih 
oksida u toku vremena i poređenje njihovih masenih koncentracija (γg) sa graničnim vrednostima 
emisije. Granična vrednost emisije (GVE) je najveća dozvoljena količina zagađujuće materije 
sadržana u otpadnim gasovima koja može biti emitovana u vazduh iz postrojenja za sagorevanje u 
određenom periodu. U našem slučaju, gde se merenja vrše kontinualno, od značaja je polusatni 
prosek i on se utvrđuje na svakih 30 minuta na osnovu rezultata merenja. Dalje se na osnovu 
polustanog proseka utvrđuje dnevni prosek u odnosu na dnevno radno vreme.  

Granične vrednosti zagađujućih materija date su “Uredbom o graničnim vrednostima emisije 
zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim iz postrojenja za 
sagorevanje” (Sl. gl. RS, broj 6/16) i “Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 
stacionarnih izvora zagađivanja” (Sl. gl. RS, broj 5/16).  



2.1 Jednačina stanja idealnog emitovanog gasa 
Da bi se dobili stehiometrijski udeli raznih zagađujućih materija u emitovanom gasu, 

rezultati merenja se svode na suvi gas, pod standardnim, ili normalnim uslovima (N.U.) pritiska i 
temperature. Zatim se izmerene masene koncentracije posmatranih zagađujućih materija 
preračunavaju na referentni udeo kiseonika u otpadnom gasu (za termoelektrane 6%), a kao rezultat 
se dobijaju masene koncentracije, koje se upoređuju sa graničnim vrednostima. Suvi gas predstavlja 
zapreminu emitovanog gasa bez uticaja vlage, dok N.U., podrazumevaju temperaturu mržnjenja 
vode 0 °C (273 K) i pritisak na nivou mora 1013 mbar. Emitovani gas se posmatra kao idealan, tako 
da važi jednačina stanja idealnog gasa: 
 nRTpV   (1) 

n – broj molova gasa  
R – univerzalna gasna konstanta (8,1345 J/molK) 
V – zapremina gasa [m3] 

Masena koncentracija (γ) data je kao odnos mase pojedinog gasa ili praškastih materija (me) 
i zapremine gasa (V): 
 

V

me , (2) 

Trenutna vrednost zapreminskog protoka gasa (q) dobija se kao promena zapremine gasa u 
jedinici vremena. Kako je dimni kanal konstantnog preseka, promena zapremine je samo duž 
vertikale dimnjaka (z). Zapreminski protok je tada proizvod brzine gasa (v) i poprečnog preseka 
dimnjaka (S): 
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Maseni protok se dobija množenjem zapreminskog protoka sa masenom koncentracijom: 
 SvQSvqqQ   i , (4) 

2.2 Izračunavanje vlažnosti i preračunavanje na suvi gas 
Zapremina suvog gasa (Vs) se dobija kada se od ukupne zapremine oduzme vlažni deo gasa,  
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, gde je h – vlažnost [%] (5) 

a sama vlažnost emitovanog gasa dobija se na osnovu zapreminskih koncentracija suvog (ΦO2s) i 
vlažnog (ΦΟ2v) kiseonika: 
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Ako se koeficijentom vlažnosti obeleži 
hh 


100

100 , onda iz jednačina (2) i (5) za masenu 

koncentraciju materije u suvom emitujućem gasu (γs) i zapreminu suvog gasa (Vs) možemo napisati: 
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2.3 Preračunavanje na normalne uslove (N.U.) 
Preračunavanje na N.U. sledi iz uslova ravnoteže jedačine stanja idealnih gasova (1) i 

zamenom vrednosti za pritiska i temperature za N.U. (pN, TN, VN): 
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Koeficijenti za N.U. za temperaturu i pritisak su ,i
p

p
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N
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koeficijenata u jednačinu (8) dobijamo: 
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a za suvi gas pri N.U., prema jednačini (7) i zamenom VN iz (9), dobija se: 
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2.4 Preračunavanje na referentni kiseonik 
Udeo kiseonika u atmosferi je 21%, a za referentni udeo kiseonika kod starijih postrojenja za 

sagorevanje uzima se 6% (ΦΟref). Slično kao u prethodnim tačkama polazi se od odnosa zapremina 
koncentracija kiseonika u emitujućem gasu (ΦΟ) i referentne koncentracije: 
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Konačno masena koncentracija suvog gasa pod N.U., svedenog na referentni kiseonik je: 
  pTsOg   (12) 

Za svaki od merenih koncentracija gasova i praškastih materija pomoću jednačine (12) 
dobijaju se masene koncentracije, koje se porede sa graničnim vrednostima koncentracija iz 
„Uredbe o graničnim vrednostima“ [2]. 

2.5 Izračunavanje protoka emitujućeg gasa 
U TE Kostolac A dimni kanal je kružnog oblika, spoljnjeg prečnika 7,381m i debljne 

izolacije 0,4m, pa je površina poprečnog preseka: 
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Zamenom u (3) i (4), i uz, eventualno, dovođenje na druge merne jedinice dobijaju se zapreminski i 
maseni protoci. 
 

3 Merna oprema,  akvizicija podataka, obrada  
 Podaci o bloku A2, “TE Kostolac A”: 

Instalisana snaga 210 МW 
Gorivo Niskokalorični lignit 
Temperatura gasa 200 oC 
Pritisak gasa  800 -1200 hPa (absolute) 
Ambijentalna temperatura -30 до +50 oC  
Prečnik dimnjaka 7,381 m 
Debljina zida 400 mm 
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4.2 Dnevni izveštaj 
Dnevni izveštaj se prikazuje u tabelarnoj formi polusatnih intervala (Slika 6). Ako je 

polusatni interval izveštaja nevalidan, onda su i sva druga merenja nevalidna za taj interval, a  

Slika 6. Dnevni izveštaj 
njihove vrednosti ne ulaze u izračunavanje sume, srednje vrednosti, maksimuma, itd., na nivou 
dana. 

Ukoliko je polusatni interval validan, prikazuju se vrednosti za sva ostala merenja, a ukoliko 
se konstatuje nevalidnost, greška, ili prekoračenje granica pojedinog merenja, onda se uz vrednost 
merenja dodaje odgovarajući marker, kako bi se znalo o kojoj vrsti greške je reč.  

Kod kontinulanih merenja emisije iz starih velikih postrojenja za sagorevanje smatra se da 
nema prekoračenja vrednosti emisije date u odgovarajućem propisu ako rezultati merenja za radne 
časove u toku jedne kalendarske godine pokazuju da: 

1) nijedna srednja mesečna vrednost ne prelazi granične vrednosti emisije 
2) 97% od svih 48-časovnih srednjih vrednosti ne prelazi 110% granične vrednosti emisije za 

SO2 i praškaste materije (Slika 6) 
3) 95% od svih 48-časovnih srednjih vrednosti ne prelazi 110% granične vrednosti za NOx. 

 

 
Slika 6. Godišnji 48-časovni izveštaj 

 
 
 
 
 
 
 



5 Zaključak 
Termoelektrane kao jedan od najvećih zagađivača vazduha i životne sredine imaju obavezu da 

obavljaju monitoring i  izveštavaju nadležne organe o emisijama gasova. Analiza rada sistema 
neophodna je za donošenje odluka o daljem radu i  upravljanju termoelektranom, eventualnoj 
zameni opreme, ulaganju u postrojenje za odsumporavanje itd., u cilju smanjenja zagađenja i boljeg 
i kvalitetnijeg života ljudi u okruženju. 

Cilj ovog izveštavanja je smanjenje emisije u narednim godinama. Takođe, sistem monitoringa, 
izveštavanja i provere emisije gasova sa efektom staklene bašte startovaće 2017.godine u Srbiji i to 
bi trebalo da obezbedi primenu sistema trgovanja emisijama. 

Do 2020. u Evropi bi trebalo da se 20% svih energetskih potreba zadovolji iz obnovljivih 
izvora (vetar, sunce i vodena snaga) a da se za dodatih 20% unapredi energetska efikasnost. 
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Abstract - There is a need for monitoring of emissions of gases, particularly for large polluters such 
as power plants, for better efficiency of environmental protection. Emissions of dust, carbon dioxide 
(CO2), sulfur dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NOx) are measured and compared with the 
permissible values, in accordance with the regulations of the European Union. The paper describes 
realization of the acquisition, processing, storage and display of relevant data. Through the 
measurement and telemetry station, the data is processed in a programmable logic controller (PLC 
RTU). Presentation of the current statuses archiving and reporting performs SCADA system. 
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Kratak sadržaj — Ključna komponenta gotovo svakog tehnološkog postupka, samim 

time i procesa proizvodnje i prenosa električne energije, predstavlja sistem koji nadzire 
proces i na osnovu toga omogućava preduzimanje odgovarajućih upravljačkih akcija 
kako bi proces funkcionisao željenim tokom. Unapređenje zaštitnih i upravljačkih 
funkcija je prvi korak u kreiranju pouzdanog sistema, koji se brzo oporavlja i pravilno 
reaguje na poremećaje i pri tome podržava optimalno  planiranje i  upravljanje. 
Zadatak automatike nije da zameni ručne procedure već da omogući sistemu da 
funkcioniše na potpuno nov način zahvaljujući velikom broju pouzdanih informacija 
koje se prikupljaju dovoljno brzo da učestvuju u donošenju odluka i izdavanju 
komandi. Savremeni pristup pri njihovom izvođenju zahteva vođenje računa o strukturi 
energetskog ali i komunikaciono-informacionog sistema zahvaljujući standardu IEC 
61850 koji predstavlja podlogu za implementaciju i dalji razvoj navedenih sistema. 

 
Ključne reči — IEC61850, komunikacija u elektroenergetskim postrojenjima, 
upravljanje, zaštita, SCADA.  
 
1 UVOD 
 
Praksa mnogih zemalja pokazuje da su gotovo sva postrojenja elektroenergetskog sistema, 
koja su izgrađena skorije, bazirana na arhitekturi koju propisuje standard IEC 61850. Takođe, 
postoji i tendecija da se starija postrojenja rekonstruišu u skladu sa istim zahtevima.  
 Prvobitni upravljački sistemi svodili su se na prikupljanje podataka i njihov prikaz preko 
panel metara, svetlosnih indikacija i sl. Samo upravljanje i kontrola je izvršavana preko 
fizičkog lica – operatora, koji je manuelno zadavao komande uz celodnevni nadzor 
malobrojnih informacija koje su dobijane iz procesa. Zasnivali su se na korišćenju 
elektromehaničkih releja i kontaktora i imali su mehaničke ili elektromehaničke blokade za 
                                                
∗ Aleksandar Marjanović, dipl. inž. el.., JP Elektromreža Srbija, Rovinjska 14, 11000 Beograd, 
aleksandar.marjanovic@ems.rs 

MODELOVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA I ZAŠTITE TIPIČNOG 
VISOKONAPONSKOG POSTROJENJA PREMA STANDARDU IEC61850 

Aleksandar Marjanović∗ 
JP “Elektromreža Srbije” 

Predrag Stefanov 
Elektrotehnički fakultet 
Univerzitet u Beogradu 

Beograd 

SRBIJA 

 
R D2 13 

 



 2

nedozvoljene operacije. Održavanje i eventualne rekonfiguracije ovakvog sistema bile su 
teško izvodljive zbog velike količine žica kojima su prenošeni potencijali. Simulacije 
korišćenjem realnih podataka nisu bile moguće a čuvana je minimalna količina podataka. 
Mane su, osim većih troškova održavanja i restauracije, složenost, niža opservabilnost i velika 
verovatnoća neželjenih delovanja. 
 Usled potreba za smanjenjem broja kvarova i trajanja prekida u napajanju, dalji razvoj 
elektroenergetskih sistema postavljao je zahteve za naprednijim upravljačkim sistemima. 
Računari visokih performansi, Ethernet mreža, TCP/IP protokol i „wide-area“ mreže velike 
brzine, našle su svoju primenu u oblasti zaštite i upravljanja. Povećanjem prenosnih 
kapaciteta komunikacionog sistema uz dodatno povećanje brzine prenosa informacija kao i 
procesorskih karakteristika uređaja unutar samog sistema, otvoren je put ka kreiranju velikog 
broja novih zaštitno-upravljačkih funkcija i algoritama unutar postrojenja. 
 
2 Standard za komunikacione mreže i sisteme za automatizaciju elektroenergetskih 

postrojenja – IEC 61850 
 

 Sve bržim napredkom tehnologija, javlja se potreba za unifikacijom protokola i standarda 
koji te tehnologije koriste. IEC 61850 predstavlja komunikacioni protokol za lokalne sisteme 
upravljanja ali je svojim razvojem i implementacijom uticao i na hardversku i na 
komunikacionu strukturu lokalnih SCADA sistema i dao smerove proizvođačima opreme za 
dalje tokove razvoja. Standard je modelovanjem postrojenja, odnosno primarne procesne 
opreme i sekundarnih uređaja i njihovih funkcija uveo stanične sisteme upravljanja u drugu 
dimenziju. Na taj način je postignuta standardizacija svih funkcija u postrojenjima i 
komunikacije između njih ali je i omogućena interoperabilnost uređaja različitih proizvođača. 
 IEC 61850 standard je inicijalno proklamovan 2003 godine. Finalna verzija je nastala 
fuzijom radova IEC tehničkog komiteta 57 i IEEE, EPRI i USI grupe koja je radila na UCA 
(Utility Communications Arhitecture) standardu. IEC 61850 obuhvata ali ne u potpunosti 
UCA2 standard. Narednih godina nakon donošenja standarda, tehnički komitet je sakupio 
dragocena znanja i iskustva iz prakse nakon čega je standard revidovan i objavljen u ediciji 2. 
 Glavni cilj formiranja standarda bilo je definisanje i kategorizacija komunikaciono-
informatičkog sistema u postrojenjima elektroenergetskog sistema. Dokument definiše 
različite aspekte staničnih komunikacionih mreža u deset poglavlja (Prilog 1.). 
 
2.1 Modelovanje informacija u postrojenju 
 

 Cilj IEC 61850 standarda se može objasniti i kao zadatak da projektuje komunikacioni 
sistem koji obezbeđuje interoperatibilnost funkcija koje se izvršavaju u prenosnim 
postrojenjima, a koje su rezidentne u fizičkim aparatima različitih proizvođača (pri tome 
zadovoljavaju iste funkcionalne i operativne zahteve). Za formiranje komunikacionog sistema 
najpre je neophodno definisati i predstaviti sve informacije unutar tog sistema kao i funkcije 
koje ih koriste. S tim u vezi, došlo se do razdvajanja i funkcija u jednom postrojenju na: 

1. kontrolu/upravljanje,  
2. nadzor, 
3. zaštitu, 
4. monitoring primarne opreme. 

 IEC 61850 razdvaja poznate funkcije uređaja u prenosnim postrojenjima na najmanje 
moguće funkcionalne celine pa potom definiše interfejse kojima im se pristupa. Funkcije se 
sastoje iz podfunkcija – logičkih čvorova (Logical Nodes - LN). Sa aspekta izvršenja funkcija 
u postrojenju, logički čvor predstavlja osnovnu ćeliju protokola. Njegovim definisanjem  
postignuto je jedinstveno predstavljanje svake operacije u stanici. LN-ovi su alocirani po 
fizičkim uređajima (Physical Device - PD), što znači da jedan LN može biti distribuiran u više 
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PD, ali isto tako i više LN-ova može biti sadržano u jednom uređaju. Oni  su međusobno 
povezani logičkim vezama (Logical Connections - LC) dok su PD-ovi povezani fizičkim 
vezama (Physical Connection - PC). 
 Sledeći zadatak protokola je da se tačno urede podaci koji su smešteni u LN, i to tako da se 
svaki LN jedinstveno predstavi, da pri komunikaciji ne dođe do zabune. Iz ovog malog opisa 
vidimo da je u pitanju vrlo složeno obavljanje funkcija, gde se pored vrednosti funkcija, 
uključuje i niz drugih parametara, među kojima je najznačajniji parametar starosti podatka, 
što stavlja telekomunikacionu mrežu pred iskušenje brzog prenosa podataka. LN-ovi su 
klasificirani na sledeći način: prvo je napravljeno osnovnih 13 klasa, gde je svaki dobio svoje 
slovo, i to je prvo slovo u njegovom nazivu. Prema njemu znamo kojoj klasi pripada određeni 
LN (Prilog 2). Sve u svemu na ovakav način jednoznačno je predstavljen 91 LN, odnosno 
definisana je 91 različita funkcija u postrojenju (edicijom 2 predviđeno je još dodatnih 
funkcija opisanih novim logičkim čvorovima). 
  LN je najmanji funkcijski objekat koji može da komunicira sa drugim fukcijskim 
objektima u mreži. Kada je na jednoznačan način definisana svaka funkcija, odnosno svaki 
LN, potrebno je dalje definisati i vrednosti funkcije. Zbog specifičnosti funkcija u 
postrojenjima, ove vrednosti sadrže više informacija i u protokolu su definisani kao objekti 
(Data Objects - DO), od kojih svaki ima svoje jedinstveno ime.  U njima su sadržani i 
definisani podaci bitni za njegovo funkcionisanje, a predstavljaju sve obavezne podatke, 
svojstva i ekstenzije potrebne za obradu određene funkcije. Na ovaj način svaki objekat u 
postrojenju predstavljen je na jedinstven način, čime se omogućuje sigurna komunikacija i 
sigurno izvršenje svih potrebnih  funkcija. Prema standardu, svaka informacija kao što je DO 
se predstavlja putanjom sa sledećom sintaksom: 
 

Logical Device (LD) / Logical Node (LN) / Data Object (DO) 
 

Iz svega navedenog zaključujemo da je model IEC 61850 virtuelni model koji je definisan 
jednoznačno za svaki element energetskog sistema.  
 
2.2 Interfejsi i servisi predviđeni standardom 

 

 Opisani informacioni model predviđa da se svaki uređaj (Inteligent Electronic Device - 
IED) može predstaviti na jednistven način, po tačno utvrđenoj strukturi. Sledeći korak u 
protokolu je komunikacija između IED-ova, koja je neophodna za funkcionisanje sistema. 
Podelom elemenata na procesni, stanični i nivo polja i definisanjem svih potrebnih interfejsa, 
kako u samoj stanici tako i prema kontrolnim centrima i drugim stanicama formira se 
hijerarhija za razmenu informacija. Sledeći korak navedeni apstraktni model podataka mapira 
prema IEC 61850-8-1 [7]  u komunikacijski okvir baziran na MMS-u, TCP/IP i Ethernetu.  
 ACSI (Abstract Communication Service Interface) je primarni interfejs u protokolu preko 
koga aplikacije razgovaraju sa serverom, a ACSI kanal komunikacije je važan deo veze 
između dva logička čvora LN. Prilikom formiranja standarda usvojen je objektno-orjentisani 
pristup dizajnu ACSI-a, koji je omogućio da se kompletno obuhvati hijerarhija i struktura 
informacija koja je prethodno opisana, sa dodatnim uslugama za svaku klasu u modelu. 
Značaj ovako formiranog modela leži u fizičkom ostvarenju funkcija u sistemu, dok sam 
model predstavlja skup protokola koji omogućuje da jedna mreža različitih uređaja uspešno 
funkcioniše u elektroenergetskom postrojenju.  

U modelu ACSI razlikujemo sledeće dve osnovne klasifikacije modela: 
1. ACSI osnovni informacioni modeli (ACSI basic information models) – specificiran u 4 
osnovne klase i 6 podklasa, po ugledu na apstraktni funkcionalni model; 
2. Specifikaciju modela servisa (information exchange service models). 
Sa aspekta komunikacije, u upotrebi se ističu dva interfejsa: model za komunikaciju 

između samih IED-ova (Generic Substation Event - GSE) odnosno tzv. horizontalna 
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komunikacija i model za izveštaje i logovanja (Report and Log Control block) odnosno tzv. 
vertikalna komunikacija. 
 
2.3 Komunikaciona infrastruktura 
 

 Jedan od ciljeva prilikom implementacije standarda IEC 61850 je smanjivanje žičanih veza 
između uređaja i opreme korišćenjem softverskih telegrama kroz LAN mrežu. Zbog toga 
izabrana topologija LAN mreže bitno utiče kako na pouzdanost rada sistema, tako i na cenu 
njegovog izvođenja i održavanja. 
 Povezivanjem uređaja u jednu zajedničku tačku formira se komunikaciona mreža tipa 
zvezda (star topology) i ona se koristi za povezivanje uređaja jednog polja. Kako je fizički 
nemoguće povezati pojedinačne uređaje direktno u jednu tačku, potreban je komunikacioni 
razvodnik. U Ethernet mrežama, korišćenje switch-a kao komunikacionog razvodnika je 
ustaljena praksa. Mreže ovog tipa se najčešće koriste u malim sistemima. Prednosti su visoke 
brzine prenosa, jednostavna struktura i mogućnost da se na jednostavan način proširuju. 
Takođe, kvar jednog od uređaja ne utiče na ostatak mreže. Veliku manu predstavlja činjenica 
da kvar razvodnika dovodi do pada celokupnog komunikacionog sistema. Konekcije se 
izvode UTP (Unshielded Twisted Pair) i STP (Shielded Twisted Pair) kablovima. 

Dalje uvezivanje u komunikacioni sistem postrojenja vrši se kombinacijom star-ring 
topologije (slika 1).  U ovakvom sistemu, informacija se prenosi od komunikatora do 
komunikatora dok ne stigne do svoje destinacije. Prednost ove strukture je što u svom 
jednostavnom obliku već poseduje određen nivo redundantnosti. Kao način konekcije, 
struktura prstena daje prednost konekciji pomoću optičkih vlakana (fiber-optic). 

  
 
 
3 Informacioni model tipičnog visokonaponskog dalekovodnog polja 
 

 Sistem upravljanja i zaštite dalekovodnog polja, kao i parametri podešenja uređaja relejne 
zaštite definišu se specifičnim tehničkim uputstvima. Uobičajena je praksa da se zaštita 
dalekovoda bazira na korišćenju dva glavna zaštitna uređaja kao i posebnog uređaja periferne 
jedinice polja u kome je implementirana prekostrujna, sabirnička i zaštita od otkaza 
prekidača. Pored sistema relejne zaštite, obavezan je uređaj upravljanja koji se koristi u svim 
poljima (dalekovodnim, transformatorskim, spojnim) - Bay Control Unit.  
 Osnovne zaštitne funkcije, neophodne za dalekovodno polje su distantna zaštita koja 
predstavlja osnovnu zaštitu dalekovoda (kod kraćih dalekovoda može se koristiti i podužna 
diferencijalna kao osnovna zaštita), usmerena zemljospojna zaštita, zaštita od uključenja na 
kvar, rezervna višestepena prekostrujna zaštita, zaštita od preopterećenja, blokada zaštite od 
njihanja snaga kao i pomoćne funkcije lokatora kvara i snimanja poremećaja u mreži. Prateće 

Slika 1. Kombinacija star-ring topologije 
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zaštitne funkcije su automatsko ponovno uključenje, kontrola isključnih krugova i slično.  
Kao što je već objašnjeno, sve navedene funkcije su rezidentne u mikroprocesorskim 
uređajima zaštite i upravljanja (IEDs). 

Informaciona struktura polja znatno je složenija od njegove jednopolne predstave. Bitno je 
naglasiti da se neki od prikazanih čvorova koriste u više instanci, zavisno od broja uređaja 
primarne opreme koje modeluju (XSWI, XCBR, CSWI, TCTR, TVTR, CPOW, RREC, 
RSYN, SIMG), broja IED-ova koji čine sekundarnu opremu polja (LPHD, LLN0, IHMI, 
IARC) ili pak od broja funkcija koje koriste odgovarajući blok (PTOC, PTOV, PDIS, GGIO). 
Za razliku od njih, ostali čvorovi se koriste jednom po polju (CILO, ZAXN, ZBAT, PTRC, 
RBRF, RFLO). Između logičkih čvorova se podaci konstantno razmenjuju dok uređaji u 
kojima su oni sadržani imaju čisto implementacionu ulogu. 
 Funkcije zaštite kao ulaze dobijaju struju i/ili napone iz logičkih čvorova koji predstavljaju 
strujne (TCTR) i naponske (TVTR) merne transformatore po fazi. Na izlazu zaštitne funkcije 
dobija se pobuda - start sa atributom Str i isključenje- trip sa atributom Op. Navedena dva 
data atributa se sa LN-a koji predstavlja tu funkciju (PDIS, PTOC, PTOV..) odvode u čvor 
PTRC (Protection Trip Conditioning) čija je uloga da korodinira pobudama i da zajednički 
nalog za isključenje prekidaču preko LN-a XCBR (slika 2). Sam algoritam zaštitne funkcije 
zavisi od proizvođača  opreme i sadržan je u logičkom čvoru. 
 

 
  
 Funkcije merenja se obavljaju preko nekoliko vrsta mernih logičkih čvorova u zavisnosti 
od vrste proračuna. LN MMXN se koristi za jednofazne veličine dok MMXU radi sa 
trofaznim vrednsotima. Ulazi u ove čvorove takođe predstavljaju modeli strujnog i naponskog 
mernog transformatora. 
 Upravljanje odnosno komandovanje od strane operatora se obavlja prosleđivanjem 
naređenja odgovarajućim logičkim čvorovima uz odgovarajuće provere. XSWI je logički čvor 
koji modeluje rasklopnu opremu bez mogućnosti prekidanja većih struja (rastavljače, noževe 
za uzemljenje) pa ih se u prikazanom polju nalazi ukupno 5, po jedan takav čvor za svaki od 
elemenata. XCBR ima jednu instancu jer su retke konfiguracije dalekovodnih polja u kojima 
se nalaze dva uređaja sa mogućnošću prekidanja struje kratkog spoja (prekidača). Za kontrolu 

Slika 2. Interakcija LN-ova vezanih za prekidač - XCBR 
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i upravljanje svakim od elemenata rasklopne opreme neophodna je po jedna instanca logičkog 
čvora CSWI, čiji je zadatak da izdaje kontrolne funkcije čvoru XSWI odnosno XCBR, i CILO 
koji proverava blokadne uslove (interlocking) pre prosleđivanja komande od operatera.  

Proces izdavanja komande za zatvaranje prekidača (XCBR) ima sledeći tok: Najpre 
operator izda komandu sa radne stranice preko IHMI logičkog čvora. Daljim prosleđivanjem 
komande, najpre funkcija CSWI proverava blokadne uslove od čvora CILO i uslove 
sinhronizma od čvora RSYN (ΔU, Δf, Δφ tokom definisanog vremenskog roka), a ukoliko se 
dobiju pozitivne vrednosti od bloka CILO i RSYN, komanda se prosleđuje reprezentaciji 
prekidača XCBR. Finalnu proveru uslova za rad (gustinu SF6 gasa, isključne krugove i sl) 
vrši XCBR i nakon toga izvršava komandu.  

 
  
 Funkcije monitoringa opreme u postrojenju igraju važnu ulogu u povećanju pouzdanosti i 
sprečavanju otkaza opreme. Obuhvataju praćenje ponašanja izolacinih medijuma, temperature 
i stvaranja luka kao posledica prenapona.Superviziju gasne izolacije obavlja LN SIMG koji 
prati gustinu gasa, npr. SF6 gasa u opremi ili u gasom izolovanom postrojenju (GIS). U 
slučaju da ne postoje direktna merenja pritiska (TPRS) i temperature (TTMP) gasa sa 
odgovarajućih čvorova, moguće je dodati proračunate vrednosti. U zavisnosti od rezultata 
funkcije supervizije moguće je generisati upozorenje, alarm i odgovarajuće isključenje. 

  
3.1 Upravljačke funkcije 
 

 Upravljačka jedinica polja (BCU) je povezana sa staničnim nivoom sa jedne strane dok je 
sa druge strane žičano vezana (bakarnim žicama) na rasklopnu opremu u procesu. U njoj se 
procesi, merenja i stanja iz polja prikupljaju pa se potom konvertuju u format podataka prema 
odgovarajućem modelu iz standarda. Stoga su logički čvorovi koji predstavljaju opremu 
(rasklopnu, merne i energetske  transformatore, razne vrste senzora) alocirani upravo u ovom 
uređaju. Upravljanje rasklopnom opremom se sastoji od onoliko instanci čvora CSWI koliko 
ima rasklopnih uređaja. Svaki od rasklopnih aparata ima ugrađene softverske blokade 
komandovanja pa je za svaki uređaj prisutan i čvor CILO koji provera blokadne uslove na 
nivou polja (slika 4). 

U prikazanom primeru, sa obzirom da je primarna oprema spregnuta žičanim bakarnim 
vezama, čvor CSWI obuhvata sve tri faze dok su čvorovi XCBR, XSWI i TVTR jednofazni. 
Ove provere mogu biti omogućene ili isključene odgovarajućim bitovima u telegramima 
kontrolnog servisa (premošćenje blokada, premošćenje sinhročeka) preko atributa 

Slika 3. Blok dijagram funkcija zaštite, merenja i upravljanja 



 7

RSYN.Rel.stVal = TRUE ili FALSE , CILO.EnaOpn.stVal = TRUE ili FALSE, 
CILO.EnaCls.stVal = TRUE ili FALSE. Funkcije monitoringa, SCBR (Circuit Breaker 
Supervision), SOPM (Supervision of operating mechanism) i SIMG (Supervision of Isolation 
Medium) mogu direktno blokirati čvor XCBR zbog lokalnog problema.  
 

  
  
 Funkcija provere blokadnih uslova (interlocking) treba da zabrani opasne operacije 
rasklopnih aparata koje mogu da dovedu do njihovog uništenja i povreda ljudi. Jednostavni 
primeri su uzemljivanje opreme pod naponom, stvaranje kratkih spojeva ili 
isključivanje/uključivanje polja rastavljačima. Predstavljena je logičkim čvorom CILO 
(jednim po uređaju priamrne opreme) i bazira se ili na povezivanju Boolean podataka svi 
relativnih LN-ova ili na algoritmu za detekciju topologije. Pozicije i blokade se najčešće 
razmenjuju horizontalnom komunikacijom - GOOSE porukama između polja. Blokadni 
uslovi i sinhronizam se uvek proveravaju u komandnoj sekvenci prikazanoj na slici 5. 
 

 

Slika 4. Upravljanje rasklopnom opremom na nivou polja 

Slika 5. Komandna sekvenca za uključenje prekidača 
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 Funkcija sinhročeka dozvoljava uključenje prekidača samo ako su amplituda, fazni ugao i 
frekvencija napona na oba kraja prekidača unutar predefinisanih granica u cilju sprečavanja 
većih tranzijentnih struja. Neophodno je merenja napona na oba kraja prekdiača - sa strane 
dalekovoda već je prisutan merni naponski transformator dok se podatak sa drugog kraja 
uzima sa mernog naponskog transformatora sabirnica.  
 
3.2 Zaštitne funkcije 
 
 Slično kao i kod upravljačkih funkcija, granični LNovi su alocirani unutar zaštitnih IED-
ova. Korišćenje dva glavna zaštitna uređaja (glavna zaštita 1 i glavna zaštita 2) znatno 
povećava pozdanost sistema ali zahteva dodatnu kooridnaciju pobuda i prorada njegovih 
funkcija jer oba uređaja deluju na isti prekidač (XCBR). Redundansom se postiže ne samo 
sprečavanje potencijalnih havarija usled kvara zaštitnog uređaja, već se omogućava i 
upotpunjavanje zaštitnih funkcija ukoliko uređaji 1 i 2 poseduju različite zaštitne algoritme i 
podešenja. Pri tome, zahteva se da budu potpuno nezavisne jedna od druge i zbog toga svaki 
uređaj ima svoje isključne krugove (postoji i varijanta prema kojoj oba uređaja daju nalog 
preko na oba isključna kruga).  
 

 
 
 
 Funkcija koja je predstavljena logičkim čvorom PDIS i aktivna je kada se admitansa, 
impedansa ili reaktansa kola poveća ili smanji ispod unapred podešene vrednosti. Promena u 
nekoj od navedenih vrednosti viđena od strane LN-a PDIS je posledica kvara. Impedantna 
karakteristika predstavlja zatvoreni set linija u kompleksnoj ravni. Doseg zona distantne 
zaštite je opisan impedantnom karakteristikom i obično ih ima 4 ili 5. Kako bi se čvoru PDIS 
predstavila zaštitna šema impedantne karakteristike on se povezuje sa LN-om PSCH 
(Protection Scheme) koji sadrži potpun skup podataka o impedantnoj karakteristici. 

Ulazi u funkciju PDIS su napon i struja sa logičkih čvorova koji predstavljaju merne 
transformatore - TVTR i TCTR. Algoritmi distantne zaštite, koji su sadržani u čvoru PDIS, 
razlikuju se od proizvođača do proizvođača. Generalno, funkcija poredi proračunate vrednosti 
iz napona i struje sa impedantnim karakteristikama sadržanim u LN-u PSCH. Ukoliko je neka 

Slika 6. Koordinacija isključenja - PTRC 
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od vrednosti unutar zone, dolazi do pobude funkcije. Izlazi se vode u čvor PTRC (Protection 
Trip Conditioning), kao što je već opisano, koji je spregnut sa predstavom prekidača - XCBR.  
 

  
 
 
4  Zaključak 

 

  Posmatran na duge staze, standard IEC 61850 predstavlja viziju naprednog sistema 
upravljanja postrojenjem i prenosa svih informacija kao digitalnih signala preko Ethernet 
mreže. Prikazani modeli treba da stave akcenat na unapređenje od ranije poznatih funkcija, 
povećanje opservabilnosti i kontrolabilnosti u samom procesu prenosa električne energije. U 
odnosu na zastarele upravljačke sisteme u elektroenergetskim postrojenjima, implementacija 
standarda IEC 61850 donosi velika unapređenja, prvenstveno kroz smanjenje troškova 
izvođenja i održavanja ali i znatno povećanje pouzdanosti sistema. Ipak, koncepti se razvijaju 
brže nego što se dokazuju u praksi, tako da je sa druge strane potreban veliki oprez prilikom 
uvođenja novih tehnologija u sisteme ključne za funkcionisanje postrojenja 
elektroenergetskog sistema. 
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Abstract — Key component of every technical process of producing and transmitting 
electrical energy is a control system. This system monitors processes and allows 
manipulation and control actions so the process continues in a optimal way. Upgrading 
protection and control functions is first step in creating reliable system which recovers 
fast after disturbances and reacts correctly on faults, but also supports optimal planning 
and operation. Goal is not only to replace manual procedures but also to allow system to 
operate in a new way thanks to a more advance functions based on data taken fast 
enough from process. Modern approach of engineering these systems takes in 
consideration complete architecture of substation, including communication and 
information structure based on IEC61850 which is base layer for implementing and 
developing such systems.  
Key words — IEC 61850, substation communication, substation control, protection, 
SCADA.
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PRILOG 1 - Poglavlja IEC 61850 standarda 
 

Sa aspekta sistema: 
Poglavlje 1: Uvod i pregled 

Poglavlje 2: Rečnik i skraćenice 
Poglavlje 3: Osnovni zahtevi 

Poglavlje 4: Projektni i sistemski menadžment 
Poglavlje 5: Komunikacioni zahtevi za modele funkcija i uređaja 

Konfiguracija: 
Poglavlje 6: Konfiguracioni jezik za stanične IED-ove 

Uvod u modelovanje: 
Poglavlje 7-1: Principi i modeli 

Informacioni modeli: 
Poglavlje 7-4: Kompatibilne klase LN i klase podataka 

Poglavlje 7-3: CDC – standardne klase podataka 
Metode razmene informacija: 

Poglavlje 7-2: ACSI – Virtuelni (apstraktni) komunikacioni servisni interfejs 
Mapiranje prema realnim komunikacionim mrežama (SCSM): 

Poglavlje 8-1: Mapiranje u MMS i ISO/IEC 8802-3 (Ethernet) 
Poglavlje 9-1: Sample vrednosti preko serijskog jednosmernog multidrop point to point linka (802.3) 

Poglavlje 9-2: Sample vrednosti preko ISO/IEC 8802-3 (Ethernet) 
Testiranje: 

Poglavlje 10: Testovi  
 

PRILOG 2 - Logički čvorovi podeljeni po grupama 
 

 Logička grupa (grupe funkcija) Simbol 
grupe 

Podklase 
LN 

Primeri LN: 

1 System Logical Nodes L 2  
2 Protection functions P 28 PDIS, PTOC, PSCH, PHAR, 

PDIF… 
3 Protection related functions R 10  
4 Supervisory control C 5 CSWI 
5 Generic References G 3  
6 Interfacing and Archiving I 4  
7 Automatic Control A 4  
8 Metering and Measurement M 8 MMXU, MMTR, MSQI, 

MDIF… 
9 Switchgear X 2 XCBR, XSWI 
10 Instrument Transformer T 2  
11 Power Transformer Y 4  
12 Further power system 

equipment 
Z 15  

13 Sensors S 4  
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1 UVOD 
 
Razvoj SCADA sistema iziskuje veliki broj mašina tj. računara, lako dostupnih, na 
kojima se razvijaju, testiraju i prilagođavaju SCADA aplikacije. Potrebno je 
implementirati sistem koji bi na optimalan način odgovarao potrebama velikog broja 
mašina za različite slučajeve primene. Što bi značilo, da je potrebno nabaviti velike 
količine hardvera kako bi se došlo do optimalnog rešenja, što je je smo po sebi 
skupo,a i vrlo ne praktično.Da bi se prevazišao ovakav problem, u radu ćemo 
analizirati virtuelizaciju hardverske platforme  u vidu „Cloud Computing“-a koja 
proširuje mogućnosti upravljanja razvojnim okruženjem. A kao softversko rešenje 
implementirana je  „OpenStack“ softverska platforma. OpenStack je projektovan 
fleksibilno, bez striktnih hardverskih i softverskih zahteva i sa mogućnošću lake 
integracije sa postojećim sistemima i tehnologijama. Možemo ga lako integrisati sa 
postojećom virtualizacionom tehnologijom koju koristimo. 
 
2 VIRTUELIZACIJA HARDVERA – “CLOUD COMPUTING 
 
Virtuelizacija hardvera  predstavlja osnovu za razvoj „cloud computing“-a koji se sve 
više primenjuje. Startovanjem  više virtuelnih mašina na serveru, ne samo da se 
štede sredstva koja bi bila potrebna za nabavku hardvera, već se i lako kreira više 
različitih razvojnih okruženja. Samim tim su resursi postojećeg servera bolje 
iskorišćeni, pa se postiže i ušteda u potrošnji električne energije usled smanjenja 
broja pokretanih mašina. Virtuelizacija omogućava veću fleksibilnost hardverske 
infrastrukture, čija izmena i unapređenja ne zahtevaju dodatne izmene već kreiranih 
virtuelnih mašina. Prilagođavanja emuliranog hardvera virtuelne mašine potrebama 
sistema koji se na njoj pokreće smanjuje rasipanje resursa tako što svaka pokrenuta 
virtualna mašina zauzima približno tačno onoliko resursa koliko joj treba. Povećanje 
potrebe virtuelnih sistema za resursima se jednostavno zadovoljava promenom 
konfiguracije. Ograničenja koja se javljaju usled dodavanja dodatnog sloja između 
operativnog sistema i hardvera se manifestuju sporijim pristupom deljenim resursima 
poput hard diska, mrežne karte ili samom procesoru. Izazov rešavanja ovih 
ograničenja je podstaknut značajnim prednostima virtuelizacije. Izbor virtuelizacione 
platforme i njena pravilna konfiguraciju omogućava minimiziranje ovakvih 
nedostataka. 
 
Cloud je računarski model, u kome je kompletna IT infrastruktura neke organizacije 
uključujući: računare, mrežne resurse, storage kapacitete i softver abstrahovana i 
izložena korisnicima u vidu internet servisa.Prema tipu servisa koji se koristi cloud 
mozemo podeliti na tri osnovne kategorije: 
 

• Infrastructure as a Service (IaaS),  
• Platform as a Service (PaaS) i  
• Software as a Service (SaaS). 

 
OpenStack je open-source softver  koji se koriste za upravljanje instancama u 
„cloud“-u, pružajući osnovu za kreiranje IaaS sistema. IaaS (Infrastructure as a 
Service), model pruža korišćenje virtaulnih mašina kao uslugu. Na serverima visokih 
performansi  se korišćenjem hipervizora pokreće odgovrajući broj virtuelnih mašina 
čije se performanse mogu definisati nezavisno od fizičkog hardvera. Ove virtuelne 
mašine je moguće povezivati i konfigurisati kao bilo koju fizičku mašinu. 
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3 OPENSTACK ARHITEKTURA 
 

OpenStack je modularne arhitekture i sastoji se od pet komponenti: 
 
              Nova – Compute Service 
              Swift – Storage Service 
              Glance – Imaging Service 
              Keystone – Identity Service 
              Horizon – UI Service 
 
 

 
1 OpenStack Arhitektura 
 

3.1 Nova – Compute Service 
 

Nova (Compute Service) servis je osnovni kontroler OpenStack Cloud-a. Predstavlja 
upravljačku platformu za kontrolu i upravljanje računarskim resursima, mrežom, 
autorizacijom, skalabilnošću.Nova nema ugrađenu virtualizacionu funkcionalnost, već 
se oslanja na libvirt API, koji je zadužen za komunikaciju sa virtualizacionim 
hipervizorom. Ona izlaže svoje funkcionalnosti putem web servis API-ja, koji su 
kompatibilni sa poznatim Amazon EC2 standardom. Osnovne funkcionalnosti koje 
Nova treba da obezbedi su: upravljanje životnim ciklusom instanci, upravljanje 
računarskim resursima, mrežom i autorizacijom, asinhrona komunikacija i 
virtualizacija (komunikacija sa postojećim hipervizorom korišćenjem libvirt API-ja). 
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Podržana su sledeća virtualizaciona rešenja: Xen, KVM, UML, Vmware vSphere i 
Hyper-V.Nova se sastoji od sledećih komponenti: 
 
• API Server obezbeđuje interakciju Cloud infrastukture sa svima ostalima. 

Korisnici cloud-a komuniciraju isključivo sa API Serverom, a komunkacija se 
dalje nastavlja prema komponenatama OpenStack infrastrukture Komunikacija 
van cloud-a se odvija  pozivanjem web servisa. 

• Message Queue, obezbeđuje internu OpenStack komunikaciju, oslanjajući se na 
AMQP (Advanced Message Queue Protocol). Nova radi asinhrono, što znači da 
kada stigne bilo kakav zahtev, on se izvršava negde u pozadini, odgovor se šalje  
tek po dobijanju odgovarajućeg call-back poziva, koji signalizira da je posao 
završen. Neophodan je asinhroni način rada zbog velikog broja zahteva, kojima 
je potrebno dosta vremena za izvršavanje,npr. upload-ovanje imidza,pokretanje 
instance i slično. 

• Compute Workers, se brinu o životnom ciklucu instanci, procesiraju zahteve koje 
dobijaju od Message Queue-a. U OpenStack okruženju implementiranom na 
Institutu Mihajlo Pupin imamo četiri „compute worker“ servera, koji  „compute 
worker“ server će se brinuti o kojoj instanci određuje se pomoću posebnog 
algoritma. 

• Network Controller je zadužen za mrežnu konfiguraciju, alokaciju IP adresa, 
konfigurisanje VLAN-ova, implementaciju sigurnosnih grupa i mrežna 
podešavanja računarskih instanci. 

• Volume Workers, služe za upravljanje LVM (Logical Volume Manager)  
instancama, za kreiranje, brisanje i pridruživanje kapaciteta instancama. 

 
Scheduler je servis koji raspoređuje pristigle API Server pozive ka odgovarajućim 
OpenStack komponentama. 
 
3.2 Glance - Imaging Service  
 
Glance se sastoji iz Glance-control i Glance-registry komponenti, a radi sa imidžima 
virtualnih mašina.  
 
3.3 Swift  - Storage Service  

 
Predstavlja virtualni storage prostor za čuvanje OpenStack objekata. Swift ima 
kapacitet za skladištenje velikog broja objekata distribuiranih na čvorovima. 
 
Swift se sastoji iz sledećih komponenti: 
 
• Swift Proxy Server, prima spoljne zahteve, locira entitet i rutira zahtev. Proxy 

predstavlja interaktivni segment između Swift-a i  korisnika. 
• Swift Object Server radi nad storage-om, služi za pronalaženje i brisanje 

objekata na lokalnom storage-u.  
• Swift Container Server sadrži listu objekata koji se nalaze u kontejneru, vodi 

evidenciju o broj objekata, kao i veličini koju zauzimaju, a lista se čuva kao 
SQLite fajl. 

• Swift Account Server sadrži listu kontejnera, kao što container server sadrži listu 
objekata u kontejneru. 
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Ring sadrži informaciju o fizičkoj lokaciji objekata unutar Swift-a, neki oblik virtualnog 
mapiranja objekata sa njihovom fizičkom lokacijom. 

 
3.4  Keystone - (OpenStack Identity Service) 

 
Keystone (OpenStack Identity Service) je modul zadužen  za autentifikaciju i 
autorizaciju OpenStack komponenti. Podržava autentifikacija korišćenjem korisničkog 
imena i lozinke, ili korišćenjem token-a. Keystone  se sastoji  iz sledećih servisa:  
 

• Token Servis se brine o autorizaciji već autentifikovanih korisnika. 
• Catalog Servis sadrži spisak servisa, koji su na raspolaganju korisnicima. 
• Policy Servis sadrži skup prava pristupa servisima, odnosno koji korisnici i 

grupe mogu koristiti neki servis i do kog nivoa. 
 

3.5  Horizon – OpenStack Dashboard 
 
Horizon je web interfejs za upravljanje i administraciju OpenStack-a. Možemo ga 
koristiti za: upravljanje instancama, kreiranje Swift kontejnera, upravljanje korisnicima 
i dodeljivanje korisničkih kvota, dodavanje odnosno brisanje kontejnera odnosno 
objekata itd. Kompletna OpenStack administracija i upravljanje se obezbeđuju 
korišćenjem Horizon web interfejsa. Takođe Horizon poseduje posebnu konzolu koja 
služi za uspostavljanje VNC konekcija ka instancama. 

 
4 HARDVERSKA i SOFTVERSKA INFRASTRUKTURA 

 
Za implementaciju OpenStack cloud-a potrebne su dobre performanse servera. 
Poželjno je koristiti server sa što više RAM-a, kako bi virtualne mašine mogle ne 
smetano da rade. Kako broj instanci vremenom raste,a diskovi virtualnih mašina nisu 
zanemarljive veličine, potrebno je da diskovi servera budu što veći. Na Institutu 
Mihajlo Pupin implementiran je OpenStack koji se sastoji od četiri compute servera 
od kojih je jedan i controlle node tj. glavni server. Ovi serveri  imaju četvorojezgarni 
procesor (dve niti po jezgru), i 32 GB RAM-a. Za smeštanje podataka se koriste 
diskovi servera koji su kapaciteta svaki po 1.6TB korisnog prostora za virtualne 
mašine,s obzirom da se oko 30% diska  koristi za rad RAID 5 sistema.OpenStack se 
vrlo lako može proširiti, dodavanjem mrežnog servera,servera za instance ili  
storage-a, zavisno od potrebe.  
 
Na serverima se nalazi Linux operativni sistem, konkretno CentOS distribucija verzije 
7 sa dodatnim skupom paketa za virtualizaciju. Instalirani su dodatno OpenStack 
paketi za upravljanje virtuelnim mašinama u „cloud“-u. Osnovni skup paketa koji 
sadrže programe koji se pokreću u pozadini pri startovanju sistema i nadziru stanja 
pokrenutih virtuelnih mašina, virtuelnih skladišta podataka, virtuelne mreže. Ovi 
paketi se instaliraju na svim računarima koji su uključeni u sistem. Na jednom od njih 
je instaliran i paket Horizon Dashboard koji pruža mogućnost opšteg nadzora i 
upravljanja „cloud“ sistemom preko web interfejsa. Treba napomenuti da postoji i 
mogućnost upravljanja iz terminala, što je opcija koja se koristi samo u specifičnim 
slučajevima 
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5 FUNKCIONALNOSTI SISTEMA  
 
Upravljanje i konfigurisanje „cloud“ sistema nakon instalacije i inicijalne konfiguracije 
je moguće vršiti pomoću Horizon Dashboard veb interfejsa. Pri logovanju 
administratora iz veb pregledača otvara se strana sa grafičkim pregledom statusa 
postojećih virtuelnih mašina, virtuelne mreže, virtuelnih skladišta podataka, kao i 
statistiku iskorišćenja hardverskih resursa (procesora, RAM-a, prostora na disku) 
realnih računara uključenih u „cloud“-u. Naravno, osnovna funkcionalnost opisanog 
„cloud computing“ sistema je kreiranje i upravljanje virtuelnim mašinama, što je 
takođe moguće izborom odgovarajućih stavki u meniju. Ostale bitnije mogućnosti, 
pored brojnih drugih su: 
 
• Upravljanje korisnicima, gde je moguće na osnovu grupe kojoj pripada ili 

pojedinačnom korisniku dozvoliti korišćenje određenih virtuelnih mašina ili 
upravljanje instancama. 

• Upravljanje fizičkim računarima uključenim u „cloud“, dodavanje, isključivanje i 
pregled statusa. 

• Upravljanje prostorom na disku kojim raspolaže „cloud“. 
• Upravljanje virtuelnom mrežom, što podrazumeva kreiranje virtualnih mreža i pod 

mreža, definisanje parametara mreža kojoj mogu pripadati kasnije kreirane 
virtuelne mašine (opseg IP adresa, gateway, DNS, maska). 

• Kreiranje virtuelnih diskova. Ova funkcionalnost je korisna naročito u slučaju ako 
već postoje virtuelne mašine koje je naknadno potrebno uključiti u „cloud“. 

• Kreiranje šablona virtuelnih mašina. Moguće definisati različite tipove virtuelnih 
mašina prema potrebama korisnika u vidu broja procesora, količine RAM-a, 
prostora na virtuelnom hard disku, mreži kojoj pripada i slično. Takođe je moguće 
kreirati šablone sa instaliranim operativnim sistemom i odgovarajućim 
okruženjem za razvoj softvera. 

 
Instanciranje, upravljanje virtuelnim mašinama nastalim iz definisanih šablona. 
Moguće je kreirati više virtuelnih mašina iz istog šablona, raspoređivati ih na kom će 
se fizičkom serveru izvršavati. 
 
6 PRIMENA PRI RAZVOJU SCADA SOFTVERA 
 
Korišćenje OpenStack-a pri razvoju SCADA sistema pruža više korisnih mogućnosti 
koje poboljšavaju iskorišćenje postojećih harverskih resursa: 
•    Testiranje SCADA sistema sa različitim konfiguracijama prema potrebi korisnika. 
•    Kreiranje okruženja koja preslikavaju već implementirane sisteme, što olakšava 

kasniji razvoj i eventualno reprodukovanje mogućih grešaka u radu sistema i 
njihovo rešavanje bez ugrožavanja rada stvarnog sistema. 

•    Kreiranje različitih šablona razvojnih okruženja koji se mogu instancirati 
virtuelnom mašinom po potrebi bez nabavke dodatnog hardvera. 

•    Kreiranje virtuelnih mašina na kojima se pokreću alati koji olakšavaju razvoj 
softvera, praćenje verzija i automatizaciju određenih zadataka bez nabavke 
dodatnog hardvera. 

•    Testiranje novih tehnologija i konfiguracija sistema jednostavnim instanciranjem 
potrebnog broja i tipa računara. 
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7 ZAKLJUČAK 
 
Nezavisnost od hardverske platforme koju pruža korišćenje virtuelne mašine 
omogućava zamenu i unapređivanje servera na kojima se pokreće virtuelna mašina 
sa SCADA sistemom. Lakše održavanje, backup-ovanje i restauracija sistema 
proizilazi iz činjenice da je kompletan opis i sadržaj virtuelne mašine sadržan u 
jednom fajlu.A imamo i  uštedu na nabavci dodatnog hardvera i  fizičkom prostoru. 
Naravno da ne treba zaboraviti i da fizičke mašine zauzimaju i prostor, što vremenom 
može izazvati poteškoće u pronalaženju lokacije za skladištenje i vođenje evidencije 
o aktivnim ili zastarelim serverima. 
 
Upotreba virtuelizacione platforme za potrebe SCADA servera se pokazala kao 
rešenje čija primena pruža više mogućnosti u odnosu na sisteme instalirane na 
fizičke mašine. Gubici pri upotrebi modernih tehnologija virtuelizacije su minimalni, 
dok su koristi višestruke. A OpenStack je adekvatno rešenje s obzirom na to da je 
open-source, konstanto raste i razvija se, dobro je dokumentovan.Velika prednost što 
se može kreirati fleksibilno i  neutralno cloud okruženje.Kao rezultat toga smanjenje 
troškova, dodavanje novih mogućnost znato lakše I brže.Openstack je kompletno 
rešenje, i ne mora se dodatno trošiti vreme na integraciju cloud-a. 
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Kratak sadržaj — Visoka raspoloživost IT infrastrukture se danas smatra normom u poslovanju 
bez obzira u kojoj industrijskoj grani posluje preduzeće. U tehnički složenim sistemima kao što je 
DLHE zahtevi su još strožiji, jer je neophodna ne samo visoka dostupnost već i garantovan 
oporavak kritičnih aplikativnih i infrastrukturnih servisa u razumnom (zadatom) vremenu čak i u 
slučaju najozbiljnijih incidenata (“katastrofe”).  U DLHE je realizovana upravo takva IT 
infrastruktura koja se sastoji od redundantne infrastrukture na primarnoj lokaciji, redundantne 
infrastrukture na sekundarnoj lokaciji, međusobnih veza i alata za automatsko testiranje i 
izvršenje oporavka posle potpunog otkaza, simuliranog ili stvarnog. Osnovna prednost ovako 
izvedenog rešenja je mogućnost redovne provere (testa) scenarija gubitka primarne lokacije, 
oporavka kritičnih servisa na rezervnoj lokaciji, dokumentovanje postupka (koraka) oporavka i 
trajno beleženje svih rezultata provere. Time se stvaraju uslovi da se u slučaju stvarne potrebe 
(nedostupnosti primarne lokacije) oporavak na sekundarnoj lokaciji obavi sa vrlo velikom 
verovatnoćom uspeha i u zadatom roku (manje od 6 sati). Infrastrukture na obe lokacije su 
virtuelizovane, što omogućava primenu i proširenje navedenog rešenja na sve sadašnje i buduće 
servise potrebne za poslovanje DLHE.  
 
Ključne reči — Otpornost na otkaze, visoka raspoloživost, oporavak od katastrofe, virtuelna 
infrastruktura, virtuelna mašina 
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1. Uvod 

 
U protekle tri decenije, IT servisi (infrastrukturni i aplikativni) su najčešće implementirani kao zasebni 
fizički serveri (sa pripadajućim resursima – mrežnim priključcima, diskovima i dr.). To je dovelo do 
vrlo neekonomičnog korišćenja najskupljih resursa (procesora, memorije), ali i do stvaranja 
infrastrukture nepogodne i skupe za održavanje, sa niskim nivoom raspoloživosti (vrlo retko sa 
odgovarajućom redundansom), praktično nezaštićene i nepodesne za brz oporavak u slučaju većih 
incidenata („katastrofe“). Stoga nije čudno što je poslednjih 5-10 godina virtuelizacija servisa i 
izgradnja virtuelne infrastrkture uzela maha i danas postala de facto standard. Kao „nusproizvod“ 
virtuelizacije pojavila se po prvi put mogućnost ekonomičnog, pouzdanog i automatizovanog 
oporavka kritičnih servisa u slučaju katastrofe. 

IT menadžment DLHE je vrlo rano prepoznao ove trendove i najpre implementirao virtuelnu 
infrastrukturu na svojoj primarnoj lokaciji u Bajinoj Bašti (2009. godine), potom na rezervnoj lokaciji 
u Novoj Varoši, a zatim i rešenje za automatski oporavak u slučaju katastrofa, koje je i predmet ovog 
rada. 
 
Rešenje je u upotrebi gotovo dve godine i do sada je prošlo brojne planirane provere. Ovim se 
oporavak kritičnih servisa DLHE  u slučaju stvarnog incidenta većih razmera čini praktično izvesnim. 
Rešenje „samo dokumentuje“ svoju upotrebu i time olakšava bilo kakvu internu ili eksternu proveru 
funkcionalnosti i spremnosti za rad. 

2. Primarna lokacija DLHE 

Primarna lokacija DLHE nalazi se u Bajinoj Bašti i sastoji se od pet hostova (standardnih industrijskih 
servera – „SIS“) na kojima je instalirana virtuelna infrastruktura i menadžment alati potrebni za 
upravljanje servisima, monitoring, rezervno kopiranje, oporavak: 

• Serverska infrastruktura – hostovi za virtuelnu platformu, na kojima su instalirani hipervizori: 

o 1 x SIS – 2 x Intel Xeon E5-2630 CPU, 96GB RAM, 4 x 1Gb/s NICs 
o 2 x SIS - 2 x Intel Xeon e5-2630V2, 128GB RAM, 4 x 1Gb/s NICs 
o 2 x SIS - 1 x Intel Xeon E5-2630, 16GB RAM, 4 x 1Gbs NICs – namenski klaster za 

sistem za upravljanje bazama podataka (zbog restrikcija u licenciranju). 

• Sistem za skladištenje podataka – multifunkcijski/multiprotokol sistem sa 2 kontrolera u 
režimu rada aktivan-aktivan sa 4 x 200GB SSD, 8 x  2TB SATA diskovima i dodatnom 
policom sa 12 x 450GB SAS diskovima. 

Virtuelna infrastruktura služi kao platforma za upravljanje desetinama infrastrukturnih i aplikativnih 
servisa čiji delimičan spisak navodimo u donjoj tabeli. Servisi su raznovrsni po nameni i zahtevima za 
fizičkim resursima. Na primer: ERP sistem DLHE ima obim od više stotina GB prostora na 
volumenima sistema za skladištenje podataka. 

 

 

 



3 
 

 

Naziv servisa Kratki opis 

Data Base Server 1 ERP 

Data Base Server 2 Georeferencirani Informacioni Sistem 

Hidrološki sistem Drina Upravljanje vodnim resursima u slivu reke Drine 

Web Portal Interni web portal, podrška ISO standardima 

CERT-PKI2 Upravljenje sertifikatima 

RRV Sistem za registraciju radnog vremena 

E Bankig, Elektronso plaćanje 

File Server Knjigovodstvene aplikacije 

Tabela 1. Delimični spisak virtuelnih mašina na primarnoj lokaciji obuhvaćenih planom oporavka  

 

3. Sekundarna lokacija DLHE 

Sekundarna lokacija Nova Varoš, koja se nalazi na 60 km udaljenosti vazdušnom linijom od primarne 
lokacije, je slične, ali znatno manje, konfiguracije. Virtuelna infrastruktura, menadžment alati i alati za 
oporavak su identičnih verzija (dakle, potpuno usaglašeni). 

Fizička infrastruktura se sastoji od dva hosta za virtuelnu platformu, kao i sistema za skladištenje 
podataka: 

• Serverska infrastruktura  

o 1 x SIS - 2 x Intel Xeon E5520 CPU, 58GB RAM, 4 NICs) 
o 1 x SIS - 2 x Intel Xeon E5620 CPU, 60GB RAM, 4 NICs) 

• Sistem za skladištenje podataka – multifunkcijski/multiprotokol sistem sa 2 kontrolera u 
režimu rada aktivan-pasivan sa sa 12 x  1TB SATA diskovima. 

Napomena: 

• Mrežni uređaji i komunikaciona infrastruktura obezbeđuju vezu unutar primarne/sekundarne 
lokacije, kao i vezu među lokacijama i imaju dovoljnu propusnu sposobnost potrebnu za 
replikaciju podataka, ali njihova detaljna konfiguracija nije od posebnog značaja za ovaj rad 
te je izostavljamo. 
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4. Rešenje za automatski oporavak virtuelne infrastrukture u slučaju katastrofe 
 

Automatski oporavak primarne virtuelne infrastrukture DLHE zasnovan je na primeni alata „Site 
Recovery Manager“-u (dalje: SRM). SRM predstavlja softversko rešenje koje automatizuje i olakšava 
upravljanje procesom oporavka od katastrofa.  

Kao što se zna oporavak fizičke infrastrukture u slučaju katastrofe je do sada bio vrlo zahtevan, zato 
što je bilo neophodno obezbediti identičan hardver na obe lokacije, obavljati paralelno ažuriranje 
infrastrukture i OS, maltene bez ikakve mogućnosti automatizacije, a takvo rešenje ako je i 
implementirano je bilo vrlo teško testirati. Virtuelna infrastruktura donosi dramatično 
pojednostavljenje oporavka servisa: virtuelne mašine su enkapsulirane u fajlove pa samim tim postaju 
portabilne i lako prenosive kroz mrežu, virtuelni hardver se može lako automatski konfigurisati, a 
višestruko su smanjeni zahtevi po pitanju hardvera na sekundarnoj lokaciji koji je većim delom 
vremena neaktivan i “čeka” na katastrofu. SRM pojednostavljuje i automatizuje proces 
podešavanja/planiranja oporavka, testiranje, samog oporavka („failover“-a) i vraćanja servisa sa 
sekundarne na primarnu lokaciju nakon otklanjanja uzroka katastrofe („failback“). SRM štiti izabrane 
virtuelne mašine na primarnoj lokaciji i u slučaju katastrofe ili testiranja, pokreće ih na sekundarnoj 
lokaciji. 

SRM je alat koji funkcioniše u skladu sa unapred definisanim pravilima, koja govore koji se servisi i 
kada aktiviraju na rezervnoj lokaciji, kojim redosledom i sa kojim parametrima (na primer: IP adresa, 
grupe portova i sl.). SRM se oslanja na hardversku replikaciju (kopiranje) podataka među lokacijama 
na nivou kontrolera sistema za skladištenja podataka („storage“), tako da je moguće umanjiti 
(asinhrona replikacija između sistema) ili potpuno eliminisati (sinhrona replikacija) razliku između 
aktuelnih podataka virtuelnih mašina na dve lokacije. Za projekat oporavka DLHE koristi se asinhrona 
replikacija podataka korišćenjem standardnih alata za kopiranje NFS volumena sistema za skladištenja 
podataka. 

Osim navedenih mogućnosti, SRM dozvoljava testiranje oporavka jednog ili više servisa na rezervnoj 
lokaciji, tako što se virtuelne mašine koje su predmet testa probno pokreću u izolovanoj mreži na 
rezervnoj lokaciji. Na taj način, moguće je bez remećenja rada produkcionih servisa isprobati kako se 
oni oporavljaju na rezervnoj lokaciji i u slučaju potrebe otkloniti greške i probleme koji mogu da 
nastanu u procesu stvarnog oporavka. SRM rezultate ovakvih testiranja automatski dokumentuje a 
izveštaji se po potrebi mogu dostaviti internom ili eksternom revizoru. 

 

4.1 Arhtektura rešenja za automatski oporavak 

Arhitekturu rešenja za automatizovani oporavak primarne virtuelne infrastrukture u slučaju katastrofe 
čine sledeći elementi: 

• vCenter menadžment serveri za virtuelnu infrastrukturu (po jedan na svakoj lokaciji) 
• SRM serveri (po jedan na svakoj lokaciji) 
• serveri baza podataka u kojima se nalaze SRM konfiguracija i logovi 
• Storage Replication Adapteri (SRA) – softverske komponente za integraciju SRM-a sa 

korišćenim sistemom za skladištenje podataka i pripadajućim alatom za replikaciju podataka. 
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Arhitektura SRM rešenja prikazana je na Slici 1. 

 

Slika 1. SRM arhitektura 

4.2 Konfiguracija SRM rešenja 

Infrastruktura za automatizovani oporavak od katastrofe produkcionog okruženja DLHE sastoji se iz 
dve zasebne virtuelne infrastrukture na dve odvojene fizičke lokacije - primarna produkciona lokacija 
nalazi se u centrali DLHE u Bajinoj Bašti, dok se sekundarna lokacija nalazi u Novoj Varoši. 
Infrastrukture su povezane optičkom komunikacionom linijom u sopstvenom vlasništvu, EPS-a. 

SRM server na primarnoj lokaciji je instaliran na virtuelnoj mašini. Za potrebe SRM servera na 
primarnoj lokaciji, na serveru za upravljanje bazama podataka na vCenter mašini na primarnoj lokaciji 
kreirana je posebna baza “SRMDB”. SRM server na sekundarnoj lokaciji takođe je instaliran na 
virtuelnoj mašini sa identičnom konfiguracijom u pogledu baze podataka za skladištenje konfiguracije 
SRM-a i njegovih logova. 

Za pristup korisničkom interfejsu koristi se standardni alat za menadžment virtuelne infrastrukture 
isporučioca sa dodatkom za SRM. 

SRM se integriše sa rešenjem za skladištenje podataka i replikaciju korišćenjem tzv. SRA adaptera 
isporučioca instaliranih na SRM serverima na primarnoj i sekundarnoj lokaciji.  

Inicijalno podešavanje infrastrukture sistema za oporavak od katastrofa uključuje uspostavljanje 
komunikacije između SRM servera, kao i vCenter servera na primarnoj i sekundarnoj lokaciji. Nakon 
uspostavljanja komunikacije, potrebno je: 

• definisati preslikavanja elemenata infrastrukture na primarnoj i sekundarnoj lokaciji (klasteri, 
grupe resursa, port grupe i dr.),  
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• definisati rezervni volumen (volumen sistema za skladištenje) na sekundarnoj lokaciji na 
kome se čuvaju privremeni konfiguracioni fajlovi virtuelnih mašina koje se oporavljaju sa 
primarne lokacije 

• konfigurisati alate koji obezbeđuju integraciju SRM-a sa korišćenim sistemom za skladištenje 
podataka i rešenjem za replikaciju 

• konfigurisati grupe zaštite koje definišu na koji način se štite virtulne mašine na primarnoj 
lokaciji 

• kreirati planove oporavka koji definišu na koji način se mašine oporavljaju na sekundarnoj 
lokaciji. 

Sve virtuelne mašine sa primarne lokacije koje se oporavljaju smeštene su na NFS volumene 
primarnog sistema za skladištenje podataka koji su predmet replikacije (kopiranja) na sekundarni 
sistem. Swap/page fajlovi virtuelnih mašina fajlovi OS-a su izdvojeni poseban volumen jer je njihova 
replikacija nepotrebna (kreiraju se ponovo pri startu virtuelnih mašina). 

Pomoću planova oporavka se definišu koraci procedure oporavka virtuelnih mašina sa primarne 
lokacije. Planovi se kreiraju izborom grupa zaštite i sadrže sledeće informacije:  

• koje mašine sa primarne lokacije se oporavljaju i sa kojim prioritetom  
• redosled oporavka i zavisnosti između mašina koje je potrebno ispoštovati  
• koje port grupe na sekundarnoj lokaciji se koriste za potrebe testiranja oporavka itd.  

Osim osnovnog plana oporavka koji pokriva scenario oporavka svih virtuelnih mašina koje se štite, 
moguće je i preporučeno korišćenje većeg broja planova, koji odgovaraju različitim scenarijima 
testiranja / oporavka. 

4.3 Test oporavka infrastrukture u slučaju katastrofe 

Planovi se mogu pokrenuti u „Test“ i „Failover“ režimu. Test oporavka sistema od katastrofa je 
mehanizam koji omogućava proveru sistema oporavka bez uticaja na produkciju, kako bi se osigurala 
funkcionalna celovitost prethodno definisanog plana. Test oporavka sistema se može odigravati u 
mrežno izolovanom okruženju (Slika 2), što omogućava potpuno nesmetano odvijanje testa paralelno 
sa radom produkcione infrastrukture. Za potrebe testa oporavka u mrežno izolovanom okruženju, na 
sekundarnoj lokaciji se koristi poseban VLAN i odgovarajuća port grupa definisana na hostovima 
sekundarne lokacije. 
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Slika 2 Testiranje oporavka u mrežno izolovanom okruženju 

Test oporavka se pokreće izborom odgovarajućeg plana oporavka u SRM korisničkom interfejsu i 
opcije Test. Pokretanjem testa startuje se niz automatskih akcija koje se mogu pratiti kroz dijalog 
„Recovery Steps“. Izvršeni koraci testa mogu se eksportovati u HTML fajl. Završetak testa kao i 
automatske procedure koje slede nakon testa kako bi se infrastruktura na sekundarnoj lokaciji vratila u 
stanje pre pokretanja testa, pokreću se izborom opcije Cleanup. 

Koraci koji su izvršeni u test oporavku od katastrofa odgovaraju koracima koji će biti izvršeni i u 
realnom oporavku od katastrofa, i uspešnost testa garantuje uspešnost realnog oporavka u pogledu 
infrastrukturnih koraka, sa izuzetkom ostalih podešavanja u vidu mrežne vidljivosti i infrastrukturnih 
podešavanja u izdvojenim lokacijama. 

4.4  Oporavak infrastrukture u slučaju katastrofe (failover) 

Oporavak infrastrukture u slučaju katastrofe je procedura koja se pokreće u izuzetnim situacijama 
kada ne postoji drugi način oporavka od problema sa kojim se suočila produkciona infrastruktura. 
Rezultati pokretanja procedure oporavka imaju značajan uticaj na funkcionisanje produkcione 
infrastrukture. 

Pri oporavku sistema od katastrofe, izvršava se niz procedura kroz koje se prolazi i prilikom test 
oporavka od katastrofa, uz nekoliko bitnih razlika:  

• Replikacija između sistema za skladištenje podataka na primarnoj i sekundarnoj lokaciji biva 
prekinuta, što za posledicu ima da se nakon uspešnog oporavka mora započeti nova replikacija 
u jednom ili u drugom smeru. 

• Produkcione mašine na primarnoj lokaciji u slučaju oporavka moraju biti isključene kako ne 
bi došlo do nepredvidivih ponašanja na mreži, npr. prisustva dve mašine sa istim identitetom 
na mreži. 

• Mašine pokrenute tokom procesa oporavka postaju produkcione mašine. 
• Automatski prekid oporavka i povratak na stanje pre pokretanja oporavka nije moguć, dok za 

vraćanje produkcionih mašina na primarnu lokaciju nakon otklanjanja uzorka katastrofe 
(„failback“) postoje odgovarajuće procedure prikazane u narednom odeljku. 
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Oporavak sistema u slučaju katastrofe započinje pokretanjem automatskog procesa na lokaciji 
oporavka od katastrofe izborom plana oporavka i opcije Recovery (Slika 3). Pre početka samog 
oporavka potrebno je još jednom potvrditi pokretanje oporavka i izabrati tip oporavka. Moguća su dva 
tipa oporavka: 

• planirana migracija (Planned Migration) – moguća jedino kada su obe lokacije vidljive i 
storage replikacija u funkciji; pre izvršetka plana oporavka se obavlja gašenje virtuelnih 
mašina na primarnoj lokaciji i završna sinhronizacija storage replikacije; izvršavanje plana se 
zaustavlja u slučaju greške; ovaj tip oporavka je pogodan u slučajevima kada je potrebno 
izvršiti planiranu migraciju servisa iz jednog datacentra u drugi 

• oporavak u slučaju katastrofe (Disaster Recovery) – može se pokrenuti i u slučaju 
nedostupnosti primarne lokacije i storage replikacije; pre izvršetka plana oporavka obavlja se 
pokušaj sinhronizacije storage replikacije; izvršavanje plana se nastavlja i ukoliko dođe do 
greške. 

 

Slika 3. Pokretanje planirane migracije servisa ili oporavka u slučaju katastrofe 

Pokretanjem plana oporavka u Recovery modu startuje se niz automatskih akcija koje se mogu pratiti 
u SRM modulu kroz dijalog Recovery Steps. Izvršeni koraci mogu se eksportovati u HTML fajl. 
Primer plana oporavka (koraka oporavka) dat je na slici 4. 
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4.5 Povratak servisa na primarnu lokaciju („failback“) 

Instalirana verzija SRM-a omogućava automatizaciju postupka migracije produkcionih servisa sa 
sekundarne nazad na primarnu lokaciju nakon otklanjanja uzroka koji su doveli do katastrofe na 
primarnoj lokaciji – tzv. „failback“. Nakon izvršetka oporavka, sekundarna lokacija postaje 
produkciona i opcija zaštiti ponovo („Reprotect“)  obezbeđuje zaštitu produkcionih mašina na 
sekundarnoj lokaciji korišćenjem parametara zaštite i oporavka u postojećim grupama zaštite i 
planivima oporavka i uspostavljanjem replikacije volumena od sekundarne ka primarnoj lokaciji. 
Nakon uspešnog završetka procesa ponovne zaštite, moguće je izvršiti oporavak servisa na primarnoj 
lokaciju pokretanjem plana u „Recovery“ modu izvršenja. 

 

 

Slika 4. Delimičan plan oporavka (lista akcija) 

 

5. Zaključak 

Implementacijom projekta virtuelne serverske infrastrukture i njenog automatskog oporavka u slučaju 
katastrofe, DLHE ostvaruje više pozitivnih efekata u domenu pouzdanosti, performansi i 
ekonomičnosti svog IT okruženja. Prelaskom na visoko pouzdani klaster virtuelne infrastrukture 
ostvaruje se mogućnost brzog oporavka svih servisa u slučajevima otkaza hardvera. Virtualizacijom 
servisa i njihovom migracijom na redundantnu virtuelnu infrastrukturu prestaje i potreba za skupim 
održavanjem heterogenog i zastarelog hardverskog okruženja, a potreba za kupovinom fizičkih servera 
se smanjuje na minimum. Najvažnije, DLHE obezbeđuje potpuno redundatnu infrastrukturu i rad 
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ključnih servisa čak i u slučaju malo verovatnog, ali ipak mogućeg, otkaza celog primarnog datacentra 
ili produkcionog sistema za skladištenje podataka. 

Nakon implementacije projekta čiji su detalji opisani u prethodnim poglavljima predlaže se razvoj 
sistema u smeru daljeg unapređenja, pre svega u pogledu dalje migracije fizičkih servera na virtuelnu 
platformu, kao i planiranja implementacije specijalizovanog rešenja za rezervno kopiranje („backup“) 
virtuelne infrastrukture. 
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Summary — High availability represents a norm in today’s business no matter what industry is in 
question. In a highly complex technical environment like DLHE requirements are even more 
strict: not only high availability is needed, but recovery from major disaster in a guaranteed time 
frame. DLHE realized such infrastructure – fully redundant infrastructure on primary site, 
secondary site, interconnection communication links and a tool for automatic testing and recovery 
of critical services in case of disaster. Main advantage of this solution is regular testing of 
recovery plans, automatic recovery of critical services, self-documenting of the process and 
availability of full logs of the event. This controlled procedure makes real recovery in case of 
disaster very likely in a limited time frame (6 hours). Both infrastructures (primary and 
secondary) are fully virtualized so extending the solution for future services could be not an issue 
– architecture remains intact. 
 
Key words — Reliability, high availability, disaster recovery, virtual infrastructure, virtual 
machine 
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Crony d.o.o. 
Proizvodnja, trgovina, inženjering i usluge 
Surčinski put 1M, 11077 Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 260 77 66, Fax: +381 11 260 77 60,  
www.crony.rs, office@crony.rs  

CRONY - istorijat 
Počev od osnivanja, 1991 godine, 23 godine postojanja uz permanentan rast obima poslovanja i 
kontinuirano praćenje najsavremenijih tehničko tehnoloških rešenja proizvoda iz zastupničkog 
programa i njihovo uvođenje na tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. 
CRONY – delatnost 
Zastupanje najznačajnijih svetskih proizvođača opreme i proizvoda iz oblasti poslovne orijentacije 
firme, prodaja njihovih proizvoda ili asembliranje proizvoda po zahtevu tržišta, pretprodajna podrška 
(promocije, konsalting) i postprodajna podrška (servis, obuke, montaža) za proizvode iz svoje oblasti. 
CRONY – oblasti rada  
Proizvodi, aktivna i pasivna oprema za: 

• telekomunikacione mreže (fiberoptičke mreže, mreže mobilnih radio komunikacija, kablovske 
distributivne mreže) 

• ergetske mreže (specijalni provodnici, OPGW i prateći montažni materijal) 
• održavanje upravljanje i nadzor tih mreža i drugih sličnih sistema (sistemi za nadzor, merna 

oprema i specijalni alati); 
• specijalna bezbednosna oprema i 
• prateća oprema i pribor za navedene oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sertifikati: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27000 
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