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Садржај — У раду је анализиран утицај дистрибуираних 
извора електричне енергије (ДИЕЕ) на мрежу. Урађена je 
симулациона анализа утицаја снаге коју електрана генерише 
у мрежу, фактора снаге и напонског нивоа на који се 
електрана прикључује на токове снаге, губитке снаге и 
промјене напона у мрежи након прикључења ДИЕЕ. 
Анализа која је рађена је општа тако да се може 
примијенити на било који ДИЕЕ. 

Кључне ријечи - губици у мрежи, дистрибуирани извори, 
напонске прилике, токови снага, фактор снаге; 

I.  УВОД 
Обновљиви извори енергије су извори енергије који се 

добијају из природе (енергија сунца, вјетра, геотермална 
енергија итд), а могу се релативно брзо обнављати. 
Инсталисани капацитети обновљивих извора енергије 
постају све већи тако да и њихов утицај на преносну и 
дистрибутивну електроенергетску мрежу постаје све 
израженији. Веома је битна чињеница да се дистрибуирани 
извори електричне енергије (ДИЕЕ) прикључују на 
дистрибутивну мрежу, што у многоме мијења концепт 
рада дистрибутивног система. Двије најзначајније 
промјене које се дешавају у мрежи са прикључењем ДИЕЕ 
су: 

• Електродистрибутивна мрежа, која је у правилу 
радијалног карактера, прикључењем ДИЕЕ губи 
тај карактер. 

• Долази до промјене токова снага и енергије у 
дистрибутивној мрежи, промјена напонских 
прилика, снага кратких спојева, а мијењају се и 
принципи мјерења и заштита. 

II. ЕФЕКТИ ПРИКЉУЧЕЊА ДИЕЕ НА МРЕЖУ 
Прикључење ДИЕЕ на мрежу има позитивне и 

негативне ефекте на рад дистрибутивног система. Неки од 
позитивних ефеката су сљедећи: 

• Производња електричне енергије се и у 
електричном и у географском смислу примиче 
потрошњи, чиме би требало да се смањују губици 
усљед преноса електричне енергије. 
Дистрибутивна мрежа постаје мање зависна од 
испоручене енергије из преносног система. 

• Постоји већа могућност контроле напонских 
прилика у дистрибутивној мрежи. 

Ипак, са прикључењем ДИЕЕ на мрежу уочени су и 
одређени проблеми у раду дистрибутивног система који су 
наведени у [1]: 

• Власници електрана режим рада прилагођавају 
максималној могућој производњи, умјесто 
потребама система. 

• Напон на прагу електране је често изван 
дозвољених граница. 

• Мале електране реактивну снагу/енергију 
преузимају из дистрибутивне мреже, умјесто да 
исту производе. 

• Појава високих напона и кварова. 

• Значајан пораст губитака у мрежи. 

• Није дошло до побољшања снабдијевања 
електричном енергијом, уз нарушен квалитет 
испоруке. 

• Након пуштања у погон ДИЕЕ који су у изградњи 
и за које су издате концесије, значајна количина 
енергије ће бити изван система регулације. 

• Управљање електроенергетским системом (ЕЕС-
ом) ће бити отежано, посебно у периодима 
великих вода и малих оптерећења. 

• Већина произведене енергије из ДИЕЕ не троши 
се локално, што је њихова основна функција, него 
се пласира у преносну мрежу. 

• Не постоји систем даљинског надзора и 
управљања за ове објекте, што оператору отежава 
вођење дистрибутивног система. 

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ДИЕЕ НА МРЕЖУ 
Основни технички услови за прикључење ДИЕЕ на 

мрежу дефинисани су у [2], за Републику Српску, и у [3] за 
Србију. Опсег важења правилника [2] за простор 
Републике Српске, односно техничке препоруке [3] за 
област Србије је за прикључење малих електрана снаге до 
16 MVA на дистрибутивну мрежу називног напона 0.4 kV, 
10 kV, 20 kV или 35 kV. Треба истаћи чињеницу да се у 
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важећим Правилима о раду дистрибутивног система [4] 
малим електранама сматрају електране снаге до 10 MVA. 
Основни технички критеријуми за прикључење мале 
електране на дистрибутивну мрежу су: 

• критеријум дозвољене снаге мале електране, 

• критеријум фликера, 

• критеријум дозвољених струја виших хармоника, 

• критеријум снаге кратког споја. 

Провјера критеријума фликера има значај код 
електрана на вјетар и код соларних електрана. Критеријум 
дозвољених струја виших хармоника провјерава се само за 
конкретан генератор који се уграђује у дистрибуирани 
извор електричне енергије. У захтјевима за издавање 
техничких услова нису наведени типови генератора који 
треба да се користе, па се провјера испуњености овог 
критеријума најчешће и не ради. Провјера техничких 
услова за прикључење ДИЕЕ своди се на провјеру 
критеријума дозвољене снаге ДИЕЕ и критеријума снаге 
кратког споја [5]. 

IV. УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У МРЕЖИ НАКОН ПРИКЉУЧЕЊА 
ДИЕЕ 

У извјештају [1] анализиран је утицај прикључења 
малих хидроелектрана (МХЕ) Вакуф на дистрибутивну 
мрежу. Подаци о произведеној и преузетој енергији из 
дистрибутивне мреже су дати у табели I [1]. 

ТАБЕЛА I. ПРОИЗВОДЊА/ПРЕУЗИМАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД СТРАНЕ 
ДИСТРИБУИРАНИХ ИЗВОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ [1] 

ДИЕЕ 
(називна снага) 

Мјесец (јануар – јули) 
kWh kvarh Pmax 

ДИЕЕ Јелићи 
(1330 kW) 3182960 -980320 1290 

ДИЕЕ Саставци 
(805 kW) 1224200 -544510 819 

ДИЕЕ Дубоки 
поток (843 kW) 1578290 -509780 880 

 

Црвеном бојом у табели I означени су проблеми 
повезани са експлоатацијом МХЕ. Примјећује се да све три 
електране преузимају реактивну енергију из мреже, 
умјесто да је саме производе. Разлог томе је што се 
власницима електрана више исплати да плате цијену 
преузете реактивне енергије, а да њихове електране раде са 
високим фактором снаге и да произведену активну 
енергију пласирају у мрежу. 

Други проблем је што су МХЕ Саставци и Дубоки 
Поток радиле са снагом већом од номиналне! У овом 
случају власници електрана производе максималну могућу 
активну снагу без обзира на техничке перформансе 
електране и без обзира на тренутне потребе 
електроенергетског система, а с циљем остваривања 

максималне економске добити и што је могуће бржег 
поврата уложених средстава. 

Након прикључења поменутих МХЕ констатује се 
значајно повећање напона у мрежи чије вриједности су 
дате у табели II [1]. 

ТАБЕЛА II. ЕФЕКТИВНА ВРИЈЕДНОСТИ НАПОНА У ЛОКАЛНОЈ 
ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ НАКОН ПРИКЉУЧЕЊА ДИЕЕ [1] 

Датум 
Ефективна вриједност напона 

Максимална Минимална Средња 

17. мај 2006. 248 V 244.5 V 246.6 V 

18. мај 2006. 249.9 V 245.3 V 247.5 V 

 

Прије прикључења МХЕ напон код потрошача је био у 
дозвољеним границама и није било преоптерећења 
елемената мреже. Након прикључења електрана 
регистровани су повишени напони у мрежи, 
преоптерећење прикључног вода и преузимање реактивне 
снаге из мреже. Активна снага се испоручивала у преносну 
мрежу, а губици снаге су знатно повећани [1]. 

Основни проблем код екплоатације МХЕ према [1] је 
што не раде у складу са Техничким препорукама 
ЈП Електропривреда БиХ (захтјеви за производњу активне 
и реактивне снаге) што су обавезне према уговору и 
лиценци. 

Утицај МХЕ Дивич, Жираја и Тишча на дистрибутивну 
мрежу Републике Српске анализиран је у [6]. У раду су 
дате ефективне вриједности напона, као и мјерене 
вриједности снаге потрошачког конзума и снаге 
производње МХЕ. 

У случају МХЕ Дивич, инсталисане снаге 2 827 kVA, 
напон код локалног потрошачког конзума не прелази 
максимално дозвољене вриједности напона од +5%. Може 
се констатовати да у овом случају МХЕ нема негативан 
утицај на напонске прилике у дистрибутивној мрежи. 

У случају МХЕ Жираја и МХЕ Тишча, инсталисаних 
снага 410 kVA и 2640 kVA респективно, напон код 
потрошача знатан дио времена превазилази максимално 
дозвољене вриједности од +5% у односу на номинални 
напон од 400 V. 

V. СИМУЛАЦИОНА АНАЛИЗА 
Шема дистрибутивне мреже за коју је рађен прорачун 

приказана је на сл. 1. 

Анализирана су два мјеста прикључења ДИЕЕ означена 
бројевима ”1” и ”2” на сл. 1 (прикључење ДИЕЕ на 35 kV и 
10 kV сабирнице респективно) на промјене напона и 
губитке снаге у приказаној мрежи. Анализирани су и 
губици и промјене напона у мрежи у зависности од 
инсталисане снаге и фактора снаге ДИЕЕ. 
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Слика 1. Шема дистрибутивне мреже

Подаци о елементима мреже са сл. 1 су дати у табели 
III. 

ТАБЕЛА III. ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА СА ШЕМЕ НА СЛ. 1 

Трансформатори 
110/35 kV 35/10 kV 10/0.4 kV 
u=11 %, 

S=16 MVA, 
X=4·R, 

Lm=200 H, 
L1=0,134 H, 

L2=0,0136 H, 
R1=5.5 Ω, 

R2=0.055 Ω 

u=6 %, 
S=4 MVA, 

X=2·R, 
Lm=50 H, 

L1=0,03 H, 
L2=0.0024 H, 

R1=2.4 Ω, 
R2=0.2 Ω 

u=4 %, 
S=0,4 MVA, 

X=2·R, 
Lm=30 H, 

L1=0.016 H, 
L2=2.55e-5 H, 

R1=1.3 Ω, 
R2=0.002 Ω 

Далеководи Потрошња 
35 kV 10 kV 0.4 kV 

d=25 km,  
l=1 mH/km, 

r=0.36 Ω/km, 
c=10 nF/km 

d=10 km, 
l=1 mH/km, 

r=0.56 Ω/km, 
c=10 nF/km 

S=350 kVA, 
cos(fi)=0.9, 
(P=315 kW,  
Q=153 kvar) 

 

Преносна мрежа је моделована као бесконачно јака, тј. 
као идеални напонски генератор тако да је линијски напон 
примара трансформатора 110/35 kV увијек једнак 110 kV. 

ДИЕЕ је моделован као идеални струјни извор, а 
фактор снаге је подешаван мијењањем фазног става струје 
идеалног струјног извора у односу на напон у тачки 
прикључења ДИЕЕ.  

Подаци о трансформаторима и водовима су преузети из 
[7], [8] и [9]. Подужна индуктивност и отпорност водова 
називног напона 35 kV и 10 kV су усвојени према [8], а 
подужна паразитна капацитивност према [7]. 

Дистрибутивна мрежа је моделована као паралелна веза 
отпорности и индуктивности са фактором снаге 0.9 и 
привидном снагом од 350 kVA. 

Усвојено је да је омски отпор трансформатора 2, 
односно 4, пута мањи од индуктивне реактансе, што је 
оправдано на основу типичних вриједности датих у 
поменутој литератури. Усвојено је да су реактансе 
расипања примара и секундара, сведено на примар, једнаке 
половини реактансе кратког споја трансформатора. 

За трансформатор 10/0.4 kV подаци су усвојени на 
основу литературе [9]. Потребно је нагласити да резултати 
прорачуна веома зависе од избора параметара елемената. 
Нпр. ако се усвоје мале вриједности реактанси магнећења 
транформатора (пар хиљада Ω) прорачун показује да се 

повлачи веома велика реактивна снага из преносне мреже, 
око 3 пута већа него активна снага. 

Вриједности напона у појединим тачкама мреже, као и 
одговарајуће активне и реактивне снаге прије прикључења 
ДИЕЕ су дате у табели IV. У истој табели су наведени и 
подешени преносни односи трансформатора тако да напон 
у мрежи 0.4 kV има прописану вриједност.  

ТАБЕЛА IV. ПРОРАЧУНАТЕ ВРИЈЕДНОСТИ НАПОНА И АКТИВНЕ И 
РЕАКТИВНЕ СНАГЕ ПРИЈЕ ПРИКЉУЧЕЊА ДИЕЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ 

НАПОНА НА ТРАНСФОРМАТОРИМА 

Напони трансформатора 

110/35 kV 35/10 kV 10/0.4 kV 
Примарни: 
110 000 V 

Секундарни: 
35 245 V 
Преносни 
однос: 

109/35 kV 

Примарни: 
35 108 V 

Секундарни: 
10 279 V 
Преносни 
однос: 

34/10 kV 

Примарни: 
10 045 V 

Секундарни: 
400 V 

Преносни 
однос: 

9.8/0.4 kV 
Активна и реактивна снага 

Губици 
снаге Преносна 

мреже Потрошња 

P=461 kW 
Q=355 kvar 

P=315 kW 
Q=153 kvar 

ΔP=146 kW 
ΔQ=202 kvar 

 

Због преноса активне и реактивне снаге из преносне у 
дистрибутивну мрежу постоје падови напона на 
елементима система тако да је регулационе преклопке на 
трансформаторима потребно подесити тако да дају виши 
напон на секундару. То је урађено тако што је на примару 
трансформатора снижен напон, јер се регулациона 
преклопка најчешће и поставља на примару 
трансформатора због мање струје која се прекида и мањег 
напрезања преклопке. 

На сл. 2 су приказани губици активне снаге на 
појединим елементима система у односу на укупне губитке 
у систему. Губици снаге на трансформаторима су много 
већи од губитака снаге на далеководима. Далеководи 
производе реактивну снагу, док је трансформатори користе 
за магнећење што их чини великим потрошачима и 
активне и реактивне снаге. Највећи дио губитака активне и 
реактивне снаге се дешава на трансформатору 110/35 kV. 
Губици активне снаге на овом трансформатору износе 
110 kW, а губици рекативне снаге 193.4 kvar. Губици 
активне снаге на овом елементу износе 75 % укупних 
губитака у систему. На далеководу 35 kV губици активне 
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снаге су минимални, јер по воду протиче мала струја због 
мале снаге потрошачког конзума. Вод 35 kV производи 
реактивну снагу, и то 96 kvar. Далековод 10 kV производи 
онолико реактивне снаге колико је и троши што значи да 
на њему постоји природна снага преноса. Губици активне 
снаге на трансформатору 35/10 kV износе 21 kW, или 14 % 
укупних губитака у систему, док су губици реактивне 
снаге 81 kvar. 

 

 

Слика 2. Губици активне снаге на елементима дистрибутивне мреже у 
односу на укупне губитке у систему 

Нека се у првом случају ДИЕЕ прикључује у систем у 
тачки ”2” (10 kV мрежа) и нека електрана ради са 
фактором снаге једнаким 1, односно индуктивним и 
капацитивним фактором снаге једнаким 0.9. 

Графички приказ губитака активне снаге у мрежи са сл. 
1, у зависности од инсталисане снаге и фактора снаге 
ДИЕЕ, приказан је на сл. 3. 

 

 

Слика 3. Утицај снаге и фактора снаге ДИЕЕ на губитке активне снаге 
у дистрибутивној мрежи 

Губици активне снаге су највећи када електрана ради са 
капацитивним фактором снаге, а најмањи када електрана 
ради са индуктивним фактором снаге. Овај резултат је 
логичан, јер када ДИЕЕ ради са капацитивним фактором 
снаге она из преносне мреже повлачи реактивну снагу која 
прави губитке активне снаге на елементима система. Када 
електрана ради са индуктивним фактором снаге она 

предаје реактивну снагу мрежи тако да се из преносне 
мреже повлачи мања реактивна снага, па се и губици 
активне снаге смањују. Са повећањем инсталисане снаге 
ДИЕЕ расту губици активне снаге у мрежи. Ово је логичан 
закључак јер електрана генерише већу струју у мрежу, а 
губици активне снаге зависе од квадрата струје која тече 
по фазним проводницима. У случају прикључења ДИЕЕ 
мале снаге, у овом случају 300 kVA, губици активне снаге 
се смањују у односу на губитке прије прикључења ДИЕЕ. 

Након прикључења ДИЕЕ губици у мрежи ће се 
смањити ако је снага ДИЕЕ мања или приближно једнака 
снази локалног потрошачког конзума. Ако је инсталисана 
снага ДИЕЕ много већа од снаге локалне потрошње велики 
дио снаге се враћа у преносну мрежу и при томе се 
генеришу губици у систему. Пошто се ДИЕЕ најчешће 
граде у брдским областима, гдје је снага потрошачког 
конзума мала, електране ће највећи дио снаге враћати у 
преносну мрежу што изазива повећање губитака, али и 
повећање напона у мрежи. 

На сл. 4 графички је приказан утицај снаге и фактора 
снаге ДИЕЕ на вриједност напона у нисконапонској 
мрежи. Уочава се да при индуктивном фактору снаге 
напон у мрежи има максималне вриједности, док при раду 
са капацитивним фактором снаге напон у мрежи има 
минималне вриједности. Када ДИЕЕ ради са индуктивним 
фактором снаге, електрана у мрежу генерише реактивну 
снагу па напон у мрежи расте. Ако ДИЕЕ ради са 
капацитивним фактором реактивна снага из мреже се 
троши па напон у систему опада. 

 

 

Слика 4. Утицај снаге и фактора снаге ДИЕЕ на вриједност напона у 
нисконапонској дистрибутивној мрежи 

Са повећањем снаге коју ДИЕЕ испоручује у мрежу 
напон поштрошача расте. Разлог томе је што се смањује 
снага (струја) коју потрошачи повлаче из преносне мреже, 
јер дио снаге производи ДИЕЕ, па се самим тим смањују и 
падови напона на елементима система. Ако ДИЕЕ 
производи више енергије (снаге) него што локални 
потрошачки конзум може да преузме, онда се смијер 
струје у мрежи од мјеста прикључења ДИЕЕ до преносне 
мреже мијења и дио снаге се предаје преносној мрежи. 
Због промјене смијера струје на 10 kV и 35 kV 
далеководима, као и кроз трафое 35/10 kV и 110/35 kV 
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напон у мрежи расте од преносне мреже према мјесту 
прикључења ДИЕЕ. Усљед тога напон у тачки 
прикључења ДИЕЕ постаје виши од напона преносне 
мреже сведеног на напон прикључења ДИЕЕ. У случају 
прикључења ДИЕЕ велике снаге (у овом случају 1000 kVA 
или 2000 kVA) и при индуктивном фактору снаге од 0.9 
или при фактору снаге једнаком 1 напон потрошача излази 
изван дозвољених 420 V, па се мора вршити регулација 
напона на прикључцима генератора ДИЕЕ и/или на 
регулационим трансформаторима у дитрибутивној мрежи. 
Према правилницима [2] и [10] је дозвољено прикључење 
ДИЕЕ снага 1000 kVA и 2000 kVA на мрежу називног 
напона 10 kV и 35 kV. 

Графички приказ губитака активне снаге у мрежи у 
зависности од инсталисане снаге и напонског нивоа на 
који се ДИЕЕ прикључује приказан је на сл. 5. 

 

 

Слика 5. Утицај снаге и мјеста прикључења ДИЕЕ на губитке активне 
снаге у дистрибутивној мрежи 

Губици активне снаге расту са порастом инсталисане 
снаге ДИЕЕ што је претходно објашњено. Са повећањем 
напонског нивоа на који се ДИЕЕ прикључује смањују се 
губици активне снаге. Наиме, са прикључењем ДИЕЕ исте 
инсталисане снаге на различитим напонским нивоима 
мијења се струја коју ДИЕЕ генерише у мрежу. Смањењем 
струје коју ДИЕЕ генерише у мрежу (повећањем 
напонског нивоа на који се ДИЕЕ прикључује) смањују се 
губици у систему. Други проблем је што се, при великом 
генерисању снаге из ДИЕЕ, већи дио снаге преноси у 
преносну мрежу па је лакше енергију испоручити из 35 kV 
мреже него из 10 kV мреже која је у електричном, али и у 
географском смислу, много даља. 

На сл. 6 је приказана зависност снаге и мјеста 
прикључења ДИЕЕ на напон потрошача. 

Са порастом генерисане снаге ДИЕЕ напон у систему 
расте до тачке прикључења ДИЕЕ, a затим опада до мјеста 
прикључења потрошача. У овом случају напон расте до 
примара трафоа 35/10 kV, а даље опада јер се мијења 
смијер струје у систему, па сада струја тече од ДИЕЕ 
према потрошачима. Пораст напона је виши ако се 
електрана прикључује на нижи напонски ниво, јер у том 

случају кроз проводнике протичу веће струје које праве 
више падове напона. 

У случају прикључења електране на мрежу називног 
напона 35 kV није потребно вршити додатну регулацију 
напона, јер линијски напон мало одступа од називног 
напона мреже 400 V. 

У случају прикључења ДИЕЕ на мрежу називног 
напона 10 kV, поготово у случају прикључења ДИЕЕ веће 
инсталисане снаге, потребно је вршити регулацију напона 
да би се у нисконапонској мрежи добио напон прописане 
вриједности. Ту се јављају проблеми јер у дистрибутвној 
мрежи не постоји могућност сталне и континуалне 
регулације напона. Регулација напона се врши сезонски на 
трансфораматорима. Због тога се регулација напона мора 
вршити на самој ДИЕЕ. 

 

 

Слика 6. Утицај снаге и мјеста прикључења ДИЕЕ на вриједност 
напона у нисконапонској мрежи 

VI. ЗАКЉУЧАК 
У раду је анализиран утицај ДИЕЕ на губитке и 

напонске прилике у дистрибутивној мрежи. Утицај ДИЕЕ 
на мрежу зависи од инсталисане снаге ДИЕЕ, напонског 
нивоа на који се прикључује и снаге локалног потрошачког 
конзума. 

Са порастом напоског нивоа на који се ДИЕЕ 
прикључује и са порастом снаге потрошачког конзума 
утицај ДИЕЕ на мрежу опада. ДИЕЕ веће инсталисане 
снаге имају већи утицај на мрежу. Пошто се у Републици 
Српској ДИЕЕ најчешће граде у брдским обастима, гдје је 
снага потрошње мала, у овом раду је вршена анализа 
таквог сценарија. 

Показано је да ДИЕЕ веће инсталисане снаге изазива 
пораст напона и губитака у локалној мрежи. Прикључење 
ДИЕЕ увијек изазива мањи или виши пораст напона у 
мрежи што је до одређене границе позитивно, јер у мрежи 
постоји пад напона због преноса снаге из преносне мреже. 
Ако је инсталисана снага ДИЕЕ мања или приближно 
једнака снази локалног потрошачког конзума 
прикључењем ДИЕЕ се смањују губици активне снаге у 
мрежи. У противном, са прикључењем ДИЕЕ се повећавају 
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губици активне снаге, јер се главни дио снаге из ДИЕЕ 
шаље у преносну мрежу. 

Рад електране са индуктивним фактором снаге смањује 
губитке активне снаге у мрежи, али повећава напоне у 
мрежи. Рад са капацитивним фактором снаге повећава 
губитке снаге у мрежи, али смањује напоне. Очигледно је 
да се при различитим факторима снаге имају супротни 
ефекти утицаја ДИЕЕ на мрежу па је, у зависности од 
локалних потреба, потребно наћи оптимално погонско 
стање генератора. 

Прикључење ДИЕЕ на сабирнице вишег називног 
напона смањује губитке снаге и промјене напона у мрежи 
тако да је утицај ДИЕЕ на мрежу мање изражен него код 
прикључења ДИЕЕ на нижи називни напон. 
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ABSTRACT 
 

In this paper are analyzed the effects of distributed sources 
of electrical energy (DSEE) to the distribution network. 
Simulation analysis of DSEE installed power, power factor and 
voltage level influence to power flow, power losses and voltage 
changes in the network. The performed modeling methodology 
is general so it could be applied to any DSEE. 
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