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Садржај — У oвoм рaду дaт je приjeдлoг нoвoг кoнцeптa 

нaпajaњa систeмa jaвнe рaсвjeтe зaснoвaнoг нa угрaдњи 

пojeдинaчних oбнoвљивих извoрa сa прихвaтљивoм циjeнoм 

(кoнкрeтнo фoтoнaпoнскoг систeмa), спoсoбних дa нa 

гoдишњeм нивoу прoизвeду и испoручe у мрeжу oну 

кoличину eнeргиje eквивaлeнтну дaтoj пoтрoшњи. 

Кључне ријечи - jaвнa рaсвjeтa, фoтoнaпoнски систeми, 

вишeнaмjeнски 4Q прeтвaрaч 

I.  УВОД 

Постојеће јавне расвјете углавном су изведене са 
застарјелим и неефикасним сијалицама, које су на крају 
животног вијека. Иако је у неким срединама извршена 
замјена старих живиних сијалица са ефикаснијим 
натријумским, добијени ефекти су знатно испод 
могућности које нуде најсавременија технолошка рјешења. 
На примјер, ефикасност нове генерације сијалица већа је за 
15-20% у односу на класичне, док је ефикасност свјетиљки 
повећана са 70% нa 88%, што доводи до кумулативног 
смањења потрошње електричне енергије од око 35%, уз 
исти свјетлосни ефекат. Међутим, најсавременија рјешења 
заснована на компактним флуоресцентним сијалицама 
(CFL) и свјетлећим диодама (LED) обећавају смањење 
потрошње електричне енергије од око 75% [1]. Не треба 
занемарити ни чињеницу да су постојеће јавне расвјете 
потрошачи који негативно утичу на квалитет електричне 
енергије, јер им је због уграђених пригушница фактор 
снаге cosφ мали, а додавање кондензатора који рјешавају 
тај проблем захтијева одређене трошкове, а није увијек 
довољно ефикасно. Из наведеног је јасно да пројектовање 
нових, енергетски ефикасних јавних расвјета, и 
побољшање ефикасности постојећих доноси многобројне 
користи локалним заједницама од растерећења ионако 
„мршавих“ буџета и могућности прерасподјеле уштеђених 
средстава, преко еколошких (смањење емитовања СО2), до 
испуњења строгих захтјева које у овој области прописују 
директиве и стандарди који важе у ЕУ. 

На основу [1,2] може се закључити да је уградњом 
нових типова расвјетних тијела (CFL, LED) омогућена 
уштеда електричне енергије и преко 65% у односу на 
класична рјешења. Постизањем мање потрошње система 
отворила се могућност уградње појединачних обновљивих 
извора (конкретно фотонапонских система - ФН) са 
прихватљивом цијеном, способних да на годишњем нивоу 

произведу и испоруче у мрежу количину електричне 
енергије еквивалентну датој потрошњи. 

II. БЛОК ДИЈАГРАМ НОВОГ КОНЦЕПТА НАПАЈАЊА 

СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

Блок дијаграм новог концепта напајања јавне расвјете 
приказан је на Сл.1. 

 

Слика 1. Блок дијаграм новог концепта напајања система јавне расвјете 

Предложени систем јавне расвјете се састоји из 
фотонапонског модула, уређаја енергетске електронике и 
расвјетног тијела (CFL или LED). Принцип рада овог 
система се заснива на преносу електричне енергије између 
мреже и расвјетног тијела и између ФН система и мреже, 
преко уређаја енергетске електронике који представља 
„срце“ овог система. Уређај енергетске електронике, 
неопходан је за повезивање обновљивог извора са мрежом, 
али је способан и да, у тренуцима када расвјетна тијела 
троше енергију из мреже, поправи фактор снаге (смањи 
садржај хармоника који се инјектује у мрежу). За 
обављање наведених функција уређај енергетске 
електронике представља вишенамјенски 4Q претварач [3], 
који ради као PFC или активни филтер за вријеме када 
расвјета повлачи енергију из мреже и као инвертор, када се 
произведена енергија из ФН система предаје у мрежу. Рад 
4Q претварача као PFC омогућава употребу јефтинијих 
CFL (без PFC функције и исправљачког круга) које се 
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прикључују директно на једносмјерни напон, док 
конфигурација 4Q претварача у раду као активни филтер 
омогућава напајање расвјетних тијела на наизмјеничном 
напону. На Сл. 2 и 3 дата је блок структура система 
напајања јавне расвјете са 4Q претварачем у свим 
наведеним режимима рада. 

 

Слика 2. Блок структура система када 4Q претварач ради као инвертор и 
PFC 

 

Слика 3. Блок структура система када 4Q претварач ради као инвертор и 
активни филтер 

На тржишту су присутни и други системи јавне 
расвјете напајани из ФН система, чији се рад заснива на 
измјени енергије између ФН система и расвјетног тијела 
преко батеријског блока. Предложени концепт не садржи 
батерију као градивни блок, што га чини јефтинијим и 
поузданијим. 

III. УТИЦАЈ РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА НА КВАЛИТЕТ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Са циљем испитивања квалитета електричне енергије и 
одређивања утицаја различитих типова расвјетних тијела 

на квалитете електричне енергије, извршен је низ 
лабораторијских испитивања. Снимани су таласни облици 
напона и струје, као и струјни хармонијски спектар за 
живину сијалицу H125 (Kolorlux 125 W), натријумову 
сијалицу високог притиска SY250 (Sylvania HSL-BW basic 
250 W) те натријумову сијалицу високог притиска ознаке 
LU150 (Lucalox 150 W) без и са филтерским 
кондензатором од 16 µF и CFL (Osram Duluxstar 23 W и 
Philips Economy CDL865 14 W). 

 

 

 

Слика 4. Таласни облици напона и струје за Lucalox 150 W, Lucalox 150 
W са филтерским кондензатором од 16 µF и CFL Osram Duluxstar 23 W 

респективно 

Са Сл. 4. је очигледно да наведена расвјетна тијела у 
великој мјери утичу на квалитет електричне енергије, како 
са малим фактором снаге тако и са садржајем виших 
хармоника у струји. Проблем фазног помјераја се може 
побољшати уградњом кондензатора, али се при томе 
повећава и утицај виших хармоника у струји тј. погоршава 
се квалитет електричне енергије. У случају CFL-а може се 
уочити да и нова расвјетна тијела лоше утичу на квалитет 
електричне енергије тј. својим радом генеришу у мрежи 
одређени садржај виших струјних хармоника јер је 
импулсни облик струје CFL директна посљедица рада 
претварача који се налази у самој CFL. 

Новим концептом напајања јавне расвјете проблем 
квалитета електричне енергије би се ријешио, јер би се 
употребом 4Q претварача у раду и као PFC и као активан 
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филтер смањио садржај виших струјних хармоника 
инјектованих у мрежу. На сљедећим сликама дати су 
резултати симулационог модела рада 4Q претварача у 
споменутим режимима рада. 
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Слика 5. 4Q претварач у раду као PFC 
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Слика 6. 4Q претварач као нека врста активног филтера 
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Слика 7. 4Q претварач као мрежни инвертор 

Реализацијом симулационог модела 4Q претварача 
верификована је његова улога у побољшању квалитета 
електричне енергије када ради као PFC/активни филтер и 
као инвертор који генерише и инјектује струју чистог 
синусног таласног облика у мрежу. 

IV. ПРИМЈЕР КОНФИГУРАЦИЈЕ СИСТЕМА 

За процјену производње електричне енергије из 
фотонапонских система потребно је познавати или 
вриједност укупног (глобалног) Сунчевог зрачења за 
одређену локацију или број годишњих сунчаних сати на 
основу којих се једноставно, уз уважавање губитака 
(смањење ефикасности панела усљед запрљања, 
неупарености или повећања температуре панела у односу 
на номиналну и фактора корисног дејства претварача) 
може процијенити производња електричне енергије. 
Укупна годишња вриједност Сунчевог зрачења измјерена 
на локалитету Источног Сарајева износи ≈1200 kWh/m2 за 
2013. годину. Производња електричне енергије из ФН 
система на основу овог податка може се процијенити 
релацијом (1): 

     [ ]kWh/godE A r H η= ⋅ ⋅ ⋅                   (1) 

гдје је: Е – процјењена вриједност производње ФН 
система, А – укупна површина уграђених ФН панела, r – 
ефикасност панела (10-15%), H – укупна годишња 
вриједност Сунчевог зрачења и η – ефикасност читавог 
система (80-90%) [4,5]. 

На основу рeлaциje за процјену производње електричне 
енергије из ФН система на подручју Источног Сарајева, у 
табели I дат је примjeр резултата прорачунa снаге ФН 
панела потребних за напајање нових расвјетних тијела 
CFL≡105 W и LED≡60 W кojимa би сe eвeнтуaлнo 
зaмиjeнилa пoстojeћa рaсвjeтнa тиjeлa NAV-T 250 W [2]. 

У прорачуну је узето да је просјечно годишње вријеме 
рада расвјете 4015 h (11 h дневног рада), трошкови 
електричне енерегије јавне расвјете 0,1508 KM/kWh 
тарифирани од стране Електродистрибуције Пале, 
субвенционисана цијена откупа електричне енергије из ФН 
система 0,3398 KM/kWh према важећем правилнику РЕРС-
а од 30. новембра 2013. године, ефикасност панела 15%, 
ефикасност читавог система 85%, као и приближан однос 
снаге ФН панела и његове површине (100 Wp ≡ 0,5 m2 
[5,6]). 

ТАБЕЛА I. ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СНАГА ФН ПАНЕЛА ЗА 
НАПАЈАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА 

Тип расвјетног 
тијела 

NAV-T 250 W CFL 105 W LED 60W 

Потрошња 
електричне 
енергије 

1004 kWh/god 422 kWh/god 241 kWh/god 

Годишњи 
трошкови 

151 KM/god 64 KM/god 36 KM/god 

Снага ФН 
панела 

1380 Wp 550 Wp 320 Wp 

Снага ФН 
панела 

(субвенција) 
580 Wp 250 Wp 140 Wp 
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Подаци из табеле I уједно представљају и 
конфигурацију предложеног система напајања јавне 
расвјете. При субвенционисаној цијени откупа електричне 
енергије из ФН система, нови систем је јефтинији и по 
димензијама мањи и самим тим прихватљивији. За примјер 
расвјетних тијела из табеле I годишња уштеда електричне 
енергије по једном члану расвјете (по једној свјетиљци) 
износи 151 KM/god. Према томе, систем са LED 60 W 
свјетиљком и ФН панелом снаге 140 W би се отплатио за 
седам до осам година [7]. 

V. ЗАКЉУЧАК 

Предложени концепт представља оригинално рјешење 
напајања јавне расвјете примјеном нових расвјетних 
тијела, ФН система и претварача енергетске електронике. 
Принцип рада је заснован на раду претварача који поред 
улоге инвертора у повезивању ФН система са мрежом има 
и улогу у побољшању квалитета електричне енергије. 
Показано је да овај систем напајања јавне расвјете 
представља репликатибилан модел одрживе 
инфраструктуре локалне заједнице чији су трошкови 
сведени на нулу на годишњем нивоу. 
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АBSTRACT 

This paper presents a new concept of public street lighting 
system based on the integration of individual renewable 
sources with reasonable price (particularly photovoltaic 
systems), capable to produce and delivere to the grid that 
amount of energy (annually) that is equivalent to consumed 
one. 
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