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Апстракт—У оквиру овог рада анализирали смо утицај атмосферских пренапона на потрошаче, њихово настајање као и 

мере заштите у нисконапонским инсталацијама. Анализрали смо удар грома у трафостаницу и то са два стандардна облика 

таласа који се користе у америчким и IEC стандардима. Симулцију смо извршили на све три могуће конфигурације НН 

мреже: надземна мрежа, кабловска и мешовита мрежа. Такође смо утврдили како нисконапонски одводници пренапона 

утичу на амплитуду пренапона као и на њихове прелазне процесе. Све анализе су одрађене у програмском пакету ATP Draw, 

резултати су приказани табеларно. 

Кључне речи – Атмосферски пренапон, ATP Draw, одводници пренапона, НН одводници пренапона,  

1 УВОД  

Развојем и напретком технологије, електричне инсталације ниског напона све више добијају на значају. 
Било на послу или у кући, наша зависност о електричним и електронским уређајима постаје све већа. 
Информацијске мреже у пословању, везе у установама за пружање прве помоћи попут болница или ватрогасних 
служби, животно су важне за неометану размену информација. Проток и складиштење информација морају се 
несметано одвијати те је потребно је заштитити уређаје који их преносе од спољашнјих утицаја. Опасност за 
ове инсталације не чине само директни удари грома. У данашње време, знатно чешће штете на електронским 
уређајима због пренапона, који су узроковани атмосферским пражњењима или склопним манипулацијама. 

Како највеће амплитуде пренапона нисконапонске мреже управо узрокују атмосферска пражњења – 
директног и/или индиректног типа, у овом раду испитаћемо удар грома директно у мрежу.  

У излагањима која следе одредићемо утицај атмосферког пражњења на три различите конфигурације 
нисконапонских мрежа које су данас у употреби као и утицај заштите одводницима пренапона у кућним 
инсталацијама. 

Симулације су извршене програмом ATPDraw који је саставни део софтверског пакета ATP/EMTP. 

2 НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА 

Електроенергетски систем чине производња, пренос, дистрибуција и потрошња електричне енергије. Након 
што се електрична енергија произведе у електранама, она се предаје потрошачима. 

Нисконапонским мрежама сматрају се струјни кругови од извора струје до сабирница, односно до 
прикључка за осигурач на кућном прикључном ормарићу (КПО) с називним напоном до 1 kV. Водови 
нисконапонске мреже обично су кратки (неколико стотина метара), а дистрибутивни трансформатори 
релативно малих снага (50-2500 kVA). Нисконапонски водови користе и каблове водове, поготово у урбаним 
срединама. 

Према врсти водова, нисконапонске мреже се деле на: надземне и кабловске. 

Постоје два основна начина извођења: радијални и са могућношћу резервног напајања. У условима великих 
површинских густина оптерећења и где постоје повећани захтеви за поузданошћу могућа је и примена сложено-
петљастих мрежа. 

2.1 Радијална нисконапонска мрежа 

Сваки квар на редном елементу од ТС СН/НН до потрошача изазива прекид у напајању до отклањања квара. 
Ово је свакако мана. Други недостатак овог решења је и да при великим оптерећењима може доћи до лоших 
напонских прилика у мрежи. 

2.2 Сложено петљаста вишеструко напајана мрежа 

То су учворене мреже решеткасте структуре, које прате конфигурацију улица. У овој концепцији разводни 
ормани су врло битни. Они су снабдевени осигурачима и сабирницама (у њима наравно нема трансформатора). 

3 НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

Преносне и дистрибутивне мреже доминантно су састављене од надземних (ваздушних) водова. Разлог је 
економске природе. Кабловски водови исте пропусне моћи су и до десет пута скупљи од надземних водова. 



Зато се кабловски водови користе за краћа растојања, углавном на улазу у градове (преносне мреже) или за 
развод мреже по градовима (дистрибутивне мреже). 

Надземни вод чине: 

 Проводници 

 Изолатори 

 Опрема за причвршћивање изолатора за стуб и проводника за изолатор  

 Стубови 

4 КАБЛОВСКИ ВОДОВИ 

Кабл је производ који се добија упредањем изолованих и неизолованих металних жица и оптичких влакана. 
Решења кабловских мрежа су врло различита, зависно од типа града, архитектуре, површинске густине 
оптерећења и слично. Генерално, главни водови прате саобраћајнице, а на раскрсницама се постављају 
разводни ормани. Број каблова по улици зависи од површинске густине оптерећења, ширине улице и укупних 
трошкова. 

Према намени деле се на: 

 Енергетске каблове 

 Телекомуникационе каблове 

 Каблове (челичне) који служе као држачи или носачи (нпр. самоносивих каблова, стубова или мостова) 

4.1 Енергетски каблови 

Подела каблова се може извршити на више начина: према висини напона, врсти струје, врсти изолације итд. 
Електроенергетски каблови наизменичне струје најчешће се класификују према висини напона на: 
нисконапонске, средњенапонске, високонапонске и каблове врло високог напона. 

5 ПРЕНАПОНИ 

Према узроку настанка, пренапони се деле на спољашње (атмосферсеке)  и унутрашње. Узрок атмосферског 
пренапона је атмосферско пражњење (удар грома) у елементе електроенергетских система или њихову близину. 
Талас настао на овај начин простире се на елеметима мреже и може изазвати разорно пражњење на некој од 
изолација. 

На изолацију објеката ниског напона током рада делују радни напон, и то трајно, и повремено, мноштво 
пренапона, који на њима стварају напонска напрезања. Последица напонских напрезања могу бити разорна 
пражњења. Узрочни догађаји пренапона су удар грома, склопна операција, квар и слично и они су различитих 
трајања , облика и интезитета. Због тога што изолације различито подносе напоне и пренапоне, пожељно је све 
пренапоне разврстати на неколико група према облику и трајању и ефектима које производе на изолацијама. 
Према облику и трајању пренапоне делимо на: 

 Трајне напоне индустријске учестаности (ефективна вредност им је стална, а делују трајно), 

 Привремене пренапоне индустријске учестаности (релативно дуго трају, непригушеног су или слабо 
пригушеног облика, а учестаност им може бити неколико пута већа или мања од индустријске), 

 Транзијентне пренапоне (кратког су трајања, велике амплитуде, апериодични су или осцилаторно су 
јако пригушени). 

У даљем излагању позабавићемо се атносферским пренапонима (транзијентни брзи пренапони). 

6 АТМОСФЕРСКО ПРАЖЊЕЊЕ 

6.1 Механизам настанка 

Генерално говорећи, атмосферско пражњење је облик електричног пражњења које потиче од наелектрисања 
облака. Облаци настају кондезацијом презасићене водене паре у Земљиној атмосфери на висини од око 1000 m 
изнад њене површине. С обзиром да је температура ваздуха на овој висини изнад тачке смрзавања воде овакви 
облаци су кишни облаци и као такви за нас нису занимљиви нису наелектрисани. 

Уколико водена пара настави свој пут у слојеве атмосфере, на висину где је температура ваздуха испод 0°∁  
(висине  преко 4000 m од површине Земље), доћи ће до појаве ледених кристала у унутрашњости новонасталих 
облака. Сударом водених капљица и ледених кристала у облаку долази до раздвајања наелектрисања на 
негативно наелектрисање, које се накупља у доњим слојевима облака, и позитивно наелектрисање, које иде у 
горње слојеве облака. Механизам раздвајања наелектрисања приказан је на слици 1. Овакво раздвајање 
наелектисања облака могуће је искључиво ако у облаку постоји вода у сва три агрегатна стања: чврстом (ледени 
кристали), течном (водене капљице) и гасовитом (некондензована презасићена водена пара). 



  

Слика 1.  Раздвајање наелектрисања облака 

Након раздвајања наелектрисања облака и његовог нагомилавања на већ поменутим странама облака, долази 
до појаве јаког електричног поља унутар облака због раздвојених позитивних и негативних честица. У тренутку 
када је ово електрично поље довољно велике јачине долази до кретања позитивних честица ка негативним (јер 
је у овом случају концентрација позитивних честица знатно мања од негативних) и стварања скоковитог лидера 
у унутрашњости облака. Због своје велике енергије, лидер напушта облак, након што се мали део негативних 
честица неутралише позитивним, и наставља свој пут ка земљи. 

Скоковити лидер се састоји од високојонизованог омског канала кроз који протиче наелектрисање облака. 
Скоковити лидер, како му и само име каже, креће се у скоковима, при чему се након сваког скока лидер 
заустави на тренутак, а потом наставља свој пут линијом која има најмању отпорност. Кретање скоковитог 
лидера приказано је на слици 2. 

Када се нађе на одређеној висини изнад земље у сустрет скоковитом лидеру креће узлазни, у овом случају, 
позитиван стример. Овај позитивни стример полази са највисочијег објекта у околини, мада то не мора увек да 
буде случај. 

По састајању ова два наелектрисања долази до пражњења наелектрисања из облака у објекат. Најчешће се 
врши једно главно пражњење и више узастопних стујних удара кроз јонизован канал. Такође, врло је чест 
случај вишеструког атмосферског пражњења. 

 

 

Слика 2.  Путања скоковитог лидера 

6.2 Моделовање атмосферског пражњења 

 У општем случају атмосферско пражњење је могуће математички моделовати у виду напонског или струјног 

таласа. Математичко моделовање напонског таласа може се обавити на више начина, у зависности од захтева 

испитивања, тако да разликујемо: 

  Напонски талас бесконачно стрмог чела и неограниченог трајања: 

                

 Напонски талас бесконачно стрмог чела и ограниченог трајања: 

                         

Где су: 

     – Хевисајдова функција; 

     – Амплитуда напонског таласа; 

Т – временско ограничење таласа; 
За разлику од напонског модела атмосферског пражњења које је резервисано за лабораторијске услове, у пракси 
се најчешће користи струјни Хајдлеров модел таласа. Овај модел је значајан јер најверодостојније описује облик 
таласа који се јавља при атмосфрском пражњењу. Описује се математичком једначином: 



      
 

 
 

     ⁄   

       ⁄         ⁄  

Где су: 

  – темена вредност струје; 

  - корекциони фактор темене вредности струје; 

   – временска константа чела; 

   – временска константа зачеља; 

7 ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ОД ПРЕНАПОНА 

7.1 Одводници пренапона 

Одводници пренапона су уређаји за заштиту од опасних склопних и атмосферских пренапона и као такви 
треба нормално да раде у условима када таквих пренапона нема, а да се активирају када до њих дође. Генерално 
говорећи, постоје две врсте одводника пренапона,  које се разликују по конструкцији. Прву групу чине 
одводници пренапона са искриштима, у ову групу спадају силицијумски одводници пренапона. Другу групу 
чине одводници пренапона без искришта, то су металоксидни одводници пренапона. 

 

   

Слика 3.  Одводници пренапона, лево силицијумски одводник пренапона,  десно металоксидни одводник пренапона 

7.2 Уређаји за заштиту од директних и индиректних дејстава струје атмосферског пражњења 

 Заштитни уређаји класе I (ЗУ-1) инсталишу се ради изједначавања потенцијала у случају атмосферског 

пражњења, као и ради одвођења енергије пражњења у земљу. Назив на енглеском је „lightning current arrester―, 

са циљем да се укаже да је њихова основна улога да струју атмосферског пражњења одведу у земљу и да не 

дозволе да она у већем износу уђе у објекат. Адекватан израз на српском не постоји, већ се они зову „заштитни 

уређај типа 1―. 

 Заштитни уређаји класе II (ЗУ-2) служе за заштиту унутар објекта. Испитани су назначеном струјом 

пражњења isn 8/20 μs, којом се симулише удаљени удар грома. Постављају се на места где су мање изложени 

атмосферском пражњењу, обично унутар објекта, да ограниче напон који настаје због тога што један део струје 

пражњења улази у објекат иако на улазу у објекат постоји ЗУ-1. 

 Заштитни уређаји класе III служе за заштиту од пренапона инсталације и покретних уређаја унутар објекта. 

Често су у виду утичница или прикључака. Њихов преостали напон треба да буде у складу са подносивим 

напоном инсталације коју штите, дакле нижи од 2.5 kV. Могу бити са више пари крајева. Конструкционо, то су 

комбинације гасних искришта, нелинеарних отпорника, осигурача и диода. 

8 ATPDRAW 

ATPDraw претставља део софтверског пакета ATP/EMTP (Elektromagnetic Transients Program) који омогућава 
кориснику да пројектује струјно коло по свом избору користећи већ готове елементе из палета елемената, а затим 
и да симулира рад датог кола у временском или пак фреквентном домену. Покретањем симулације ствара се 
посебан АТР фајл који садржи све податке о сваком елементу у сваком тренутку симулације. 

Нови пројекат се започиње одабиром опције New из менија File, а избор потребних елемената се врши 
интерактивно - десним кликом на новоотворену радну површину и одабиром жељеног елемента. 

Симулација се започиње кликом на опцију Run ATP из менија ATP, а резултати се приказују кликом на 
опцију Run Plot, такође из менија АТР. Приказ резултата је графички и изводи се програмом PlotXY који је 
саставни део ATP/EMTP пакета. 



 

Слика 4 .  Мрежа надземних водова моделована у програму ATPDraw 

Моделовање атмосферског пражњења изведено је према Хајдлеровом моделу. Наиме, моделовање се врши 
идеалним Хајдлеровим струјним генератором у паралелној вези са омским отпорником. Канал грома се моделије 
неорганиченим проводником карактеристичне импедансе 100- 500 Ω. За потребе овог рада узели смо вредност 
отпотности од 500 Ω. 

 

Слика 5 .  Изглед модела атмосферског пражњења 

За симулацију удара грома у овом раду коришћени су струјни талас амплитуде 100 kA i облика 8/20 μs и 
10/350 μs, слика 6. Ови таласни облици се уобичајено користе у америчким и IEC нормама за симулацију удара 
грома. 

 

Слика 6 .  Струјни талас амплитуде 100 kA, таласног облика 8/20 μs (зелено) и 10/350 μs (црвено) 

9  РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈА 

 
У овом раду испитивања су вршена над три најчешће коришћене конфигурације нисконапонских мрежа. 

Размотрићемо како утичу облици удара грома на висину пренапона у посматраним тачкама. Ово испитивање 
извршићемо са ударима грома амплитуде 100 kA са трајањем чела 10 μs и трајањем зачеља 350 μs, као и са 
таласом исте амплитуде али са трајањем чела 8 μs и зачеља 20 μs. Ова два облика таласа су стандардни облици за 

HH

I



симулацију удара грома према америчим и IEC стандардима. Разматраћемо такође како нисконапонски 
одводници пренапона, постављени у инсталацијама потрошача, утичу на висину пренапона. Такође 
размотрићемо како и место удрара грома утиче на пренапон. Симулираћемо удар грома у трафостаницу, у којој 
ће бити постављен одвофник пренапоа. 

Фактор снаге потрошача за сва испитивања биће cosφ=0,95 што је и реалан случај за нисконапонску мрежу. 

9.1 Надземна Мржа 

У овом примеру симулираћемо атмосферског пражњење у трафостаницу, тачка 1, надземне мреже. У 
трафостаници је постављен одводник пренапона. 

Прво вршимо испитивање са атмосферским пражњењем амплитуде 100 kA, и облика 10/350 μs. 

   

Слика 7.  Прелазни процес фазе А тачке 8, за удар грома у ТС – облика 100 kA, 10/350 μs 

   

Слика 8.  Прелазни процес фазе А тачке 8, ако је  на том потрошачу постављен НН одводник пренапона за удар грома у ТС – облика 100 

kA, 10/350 μs 

Друго испитивање вршим исто за удар грома у трафостаницу, амплитуде 100 kA и трајања чела и зачеља 8/20 
μs. Наравно опет ћемо имати два случаја са и без НН одводника пренапона. 

   

Слика 9.  Прелазни процес фазе А тачке 8, за удар грома у ТС – облика 100 kA, 8/20 μs 

 



   

Слика 10.  Прелазни процес фазе А тачке 8, ако је  на том потрошачу постављен НН одводник пренапона за удар грома у ТС – облика 100 

kA, 8/20 μs 

Ова испитивања смо одрадили и за кабловску и мешовиту мрежу, а укупни резултати су дати у следећим 
таблицама. 

ТАБЕЛА I.  ЗБИРНО ПРИКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УДАР ГРОМА ОБЛИКА 100КА 10/350    

Редни број чвора 

Висине амплитуде пренапона за атмосферско пражњење облика 100кА 10/350    

Надземна мрежа Кабловска мрежа Мешовита мрежа 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

8 7149 750 11587 837 7129 743 

14 6891 759 10604 862 6826 751 

19 7119 742 10884 822 7115 735 

22 6869 744 10626 821 6870 737 

26 6409 772 8904 898 8947 915 

28 6853 746 10132 825 10164 838 

32 6852 749 10278 847 10321 860 

34 6536 750 9993 832 9982 844 

Генерално, из ове табеле закључујем да што се тиче амплитуде пренапона, највеће вредоности како и са НН 
одводником тако и без њега, имамо за кабловску мрежу. Тако да је ова конфигурација најнеповољнија. Такђе 
закључујемо да за мешовиту мрежу су врло неповољније они делови деоница који су изведени кабовском 
мрежом. Такође видимо да са постављеним одводницима нећемо имати проблема са изолацијом потрошача. 

 

ТАБЕЛА II.  ЗБИРНО ПРИКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УДАР ГРОМА ОБЛИКА 100КА 8/20    

Редни број чвора 

Висине амплитуде пренапона за атмосферско пражњење облика 100кА 10/350    

Надземна мрежа Кабловска мрежа Мешовита мрежа 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

Без НН 

одводника 

Са НН 

одводником 

8 7053 692 11085 725 6982 689 

14 7153 692 10821 731 7067 691 

19 7306 691 10993 719 7239 688 

22 7246 689 10716 720 7184 687 

26 6664 695 9039 737 9082 739 

28 7159 688 10029 718 10361 719 

32 6731 689 10317 722 10361 724 

34 6682 689 10023 721 10073 723 

Генерално говорећи талас облика 8/20 μs, ствара више пренапоне у објекту када немамо НН одводнике 
пренапона. Док када у објекте поставимо НН одводнике пренапона атмосферски пренапони који се јављају за 
овај талас су мање амплитуде. Генерални закључак је да без обзира који симулирали облик атносферског 
пренапона, ако у објекту поставимо НН одводнике пренапона неће доћи до оштећења изолације потрошача који 
су прикључени у обејкту. Такође видимо да уређаји пренапонске катергорије I неће бити угрожени. Уређаји 
пренапонске категорије I испитани суударним напоном 1,2/50 μs.од 1500 V. Они имају сопствену (уграђену) 
заштитуод ударних таласа. То су на пример рачунари, телефонске централе и сл. 



10 ЗАКЉУЧАК 

У раду су разматране прелазне појаве које се могу јавити у објекту, за случај удара грома у трафостаницу. 

Разматране су све три могуће комбинације НН мреже, такође је предпостављено да у трафостаници постоји 

одводник пренапона. Удар грома је симулиран са амплитудом од 100 kA, који смо приказали у два таласна 

облика 10/350 и 8/20 μs. Видели смо да при удару грома могу се појавити веома високи пренапони у објекту 

који могу да униште електричне уређаје који се налазе у објекту. Закључили смо да је за заштиту ових уређаја 

неопходна пренапонска заштита. 

 

Слика 11. Пренапонска заштита према IEC-u 

Овако конципирана заштита ,ако је правилно изведена даје, апсолутну заштиту. За пренапонску заштиту 

веома вредних инсталација потребно је се прдржавати овог концепта. За заштиту породничних кућа треба 

извршити одговрајућа поједностављења. Први разлог је у томе што овако конципирана пренапонска заштита 

није заживела. Већина кућа, бар што се тиче Србије, немају никакву пренапонску заштиту. Други разлог је 

повезан са првим то јесте цена ових уређаја је веома висока. 

 Једно од могућих поједностављења заштите породичних кућа је постављање заштитног уређаја који у 

себи има комбинацију заштитног уређаја типа I и заштитног уређаја типа II. Овакав уређај има својство ЗУ-1 

односно капацитет одвођења великих струја, и својство ЗУ-2 низак преостали напон. Ово решење сечини 

оптимално али му је мана висока цена. 

Друго решење је оно решење што смо и одрадили у овом раду. Прескаче се заштита са ЗУ-1, односно само 

се поставља ЗУ-2. Мана овог решења је у могуће енергетско преоптерећење ЗУ-2. 
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