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Апстракт – У овом раду извршили смо одабир компактних штедљивих сијалица (КФС) помоћу метода 

вишекритеријумског одлућивања. Применом оптимизационе меоде „TOPSIS“ извршен је одабир КФС са 

најбољим траженим карактеристикама. Добијени резултати су приказани у даљем раду.  

Кљтчне речи - вжшгкпжтгпжјсмрка аналжеа, тгджнркж кпжтгпжјсмж, TOPSIS. 

1. Увод 

Последњих деценија дошло је до великог развоја и популарности метода вишекритеријумске анализе. 

Разлози који су довели до овога су теоријске и практичне природе: 

 у теоријском смислу вишекритеријумска анализа је атрактивна јер се бави недовољно 

структурним проблемима, 

 у практичном смислу нуди нам велику помоћ при решавању свакодневних задатака доношења 

одлука, управљачких акција, ова анализа представља алат и подршку у експлоатацији 

најразноврснијих система. 

Методе вишекритеријумске анализе пружају велику помоћ при избору правих решења у задацима 

одлучивања, у пројектовању и експлоатацији, било да се ради о стратешкој или оперативној одлуци, неком 

мултидисциплинарском проблему или је у питању проблем са техничким или економским садржајем. 

Методе које користимо у вишекритеријумској анализи могу побољшати процес одлучивања у свим 

гранама привреде јер се данашњи проблеми одлучивања решавају се на бази квантитативних анализа. 

Вишекритеријумска анализа омогућава доношење одлуке у конфликтним условима, када постоји више 

алтернатива и критеријума, од којих неке треба максимизирати, а неке минимизирати. Због тога при решавању 

вишекритеријумских задатака треба користити флексибилне инструменте по карактеру математичких техника 

чисте оптимизације. 

Метода TOPSIS рангира алтернативе према удаљености од тзв. идеалног решења било да је то решење  

максимална или минимална вредности идеалног решења. Идеално решење се дефинише помоћу најбољих 

рејтинг вредности алтернатива за сваки појединачни критеријум; обрнуто, негативно идеално решење 

представљају најгоре вредности рејтинга алтернативa. 

2. Компактне флуоросцентне сијалице 

Компактне флуоросцентне сијалице (КФС) направљене су са намером да замене класичне сијалице са 

усијаним влакном. КФС троше мање енергије, имају дужи век трајања, али су зато доста скупље од класичних 

сијалица. Међутим на местима где нам је потребно осветљење дужи временски период без прекида КФС 

представљају врхунско решење високе поузданости.  

 

 



На паковањима КФС углавном пишу подаци као што су снага (W), век трајања (h), међутим да бисмо 

извршили потпуну анализу ових сијалица како бисмо их упоредили и одредили која је најбоља, морамо 

измерити карактеристике као што су: 

 Осветљај (lx) 

 Ефективна вредност струје (A) 

 Фактор снаге 

 Измерена снага (W) 

 Реактивна снага (VAr) 

3. Методе објективног прступа одређивању тежина критеријума 

У методама објективног приступа одређивању тежина критеријума тежиште је на анализи матрице 

одлучивања, односно разматрају се вредности варијанти у односу на скуп критеријума, да би се потом извела 

информација о вредностима тежина критеријума. Количина информација садржана у сваком критеријуму 

доводи се у везу са интензитетом контраста сваког критеријума. Стандардна девијација и ентропија су могуће 

мере интензитета и начини извођења објективних тежина критеријума. 

Најпознатије објективне методе одређивања тежина критеријума су: метода ЕNTROPIJА, метода 

CRITIC, метода FANMA и метода SDV. 

 

3.1. Мгтода ENTROPIJA 

Одређивање објективних тежина критеријума према методи ентропије се заснива на мерењу 

неодређености информације коју садржи матрица одлучивања и директно генерише скуп тежинских вредности 

критеријума на основу међусобног контраста појединачних критеријумских вредности варијанти за сваки 

критеријум и затим истовремено за све критеријуме. Метода се може сматрати објективном јер генерише 

тежинске вредности критеријума директно из критеријумских вредности варијанти и елиминише проблем 

субјективности, некомпетентности или одсуства доносиоца одлуке. Такође, нису битни ни природа ни тип 

критеријума. 

 

3.2. Мгтода CRITIC 

Када су критеријуми међусобно конфликтни, решење вишекритеријумског проблема захтева примену 

сложених поступака избора једне префериране варијанте или утврђивања поретка варијанти. Метода CRITIC ) 
је метода за одређивање објективних вредности тежина критеријума која укључује интензитет контраста и 

конфликт који је садржан у структури проблема одлучивања. Она спада у класу корелационих метода и заснива 

се на аналитичком испитивању матрице одлучивања ради утврђивања информација садржаних у критеријумима 

по којима се оцењују варијанте. За утврђивање контраста критеријума користе се стандардна одступања 

нормираних критеријумских вредности варијанти по колонама, као и коефицијенти корелације свих парова 

колона. 

3.3. Мгтода FANMA 

Одређивање тежина критеријума методом FANMA заснива се на коришћењу принципа растојања од 

идеалне тачке и тзв. ране тежинске нормализације. Код ове методе имамо критеријуме које је неопходно 

максимизирати и критеријуме које је потребно минимизирати. Применом одговарајућих формула добијамо 

вредности тежине критеријума. 

 

3.4. Мгтода SDV 

Метод стандардне девијације се примењује за доделу тежине различитим критеријумима. 

Стандардизација опсега је извршена да бисмо трансформисали различите скале и јединице разних критеријума 

у неке мерљиве јединице, како бисмо могли да упоредимо њихове тежине. 



4. Избор метода вишекритеријумског одлучивања 

Процес доношења одлука представља избор једне из скупа расположивих алтернатива која у највећој 

могућој мери испуњава задате критеријуме. Процес вишекритеријумског одлучивања може бити представљен 

следећим фазама: 

1. Идентификација и формулација проблема; 

2. Формирање модела одлучивања; 

3. Примена методе вишекритеријумског одлучивања; 

4. Избор најприхватљивије алтернативе. 

  

 У прве две фазе наведеног процеса дефинишу се циљеви који се желе остварити избором, атрибути 

(критеријуми) на основу којих ће се вредновање алтернатива вршити, одређују се тежине (значај) атрибута и 

скуп расположивих алтернатива из кога се бира најбоља. Након тога доносилац одлуке врши евалуацију 

расположивих алтернатива у односу на изабране атрибуте. 

5. Метода TOPSIS  

Метода TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) рангира алтернативе 

према удаљености од тзв. идеалног решења и идеалног решења и идеанлог негативног решења. Метод је 

предложен као алтернатива за метод Electre и ужива значајну популарност у области вишекритеријумске 

оптимизације. Овај метод је једноставан и даје неоспорив редослед преференције решења.Оптимална 

алтернатива је она која је у геометријском смислу најближа идеалном решењу, односно најдаља од идеалног 

негативног решења. Рангирање се заснива на ”релативној сличности са идеалним решењем” чиме се избегава 

ситуација да алтерантива истовремено има исту сличност са идеалним и са негативним идеалним решењем.  

Идеално решење се дефинише помоћу најбољих рејтинг вредности алтернатива за сваки појединачни 

критеријум; обрнуто, негативно идеално решење представљају најгоре вредности рејтинга алтернатива. 

Појмови најбољи и најгори интерпретирају се за сваки критеријум посебно, према томе да ли је у питању 

максимизација или минимизација. Критеријуми се могу представити у вишедимензионалном кординатном 

систему, где сваком критеријуму одговара једна кординатна оса. Претпоставља се да сваком критеријуму 

монотоно расте или опада употребљивост, тако да је лако наћи "идеално" решење које је састављено од свих 

најбољих критеријумских вредности које су достигнуте, и "анти-идеално" решење које је састављено од 

најлошијих вредности.  

Први услов је да изабрана алтернатива има најмање Еуклидско растојање од идеалног решења у 

геометријском смислу, а други да истовремено има највеће растојање од "анти-идеалног" решења. Понекад 

изабрана алтернатива, која има минимално Еуклидско растојање од "идеалног" решења, има краће растојање до 

"анти-идеалног" решења него остале алтернативе. 

TOPSIS метода се састоји од 6 корака: 

 Корак 1: Нормализовање матрице одлучивања 

 Корак 2: Тежинско нормализовање матрице перформансе 

 Корак 3: Одређивање идеалних ресења 

 Корак 4: Одређивање растојања алтернатива од идеалних решења 

 Корак 5: Одређивање релативне близине алтернатива идеалном решењу 

 Корак 6: Рангирање матрица 

 

 

 

 

 

 



Почетна матрица одлучивања за сваку методе има облик: 

A Одговор од алтернатива на циљ 

Осветљај 

Ефективна 

вредност 

струје 
Фактор снаге 

Измерена 

снага 

Реактивна 

снага 

wj 0.594153384 0.144793249 0.00319132 0.131313524 0.126548522 

Захтев max min max min min 

a1 357.77 0.13 0.610583 18.4043 23.8712 
a2 333.78 0.149 0.682512 20.6150 27.3074 
a3 24.482 0.053 0.579210 7.1401 10.0489 
a4 277.84 0.133 0.614705 18.8880 24.2361 
a5 308.15 0.136 0.619299 19.3904 24.5834 
a6 166.43 0.174 0.637124 21.5580 26.0798 
a7 130.52 0.15 0.614541 21.2736 27.3088 
a8 161.58 0.146 0.635580 21.3459 25.9288 
a9 62.57 0.079 0.656426 12.0474 13.8454 

Табгла 5.1. Почгтна матпжца одлсчжвања 

За сваки корак TOPSIS методе имамо по шест варијанти (обаразаца) на основу којих добијамо 

тежинске вредности критеријума. У неким од тих образаца као идеално решење бирамо максимум, а у неким 

минимум. Након тога се те вредности међусобно упоређују како бисмо одредили која КФС има најбољу 

вредност. 

У првом кораку вршимо нормализовање матрице одлучивања како бисмо добили вредности алтернатва 

које су у опсегу од 0 до 1. (Табгла 5.2.): 

  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.1962 0.1130 0.1081 0.1146 0.1175 

a2 0.1831 0.1296 0.1208 0.1283 0.1344 

a3 0.0134 0.0461 0.1025 0.0444 0.0495 

a4 0.1524 0.1157 0.1088 0.1176 0.1193 

a5 0.1690 0.1183 0.1096 0.1207 0.1210 

a6 0.0913 0.1513 0.1128 0.1342 0.1283 

a7 0.0716 0.1304 0.1088 0.1324 0.1344 

a8 0.0886 0.1270 0.1125 0.1329 0.1276 

a9 0.0343 0.0687 0.1162 0.0750 0.0681 

Норма 697.795 0.39803015 1.88519 55.3671546 69.9868921 

Табгла 5.2. Нопмалжеована матпжца одлсчжвања 

 

У другом кораку вршимо множење нормализоване матрице тежинским коефицијентима критеријума 

како бисмо добили тежинску нормализовану матрицу перформанси V=(vij) (Табгла 5.3.), где је свако vij 

производ нормализоване перформансе алтернативе и одговарајућег тежинског критеријума 

 

 

 

 

 

 



  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.11659658 0.016368 0.00034488 0.015042285 0.014866 

a2 0.108778283 0.01876 0.000385508 0.016849144 0.017006 

a3 0.007978638 0.006673 0.00032716 0.005835746 0.006258 

a4 0.090547541 0.016746 0.000347208 0.015437625 0.015093 

a5 0.100425514 0.017123 0.000349803 0.015848248 0.015309 

a6 0.054239229 0.021908 0.000359872 0.017619881 0.016241 

a7 0.042536226 0.018886 0.000347116 0.017387434 0.017007 

a8 0.052658623 0.018382 0.000358999 0.017446526 0.016147 

a9 0.020392751 0.009947 0.000370774 0.009846635 0.008622 

Табгла 5.3. Тгджнркж нопмалжеована матпжца одлсчжвања 

У трећем кораку одређујемо идеално решење тј. идеално решење и идеално негативно решење (Табгла 

5.4.). Најбоље су алтернативе које имају највеће vij у односу на критеријуме који се максимизирају и најмање vij 

који се минимизирају, A+ указује на најбољу алтернативу тј. идеално решење, а по истој логици А- указује на 

идеално негативно решење. 

  f1 f2 f3 f4 f5 

  max min max min min 

A+ 0.11659658 0.006673 0.000385508 0.005835746 0.006258 

A- 0.007978638 0.021908 0.00032716 0.017619881 0.017007 

Табгла 5.4. Идгална пгшгња 

У четвртом кораку се израчунавају n-димензиона Еуклидска растојања свих алтернатива од идеалног и 

идеалног негативног решења. На тај начин добијамо следећу табелу: 

S1+ 0.015901151 S1- 0.108811 

S2+ 0.021072053 S2- 0.100852 

S3+ 0.108617957 S3- 0.022057 

S4+ 0.030826366 S4- 0.082781 

S5+ 0.023513616 S5- 0.092603 

S6+ 0.066023242 S6- 0.046267 

S7+ 0.07670116 S7- 0.03469 

S8+ 0.066766597 S8- 0.044827 

S9+ 0.096372041 S9- 0.020686 

Табгла 5.5. Одпгђжвањг партојања алтгпнатжва 

У петом кораку одређујемо релативне близине алтернатива идеалном решењу.  За сваку алтернативу 

одређује се релативно растојање Q
+
. Алтернатива А је ближа идеалном решењу уколико је добијено Q

+
 ближе 

вредности 1 (уколико се тражи максимум) или што је исто ако је Si
+
 из претходног корака ближе вредности 0 

(уколико се тражи минимум). 

Q1 0.87250 

Q2 0.82717 

Q3 0.16879 

Q4 0.72866 

Q5 0.79750 

Q6 0.41203 

Q7 0.31143 

Q8 0.40170 

Q9 0.17671 

Табгла 5.6. Рглатжвнг блжежнг алтгпнатжва  



И на крају у шестом кораку се врши рангирање алтернатива и то по опадајућим вредностима Q i
+
 и формира се 

следећа табела: 

Q1 0.87250 1 
Q2 0.82717 2 

Q5 0.79750 3 

Q4 0.72866 4 

Q6 0.41203 5 

Q8 0.40170 6 

Q7 0.31143 7 
Q9 0.17671 8 

Q3 0.16879 9 

Табгла 5.7.Алтгпнатжвг 

 

6. Упоредни приказ добијених резултата 

Као резултат тестирања методама Critic, Entropija, Fanma i SDV добили смо вредности тежинских 

фактора Wj за сваку методу по 6 различитих варијанти (образаца). 

-Тежински фактори по првом образцу приказани су у табели 6.1.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija 0.5941534 0.1447932 0.0031913 0.1313135 0.1265485 

Critic 0.530934 0.152327 0.0560 0.131831 0.12889 

Fanma 0.328363 0.279125 0.157952 0.1116963 0.122865 

SDV 0.00002665

86 

0.1830908 0.812493 0.002446 0.001943 

Табгла 6.1. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

-Тежински фактори по другом образцу приказани су у табели 6.2.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija 0.1634011 0.1876534 0.241288 0.2006589 0.2069986 

Critic 0.274595 0.200427 0.148805 0.188087 0.18808655

3 Fanma 0.152582 0.175545 0.372166 0.14090753 0.158799 

SDV 0.008621 0.0373476 0.814263 0.069717 0.070051 

Табгла 6.2. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

-Тежински фактори по трећем образцу приказани су у табели 6.3.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija / / / / / 

Critic 0.309379 0.143982 0.21582 0.160547 0.170272 

Fanma 0.271216 0.193397 0.256239 0.137978 0.1411702 

SDV 0.141189 0.2026193 0.133339 0.275145 0.247654 

Табгла 6.3. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

Ентропија по трећем образцу се не може израчунати, па због тога не можемо ни извршити поређење мотодом 

TOPSIS за трећи образац (варијанту). 

 

 

 



-Тежински фактори по четвртом образцу приказани су у табели 6.4.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija 0.064393 0.1732589 0.4126268 0.1858794 0.1638423 

Critic 0.456879 0.164859 0.052295 0.164255 0.161711 

Fanma 0.025306 0.022671 0.905692 0.021427 0.0249046 

SDV 0.025306 0.022671 0.905692 0.021427 0.024905 

Табгла 6.4. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

-Тежински фактори по петом образцу приказани су у табели 6.5.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija / / / / / 

Critic 0.453166 0.157432 0.051362 0.168829 0.16921093

9 Fanma 0.026883 0.031842 0.890576 0.024561 0.028138 

SDV 0.024883 0.0318421 0.890576 0.024561 0.028138 

Табгла 6.5. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

Овде такође не можемо да израчунамо Ентропију, стога не можемо ни извршити поређење методом TOPSIS за 

пети образац (варијанту). 

 

-Тежински фактори по шестом образцу приказани су у табели 6.6.: 

 

w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija 0.2950282 0.2852294 0.5773126 0.0047187 0.944176 

Critic 0.398641 0.172862 0.082778 0.172945 0.172774 

Fanma 0.051873 0.03912 0.830073 0.0375102 0.041424 

SDV 0.051873 0.03911999

4 

0.830073 0.03751 0.041424 

Табгла 6.6. Тгджнркж тактопж добжјгнж ппгко мгтода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA ж SDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Упоредни приказ резултата TOPSIS методе 

Резултати TOPSIS методе приказују се табеларно (Табгла 7.1.). На основу тих резултата одређујемо 

која КФС је набоља на основу датих критеријума. 

Метода 

в.а 

Тежински 

критеријум 

  Флуоросцентне компактне сијалице 

 

 

 

 

 

 

 

TOPSIS 

 

 

Entropija 

Q1 1 1 / 7 / 7 

Q2 2 4 / 6 / 4 

Q3 9 2 / 9 / 9 

Q4 4 5 / 4 / 5 

Q5 3 3 / 5 / 6 

Q6 5 8 / 2 / 2 

Q7 7 9 / 1 / 1 

Q8 6 7 / 3 / 3 

Q9 8 6 / 8 / 8 

 

 

Critic 

Q1 9 9 9 9 9 9 
Q2 8 7 8 8 8 8 
Q3 1 5 3 2 2 2 
Q4 6 6 6 6 6 6 
Q5 7 8 7 7 7 7 
Q6 5 2 5 5 5 5 
Q7 3 1 2 3 3 3 
Q8 4 3 4 4 4 4 
Q9 2 4 1 1 1 1 

 

 

Fanma 

Q1 1 1 9 3 3 6 
Q2 3 3 8 9 9 9 
Q3 6 5 3 1 1 1 
Q4 4 4 6 4 4 3 
Q5 2 2 7 5 5 7 
Q6 7 8 4 7 7 5 
Q7 9 9 1 2 2 2 
Q8 5 7 5 6 6 4 
Q9 8 6 2 8 8 8 

 

 

 

 

SDV 

Q1 4 2 7 3 3 6 
Q2 7 8 4 9 9 9 
Q3 8 5 9 1 1 1 
Q4 3 3 5 4 4 3 
Q5 5 4 6 5 5 7 
Q6 2 7 2 7 7 5 
Q7 1 1 1 2 2 2 
Q8 6 6 3 6 6 4 
Q9 9 9 8 8 8 8 

Табгла 7.1. Упопгднж ппжкае пгеслтата TOPSIS мгтодг по ппвом обпаецс 

За сваку варијанту (образац) постоји оваква табела (Табгла 7.1.). На основу тих резултата можемо да 

уочимо која КФС има највише најбољих резултата, те на основу тога можемо знати која КФС је најбоља. 

 У овом раду на основу добијених резултата можемо са сигурношћу рећи да КФС под редним бројем 3 

(Q3) има највише најбољих резултата, те уједно представља и најбоље решење. 

 



8. Закључак 

Методе вишекритеријумске анализе се развијају у правцу омогућавања што већег, креативнијег и 

систематичнијег укључивања доносилаца одлуке у процес доношења најоптималнијих одлука применом 

рачунара. Коришћењем метода вишекритеријумске анализе добијају се поузданији резултати, олакшава се рад и 

штеди време. 

Основни циљ овог рада био је примена оптимизационе методе TOPSIS за одређивање најбољег избора 

компактних штедљивих сијалица. При томе смо одређивали тежину критеријума на основу метода: Entropija, 

Critic, Fanma i SDV.  

За тестирање смо узели 9 компактних флуоросцентних сијалица (КФС) које смо анализирали на основу 

5 критеријума. На основу добијених резултата са сигурношћу можемо рећи да КФС под редним бројем 3 (Q3) 

представља најбољи избор. До тог закључка смо дошли приликом анализе резултата оптимизационе методе 

TOPSIS. Приликом анализе резултата за свих шест варијанти (образаца) коришћених у критеријумима TOPSIS-

FANMA, TOPSIS-CRITIC, TOPSIS-ENTROPIJA, TOPSIS-SDV алтернатива Q3 има најбоље тражене вредности. 
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