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Апстракт – У раду је размотрена потреба праћења нивоа потрошње електричне енергије са аспекта стварања услова да се 
повећа енергетска ефикасност и оствари уштеда, како у енергији тако и на плану трошкова који потрошачи имају. Уређај, 
чији су концепт и начелни пројекат приказани у овом раду првенствено је намењен праћењу потрошње електричне енергије 
у домаћинствима. Овакав приступ је мотивисан жељом да се потрошачима електричне енергије у домаћинствима понуди 
релативно једноставан и јефтин уређај који ће им омогућити идентификовање потрошње на нивоу појединачних уређаја.  

Кључне речи – Електрична енергија, потрошња, мерење снаге, мерење струје, сензори струје, рачунарска подршка, 
аквизиција података, памћење информација 

1 УВОД 

У потрази за решењима која омогућавају већу енергетску ефикасност уочава се пораст потребе за уређајима 
који пружају могућност добијања информативне повратне спреге према потрошачима електричне енергије у 
домаћинствима, државним организацијама и привреди. Такав уређај би требао да омогући детаљно 
представљање потрошње електричне енергије корисницима које се снабдевају електричном енергијом и на тај 
начин користе производне капацитете електропривреде.  

Овај рад је мотивисан утврђивањем начина да ли постоји потреба и како остварити штедњу у потрошњи 
електричне енергије у домаћинствима и индустријским погонима са могућношћу мерења, праћења, 
мониторисања и контроле потрошње. Да би се стекла права слика о постојању проблема  биће приказане основне 
информација које се односе на потрошњу електричне енергије, енергетску ефикасност, изворе електричне 
енергије и мерење потрошње електричне енергије.  

Један од разлога раста потрошње електричне енергије јесте напуштање традиционалних извора енергије (дрва 
и отпад) и прикључивање на јавну енергетску мрежу (било да се ради о електричној или гасној), на пример ради 
кувања и грејања, посебно када су у питању домаћинства.  

Различитим анализама доказано је да је ресурса необновљивих извора енергије све мање, па се у даљем 
тексту указује на врсте обновљивих извора енергије, као и могућности коришћења алтернативних извора 
енергије. 

2 ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА НИВОА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Енергију користимо сваки дан. Она је присутна у разним облицима као што су топлота, светлост и 
електрична енергија. Наше тело користи енергију за кретање, дисање, учење, играње и сл. Људи су измислили 
мноштво апарата и машина који користе енергију да би нам олакшали рад. Неки од тих машина користе 
електричну енергију, а неки као нпр. аутомобил, користе енергију горива. 

Два најчешћа облика енергије која користимо су топлотна и електрична енергија. Енергија се не може 
уништити, она прелази из једног облика у други, са једног тела на друго и увек у складу са законом очувања 
енергије. Постоје многи облици енергије, неки од њих су: кинетичка енергија, потенцијална енергија, хемијска 
енергија, топлотна енергија, електрична енергија итд. 

2.1 Потрошња електричне енергије у Европској Унији 

Према подацима Европске соларне термичко-технолошке платформе (ЕСТТП), око 50% укупне произведене 
енергије се троши у зградама, од тога 69% енергије се троши на грејање или хлађење простора (у Америци и на 
вентилацију зграда), 15% грејање воде, на осветљење и електричне уређаје 11% и кување 5%. Логично је да се 
пажња фокусира на системе који смањују и штеде енергију у зградама. На слици 1 је приказан графикон који 
графички илуструје напред наведене процене потрошње електричне енергије у Европи за различите потребе.  



 

Слика 1. Потрошња електричне енергије у Европској Унији (извор: ЕСТТП) 

2.2 Енергетска ефикасност 

Повећање енергетске ефикасности односи се на смањење потрошње енергије за производњу неког производа, 
извршену услугу (нпр. грејање, хлађење, осветљење и сл.) или неку обављену активност. Унапређење енергетске 
ефикасности обично је повезано са технолошким унапређењима, али може бити и резултат боље организације 
или побољшане економске позиције извршиоца. То не треба поистовећивати са штедњом или смањеном 
потрошњом које су последица или недостатка енергије за обављање неке делатности или превисоке цене 
енергената. У том случају, долази до смањења обима производње или квалитета услуге или активности. Мере 
овог типа не доносе обавезно боље економске ефекте, често могу имати негативне утицаје и не могу се сврстати 
у мере за унапређење енергетске ефикасности. Са економског становишта, енергетска ефикасност има шире 
значење и односи се на смањење потрошње енергије по јединици неког оствареног новчаног резултата 
(национални бруто доходак на нивоу државе или остварени профит или укупан приход на нивоу привредног 
друштва). То значи да је енергетска ефикасност повезана са економском ефикасношћу и укључује технолошке, 
економске промене и промене понашања. Енергетска ефикасност је слика индивидуалног понашања и одражава 
рационалност потрошача енергије. Избегавање непотребне потрошње енергије или избор најприкладније 
технологије и опреме да би се смањили трошкови за енергију доприносе смањењу сопствене потрошње енергије 
без угрожавања властитог богатства или нивоа активности привредног друштва.  

3 МЕРЕЊЕ СНАГЕ ПОТРОШАЧА 

Електрична мерења помажу да се тачно и правилно схвате законитости електрицитета и његове примене. Ако 
се мерењем пореде две количине исте природе, тада кажемо да се мерење обавља директном методом; на пример 
мерење масе помоћу ваге. Ако се, на основу познатих релација, мерењем пореде количине различитих величина, 
тада се мерење врши индиректном методом; на пример, мерење отпорности или снаге на основу измерног напона 
и струје. 

3.1 Мерење напона и јачине струје 

Инструменти за мерење јачине електричне струје називају се амперметри. Амперметри за свој рад користе 
различита дејства електричне струје као што су: хемијско, електромагнетно, електродинамичко, термичко и 
индукционо. Захваљујући различитим дејствима електричне струје, као и веома широком спектру примене 
амперметара, у свим областима електротехнике, развијено је много различитих врста амперметара.  

Мерење напона, или потенцијалне разлике, врши се волтметрима. Када користе дејства електричне струје 
наведена за амперметре, тада се ради о волтметрима са затвореним колом. Постоје и волтметри са отвореним 
колом, који за свој рад користе дејство Кулонове силе. 

Волтметар са затвореним колом је уствари осетљиви амперметар, са којим је на ред везан велики отпор. 
Дакле, од сваког осетљивог амперметра се може направити волтметар, ако му се на ред дода довољно велики 
отпор. У електричном колу, волтметар се везује паралелно са потрошачем (или извором) чији се напон жели 
мерити. Објашњење, како то да амперметар, чије скретање мора зависити од јачине струје кроз њега, може да 
мери напон, очигледно је из Омовог закона. Наиме, јачина струје, која пролази кроз инструмент, сразмерна је 
потенцијалној разлици на његовим изводима. На слици 2 је приказано наједноставније електрично коло за 
мерење струје и напона коришћењем амперметра и волтметра. 



 

Слика 2. Повезивање амперметра и волтметра у електрично коло 
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3.2 Мерење електричне снаге 

Електрична снага мери се, опште говорећи, специјалним инструментима, који се називају ватметри. Међутим, 
код једносмерне струје и једнофазне наизменичне када је оптерећење омско, снага се може мерити мерењем 
струје и напона. 

У-И метода мерења снаге се заснива на мерењу напона између прикључака волтмером, као и струје 
амперметром и израчунавању вредности снаге коришћењем Омовог закона. Треба узети у обзир да унутрашња 
отпорност волтметра тежи бесконачности па се сам утицај инструмента на мерење може занемарити. 

3.2.1 Мерење снаге ватметром 
Према начину добијања силе која ђелује на њихов кретни систем, ватметри могу бити: електродинамички, 

индукциони, термички и електростатички. Најширу примену нашли су  електродинамички ватметри и то 
електродинамички ватметар без гвожђа за прецизнија, лабораторијска мерења, а у индустријским мерењима 
електродинамички ватметар са гвожђем (гвозденим магнетним колом). Шематски приказ електродинамичког 
ватметра са гвозденим магнетним колом дат је на слици 3. 

 

Слика 3. Електродинамички ватметар са гвожђем 

То је имитација инструмента са кретним калемом, с тим што је стални магнет апарата са кретним калемом 
овде замењен са електромагнетом. Гвоздени оклоп спречава утицај спољних магнетних поља. На његовим 
прикључцима постављен је струјни непокретни намотај С − С′. Покретни намотај смештен је на добошу од 
алуминијума. Јак обртни момент, мала сопствена потрошња и велика издржљивост, добре су особине овог 
инструмента. Међутим, употреба гвожђа умањује тачност апарата услед хистерезиса и вртложних струја. 

4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАКА И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

Имајући у виду напред наведене потребе, као интересантан проблем намеће се потреба реализације једног 
мобилног уређаја који треба да омогући праћење нивоа потрошње у домаћинству, али и у пословним и 
производним објектима. На бази прикупљених информација могуће је сагледати услове у којима је потрошња 
електричне енергије максимална и на бази тога извући одређене закључке и применити одговарајуће мере за 
њено смањење. При реализацији овог уређаја треба водити рачуна да он омогући праћење потрошње на нивоу 
појединачних уређаја, јер ће обезбедити идентификацију учешћа сваког уређаја у укупној потрошњи електричне 
енергије на нивоу једног система. Да би се обезбедила могућност статистичке анализе потребно је обезбедити да 
уређај прати потрошњу у репрезентативном временском интервалу уз могућност памћења прикупљених 
информација. Иницијална идеја за реализацију овог уређаја подразумева његову мобилну варијанту, што значи 
да би уређај требало да има сопствено напарајање, по правилу батеријско и могућност памћења података на 
медијум као што је SD меморијск модул. Да би се могао идентификовати временска димензија потрошње 
пожељно је да уређај поседује сопствени сат реалног времена.  



У случају да се уређај користи у домаћинству може се размотрити реализација уређаја који се може 
непосредно прикључити на рачунара, нпр. таблет који се онда може да користи као уређај за памћење 
прикупљених информација, али и њихово on – line приказивање. 

4.1 Идејно решење 

Полазећи од постављеног пројектног задатка и могућих модалитета о којима треба водити рачуна при 
пројектовању и реализацији мерног уређаја, његова иницијална структурна шема се може приказати као на слици 
4. Централни рачунарски систем у овом случају има искључиво сервисну функцију – пре свега програмирање 
рачунарског модула уређаја. У том случају за повезивање централног рачунара и мерног уређаја може се 
користити неки од стандардних комуникационих интерфејса. У пракси је то по правилу USB интерфејс.  

Да би се обезбедила максимална аутономност и мобилност уређаја блок за складиштење података је најбоље 
реализовати коришћењем неке од меморијских SD модула. При избору рачунарске основе уређаја треба водити 
рачуна о потрошњи коришћењих компоненти имајући у виду потребу да се уређај напаја из батерије.  

 
Слика 4. Структурна шема мобилног уређаја за праћење нивоа потрошње електричне енергије 

5 ПРИКАЗ ПРАКТИЧНОГ РЕШЕЊА УРЕЂАЈА 

У основи за корисника није неопходно да зна стварну величину ангажоване снаге снаге неког електричног 
уређаја, изражену у ватима. Много је важније да визуелно може да идентификује да ли је уређај укључен и 
колико то он „троши“ електричне енергије за време укључености. То значи да је за корисника интересантан тзв. 
профил потрошње електричне енергије. Претпостављајући да је напон електричне мреже стабилан наведени 
параметар тј. профил потрошње неког електричног уређаја може се идентификовати мерењем струје кроз тај 
уређај. С друге стране може се претпоставити да корисник познаје своје потребе у коришћењу појединих 
електричних уређаја, као и начин како оне могу да се ефикасно задовоље.  

Полазећи од наведених претпоставки уређај треба да буде тако конципиран и пројектован да може да мери 
јачину струје на нивоу појединачних потрошача и прикупљене информације складишти у току репрезентативног 
временског периода да би анализа и закључци који се на основу њих могу направити буду валидни. Приликом 
дефинисања пројектног задатка наведено је да уређај треба да буде мобилан и аутономан. У конкретном случају 
аутономност се огледа у могућности батеријског напајања, чиме би се избегле интервенције на постојећој 
електричној мрежи са циљем обезбеђивања напајања уређаја из ње. Овај захтев у принципу није превише строг, 
јер ће се видети да компоненте које се користе за реализацију уређаја омогућавају напајање из различитих извора 
напајања.  

5.1 Структура мерног уређаја 

Полазећи од поставки пројектног задатка, предложеног идејног решења и додатних разматрања у погледу 
функција и начина коришћења уређаја за праћење нивоа потрошње електричне енергије, његовом пројектовању 
се приступило у складу са структурном шемом приказаном на слици 5. 

 
Слика 5. Структурна шема мерног уређаја 



5.2 Управљачки рачунарски модул 

Задатак управљачког рачунарског модула уређаја за праћење нивоа потрошње електричне енергије је да: 

 Преузме мерне податке са сензора; 

 Изврши очитавање сата реалног времена и придружи га подацима са сензора; 

 Изврши памћење добијене информације на SD меморијском модулу.  

У раду су детаљно разматрана могући избори у погледу управљачког рачунарског модула мерног уређаја. Као 
могу избор предложени су Arduino, Raspberry Pi и BeagleBone рачунарски уређаји. Предност је дата Arduino 
концепту. Конкретно предложено је коришћење Arduino UNO модула. Додатни разлог за коришћење назначеног 
модула је и могућност да се на тај начин кроз израду овог мастер рада покаже способност студената да 
пројектују уређаје на једном „нижем“ нивоу, тј. коришћењем компонената које изворно поседују мање 
могућности. На тај начин студенти се детаљније упознају са пројектовањем сложених уређаја на бази 
компонената које поседују мање функција па је за реализацију неопходно њихово повезивање са додатним 
компонентама да би се добио уређај са свим неоопходним функцијама.  

Технички, Arduino UNO (слика 6), као и остали модули из Arduino фамилије представљају програмибилне 
логичке контролере., Међутим, уобичајено је да се овакви уређаји данас третирају као open-hardware платформe 
која се заснивају на једноставном коришћењу хардвера и софтвера, намењеног за израду разних интерактивних 
пројеката. Једноставније, Arduino платформа је скуп рачунарско/електронских компонетата које се могу 
једноставно повезивати у сложеније целине с циљем израде забавних и поучних електричних склопова. Да би 
они могли да извршавају жељене функције неопходно је микроконтролерском блоку обезбедити одговарајућу 
програмску подршку, која се развија коришћењем Arduino IDE развојног окружења. 

 

Слика 6. Изглед Arduino UNO модула 

5.3 Струјни сензори 

Додатним разматрањима и анализом пројектног задатка утврђено је да за праћење нивоа потрошње 
електричне енергије на нивоу појединачних потрашача довољно да се мери само струја. Пошто је избором 
Arduino UNO модула дефинисана рачунарска основа мерног уређаја избор струјног сензора се своди на тражење 
сензора струје који су компатибилни са наведеним Arduino модулом. Претраживањем литературе укључујући и 
коришћење Интернет претраживача највећи број информација се односи на коришћење два типа сензора: 

1. Сензор на принипу Холовог ефекта (слика 7а); 

2. Индуктивни сензор (слика 7б). 

 

Слика 7. Сензор на бази Холовог ефекта (а) и индуктивни сензор (б) 

5.4 Електрична шема  

На слици 7 је приказана упрошћена електрична шема предложеног уређаја за праћење потрошње електричне 
енергије на бази сензора струје који користи Холов ефекат. Рачунарску основу предложеног уређаја представља 
микроконтролерски уређај Arduino UNO. За мерење струје уређај се мора прикљућити у коло потрошача. 



Приказани уређај у принципу може да се користи заједно са преносним или стационарним (desktop) 
рачунаром са којим се повезује прекио USB интерфејса (слика 8).  

 

Слика 8. Упрошћена шема мерног уређаја на бази струјног сензора са Холовим ефектом 

6 ЗАКЉУЧАК 

Најважнији циљ који се постиже овим радом је скретање пажње потрошача односно подизање свести о о 
потрошњи електричне енергије са циљем да се потрошачи мотивишу да штеде електричну енергију на добробит 
своју и целог друштва. Тржиште за такве производе је релативно ново и још увек је мало, али ће расти брзо 
сагласно расту цене електричне енергије, сагласно са расположивошћу тих система и сагласно расту 
обавештености корисника о њиховим могућностима. Сходно томе у оквиру овог мастер рада су анализирани 
услови за настанак и примену уређаја за праћење нивоа потрошње електричне енергије. Циљ је био стављање на 
располагање информација везаних за тржиште електричне енергије, приказивање својстава апарата који троше 
електричну енергију, потребу, могућности и начине мерења потрошње електричне енергије. Све то ће 
потенцијалном инвеститору омогућити да донесе одлуку о покретању авантуре која ће значити улазак у 
истраживање, развој и производњу уређаја сличних или бољих карактеристика од уређаја који је представљен у 
овом раду.  

Додатно наглашавање о томе колико је важан овакав уређај, који ће потрошачу да скрене пажњу да се ближи 
црвеној зони, није потребан. Није потребан ни коментар о томе колике би биле друштвене уштеде ако се што 
мањи број потрошача нађе у „црвеном“. Ситуација у комерцијалном и сектору јавних услуга као и у 
индустријским погонима није нимало различита. Разумљиво је да су профили потрошње другачији, али је 
свакако улазак у „црвено“ опасност од које се треба озбиљно чувати. када се помиње улазак у „црвено“ не мисли 
се само на цену коју свако плаћа за потрошену електричну енергију. Треба имати на уму и чињенице да већа 
потрошња подразумева повећано трошење ограничених енергетских ресурса, поготову ако се ради о 
необновљивим ресурсима. Такође, сведоци смо све већег коришћења речних водотокова, на којима се граде тзв. 
мини хидроелектране чиме се утиче на природна станишта ретких животиња и биљака и угрожава биодиверзитет 
Србије. О могућим утицајима на климатске промене не треба ни говорити посебно ако се претпостави 
повећавање водних акумулација. Повећана потрошња свакако утиче и на повећано оптерећење електро 
дистрибутивне мреже што ће убрзати њено кварење и скраћивање дужине трајања и експлоатације.  
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