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Апстракт - Стални напредак технологије узроковао је и континуирани раст броја кућних апарата у 

домаћинствима. Свест о енергетској ефикасности узроковао је и тренд развоја апарата и уређаја значајно нижих снага, 

остварених искључиво уградњом електронских компоненти, тако данас готово да и не постоје потрошачи који у себи не 

садрже склопове енергетске електронике за прилагођавање износа напона и фреквенције напајања. Такви потрошачи 

(нпр. штедљиве сијалице) узимају из мреже несинусоидалну струју, која садржи више хармоничке чланове, тако да ти 

потрошачи представљају нелинеране потрошаче. У циљу потврде наведених ставова, извршена су практична мерења на 

једном таквом потрошачу, као што су компактне сијалице снаге 20 W. Из наведених резултата извршених мерења 

уочено је да су компактне сијалице, потрошачи са изузетно ниским фактором снаге. Резултати су статистички обрађени. 

Статистичко истраживање или мерењe су засновани на обухватању свих јединица посматрања и на делимичном 

обухватању на основу узорка. 

 

Кључне речи - истраживање, мерења, статистика. 

 

1 УВОД   

У индустрији, општем комерцијалном сектору и домаћинствима постоји велики број потрошача 

који захтевају неактивну снагу. Напајање неактивном снагом из мреже повлачи низ негативних ефеката 

(повећано струјно оптерећење свих елемената у дистрибутивном систему и инсталацијама до места 

потрошње, повећани падови напона, повећани губици активне снаге). 

При томе, различите категорије електричних уређаја у привредним и непривредним делатностима, 

те у домаћинствима имају своје специфичности у погледу интензитета коришћења активне и неактивне 

електричне енергије, у погледу осетљивости на квалитет електричне енергије те у погледу утицаја на 

квалитет електричне енергије која се испоручује и другим потрошачима. 

У овом раду анализирани су резултати мерења оптерећења једног таквог потрошача снаге P = 20W 

(компактна сијалицa). Извршена је статистичка анализа 8 варијабли: E - илуминација, тј. осветљеност (lx);  

U - ефективна вредност напона напајања (V); IRMS - ефективна вредност струје (A); PIZ - активна снага 

извора (W), Q - реактивна снага (VAR); S - привидна снага (VA); PF - фактор снаге; cos φ - косинус фазног 

угла.  
Статистика је интегрални део модерног друштвеног развоја. Када се разматрају могућности у 

перспективи њеног будућег развитка, то се не може одвојити од једне шире визије општег друштвеног 

кретања на почетку новог века. Тај проблем је у последњих неколико година изазвао широко интересовање 

националних и међународних статистичких институција и других организација. У очекивању даљег 

материјалног и техничког развитка људског друштва, овде ћемо указати на потребе и могућности 

проширења статистичких информација, академска статистика - првенствено ослоњена на теорију - остварила 

је велики напредак у XX веку захваљујући друштвеном напретку и техничким иновацијама. 

Предмет проучавања статистике су резултати посматрања или експеримената, изражених неким 

обележјима, код експеримената које је могуће поновити неограничен број пута при истим условима, а није 

могуће тачно предвиђање резултата. На пример: бацање коцкице за игру, опсервација боје очију случајног 

пролазника, итд. 

 

 

 

 



2 ТЕОРИЈА СТАТИСТИКЕ 

 

Реч статистика потиче од латинске речи status-стање. Употреба речи статистика у свакодневном 

животу најчешће је повезана с бројчаним вредностима којима покушавамо описати битне карактеристике 

неког скупа података. Темељ статистике као научне дисциплине, као и свих истраживања која се користе 

статистичким методама, чине скупови података. Предмет проучавања су масовне, а не појединачне појаве. 

Статистика као научна дисциплина бави се развојем метода прикупљања, описивања и анализирања 

података те применом тих метода у процесу доношења закључака на темељу прикупљених података. На 

развој статистике су значајно утицали развој теорије вероватноће, а у данашње време рачунари и софтвери 

за статистику. У данашњем информационом добу свет је пун података. Постало је правило да морамо 

усвајати и вредновати знатне количине података (на чије добијање се троше огромне количине новца) ако 

желимо добити квалитетан увид у текући развој догађаја, зато се подацима мора дати смисао. 

Пословне одлуке се доносе у окружењу у коме доносиоци одлука нису сигурни у понашање битних 

фактора у будућности. Области статистике: 

 Дескриптивна статистика – прикупљање, обрада и представљање података 

 Статистичка анализа – закључивање о неким законитостима на основу прикупљених података 

 Статистичка теорија – усавршавање статистичких метода и проналажење нових 

 Математичка статистика се бави проучавањем скупова са великим бројем елемената, који су 

једнородни у односу на једно или више заједничких квалитатитвних или квантитативних својстава. Како 

индивидуални случајеви могу показивати мања или већа одступања од просечног или типичног, то је 

неопходно да се посматрају у великом броју, у маси, да би се открило оно што је њима опште и законито - 

јер се законитост испољава у маси. Посматрање и прикупљање, сређивање, груписање, приказивање и 

обрада података спадају у подручје дескриптивне статистике. С друге стране, статистичка анализа обухвата 

методе чији је задатак објашњавање посматраних варијабилних појава и статистичко закључивање о 

параметрима на основу узорка. 

 Предмет проучавања математичке статистике су резултати посматрања или експеримената, 

изражених неким карактеристичним обележјима, квантитативним или квалитативним, код експеримената 

које је могуће поновити неограничен број пута при истим условима, а код којих није могуће тачно 

предвиђање резултата за сваки појединачан експеримент. 

 Основна карактеристика статистичке целокупности је хомогеност или истоврсност, односно 

статистичке јединице посматране целокупности су у супштини сличне и показују разлике само у погледу 

обележја која се испитују. 

 Дескриптивна статистика се бави прикупљањем, обрадом и представљањем постојећих 

података. Важна примена дескриптивне статистике је да сумира сакупљене податке на јасан и разумљив 

начин. Заједно са једноставним графичким приказом/анализом, она даје и основну квантитативну анализу 

података. 

 Дескриптивна статистика се примењује како би се описала основна својства података који се 

анализирају. Дескриптивна статистичка анализа обухвата следеће радње: 

1. груписање и сређивање статистичких података 

2. приказивање статистичких података 

3. израчунавање и одређивање основних мера статистичких серија. 

Дескриптивне статистичке анализе представљају скуп метода које се користе за приказ и опис 

основних карактеристика статистичког скупа. 

Груписање података се врши према вредности или модалитету који се истражује. 

Приказивање статистичких серија може бити урађено на два начина: табеларно и графички. 

Најосновнији вид дескриптивне статистике јесте коришћење тзв. табела фреквенције. Табеле 

фреквенције у основи представљају дистрибуцију вредности у нумеричком или процентуалном облику. 

 

Посматрање, прикупљање, сређивање и обрада података 

 

Прва фаза статистичког истраживања започиње прецизним постављањем циља и задатка 

истраживања, који су основа за решавање методолошких, организационих и финансијских питања. Наведене 

активности утврђују се планом статистичког истраживања. Планом истраживања дефинишу се: предмет 

истраживања, статистички скуп и његови елементи, обележја јединица скупа, као и начин груписања и 

обраде прикупљених података. План истраживања може се, по потреби, разрађивати и у оперативне 

планове, којима се конкретније дефинишу активности према садржини и времену спровођења. 

 Циљ статистичког посматрања је да се обезбеде квалитетни подаци о варијабилној појави. Ма 

колико се чак и нека супериорна техника статистичког истраживања примењује, она нема смисла ако су 

подаци лоши. 

 



 Методе посматрања и прикупљања података 

Посматрање и прикупљање података врши се на основу претходно постављеног плана прикупљања 

података. План посматрања и прикупљања података садржи следеће елементе: дефинисање циља 

посматрања, одређивање статистичког скупа и јединица посматрања, избор обележја и дефинисање 

модалитета обележја, састављање упитника за прикупљање података, одређивање начина посматрања и 

прикупљања података. 

Планом статистичког посматрања дефинишу се методе прикупљања података који ће обезбедити 

квалитетне статистичке податке о скупу, односно варијабилној појави. Методе прикупљања података треба 

да буду ефикасни ирационални, односно да уз најниже трошкове и за најкраће време обезбеде квалитетне и 

употребљиве статистичке податке. 

Према извору података који се користе у статистичком истраживању, може се говорити о 

примарним и секундарним статистичким подацима. Примарни статистички подаци прикупљају се 

поступком статистичког посматрања и експеримената, док се секундарни подаци обезбеђују из секундарних 

извора, као што су заводи за статистику, или институције овлашћене за прикупљање примарних података 

(централна банка, царинска служба, матичне службе општина, извештаји о пословању предузећа и сл.). 

Статистичко истраживање може се заснивати на потпуном обухвату свих јединица скупа (потпуно 

посматрање), или само на једном делу његових јединица (делимично посматрање). Потпуно посматрање 

може се обезбедити применом статистичког пописа и статистичког извештаја (текуће регистрације). 

 

Дескриптивне статистичке мере 

Показује се како се на основу оригиналних нумеричких података или распореда фреквенција могу 

формулисати такви показатељи који ће на синтетизован начин описати посматране податке. Такви 

показатељи називају се дескриптивне статистичке мере. Уколико се односе на распореде фреквенција 

називају се још показатељи распореда фреквенција. Смисао ових мера је да: а) једним бројем опишу битне 

карактеристике посматраних података, и б) да нам омогуће поређење између више статистичких серија. 

Дескриптивне мере класификујемо у три групе: 

1. мере централне тенденције распореда (средње вредности, или мерелокације), 

2. мере дисперзије (варијабилитета или распршености), и 

3. мере облика распореда. 

Дескриптивне статистичке мере описују оригиналне нумеричке податке или статистичке серије 

(односно распореде фреквенција), како на нивоу скупа, тако и на нивоу узорка. Дакле, дескриптивне мере 

приписују се статистичком скупу или узорку, у зависности од тога да ли се анализирају подаци скупа или 

узорка. За разлику од дескриптивних мера које се израчунавају на основу свих података скупа и називају, 

као што смо видели, параметри скупа, дескриптивне мере које се односе на узорак називају се статистикама 

узорка. Напоменимо да се у скоро свим статистичким софтверима уместо израза "статистике узорка" 

користи израз дескриптивне статистике. 

 

3 КОРИШЋЕЊЕ  ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА STATISTICA  

 

 Истраживање је рађено у лабораторији за електричне инсталације Факултета техничких наука у 

Чачку. Мерења су извршена на компактним сијалицама снаге 20W за различите вредности варијабли  

(табела 1). 

Табела 1: Резултати мерења за компактне сијалице (E – илуминација, тј. осветљеност (lx); U - ефективна вредност напона 
напајања (V); IRMS - ефективна вредност струје (A); PIZ - активна снага извора (W), Q - реактивна снага (VAR);  

S - привидна снага (VA); PF - фактор снаге; cos φ - косинус фазног угла) 

Р.Б. 
E 

(lx) 

P 

(W) 

U 

(V) 

IRMS 

(A) 

Piz 

(W) 
Q (VAr) 

S 

(VA) 
PF cos ϕ 

1.  357,77 20 231,551 0,13 18,4043 23,8712 30,1421 0,610583 0,969607 

2.  333,78 20 230,257 0,149 20,615 27,3074 34,2151 0,602512 0,920788 

3.  24,482 20 231,63 0,053 7,14006 10,0489 12,3272 0,57921 0,958015 

4.  277,84 20 230,179 0,133 18,888 24,2361 30,727 0,614705 0,943481 

5.  308,15 20 230,524 0,136 19,3904 24,5834 31,3102 0,619299 0,898883 

6.  166,43 20 230,314 0,174 21,558 26,0798 33,8364 0,637124 0,94176 

7.  126,48 20 231,154 0,133 17,3873 25,4876 30,8534 0,563544 0,994647 

8.  130,52 20 230,383 0,15 21,2736 27,3088 34,617 0,614541 0,869569 

9.  161,58 20 230,068 0,146 21,3459 25,9288 33,5849 0,63558 0,921214 

10.  62,574 20 230,873 0,079 12,0474 13,8454 18,3531 0,656426 0,933944 

 
Резултати мерења су унешени и обрађени у програмском пакету STATISTICA. Сам почетак рада у 

програмском пакету  “Statistica’’ подразумева покретање програма и уношење подата – променљивих 

(описних, нумеричких). 



 

Унос и трансформација улазних података је омогућена у прозору за унос података (слика 1). 

 

 Слика 1: Прозор за унос података у програмски пакет STATISTIKA 

 

Двоструким кликом на ћелију Var1  добит ће се прозор Varijable 1. На месту где пише Var1  уписати 

име прве варијабле E (lx)  као што је приказано на слици 2. Кад се упише име варијабле потребно је 

кликнути на ОК и податак о новом имену прве варијабле је сачуван у датотеку. На тај начин потребно је 

унети имена свих преосталих варијабли. После уношења имена свих варијабли потребно је у ћелије за 

поједине варијабле унети податке за свако мерење. После уношења свих података у табелу потребно их је 

сачувати у датотеку табела  (самосталност и мотивација). Када се све ове операције обаве имате на 

располагању датотеку tabela.sta која ће садржати имена варијабли. На екрану ће се појавити слика датотеке 

табела са екстензијом sta (слика 2). 

 

Слика 2: Табела са резултатима мерења 

 

У датотеци tabela.sta (Data: tabela* 9v by 10c) садржани су сви подаци мерења. Датотека табела.sta 

припремљена је за обраду података програмским пакетом STATISTICA у сврху мерења. 

Осим директним уносом података у систем STATISTICA могуће је раније унете податке у EXCEL  

или некој другој табели конвертовати у овај програмски пакет. 

 

 

Слика 3: Correlations – симетрична корелацијска матрица 

У матрици корелација налазе се Пеарсонови коефицијенти корелација између варијабли које су 

селектоване у One variable list. Сви статистички значајни коефицијенти корелације обилежени су црвено, а 

они који нису значајни обележени су црном бојом. Ова наредба израчунава и основне статистичке 

показатеље (аритметичку средину и стандардну девијацију) свих изабраних варијабли у првом скупу. 

 



Избор варијабли за дескриптивну анализу врши се кликом на Variables  након чега се отвара прозор 

за избор варијабли (слика 4). 

 

Слика 4: Прозор Descriptive Statistics – Advanced  

Неопходно је израчунати следеће статистичке показатеље или параметре који су задати по дифолту: 

 Valid N – број ентитета 

 Mean –  аритметичка средина или просечна вредност  

 Minimum – минимална вредност 

 Maximum – максимална вредност 

 Std.Dev. – стандардна девијација, мерна варијабилност израчуната као квадратни корен из 

варијанце, односно просечног квадратног одступања 

 Median – Медијана је позициона средња  вредност која је одређена позицијом која заузима у 

растућем низу вредности обележја X. Како је аритметичка средина Xn осетљива на екстремне 

вредности обележја, утицај тих екстремних вредности се искључује употребом медијане или мода. 

Медијана је она вредност обележја која варијациони низ вредности дели на два једнака дела. Зато 

дефиниција појма медијане зевиси од тога да ли је број n паран или непаран.  

 Mod – Модул или мод је она позициона вредност обележја која се најчешће појављује у 

реализованом узорку. Таквих вредности може бити једна или више. Код непрекидних нумеричких 

обележја мерених интервалном скалом односа, нема велике потребе за овом вредношћу. У то 

случају, аритметичка средина је најбоља мера центрираности.  

 Conf. limits for means – интервал у коме се с одређеном вероватноћом налази аритметичка средина 

популације. Притом се поузданост процене за утврђивање граница интервала у коме се налази 

аритметичка средина популације дефише у оквиру опције Interval.  

 Sum– укупан број вредности за изабрану променљиву 

 

 

Слика 5: Графички приказ промена на свакој варијабли  

(Z вредности) и компоненте промена 

 

 

 

 

 

 



4  ЗАКЉУЧАК 

 

Према важећим тарифним системима  у већини земаља, прекомерно преузету неактивну енергију 

плаћају искључиво потрошачи у индустријском сектору, док су домаћинства по том основу у потпуности 

занемарена. Међутим, последњих година у земљама региона приметан је изузетно значајан удео потрошње 

електричне енергије у домаћинствима у односу на укупну потрошњу. Ово је резултат не само смањења 

индустријске производње, него и тренда сталног повећавања потрошње електричне енергије у 

домаћинствима узрокованог континуираним повећавањем броја кућних апарата (поред основних апарата, 

све већи број домаћинстава користи и сушилице, машине за судове, микроталасне пећи, РС, клима-уређаје, 

кућни биоскопи, ...).  

Убрзан је развој апарата и уређаја значајно нижих снага, остварених искључиво уградњом 

електронских компоненти. Извршена практична мерења компактних сијалица снаге 20 W показују је да су 

компактне сијалице, потрошачи са изузетно ниским фактором снаге. Измерени резултати су унешени и 

статистички обрађени у програмском пакету STATISTICA. 

Дескриптивна статистика садржи методе и процедуре за презентовање и сумирање података. 

Сврха дескриптивне статистике је да помоћу неколико бројева опише значење података који стоје 

иза њих. Подаци се добијају на основу опсервација на скупу различитих случајева који могу бити људи, 

животиње, градови, школе, различити догађаји или нека комбинација свега наведеног. 

Дескриптивна статистика је обично први корак у анализи података, а служи за описивање 

прикупљених података. Дескриптивна статистика обично претходи статистичком закључивању и 

предвиђању, али може бити и крајњи циљ статистичке анализе. Извођењем закључака се бави друго 

подручје статистике које се зове статистика закључивања. 

Најчешће коришћене процедуре у дескриптивној статистици су графичко и табеларно приказивање 

података и израчунавање мера централне тенденције и варијабилитета .Већина аутора сврстава мере 

корелације и асоцијације варијабли у дескриптивну статистику, јер описују везу између две или више 

варијабли. 

Од метода дескриптивне статистике коришћени су аритметичка средина (mean), стандардна 

девијација (Std. Dev.), најмањи (minimum) и највећи (maximum) резултати у дистрибуцији, те број мерења 

(ентитета) за сваку обележену варијаблу (valid). Приказан је хистограм фреквенције са нормалном 

дистрибуцијом, као и одговарајући корелацијски дијаграм који поред расподеле резултата ентитета у 

координатном систему двеју варијабли приказује и регресијски правац с регресијским коефицијентима и 

корелацијом, односно симетрична колеарацијска матрица. Извршена је регресијска анализа и дат графички 

приказ промена на свакој варијабли. 

У будућности ће у друштву неминовно расти потреба за проширеним и продубљеним статистичким 

подацима.То ће се односити на скоро све области људске активности који укључују економски развитак, 

социјално благостање, науку и друго. 
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