
10 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 0 0 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

Студенти ће се оспособити да у савременим дистрибутивним мрежама анализирају и истражује 

широку лепезу проблема квалитета електричне енергије, да примењују и креирају стандарде, 

препоруке и техничка упутства, као и да планирају и врше мерења параметара квалитета у 

лабораторији и у електроенергетским постројењима.

Предмет има за циљ да студентe упозна са савременим проблемима квалитета електричне 

енергије у дистрибутивним мрежама и да их оспособи да примењују савремену научну 

литературу, текуће стандарде, препоруке и другу техничку литературу. Студенти треба да се 

оспособе да извршавају сложена мерења параметара квалитета у лабораторији и на терену.

Садржај предмета

Значај квалитета електричне енергије за рад дистрибутивних мрежа. Основни термини и 

дефиниције, важност и релевантност, нивои толеранције. Методе мерења и праћења 

параметара - напредни мерни системи. Варијације напона у устаљеном стању и фликер - 

дефиниције, извори и последице. Пропади напона - дефиниције, карактеристике, узроци, 

простирање и последице. Осетљивост опреме на пропаде и процена финансијских губитака. 

Хармоници - дефиниције, извори и последице. Методе за анализу виших хармоника. 

Простирање хармоника - прорачун токова хармоника струје. Методе отклањања виших 

хармоника. Пројектовање и прорачун филтара. Преглед постојећих међународних прописа и 

стандарда.

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава обухвата класична предавања или консултације из различитих области квалитета 

електричне енергије у дистрибутивним мрежама. Кроз менторски рад са студентима проучавају 

се различити научни извори, врше лабораторијска и теренских мерења и израђује семинарски 

рад.
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Електротехника и рачунарство

Заједнички

Докторске студије

Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Коруновић М. ЛидијаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ



усмени испит 50

50

практична настава

колоквијуми

семинари


