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Апстракт — У овом раду је описан поступак за проверу температурних особина енергетских каблова. Провера 
температурних особина подразумева начин простирања топлоте кроз различите врсте изолације за различито оптерећење. 
Начин простирања топлоте одређује температуру појединих сегмената каблова што утиче на његово оптерећење и примену 
у индустрији. Овај рад се бави мерењем температуре на различитим местима на каблу и околини уз помоћ термопарова као 
мерача температуре. Вредности температуре се претварају у напонски сигнал који се очитава уз помоћ аквизиционе 
картице, а вредности се прослеђују у виртуелни инструмент на рачунару који је написан у програмском пакету LabVIEW. 
Вредности температура се из виртуелног инструмента записују у текстуалном облику и памте, како би се касније приказали 
у виду графика и како би се извршила потребна анализа. У раду је приказана целокупна поставка за мерење, као и приказ 
програма виртуелног инструмента уз помоћ којег се врши мерење температура. 

Кључне речи – термопар; температура; аквизициона картица; виртуелна инструментација; програмски пакет  
LabView; 

1 УВОД  
 Мастер рад се бави проучавањем температурних особина каблова. Као узорци за анализу коришћени су 
фабрички каблови који се примењују у индустријским инсталацијама. Температура се мери на различитим 
местима, а током рада мењали су се и спољашњи фактори. Ти фактори су изазвали промене које су се у неким 
случајевима могле опазити и регистровати. 
 У другом поглављу овог рада дати су неке основне чињенице о кабловима, њиховом понашању и 
могућностима при раду на разним температурама и њиховом моделовању помоћу идеалних математичких 
фигура. Дате су и теоријске основе о особинама топлоте као физичке појаве уопште. Описани су и начини 
преношења топлоте. 
 Треће поглавље се бави опремом коришћеном у извоћењу мерења, потребних уређаја и осталих 
елемената везаних за подешавање услова рада и вредности физичких величина које делују на кабл. Даља 
потреба је мерење тих параметара и њихово прослеђивање рачунару ради очитавања вредности и одговарујћег 
квалитета обраде резултата. 
 У четвртом поглављу дат је приказ рачунарског дела који носи велику улогу у спровођењу овог рада. 
Он се користи и при мерењу, за надгледање рада, а и касније за сагледавање крајњих резултата. 
У петом поглављу приказани су резултати мерења и одговарајући прикази да би се могла остварити потребна 
анализа, а потом и донети закључци који су описани у наредном, шестом поглављу. 

2 ЗАГРЕВАЊЕ ТЕЛА И ПРОСТИРАЊЕ ТОПЛОТЕ 
 Познато је  на основу другог закона термодинамике, да у нашим условима топлота увек прелази са 

топлијег на хладније тело, од топлије на хладнију средину, од топлијих ка хладнијим слојевима тела. На тај 
начин, већ самим природним законом потпуно је одређен смер простирања топлоте.  

Постоје три начина провођења топлоте: 
1. Провођење или кондукција је начин провођења топлоте у чврстим телима, од једног делића 

материје до другог када се делићи материје (атоми, молекули) не крећу. Механизам провођења 
топлоте састоји се у бржем осциловању молекула и атома у топлијим слојевима чврсте материје од 
оних у хладнијим слојевима, због чега имају већу кинетичку енергију коју предају хладнијим 
слојевима услед осциловања и сударања са њима. 

2. Струјање флуида или конвекција је начин простирања топлоте који постоје када је температура, па 
и густина различита у разним слојевима флуида, услед чега долази до њиховог струјања и на тај 
начин простирања топлоте. Ако је струјање флуида изазвано пумпом онда је у питању принудна 
конвекција. 

3. Код зрачења или радијације топлотна унутрашња енергија материје претвара у енергију зрачења, 
која се у виду електромагнетних таласа простире кроз простор и вакуум. Енергија зрачења се у 
додиру са другим телима поново претвара у унутрашњу топлотну енергију. На овај начин се 
простире топлота од Сунца до Земље и других планета. 



2.1 . Стационарно провођење топлоте кроз цилиндричан зид 
Провођење топлоте кроз цилидрични зид је принципијелно исто као код равног зида стим што су у овом 

случају изотермске површине концентрични кругови. Посматра се једнослојни цилиндрични зид тј. цев дужине 
l , дебљине  , коефицијента топлотне проводљивости  , унутрашњег и спољашњег пречника 1d  и 2d  као на 

Слици 1. Нека се на унутрашњој површини зида одржава константна температура 1t , а на спољашњој 

површини 2t , тако да је 1 2t t . Посматрамо вишеслојни цилиндрични зид састављен из више коаксијалних 

цилиндричних слојева пречника 1 2 3, , ,......, nd d d d  коефицијената топлотне проводљивости 1 2 3, , ,....., n     

и дужине 1m. 
 

 
Слика 1.  Простирање топлоте кроз вишеслојни цилиндричан зид 

За случај вишеслојног цилиндричног зида топлотни проток је једнак за сваки слој: 
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где је n број слојева, а из претходног израза добија се: 
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Температуре на појединим слојевима зида могу се израчунати из следећег израза: 
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У претходном делу је дата теоријска представа простирања топлоте и одређивање вредности температуре 

на граничним цилиндричним површинама.  



3 ОПРЕМА И ПОСТУПАК МЕРЕЊА 
 Резултати се добијају мерењем температура каблова. Кабл се поставља на дрвено постоље, које је 
наменски направљено ради лакшег извођења мерења, Слика 2. Постоље има стубиће, носаче да би се 
веродостојно добили резултати температура кабла у ваздуху, да не би подлога ометала одвођење топлоте. 
Попречни пресек овог проводника је 1х25 mm2. 

 
Слика 2.  Поставка опреме за мерење 1 – аутотрансформатор први, 2 – аутотрансформатор други, 3 – струјни 

трансформатор, 4 – кабл, 5 – волтметар, 6 – амперметар, 7 – мерноаквизициона опрема и 8 – постоље са 
стубићима 

Аквизициона картица ознаке NI 9219 обавља функцију генерисања сигнала и аквизиције података. NI 
9219 је четвороканални универзални модул дизајниран за вишенаменско тестирање.Када се опрема правилно 
повеже и отпочне мерење температуре, потребно је стално надгледање система. У томе кориснику помаже и 
програмски део приказан наредним поглављем. Битно је и вредност струје одржавати на почетно подешеној 
вредности. Наиме услед промена температуре самог проводника и због осталих услова, а нарочито прилика у 
електричној мрежи  долази до сталне промене вредности струја. 

  Електрична шема коришћене апаратуре у овом раду дата је на следећој слици. 

 
Слика 3.  Електрична шема вежбе 1 – аутотрансформатор први, 2 – аутотрансформатор други, 3 – струјни 

трансформатор, 4 – кабл, 5 – волтметар и 6 – амперметар 



4 ГРАФИЧКИ  ПРИКАЗ  ВИРТУЕЛНОГ  ИНСТРУМЕНТА 
 На Слици 4 приказан је предњи панел. То је део програма који користи за управљање процесом мерења 
и уписивања резултата. Са бројем 1 означено је дугме stop и део за снимање података. Дугме stop служи да се 
по покретању програма мерења могу зауставити, односно зауставља се целокупна петља у којој се налазе сви 
блокови. Дугме Snimanje podataka служи да омогући или онемогући уписивање података у фајл, односно блока 
који ту радњу извршава. Фајл за уписивање резултата се дефинише у пољу одмах поред која се назива Filename. 
 

 
Слика 4.  Изглед предњег панела. 1 – опције за контролу процеса, – термопарови на каблу 3 – блок за очитавање 

средње вредности, 4 – термопар за амбијент, 4 – график за све термопарове и 5 – график за амбијенталну 
температуру и средњу вредност 

5 МЕРЕЊЕ  И  ОБРАДА  РЕЗУЛТАТА  РЕАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА 
 Мерења су извршена на два једножилна кабла различитих попречних пресека. То су пресеци 1х252 и 
1х352. Пре почетка мерења проверене су везе елемената и њихова исправност. Посебно начин постављања и 
степен причвршћености сонди за мерење температура. 

5.1 Резултати за кабл пресека 1х25 2 

 Кроз кабл се пропуста струја од I=100 A , притом је напон на крајевима проводника  у стационарном 
стању  U = 0,197V. Током мерења, које трајe око један сат, долази до промене вредности струје кроз кабл. Због 
тога је потребно стално надгледање вредности струје и по потреби њено преподешавање помоћу првог 
аутотрансформатора. Највише пажње треба посветити у почетку, у току прелазног периода. Температура се 
тада највише мења, а промена температуре доводи до промене отпорности проводника. Тада се, при истом 
напону, вредност струје смањује. Вредност струје се може променити и због прилика у мрежи, где су присутна 
стална колебања, а некада и знатне разлике у напону.  

 Решења се записују у табелу на начин како је то објашњено у трећем поглављу. Тако да су на Слици 5 
(горе) приказани резултати спаковани у табелу, а испод резултати који су издвојени из ње и представљају 
мерења сва три  термопара. 

 Овде се могу уочити и нека одступања. Прво је то што први термопар показује већу температуру од 
остала два, a то је термопар, чија је крива резултата приказана црвеном линијом. То се може десити због веће 
изложености дела проводника, на коме се налази дати термопар, сунчевом зрачењу у односу на остатали део. 
Овде то није случај, већ је у питању степен пријањања сензора уз кабл, као и због тачности самог сензора. Он 
може да има грешку и до плус/минус једног степена. 

 



 
Слика 5.   Резултати термопарова за кабл пресека 1х25 mm2 при струји 100 А дати табеларно (горе, приказ дела 

табеле) и доле графичка обрада тих резултата 
 Друго је то што се у једном тренутку десио нагли пропад температуре. Тај тренутни пад температуре је 

због уласка и изласка из просторије, наглог померања врата и проласком поред кабла. Дешавања су се одвила 
једновремено што је узроковало знатно струјање ваздуха и одвођење температуре. Након тога се све брзо 
вратило у уобичајено стање, а у наредном периоду се о томе више водило рачуна. 

 Након тога врши се повећање вредности струје која пролази кроз проводник на вредност I=150 A . Тада 
се на крајевима проводника након четрдесет минута устаљује напон на вредност U = 0,197V . Вредност струје 
која оптерећује проводник се још једном повећава. Сада је њена вредност I=200 A . Напон у стационарном 
стању износи  U = 0,197V . После ових промена снимљене су опет вредности температура, које су сада 
представљене на Слици 6. Са следеће слике уочавамо да се надтемпературе за различите вредности оптерећења 
разликују пропорционално оптерећењу. Надтемпература представља разлику између стварне температуре кабла 
и температуре околине. 

 
Слика 6.  Упоређивање надтемпература за кабл пресека 1х25 mm2 при различитим струјама 

  

5.2 Резултати за кабл пресека 1х35 2 

 Сада се истим редом као у предходном случају приступа мерењима. Овај кабл је индетичан 
предходном, истог распореда компонената само са различитим димензијама. Иако је реч само о разлици у 
попречном пресеку, ипак ће то донети извесне промене. 



 Као и у случају претходног пресека, на Слици 7 је приказан график са вредностина надтемпература за 
различита оптерећења , али у овом случају за проводник другог попречног пресека. У овом случају су вршена 
мерења за проводник већег попречног пресека, што доводи до мање отпорности, мањих падова напона и 
губитака. Због смањених термичких губитака, мање су и вредности очитаних температура за иста оптерећења. 

 
Слика 7.  Упоређивање надтемпература за кабл пресека 1х35 mm2 при различитим струјама 

6 ЗАКЉУЧАК 
 Сагледавање досадашњих резултата треба наставити кроз њихово међусобно упоређивање. То ће се 

учинити кроз табеларни приказ. 
 

Табела 1: Табела са измереним напонима у стационарном стању 

Пресек  AI   

Напони у 
стационарном 

стању 

 VU   

1х25 
 

100 0,197 
150 0,296 
200 0,419 

1x35 
100 0,156 
150 0,243 
200 0,355 

 
Табелом 1 дате су измерене вредности напона у стационарном стању при резличитим струјама за два 

анализирана попречна пресека. Из ње се види да са порастом вредности струје која оптерећује проводника, 
расте и пад напона односно губици у каблу. То се може потврдити и рачунањем губитака на основу отпора 
одговарајућег попречног пресека, као што је то приказано Табелом 2. 

 
Табела 2: Табела са предвиђеним губицима снаге 

Пресек I (A) 

Подужна 
отпорност  

Ω
m

R  
 
 

  

Подужни 
губици 

 2RI  
W
m

 
 
 

  

1х25 
 

100 
0,0007 

 

7,00 
150 15,75 
200 28,00 

1x35 
100 

0,0005 
5,00 

150 11,25 
200 20 



Из истог разлога се даје поређење два графика надтемпература, Слика 8. Ту се може уочити одраз 
губитака кроз температуре. Кабл са већим попречним пресеком проводника има мање губитке, а самим тим и 
мање се загрева током свог рада, гледајући исту струју оптерећења 

 

 
Слика 8.  Упоређивање графика надтемпература за оба попречна пресека 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] Д. Тасић, Н. Рајаковић, М. Стојановић, „Електроенергетске компоненте“, Едиција: Основни уџбеници, 2014 
[2] George J. Anders, „Rating of Electric Power Cables in Unfavorable Thermal Environment“, IEEE Press 
[3] А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица, „Виртуелна инструментација“, Универзитет у Крагујевцу, Технички 

факултет у Чачку, Чачак, 2010. 
[4] А. Миловановић, Б. Копривица, „Лабораторијски практикум из електричних мерења – мерење неелектричних и 

магнетских величина – I део“, Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку, Чачак, 2016. 
[5] С. Угреновић, В. Кукић, „Мерење температуре каблова у стационарном стању применом софрверског пакета 

FEMM 4.2“, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2019. 
[6] https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=19 , курс Хидраулика и термотехника, Факултет техничких наука 

Чачак. 
[7] http://elka.hr/wp-content/uploads/2017/03/NYY-NAYY.pdf, Енергетски и сигнални каб-лови за напонe до 1 kV 
[8] https://tanders.ru/bs/estimated-power-of-the-cable-factors-affecting-the-heating-of-the-cable/, Процена снаге кабла. 

Појаве које утичу на загревање кабла 
[9] https://www.engineeringtoolbox.com/heat-flux-cooling-mode-d_1211.html Топлотни флукс - режим хлађења 
[10] http://www.tim-kabel.hr/images/stories/katalog/datasheetHRV/0106_NYM.pdf, PVC-ом изоловани и оплаштени 

инсталацијски каблови и проводници 
 

 

https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=19
http://elka.hr/wp-content/uploads/2017/03/NYY-NAYY.pdf
https://tanders.ru/bs/estimated-power-of-the-cable-factors-affecting-the-heating-of-the-cable/
https://www.engineeringtoolbox.com/heat-flux-cooling-mode-d_1211.html
http://www.tim-kabel.hr/images/stories/katalog/datasheetHRV/0106_NYM.pdf

	1 Увод
	2 Загревање тела и простирање топлоте
	2.1 . Стационарно провођење топлоте кроз цилиндричан зид

	3 Опрема и поступак мерења
	4 Графички  приказ  виртуелног  инструмента
	5 Мерење  и  обрада  резултата  реализованог система
	5.1 Резултати за кабл пресека 1х25 2
	5.2 Резултати за кабл пресека 1х35 2

	6 Закључак
	Литература


