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ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОМ ЦЕНТРУ "ALFATEC" НИШ
Стручном Већу
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео Национални
савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр.
38/2008) достављам следеће податке.
Обавезни подаци:
Aутор/аутори решења: Милан Коцић, Александар Гошић, Божидар Зечевић, Милутин
Петронијевић, Војкан Костић, Дејан Митић
Назив техничког решења: AWM – софтвер за аквизицију, приказ и архивирање
података са дигиталних лабораторијских мрежних анализатора
Категорија техничког решења:
„прототип, нове методе, софтвер, инструмент, нове генске пробе,
микроорганизми и сл.“ – софтвер, M85
За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:
Решење је рађено за потребе Електронског факултета у Нишу, у оквиру реализације
Пројекта ИИИ44006 – Развој нових информационо-комуникационих технологија,
коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини,
телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању.

Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Решење се примењује у Лабораторији за електричне машине, електромоторне погоне и
вучу Електронског факултета у Нишу, као и у лабораторијама ИРЦ "Alfatec" Ниш.
Година када је решење урађено: 2011.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- Електронског факултета у Нишу као корисника техничког решења
- ИРЦ "Alfatec" Ниш као корисника техничког решења
- Стручног Већа Истраживачко-развојног центра ,,Alfatec“ Ниш

На који начин се резултати користе:
Софтвер се користи у лабораторијском окружењу или на терену, приликом извођења
различитих експерименталних процедура у којима се као као основни мерни уређај
употребљава прототип дигиталног лабораторијског мрежног анализатора, реализован од
стране ИРЦ ,,Alfatec“. Основна сврха софтвера је да омогући пренос података о
измереним електричним величинама са мерног уређаја на персонални рачунар, њихов
приказ на монитору и архивирање за потребе касније анализе. Користе га студенти
основних академских студија и студенти дипломских академских студија током извођења
лабораторијских вежби предвиђених наставним планом и програмом, студенти
докторских студија у оквиру свог самосталног научно-истраживачког рада, као и
истраживачи са Електронског факултета и из ИРЦ ,,Alfatec”, ангажовани на реализацији
пројеката ИИИ44006 и ТР35005.
Област на коју се техничко решење односи: Информационе технологије
Проблем који се техничким решењем решава:
Приказани софтвер је развијен са конкретном сврхом превазилажења проблема праћења и
бележења података о електричним величинама које се током извођења различитих огледа
мере прототипом дигиталног лабораторијског мрежног анализатора.
Иако је поменути мерни уређај пројектован као компактна целина која се једноставно
прикључује у било које коло наизменичне струје, обједињујући у себи функције више
различитих типова мерних инструмената (мерење напона, струја, фреквенције, снаге...),
његова функционалност је у пракси ограничена начином приказа мерених величина.
Наиме, уколико се прототип примењује као самостални мерни уређај, корисник нема
велику могућност избора приказа мерених величина, јер се оне на дисплеју приказују у
виду унапред дефинисаних триплета података (три напона, три струје, или активна снага,
реактивна снага и фреквенција). Овакав начин приказа није погодан, јер је у највећем
броју практичних апликација у лабораторији заправо потребно имати истовремени увид у
произвољни скуп електричних величина, а у складу са потребама конкретног
експеримента.
Другу димензију проблема представља чињеница да је ручно уписивање података
очитаних са дисплеја задатак који захтева доста времена и пажње, при чему често може
доћи до грубих грешака и недовољно брзе реализације мерења. То је посебно опасно у
току извођења експеримената који подразумевају увођење огледне машине у нерегуларни
режим рада (нпр. оглед кратког споја асинхроног мотора при при повишеном напону).
Осим тога, податке о измереним величинама је најчешће потребно пренети на рачунар у
циљу даље обраде и анализе, што у случају мануелног уношења путем тастатуре повећава
могућност настанка грешке и захтева додатно време.
Коначно, уколико се ради о комплексном огледу у којем се истовремено прати рад више
електричних машина или уређаја, стандардни приступ бележењу података захтева
присуство више особа које синхронизовано мењају радне услове и прате релевантне
електричне параметре. Тиме организација извођења огледа постаје изузетно
компликована и врло често се долази у ситуацију да, услед лоше усклађености или ситних
пропуста приликом бележења података, комплетан оглед мора бити понављан и по
неколико пута.

Употребом развијеног софтвера, наведени проблеми су ефикасно елиминисани. Тиме је
омогућено да само једна особа изводи веома сложене експерименте, водећи рачуна
искључиво о постизању циљева дефинисаних у фази припреме огледа. Резултати мерења
се опционо могу уписивати у одговарајуће датотеке на хард-диску рачунара, при чему
резолуција уписа може бити веома висока.
Стање решености тог проблема у свету:
Имајући у виду чињеницу да хардверску основу прототипа дигиталног лабораторијског
мрежног анализатора у суштини представља панелни мрежни анализатор HCD194E-9S4,
стање решености проблема аквизиције измерених електричних величина пре свега треба
посматрати везано за поменути уређај. У том смислу, треба истаћи да произвођач
панелног анализатора HCD194E-9S4 у својој понуди има програмски пакет INT-SOFT,
који ради под Windows окружењем, a који је намењен комуникацији панелног
анализатора са рачунаром и конфигурацији параметара надзорног и управљачког система
вишег нивоа. У оквиру поменутог софтвера, поред осталог постоји и опција приказа
резултата мерења на екрану рачунара, али се очитавање података са мрежног анализатора
врши релативно ретко (на сваких 4-5 секунди). У суштини, ради се о комплексном
софтверу који је првенствено намењен остваривању надзора и управљања у
индустријским и комуналним системима, док се приказ мерених електричних величина и
њихово бележење третира као мање битно. На основу наведеног може се закључити да, са
аспекта практичне примене прототипа дигиталног лабораторијског мрежног анализатора,
поменути софтвер са једне стране нуди бројне непотребне опције, док са друге стране
елементарни захтеви везани за квалитетан експериментални рад нису задовољени. Као
битан недостатак треба истаћи и јако високу цену софтвера, која је таква да се у случају
обједињене куповине HCD194E-9S4 и INT-SOFT апсолутно не може говорити о набавци
савремене мерне опреме под повољним финансијским условима.
Због тога је препозната потреба за развојем наменског софтвера за аквизицију, приказ и
архивирање података са дигиталних лабораторијских мрежних анализатора – AWM.
.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже
Суштина техничког решења огледа се у стварању потпуно новог софтвера, који подржава
употребу прототипа дигиталног лабораторијског мрежног анализатора током
експерименталног рада. Првенствени циљ био је да се ангажовањем домаћих потенцијала,
на ефикасан начин изврши супституција потребе за коришћењем скупог увозног
експертског знања. Истовремено је постојала јасна тежња ка томе да реализовани софтвер
надмаши програмски пакет доступан на тржишту, у смислу перформанси које су од
значаја приликом извођења експеримената у лабораторијским условима.
Софтвер остварује функцију очитавања података о измереним електричним величинама
са прототипа лабораторијског мрежног анализатора (једног или више њих), приказује
жељене податке на екрану рачунара и опционо их, са јако високом резолуцијом (више
пута у току једне секунде) бележи у датотеке за потребе касније анализе.
Детаљан опис AWM софтвера, посматраног са аспекта крајњег корисника, дат је у
прилогу који представља саставни део документације овог техничког решења.

PRILOG:
Opis tehničkog rešenja
AWM – softver za akviziciju, prikaz
i arhiviranje podataka sa digitalnih
laboratorijskih mrežnih analizatora
(M85 – softver)

1. Uvod
Softver za akviziciju, prikaz i arhiviranje podataka sa digitalnih laboratorijskih mrežnih
analizatora (AWM) razvijen je sa ciljem da omogući jednostavno povezivanje više digitalnih
laboratorijskih mrežnih analizatora (DLMA) i personalnog računara u kompleksan mernoakvizicioni sistem, koji drastično olakšava izvođenje širokog spektra ogleda u laboratorijskom
okruženju. Ovaj softver ostvaruje funkciju prenosa podataka sa jednog ili više analizatora ka
računaru, pruža mogućnost konfiguracije prikaza merenih električnih veličina u skladu sa
zahtevima konkretnog eksperimenta i omogućava sinhronizovani upis podataka o izmerenim
veličinama u odgovarajuće datoteke.

2. Povezivanje personalnog računara i DLMA
Adekvatna konekcija personalnog računara na kojem je instaliran AWM softver i
prototipa DLMA predstavlja osnovu praktične upotrebe samog softvera i realizuje se
korišćenjem serijske komunikacije po modbusRTU protokolu.
Najjednostavniji način primene podrazumeva da se ostvaruje veza između računara i
samo jednog prototipa DLMA, što je u suštini pogodno jedino prilikom izvođenja jednostavnijih
ogleda, u kojima se prate električni parametri prostog (nerazgranatog) trofaznog ili jednofaznog
kola. U tom slučaju se računar preko svog RS232 priključka kablom povezuje sa RS232
priključkom na zadnjoj strani kućišta prototipa DLMA, što je šematski prikazano na slici 1.
Ukoliko računar već ima RS485 port, moguće je i ostvarivanje direktne RS485-RS485 veze, pri
čemu optoizolovani konvertor RS485/RS232 ugrađen u prototip DLMA tada nije neophodan.
Takođe je moguća i veza sa računarom koji ima samo USB priključke (najčešći slučaj kod
prenosivih računara), ali uz nužnu primenu USB to Serial konvertora kojim se vrši
prilagođavanje komunikacionog kanala. Bitno je naglasiti da je ulaskom u meni podešavanja
samog DLMA potrebno definisati njegovu modbus adresu (bilo koji ceo broj N iz opsega od 1
do 247) , kako bi AWM mogao komunicira sa njim preko kanala pod istim brojem.

Slika 1. Povezivanje PC i DLMA pri jednokanalnom merenju
U slučaju da je potrebno istovremeno pratiti električne parametre razgranatog kola (više
trofaznih ili jednofaznih uređaja koji se koriste tokom izvođenja ogleda), neophodna je primena
većeg broja DLMA, koji se lančano povezuju preko svojih RS485 portova. Pri tome je najveći
broj kanala koje je istovremeno moguće pratiti jednak broju raspoloživih modbus adresa i iznosi
Nmax=247. Principska šema veze za slučaj višekanalnog merenja prikazana je na slici 2.

Slika 2. Povezivanje PC i DLMA pri višekanalnom merenju
U ovoj varijanti povezivanja, AWM softver instaliran na personalnom računaru ima
ulogu mastera i u unapred definisanim vremenskim intervalima (koji se mogu podešavati preko
grafičkog interfejsa softvera) ciklično proziva slave uređaje (DLMA 1-N), koji mu na zahtev
prosleđuju podatke o merenim veličinama. Kako se komunikacija odvija brzo, vremenski perod
koji protekne između očitavanja dva susedna DLMA je vrlo kratak (red veličine je nekoliko ms).
Usled toga se dobijeni rezultati u praksi mogu tretirati kao jednovremeno očitavanje svih
električnih veličina (efektivne vrednosti faznih ili linijskih napona, faznih struja, zbirna aktivna,
reaktivna i prividna snaga, faktor snage i frekvencija) što je, pod uslovom da su podaci snimljeni
u računaru, od izuzetnog značaja za kasniju analizu. Na slici 3 prikazan je primer realnog
laboratorijskog dvokanalnog sistema za akviziciju, dobijenog povezivanjem desktop računara na
kojem je instaliran AWM softver i dva prototipa DLMA.

Slika 3. Dvokanalni sistem za akviziciju zasnovan na primeni AWM softvera i DLMA

3. Grafički korisnički interfejs
Grafički korisnički interfejs je koncipiran tako da korisniku programa omogući
jednostavno podešavanje parametara komunikacije između AWM softvera i određenog broja
DLMA, pregledan prikaz vrednosti odabranih električnih veličina, kao i lokaciju i tip datoteka u
koje se upisuju podaci o izmerenim vrednostima.
Glavni prozor, koji se prikazuje na ekranu računara neposredno nakon aktiviranja
programa, u sebi sadrži tab za podešavanje i konfigurisanje komunikacije, kao i tabove pomoću
kojih korisnik pristupa virtuelnim grafičkim terminalima. Na slici 4 prikazan je izgled prozora
koji se otvara klikom na tab ,,Podešavanja”.

Slika 4. Prozor podešavanja
Na levoj strani je deo koji se tiče podešavanja parametara serijske komunikacije, pri
čemu korisnik ima mogućnost da ih definiše jednostavnim odabirom iz opcija ponuđenih u
padajućem meniju, a koji se otvara klikom na strelicu sa desne strane svakog polja. Veoma je
važno uskladiti podešenja definisana na samom DLMA i u ovom prozoru AWM softvera, jer u
suprotnom serijska komunikacija neće korektno funkcionisati.
Na desnoj strana prozora nalazi se deo u kojem se definišu aktivni kanali za očitavanje, i
to tako što se u polju označenom sa ,,Kanal”, unosi broj koji odgovara modbus adresi dodeljenoj
nekom od DLMA. Nakon toga se klikom na dugme ,,Dodaj” ili ,,Ukoni” proširuje, odnosno
sužava lista kanala sa kojih će softver preuzimati podatke o izmerenim električnim veličinama.
Čim se izvrši korekcija liste aktivnih kanala, u glavnom prozoru se koriguju i tabovi preko kojih
se pristupa virtuelnim grafičkim terminalima.
U dnu desne strane prozora podešavanja postoji polje preko kojeg je moguće definisati
dužinu trajanja ciklusa po čijem se isteku vrši ponovno prozivanje nekog DLMA. Minimalno
moguće vreme između dva očitavanja ograničeno je na 0.1 sekundu, ali je u praksi najčešće
sasvim zadovoljavajuće vršiti očitavanja i u dužim ciklusima. Od podešenja dužine ciklusa
čitanja zavisi i dinamika osvežavanja prikaza virtuelnih grafičkih teminala.
Prozor virtuelnog grafičkog terminala postoji za svaki od definisanih mernih kanala, i
pristupa mu se klikom na odgovarajući tab u osnovnom prozoru. Na slici 5. prikazan je izgled
prozora virtuelnog grafičkog terminala.

Slika 5. Prozor virtuelnog grafičkog terminala
Prozor ima šest polja namenjenih prikazu merenih električnih veličina u realnom
vremenu. Veličine koje se prikazuju nisu unapred definisane, već korisnik ima mogućnost da po
želji odabere koji će podatak biti prikazivan u određenom polju. Izbor se vrši jednostavno, tako
što se klikom na dugme sa strelicom aktivira padajući meni u kojem su prikazane raspoložive
električne veličine, a zatim se još jednim klikom izvrši selekcija. Primer selekcje veličine koja se
prikazuje u prvom polju virtuelnog grafičkog terminala, može se videti na slici 6.
Ovakvim konceptom grafičkog prikaza merenih električnih veličina, korisniku je
ostavljena mogućnost da za konkretan ogled odabere onu kombinaciju koja je najpovoljnija za
sagledavanje radnog režima potrošača praćenog preko određenog kanala, čime se povećava
efikasnost i bezbednost eksperimentalnog rada. Treba napomenuti da su u padajućem meniju
ponuđene opcije prikaza srednje vrednosti struja i napona po fazama, što ne spada u izvorni skup
podataka koji se preuzimaju sa DLMA. Kako se u velikom broju standardnih eksperimenata na
trofaznim potrošačima (ogledi praznog hoda i kratkog spoja na različitim tipovima mašina
naizmenične struje i na transformatorima), kao orijentacija, ali i kao ulazni podaci za dalju
analizu koriste upravo srednje vrednosti napona i struje, softver je projektovan tako da ih na
osnovu merenih vrednosti automatski računa i stavlja na raspolaganje korisniku. Takođe je bitno
naglasiti da korisnik, ukoliko se ukaže potreba, može promeniti električnu veličinu koje se u
prikazuje u određenom polju i u toku samog izvođenja ogleda, pri čemu se ni na koj način ne
narušava funkcionisanje sistema.

Slika 6. Način izbora veličine za prikaz u polju virtuelnog grafičkog terminala
Sa desne strane polja za prikaz numeričkih vrednosti merenih električnih veličina nalaze
se polja u kojima se može izvršiti izbor jedinice za određenu električnu veličinu, ali samo u
smislu korišćenja decimalnog umnoška (V ili kV, A ili mA, W ili kW i VAr ili kVAr) što je
pogodnost koja posebno dolazi do izražaja ukoliko se prilikom merenja koriste merni
transformatori na nekom od kanala. Konačno, uz samu desnu ivicu prozora nalaze se polja u
kojima je moguće definisati sa koliko će decimalnih mesta na ekranu biti prikazana svaka od
praćenih veličina.
Arhiviranje podataka u datoteku može se definisati za svaki kanal zasebno, pri čemu
se podaci beleže samo na odabranim kanalima, dok se na ostalim, koji nisu od značaja za
eventualnu naknadnu analizu koristi samo virtuelni grafički terminal za praćenje vrednosti
električnih veličina u realnom vremenu. Datoteka u koju se podaci upisuju naziva se striktno po
kanalu sa kojeg su podaci prikupljani (ne može biti dodeljeno proizvoljno ime), ali postoji
mogućnost izbora tipa datoteke (,,csv” format ili ,,b” format).
Inicijalni podrazumevani status svakog kanala jeste prost prikaz podataka preko
virtuelnog grafičkog terminala, bez aktivne opcije arhiviranja. Ukoliko je na nekom od kanala
potrebno aktivirati arhiviranje merenih električnih veličina, to se izvodi u četiri koraka:
1)

U donjem delu prozora određenog kanala štiklira se polje koje nosi oznaku ,,csv
format” ili polje sa oznakom ,,b format”, čime se u suštini definiše tip datoteke u
koju će podaci biti upisani, a u skladu sa namerama za kasniju analizu.

2)

Definisanjem tipa datoteke, istovremeno postaje aktivno i polje koje nosi oznaku
,,delimiter”, i u tom smislu treba odrediti karakter koji će u budućoj datoteci
razdvajati kolone podataka.

3)

Definisanje putanje i lokacije upisa vrši se klikom na dugme označeno sa
,,Destinacija datoteka”, nakon čega se otvara prozor prikazan na slici 7. Poželjno je
da se za svaki ogled definiše nova fascikla sa karakterističnim imenom, kako bi se
izbegli problemi sa kolizijom i preklapanjem podataka, a imajući u vidu činjenicu
da datoteka ima unapred određeno ime koje je povezano sa rednim brojem mernog
kanala (npr. Kanal2.csv). Klikom na dugme sa oznakom ,,Otvori” završavaju se
sve formalne pripreme za arhiviranje podataka i korisnik se automatski vraća na
prozor virtuelnog grafičkog termiala.

4)

Po povratku u prozor virtuelnog grafičkog terminala, upis podataka zvanično
otpočinje klikom na dugme koje nosi oznaku ,,Start“ i koje je smešteno u donjem
levom uglu. Istovremeno oznaka ispisana na dugmetu postaje ,,Stop“, i klikom na
njega upis podataka može biti privremeno obustavljen u proizvoljnom trenutku.
Kasnije je moguće nastaviti upisivanje, bez ponavljanja procedure definisanja
destinacione datoteke, pri čemu se tokom upisa koristi kontinualna vremenska
baza. To u suštini znači da će podaci u datoteci biti snimljeni onako kako su se
menjali u realnom vremenu, pri čemu su jasno uočljive pauze tokom perioda u
kojima je snimanje bilo obustavljeno.

Bitno je napomenuti da svi kanali u procesu arhiviranja koriste istu vremensku bazu, te
su usled toga podaci upisani u datotekama koje potiču sa različitih mernih kanala savršeno
vremenski sinhronizovani. Ova činjenica drastično olakšava kasniju analizu ukoliko je potrebno
uočavati uzročno-posledične veze koje postoje među uređajima čiji je rad praćen preko različitih
mernih kanala tokom ogleda.

Slika 7. Prozor za definisanje putanje upisa merenih podataka

Takođe je važna i činjenica da se u datoteku ne upisuju samo veličine koji su bile
odabrane za prikaz u poljima virtuelnog grafičkog terminala, već komplet svih podataka koji se
akviziraju putem mernog kanala, ali i sračunate srednje vrednosti napona i struje.
Podatke arhivirane u datotekama je kasnije moguće uvesti u veći broj komercijalno
dostupnih programa koji omogućavaju rad sa tabelama, čime se otvara mogućnost izvođenja
dopunske obrade, analize i prikaza u formi grafika. Kao primer, na slici 8 prikazani su podaci o
izmerenim električnim veličinama jednog trofaznog potrošača, koji su arhivirani u datoteku
Kanal1.csv i zatim uvezeni u ORIGIN tabelu sa ciljem dalje obrade.

Slika 8. Arhivirani podaci uvezeni u program koji podržava rad sa tabelama

4. Zaključak
AWM softver za akviziciju, prikaz i arhiviranje podataka sa digitalnih laboratorijskih mrežnih
analizatora predstavlja tehničko rešenje koje je od velikog značaja za povećanje preciznosti,
efikasnosti i bezbednosti pri eksperimentalnom radu u nastavnim i naučno-istraživačkim
laboratorijama. Namenski je razvijen za potrebe realizacije i unapređenja performansi mernih
sistema čiju hardversku osnovu predstavlja prototip digitalnog laboratorijskog mrežnog
analizatora. Izradom ovog softvera zaokružena je funkcionalna celina koja pruža mogućnost da
se u nastavnim i naučno-istračivačkim laboratorijama u našoj zemlji unapredi proces rada, bez
enermno visokih troškova koji inače prate nabavku opreme sličnih performansi iz uvoza.

0AJI)'KOM C-rpyqHor Bena Hcrpa:anma'!KO-pa3sojHor QeH-rpa ,Alfatec" p;.o.o. Hmn (OAJIYKa 6p.
0106/2012-4 op; 01.06.2012. rop;HHe HMeHoBaHH cMo 3a peQeH3eHTe npep;nora TeXHH'IKOr perneH>a
nop; Ha3HBOM ,A WM - co«flTsep 3a aKBH3Ho;Hjy, npHKa3 H apxHBHpalhe nop;aTaKa ca
p;HrHTaJIHHX JiaooparopHjCKHX Mpe~HHX aHaJIH3aTopa ", ayropa MHnaH KoQHha, AneKcaH)J;pa
f'ornHna, Eo)lmp;apa 3e'!eBHha, MHJIYTHHa IlerpoHHjesHha, BojKaHa KocrHha H ,LJ:ejaHa MHTHha.
Ha ocHosy IlpHjase rexHH'IKOr perneH>a Kojy cy nop;HeJIH ayropH H MHIIIJbeH>a KOpHCHHKa
llO)J;HOCHMO CJiep;enH

H3BElliTAJ
TexHH'IKO perneH>e "A WM- cocprsep 3a aKBH3HQHjy, npHKa3 H apxHBHpaH>e nop;araKa ca
)J;HrHTaJIHHX Jia6opaTOpHjCKHX Mpe)I(HHX aHaJIH3aTOpa" pa3BHjeHO je Ca l(HJbeM p;a Ce OMOrynH
jep;HOCTaBHO llOBe3HBaH>e BHIIIe )J;HrHTaJIHHX Jia6opaTOpHjCKHX Mpe)I(HHX aHaJIH3aTOpa H
nepCOHaJIHOr pa'IyHapa y KOMIIJieKCaH MepHO-aKBH3Hl(HOHH CHCTeM, KOjH OJiaKIIIaBa H3BO~eH>e
pa3JIH'IHTHX OrJiep;a y na6opaTOpHjCKOM OKpy)l(eH>y. Ilpep;JIO)I(eHO TeXHH'IKO perneH>e OCTBapyje
<PYHKQHjy npeHoca nop;araKa ca jep;Hor HJIH BHrne aHanH3aTopa Ka paqYHapy, np~a MoryhHocT
KOHcpHrypal(Hje npHKa3a MepeHHX eJieKTpH'IHHX BeJIH'IHHa y CKJiap;y Ca 3aXTeBHMa KOHKpeTHOr
eKcnepHMeHTa H OMOrynasa CHHXpOHH30BaHH ynHC llO)J;aTaKa 0 H3MepeHHM BeJIH'!HHaMa y
op;rosapajyhe p;aToTeKe.
Cocprsep je npojeKTOBaH no Mop;ynapHOM npHHQHny H cacTojH ce H3 TPH <!JYHKQHOHaJIHe
QeJIHHe: rpacpH'IKOr KOpHCHH'IKOr HHTepcpejca (GUI), KOMYHHKal(HOHOr npOTOKOJia H npOTOKOJia
cpH3H'IKe KOHeKI(Hje. f'pacpH'IKH KOpHCHH'IKH HHTepcpejc npBeHCTBeHO OMOrynasa npHKa3 llO)J;aTaKa
O'IHTaHHX Ca xapp;sepCKHX ype~aja - )J;HrHTaJIHHX Jia6opaTOpHjCKHX Mpe)I(HHX aHaJIH3aTOpa. Ilopep;
Tora, npep;craBJba H HHTepcpejc npeKo Kojer KopHCHHK nop;ernasa napaMeTpe cepHjcKe
KOMYHHKaQHje Ha penaQHjH paqYHap- Mpe)I(HH aHanH3aTopH H noKpehe npoQep;ypy ynHca nop;aTaKa
o MepeHHM seJIH'IHHaMa y p;aTOTeKe. f'naBHH npo3op cocpTsepa cap;p)I(H Ta6 ca nop;ernasaH>HMa H
Ta6ose ca BHpTyeJIHHM rpacpH'IKHM TepMHHaJIHMa, HaMeH>eHHM 3a npHKa3 op;a6paHe KOM6HHal(Hje
MepeHHX eJieKTpH'IHHX BeJIH'IHHa Ha MOHHTopy pa'IYHapa y peanHOM BpeMeHy. BHpTyaJIHH
rpacpH'IKH TepMHHaJIH cy KpeHpaHH TaKO p;a ce MOry KJIOHHpaTH y 3ace6He np030pe, KaKO 6H Ce Ha
eKpaHy o6e36ep;HO HCTOBpeMeHH npHKa3 llO)J;aTaKa )J;06HjeHHX Ca BHIIIe Jia6opaTOpHjCKHX Mpe)I(HHX
aHanH3aTopa. Kao KOMYHHKaQHOHH npoTOKOJI KOpHCHTH ce ModbusRTU npoTOKOJI, KOjH ce 3aCHHBa
Ha npHHQHny master-slave KOMYHHKaQHje, npH IJeMy A WM cocpTsep HHCTanHpaH Ha nepcoHanHOM
paqYHapy npep;cTaBJba master, p;oK ce na6oparopHjCKH Mpe)I(HH aHanH3aTopH rpeTHpajy Kao slave
ype~ajH. Y YHanpep; p;ecpHHHCaHHM speMeHCKHM HHTepsanHMa, KojH ce Mory nop;ernasaTH npeKo
rpacpH'IKor HHTepcpejca, A WM cocpTsep QHKJIH'IHO npo3HBa Mpe)I(He aHaJIH3aTope, KojH MY Ha
3axres npocne~yjy nop;aTKe o MepeHHM seJIH'IHHaMa. OrpaHH'IeH>a npoToKona cy p;a y cHcTeMy
MO)I(e p;a er3HCTHpa jep;aH master H p;o 247 slave ype~aja. CocpTsep nop;p)l(asa RS232 i RS485
KOMYHHKaQHjy, npH qeMY ce RS232 KOMYHHKaQHja KopHCTH 3a ycnocTaBJbaH>e p;npeKTHe Be3e
master H jep;Hor slave ype~aja, p;oK je RS485 KOMYHHKaQHja Heonxop;Ha Kap;a je noTpe6Ho H3BeCTH
nose3HBaH>e jep;Hor master H BHIIIe slave ype~aja . YKOJIHKO Ha c-rpaHH paqyHapa HeMa cepnjcKHX
KOHeKTopa, Moryhe je KOpHCTHTH USB to Serial KOHBepTope KOjHMa ce sprnH npHnaro~asaH>e
KOMYHHKaQHOHOr KaHana.
TexHH'IKO perneH>e ce op;HocH Ha o6nacr HHcpopMaQHOHHX TexHonorHja. Ypa~eHo je 3a
norpe6e EneKTpOHCKor cpaKynTeTa y HHrny, H npHMeH>yje ra Jla6opaTopnja 3a eneKTpH'!He MaiiiHHe,
eneKrpoMoropHe noroHe H syqy. OcHM noMeHyre na6oparopHje, Hasep;eHo je p;a TeXHH'IKO perneH>e
y csojHM na6opaTopHjaMa npHMeH>yje H HcTpa)I(HBa'!KO-pa3BOjHH QeHTap ,Alfatec" H3 Hnrna.
KoHKpeTaH npo6neM, KOjH ce npeAJIO)I(eHHM TeXHH'IKHM perneH>eM npeBa3HJia3H, jecTe
aKBH3Hl(Hja, npHKa3 H apXHBHpaH>e llO)J;aTaKa 0 eJieK'rpH'IHHM BeJIH'IHHaMa KOje Ce TOKOM H3BO~eH>a
pa3JIH'IHTHX OrJiep;a Mepe npOTOTHilOM )J;HrHTaJIHOr Jia6opaTOpHjCKOr Mpe)I(HOr aHaJIH3aTOpa.
HaHMe, peanH30BaHH nporoTHn p;HrHTanHor Mpe)I(HOr aHanH3aTopa, HaKo MO)I(e p;a pap;H H Kao
CaMOCTaJIHH MepHH ype~aj, nyHy cpyHKI(HOHaJIHOCT HCllOJbaBa TeK npHJIHKOM HHTerpaQHje y CHCTeM
3a aKBH3Hl(Hjy llO)J;aTaKa KOjH MO)I(e cap;p)l(aTH jep;aH HJIH BHIIIe MepHHX ype~aja.
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KaKo je rrporonm .n;unnrumor na6oparopujcKor Mpe)I<HOr aHaJIH3aTopa y xap.n;sepcKoM
CMHCJIY 3aCHOBaH Ha KOpHrulielh y rOTOBe KOMIIOHeHTe - IIaHeJIHOr Mpe)I(HOr aHaJIH3aTopa
HCD194E-9S4, H~Ho je penH .n;a rrocroju rorosa sapujaHTa pemelha orrucaHor rrpo6neMa.
IIpoH3Boijaq ocHOBHe KOMIIOHeHTe Y3 lhY HMa y IIOHY.LIH csoj co<l>TBep INT-SOFT, KOjH je rrpe csera
HaMelheH OCTBapHBalhy <l>YHKUHja Ha,D;30pa H yrrpaBJbalha y HH.LIYCTpHjCKHM H KOMYHaJIHHM
CHCTeMHMa. Y OKBHpy IIOMeHYTOr CO<i>TBepa, rrope,n; OCTaJIOr IIOCTOjH H OIIU:Hja IIpHKa3a pe3yJITaTa
Mepelha Ha eKpaHy paqyHapa, anu ce oqurasalhe rro.n;araKa ca Mpe)I(HOr aHaJIH3aropa BpiDH
peJiaTHBHO peTKO (Ha HeKOJIHKO CeKYH.LIH), jep Ce IIpHKa3 MepeHHX eJieKrpHqHHX BeJI~HHa H
lhHXOBO 6eJie)l(elhe rperupa KaO Malhe 6HTHO y O,LIHOCy Ha rnaBHY HaMeHy. Y TOM CMHCJiy, Ca
acrreKTa rrpaKTHqHe IIpHMeHe rrpOTOTHIIa ,D;HrHTaJIHOr Jia6opaTOpHjCKOr Mpe)I(HOr aHaJIH3aTopa,
IIOCTOjeli.H CO<i>TBep He 3a,D;OBOJbaBa 3aXTeBe 3HaqajHe 3a KBaJIHTeTey aKBH3HU:Hjy IIO,D;aTaKa IIpH
H3Boijelhy orne.n;a y na6oparopuju. Kao jom je,n;aH o.n; 6HTHHX He,n;ocraraKa H KJJ>yqHH pa1nor 3a
o.n;6au:usa!he u.n;eje o rrpHMeHH opurHHaJIHor co<Prsepa, Hase.n;eHa je !herosa BHCOKa u:eHa.
l1HoBaTHBHH rrpucryrr ayropa TeXHHqKor pemelha 3acn~yje rroxsany, jep je aHra)I(OBalheM
.n;oMaliux rroreHI.J:Hjana, Ha e<l>HKacaH HaquH enHMHHHCaHa rrorpe6a 3a Kopumli.elheM yso3Hor
eKcrreprcKor 3Halha. CrsopeH je rrorrryHo HOB co<Prsep, Koju y rrorrryHOCTH rro,n;p)l(aBa yrrorpe6y
rrpOTOTHIIa ,D;HrHTaJIHOr na6opaTOpHjCKOr Mpe)I(HOr aHaJIH3aTopa y H3BOijelhy BeOMa KOMIIJieKCHHX
orne.n;a. IIocMarpajyli.u HOBH co<Prsep ca acrreKTa rrep<l>opMaHcH Koje cy o.n; 3Haqaja rrpHJIHKOM
H3Boijelha eKcrrepHMeHaTa y na6oparopujcKHM ycnoBHMa, rrpe,n;JIO)I(eHo rexHHqKo pemelhe
Ha,n;Mamyje KapaKTepHCTHKe CO<i>TBepCKOr rraKeTa ,LIOCTyrrHOr Ha rp)I(HIDTy, jep ca jaKO BHCOKOM
pe3orryu:ujoM (sume rryra y TOKY je,n;He ceKYH,n;e) 6ene)I(H spe,n;HOCTH MepeHHX BeJIH~Ha y .n;aroreKe
3a rrorpe6e KaCHHje aHaJIH3e . .IJ:aroreKe ce Kpeupajy y ,csv" HJIH ,b" <PopMary, H je,n;HocraBHO ce
YHOCe y HeKH o.n; rrporpaMa Koju rro,n;p)l(asajy pa.n; ca rro.n;au.uMa y o6nuKy ra6ene.
cl>YHKU:HOHaJIHOCT rrpe,n;JIO)I(eHOr pemelha BepH<i>HKOBaHa je rrpaKTHqHOM IIpHMeHOM O,LI
crpaHe KopHCHHKa, Jia6opaTopuje 3a eneKrpuqHe MamuHe, eneKrpoMoropHe rroroHe H syqy
EneKTpoHcKor <PaKymera y Humy H Jla6oparopuja y cacrasy l1P~ ,Alfatec" H3 Huma.
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J1Majyli.H y BH.LIY OIIHC KapaKTepHCTHKa H rrpaKTHqHO CIIpOBe,n;eey BepH<l>HKaU:Hjy
rrpe.LIJIO)I(eHOr TeXHHqKOr pemelha, a C 063HpOM Ha OpHrHHaJIHOCT, HHOBaTHBHH ,LIOIIpHHOC H
II03HTHBHe pe3ynrare y sepu<i>uKau:uju, ca 3a,D;OBOJbCTBOM rrpe,n;Jia)l(eMo .n;a ce ,A WM - co4JTBep Ja
aKBH3HUHjy, npHKa3 H apXHBHpalbe DOII,aTaKa Ca II,HrHTaJIHHX JiaoopaTOpHjCKHX Mpe)I(HHX
aHaJIH3aTopa" rrpuxsaru Kao rexHHqKo pemelhe Kareropuje M85 (co4JTBep), rrpeMa
KJiaCH<i>HKaU:HjH H3 IJpaBHJIHHKa 0 IIOCTyrrKY H HaqHHy Bpe,D;HOBalha, H KBaHTHTaTHBHOM
HCKa3HBalhy HayqHoucrpa)I(HBaqKHX pe3ymara ucrpa)I(HBaqa (,Cn. rnacHHK PC", 6p. 32/2008).
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.IJ:p ToMHCJiaB IlleKapa, .IJ:ou.eHT
EneKTporexHHqKor <l>aKynrera YHHBep3HTeTa y Beorpaey

.IJ:p ,n: ~aH Kpcruli., .IJ:ou:eHT
ct>aKynreTa 3arurure Ha pa.n;y Y HHBep3HTeTa y Humy
Y Beorpa.n;y, 11.06.2012. ro,n;uHe.
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CTpyqno Belle
I>poj: 2906/12-4
)];ana: 29.06.2012.

ro,LJ;.

Ha OCHOBY LinaHa 35. CTaTyTa I-krpa)KHBaLIKO-pa3BOjHor :o;eHYpa «Alfatec» ;:J;.o.o. Hmn, y
CKna;:J;y ca O;:J;pe;:J;6aMa IJpaBHnHHKa 0 IIOCTYIIKY H HaLIHHY Bpe;:J;HOBaiha, H KBaHTHTaBHOM
HCKa3HBalhY HaYtiHOHCYpa)KHBaLIKHX pe3ynTaTa HCYpa)KHBaLia («Cny)K6eHH rnacHHK PC» 6p.
38/2008), CTPYLIHO Bene l1cTpa)KHBaLIKO-pa3BojHor :o;eHTpa «Alfatec» ;:J;.o.o. Hrrrn ;:J;OHeno je Ha
Ce));HH:O:H O;:J;p)KaHOj 29.06.2012. TO)];HHe cne;:J;eny

O,ll;JIYKY
1. IIpHxBaTa ce TeXHHqKo pemelbe no,LJ; Ha3HBOM <<AWM - CodnBep 3a aKBH3Hu;Hjy,
npHI\:a3 H apXHBHpalbe nop;aTaKa ca ,[(HrHTaJIHHX Jia6opaTOpHjCKHX Mpe~HHX
aHaJIH3aTopa», qHjH cy ayTopH MwzaH Ko71uPz, ou11Jl. UH:JIC. ell, AJZeKcaHiJap TomuPz, OU11Jl.
UH:JIC. eJZ, Eo:JICUOap 3et.teeuPz, OU11Jl. UH:JIC. eJZ, op MwzymuH IIempoHujeeuPz, Mp BojKaH
Kocmuli, /{ejaH Mumuli, Ou11Jl. UH:JIC. eJZ.

2. IIpH3HaTo TeXHHqKo pemelbe cna,LJ;a y KaTeropHjy: M85 - IIpoTOTHn, HOBe MeTop;e,
COWTBep,HHCTpyMeHT

3. 0,LJ;JIYKY ,LI;OCTaBHTH ayTOpHMa TeXHHqKor pemelba H apXHBH.
06pa3JIO~elbe

KoMrrcrrja pe:o;eH3eHaTa ;:J;OCTaBrrna je CTPYLIHOM Beny Mrrrn.Jbea,a o rrcrrya,eHOCTH ycnoBa
3a IIpH3Halhe CBOjCTBa TeXHHLIKOr pernea,a ITO)); Ha3HBOM «AWM- Copmeep 3G GK6U3ULJUjy, npUKa3
u apxueupaR:Je nooamaKa ca ouzumClflHUX ;za6opamopujcKux Mpe:JICHUX aHClflU3amopa» 'llljH cy
ayTOpH MrrnaH Ko:u:rrn, ));HIIn. HH)K. en, AneKcaH;:J;ap rornrrn, ));HIIn. HH)K. en, bO)KH));ap 3eLieBHll,
;:J;HIIJI. HH)K. en, Mp MrrnyTHH I1eTpoHrrjeBrrn, Mp BojKaH KocTrrn, ,.O:ejaH MrrTrrn, .n:rrrrn. HH)l(. en.
TexHHLIKO pernea,e je pe3ynTaT HayLIHOHCTpa)KHBaLIKor pa;:J;a y OKBrrpy rrpojeKaTa «Pa3eoj

uHme!luzeHmHux KOHmpO!ll-lUX Mooy!la (Cf_JM) 3a ynpae.JbaR:Je nompoua-bOM e!leKmpwme eHepzuje y
ooManuHcmeUMa u MCl!lUM npeoy3enUMa>> (rrHoBa:u;rroHrr rrpojeKaT o;:J;o6peH 3a cy<l>rrHaHcrrpaa,e jyHa

2012. ro;:J;HHe, O;:J; CTpaHe MrrHHCTapcTBa rrpocBeTe rr HaYKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451-0300605/2012-16/207, PYKOBO;:J;Hna:o: rrpojeKTa: AneKcaH;:J;ap rornrrn, ));HIIn. HH)K. en.) H «Pa3BOj
HOBHX HH<l>OpMa:O:HOHO-KOMYHHKa:O:HOHHX TeXHOnorrrja, KOpHrnnea,eM Harrpe;:J;HHx MaTeMaTHLIKHX
MeTO));a, ca IIpHMeHaMa y Me));H:O:HHH, eHepreTH:O:H, TeneKOMYHHKa:o;HjaMa, e-yrrpaBH H 3alliTHTH
Ha:O:HOHaJIHe 6arnTHHe»
(rrpojeKaT
H3
rrporpaMa I1HTerpaJIHHX I1HTep;:J;HC:O:HIIJIHHapHHX
I1cTpa)KHBaa,a Kojrr ce <l>rrHaHcrrpa O;:J; cTpaHe MrrHHCTapcTBa 3a HayKy H TexHonornKH pa3Boj PC y
rreprro;:J;y O;:J; 01.01.2011. ;:J;O 31.12.2014. rO;:J;HHe, eB. 6poj rrpojeKTa: I1I1I1 44006, PYKOBO;:J;Hna:o:
rrpojeKTa: ,Z:W 3opaH Ora,aHOBHn, MaTeMaTHLIKH HHCTHTYT CprrcKe AKa));eMrrje HayKa H
YMeTHOCTH).
Pe:o;eH3eHTH ;:J;O:O:. ;:J;p ,.O:ejaH KpcTrrn, <l>aKynTeT 3alliTHTe Ha pa;:J;y y Hrrrny H rrpo<P . ;:J;p
ToMrrcnaB llleKapa, EneKTpoTeXHHLIKH <l>aKYJITeT Beorpa;:J;, o:o;eHrrnrr cy ;:J;a rrpe;:J;nO)KeHo TeXHHLIKO
pernea,e rrpe;:J;CTaB.Jba HaYL!HH pe3ynTaT KOjH nope)); CTPYL!He KOMIIOHeHTe rrpy)Ka OpHrHHaJIHH
TeOpHjCKH H HaYL!HOHCTpa)KHBaLIKH ;:J;OIIpHHOC. Y TOM CMHCny pe:o;eH3eHTH cy rrpe;:J;nO)!{HnH

CTpJ"'HOM Beliy I1cTp3.)J(HBaqKo-pa:mojHor l(eHTpa «Alfatec» ,n:.o .o. HHIII .n:a rrpmmaTH HaBe,n:eHH
pe3ynTaT Ha)"'HOHCTpmKHBaqKOf pa,n:a KaO TeXHHqKQ peiiielbe.
Ha ocHoBy II03HTHBHOr MHIIIJbelha ,n:Ba pel(eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TeXHHqKor
peiiielha CTPyqHo Belie je ,n:oHeno o.n:nYKY Kao y ,n:HCII03HTHBy.

