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савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр.
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Драган Тасић, Драган Антић
Назив техничког решења: Дигитални лабораторијски мрежни анализатор
Категорија техничког решења: „Прототип, нове методе, софтвер, инструмент, нове
генске пробе, микроорганизми и сл.“ – Прототип, - 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 ИИИ 44006 – 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: Лабораторија за електричне машине,
електромоторне погоне и вучу располаже са четири идентично израђена прототипа
дигиталног лабораторијског мултиметра, који се употребљавају за мерење релевантних
електричних величина у колима наизменичне струје (напони, струје, активна снага,
рективна снага, привидна снага, фреквенција, фактор снаге и др.) као и за аквизицију
измерених вредности током експерименталног рада. Користе их студенти основних
академских студија и студенти дипломских академских студија приликом реализације
лабораторијских вежби предвиђених наставним планом и програмом. Од велике користи
су и студентима докторских студија који имају потребу за извођењем експримената у
Лабораторији, а у оквиру свог самосталног научно-истраживачког рада. Осим поменутих
група корисника, техничко решење употребљавају и истраживачи са Електронског
факултета, тренутно ангажовани на реализацији пројеката ИИИ44006 и ТР35005.
Поред претходно поменута 4 прототипа ИРЦ ,,Alfatec” Ниш, поседује још два, која
користи у својим лабораторијама у реализацији различитих послова и истраживачкоразвојних активности.
Област на коју се техничко решење односи: Мерење електричних величина у
трофазним и једнофазним системима
Проблем који се техничким решењем решава: Различите експерименталне процедуре
које се примењују у Лабораторији за електричне машине, електромоторне погоне и вучу
(као и у другим лабораторијама сличног типа), најчешће захтевају истовремено, брзо и
прецизно бележење велике количине података о вредностима различитих електричних
величина које карактеришу радно стање одређене електричне машине (струје по фазама,
фазни и линијски напони, фреквенција, активна снага, фактор снаге и др.). Коришћење
великог броја различитих мерних инструмената (аналогних или, у нешто повољнијем
случају, дигиталних) често за последицу има недовољно тачно и неусклађено бележење
жељених података. У коначном, то доводи у питање валидност експерименталних
резултата и закључака добијених њиховом обрадом. Поменути проблем посебно долази
до изражаја уколико је оглед комплексног карактера, при чему се захтева симултано
праћење електричних параметара више електричних машина.
Поред усклађености у визуелном очитавању различитих инструмената, значајно је
напоменути и да је се приликом извођења лабораторијских вежби на академским
студијама, због великог броја студената, уобичајено у терминима за лабораторијске
вежбе, паралелно изводи већи број вежби, због чега овакве лабораторије морају
поседовати велики број мерних инструмената. Због дугогодишње економске кризе у којој
се Србија налази, мали је износ средстава који се у образовним и научно-истраживачким
институцијама улаже за занављање старе или набавку нове лабораторијске опреме, тако
да и цена уређаја који задовољавају одређене техничке захтеве представља својеврстан
проблем, који је ово техничко решење имало задатак да реши. Један од интереса оваквих
лабораторија је да купе опрему која пружа што веће могућности, по најмањим могућим
ценама.
Стање решености тог проблема у свету: У свету данас постоји широк спектар решења
намењених превазилажењу описаног проблема. У добро опремљеним лабораторијама,
могуће је срести софистициране, вишеканалне системе за аквизицију података, који
омогућавају висок ниво комфора и прецизност при раду, али по правилу, имају и јако

високу цену. Поред таквих решења, на тржишту се могу наћи различити типови
вишефункцијских мерних уређаја (преносиви мрежни анализатори), који осим
извршавања основне функције мерења жељених електричних величина, имају и
могућност комуникације са персоналним рачунаром. Тиме је омогућено архивирање
података о измереним електричним величинама и њихова каснија анализа применом
наменски развијених софтвера, који се нуде корисницима у пакету са мерним уређајем.
Међутим, треба имати у виду да већина решења овог типа подразумева једноканалну
комуникацију (један мерни уређај – један рачунар), што у случају извођења комплексних
експеримената понекад може бити проблематично. Преносиви мрежни анализатори имају
цену која је за наше услове веома висока, па их заинтересоване лабораторије тешко
набављају и у пракси најчешће ограничавају њихово коришћење на ужи круг особа од
поверења. У таквим околностима, поједине категорије корисника лабораторија (пре свега
студенти) су и даље упућене на коришћење традиционалне мерне опреме, што им у
значајној мери отежава експериментални рад. Осим тога, искуства која су аутори
техничког решења имали са тестирањем више мерних уређаја овог типа, као и подаци
доступни из техничких описа самих произвођача, указују на то да је густина уписа
података у меморију најчешће ограничена на минимални период од једне секунде. Ово је
директна последица ограничених меморијских капацитета самих анализатора и чињенице
да се пренос података на рачунар најчешће врши тек након изведених мерења. Иако је за
одређени број потенцијалних апликација оваква ситуација задовољавајућа, пракса
показује да је у појединим случајевима пожељно имати могућност још чешћег бележења
измерених вредности (више пута у току једне секунде) и неограничени капацитет уписа
вредности мерених електричних величина.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже: Дигитални лабораторијски
мрежни анализатор представља прототип мултифункцијског мерног уређаја, који је
развијен са циљем да се за потребе једноствнијег, прецизнијег и безбеднијег
експерименталног рада, изврши супституција употребе великог броја различитих мерних
инструмената само једним компактним мерним уређајем. Поред испуњавања захтева у
погледу тачности мерења, расположивих мерних опсега, могућности самосталног рада,
али и опционог повезивања са персоналним рачунаром, веома битан критеријум
дефинисан приликом развоја био је да се реализује мерни уређај који ће наставним и
научним лабораторијама у земљи и ближем окружењу бити доступан по прихватљивој
цени. Хардверску основу прототипа представља готов панелни мрежни анализатор
HCD194E-9S4 произведен у НР Кини и који је у основи намењен остваривању функција
надзора и аутоматизације у индустрији и комуналним системима. Поменути уређај је
одабран као базична компонента, јер је претходним испитивањем више различитих
производа сличних техничких карактеристика закључено да он пружа најбољи однос
омогућених перформанси и набавне цене. С обзиром на његову основну намену и начин
монтаже, у изворном облику није погодан за употребу приликом експерименталног рада у
лабораторији. У циљу омогућавања безбедног експерименталног рада, једноставног
инкорпорирања у било коју шему везе и олакшавања комуникације са персоналним
рачунаром, извршена је надоградња основног уређаја, чиме је добијен прототип
лабораторијског мрежног анализатора, приказан на слици 1.

Слика 1. Изглед прототипа дигиталног лабораторијског мрежног анализатора
Детаљи конструкције прототипа и техничке карактеристике дати су у прилогу који
представља саставни део документације овог техничког решења.

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене:
Прототип дигиталног лабораторијског мрежног анализатора је реализован коришћењем
делом готових електронских компоненти доступних на тржишту, а делом подсклопова
које су пројектовали и реализовали аутори решења (RS485/RS232 конвертор). Све ове
компоненте су на одговарајући начин повезане и смештене у кућиште, које су такође
наменски дизајнирали аутори решења, а читав уређај осмишљен је тако да се у приказаној
форми може користити као готов производ, али да се може једноставно надограђивати,
повезивати са другим интелигентним електронским уређајима и инкорпорирати у много
сложеније мерне и мерно-управљачке системе. У приказаној форми. прототип је намењен
првенствено експерименталном раду у наставним и научним лабораторијама у којима
постоји честа потреба за мерењем наизменичних електричних величина. У себи
обједињује функције различитих типова мерних уређаја (мерење напона, струја, активне,
реактивне и привидне снаге, фактора снаге и фреквенције), чиме се значајно повећава
једноставност, ефикасност и безбедност рада. Могућа је употреба како у трофазним, тако
и у једнофазним системима.
Основни начин коришћења подразумева директно очитавање вредности мерених
величина са дисплеја самог уређаја, и погодан је само при извођењу једноставнијих
мерења. Напредни вид примене се остварује повезивањем мрежног анализатора са
персоналним рачунаром на којем је инсталиран наменски развијен софтвер. Подаци о
мереним величинама се преносе на рачунар путем RS232 комуникационог канала, жељене
вредности се приказују на монитору у реалном времену и по потреби уписују у посебну
датотеку на хард диску. Предности овакве примене посебно долазе до изражаја уколико
се располаже са више мрежних анализатора који се међусобно повезују преко RS485
комуникационог канала, чиме се омогућава временски синхронизована аквизиција
података о мереним величинама у сложеним електричним колима. На тај начин се
значајно поједностављује рад у ситуацијама извођења врло комплексних експеримената,
као и каснија анализа добијених резултата.
Основни мерни опсег прототипа се једноставном применом одговарајућих струјних и
напонских мерних трансформатора може значајно проширити, чиме се отварају

PRILOG:
Opis tehničkog rešenja
Digitalni laboratorijski mrežni analizator
(M85 – prototip)

1. Uvod
Digitalni laboratorijski mežni analizator predstavlja multifunkcionalni merni uređaj –
prototip, namenjen za jednokanalno merenjenje električnih veličina u trofaznim i jednofaznim
kolima naizmenične struje. Projektovan je pre svega za primenu u laboratorijskim uslovima, ali
se može koristiti i kao prenosivi merni uređaj za rad na terenu. Može biti korišćen kao
samostalni merni uređaj, a po potrebi i kao deo jednokanalnog ili višekanalnog sistema za
akviziciju, u kome PC očitava vrednosti izmerenih električnih veličina i beleži ih u datoteku na
hard-disku.

2. Arhitektura prototipa
Hardversku osnovu prototipa predstavlja sklop trofaznog mrežnog analizatora za panelnu
ugradnju HCD194E-9S4, koji se na tržištu može naći po veoma prihvatljivoj ceni, i
optoizolovanog RS485/RS232 konvertora sa nezavisnim AC 230V napajanjem. Panelni mrežni
analizator meri parametre trofaznog sistema na koji je povezan i to: fazne struje, fazne i linijske
napone napone, frekvenciju, zbirnu aktivnu i reaktivnu snagu, faktor snage i utrošenu aktivnu i
reaktivnu električnu energiju.
Iako je HCD194E-9S4 u osnovi namenjen praćenju parametara napajanja i potrošnje u
složenijim trofaznim sistemima, njegova struktura omogućava da vrlo uspešno bude upotrebljen
za merenje i na pojedinačnim trofaznim potrošačima, što je idealno za priimenu prilikom
izvođenja širokog spektra ogleda u laboratorijskim uslovima. Spada u klasu integracionih ,,True
RMS mernih uređaja, koji daju rezultate visoke tačnosti i u slučajevima kada su naponi i struje
izobličeni prisustvom viših harmonika (period uzorkovanja je definisan tako da se uvažavaju viši
harmonici sadržani u talasnim oblicima zaključno sa 31. harmonikom). Napredni algoritam
detektovanja osnovne frekvecije po bilo kojoj fazi omogućava tačna merenja čak i kada naponi
pojeninih faza nisu prisutni, što dopušta primenu i na jednofazne potrošače, ili izrazito
nesimetrične sisteme. Sam HCD194E-9S4 ima mogućnost konfigurisanja prenosnih odnosa
mernih transformatora tako da se na merne ulaze mogu dovoditi realne struje i naponi potrošača,
ali se mogu upotrebljavati kako strujni tako i naponski merni transformatori, za poluindirektno i
indirektno merenje. Ovim je ostvarena mogućnost proširirenja opsega merenih veličina.
Putem RS485 komunikacionog kanala HCD194E-9S4 se može direktno povezati sa
računarom koji ima RS485 port, ali se može uključiti i u komunikacionu mrežu uređaja i
očitavati na daljinu. Prilikom konfigurisanja moguće je podešavati i parametre komunikacije i
time ih prilagoditi konkretnim potrebama primene. U cilju stvaranja mogućnosti za direktno
povezivanje prototipa digitalnog laboratorijskog mrežnog analizatora na personalni računar,
upotrebljen je RS485-RS232 otpoizolovani konvertor kojim se ostvaruje konverzija
komunikacionog kanala. Pomoću konvertora se vrši i dodatna galvanska izolacija HCD194E9S4 prema računaru i ostvaruje dodatna mera zaštite od naponskog udara. Funkcijski blokdijagram prototipa predstavljen je na slici 1.

Slika 1. Funkcijski blok-dijagram prototipa
Osnovne hardverske komponente su smeštene u kućište izrađeno od plastificiranog
metala i fiksirane unutar njega. Prednja strana HCD194E-9S4, na kojoj se nalazi toredni
četvorocifarski LED displej i komandni taster,i dostupna je korisniku zahvaljujući načinu
montaže koji jedan de prednje strane kućišta prototipa tretira kao orman u koji bi inače panelni
mrežni analizator bio postavljen. Na prednjoj strani kućišta prototipa postavljeni su i standardni
konektori koji omogućavaju jednostavno povezivanje prototipa u bilo koje električno kolo u
kojem je potrebno izvršiti merenje. Pri tome je, bez korišćenja alata, moguće uptrebiti
provodnike koji na svojim krajevima imaju postavljene utikače oblika banane ili otvorene stope,
što je idealno za rad u laboratorijskim uslovima. Na zadnjoj strani kućišta nalaze se standardni
SUBD konektori za povezivanje na RS485 i RS232 komunikacioni kanal, priključak za
napajanje prototipa, prekidač napajanja i topljivi osigurač nazivne struje 1A prko kojeg se štiti
napojno kolo. Izgled prednje i zadnje strane kućišta prototipa, kao i njegova unutrašnost
prikazani su na slikama 2, 3 i 4.

Slika 2. Prednja strana prototipa

Slika 3. Zadnja strana prototipa

Slika 4. Izgled unutrašnjosti prototipa

3. Osnovne tehničke karakteristike
Napajanje: 80-260 V, 50-60 Hz,
Potrošnja električne energije: 5 VA
Merenje i prikaz:
- 3 fazna napona ili 3 linijska napona, u zavisnosti od konfiguracije merenja (3P4L
za potrošače sa izvednom neutralnom tačkom ili 3P3L za potrošače bez neutralne
tačke)
- 3 fazne struje
- zbirna aktivna snaga
- zbirna reaktivna snaga
- zbirni faktor snage
- frekvencija
- kumulativna aktivna energija
- kumulativna reaktivna energija
Povezivanje i konektori:
- Naponski priključci: 4 buksne (3L+N)
- Strujni priključci: 6 buksni (3x2IL)
- RS485: SUBD-9 muški konektor
- RS232: SUBD-9 ženski konektor (dodatno optoizolovan kanal)

- Napajanje: muški šasijski 3P
Serijska komunikacija: ModBus protokol, RTU format, podesiva na 4800 ili 9600Bd.
Upotrebom RS485/RS232 konvertora omogućeno jednostavnije povezivanje sa PC.
Mogućnost primene strujnih i naponskih mernih transformatora u cilju proširenja mernog
opsega po snagama.
Merni opseg i preciznost:
- Struja: 0-5A, 0.5%
- Linijski napon: 0-380 V, 0.5%
- Aktivna snaga: 0-9999MW, 1%
- Reaktivna snaga 0-9999Mvar, 1%
- Faktor snage: 0-1. 000, 0.5%
- Frekvencja: 45-60Hz, ±0.01Hz
Preopteretljivost:
- Struja: 10 puta, u trajanju od 5 sekundi
- Napon: 2 puta, u trajanju od 1 sekunde
- Trajno dopušteno preopterećenje po struji i naponu iznosi 1.2 puta u odnosu na
maksimalne deklarisane vrednosti mernog opsega
Dva moguća načina primene :
- Kao samostalni merni uređaj kod kojeg se merene vrednosti očitavaju direktno sa
displeja prototipa.
- Kao merni uređaj koji je inkorporiran u sistem za akviziciju podataka i serijskom
komunikacijom prenosi vrednosti merenih električnih veličina na personalni
računar. Očitane električne veličine se u realnom vremenu prikazuju na monitoru
računara, zahvaljujući upotrebi namenski razvijenog softvera. Postoji mogućnost
programabilnog adresiranja, tako da se primenom prototipa može realizovati
višekanalni sistem za akviziciju podataka.
4. Zaključak
Prototip digitalnog laboratorijskog mrežnog analizatora je pre svega realizovan sa ciljem
da se odgovori na potrebe unapredjenja procesa rada u nastavnim i naučno-istraživačkim
laboratorijama koje imaju problem sa nedovoljnom opremljenošću mernim uređajima. Kao
osnova su upotrebljene komponente koje su dostupne na tržištu po pristupačnim cenama, a
njihovom kombinacijom i nadogradnjom stvoren je uređaj koji je u stanju da podrži i drastično
pojednostavi izvodjenje kako elementarnih, tako i veoma kompleksnih ogleda u laboratorijskom
okruženju. Prikazani prototip ne samo da pruža mogućnоsti koje postojeći prenosni mrežni
analizatori imaju, već ih i prevazilazi imajući u vidu jednostavnost i funkcionalnost realizovanog
koncepta. U tom smislu, predstavlja optimalno rešenje za mnoge laboratorije koje se suočavaju
sa hroničnim nedostatkom savremene merne opreme koja je praktično nedostupna zbog visoke
cene.

O,n)I)'KOM C'I'pyq:Hor Bena Hc'I'pa)I(HBaqKo-pa:mojHor u:eH'I'pa ,Alfatec" .a;.o.o. Hmn (O.LVI)'Ka 6p.

0106/2012-3 o.a; 01.06.2012. ro.a;HHe HMeHOBaHH CMO 3a peu:eH3eHTe rrpe.a;nora TeXHH'IKor perneH>a
rro.a; Ha3HBOM ,,ll;uruTaJIHH Jia6opaTopujcKH Mpe~HH aHaJIH3aTop", ayropa HsaHa AHTOBa,
EHcepKe MHjyn;Hh, nyKaHa ByKHha, AHe CTaHKOBHh, ,Z::WaraHa TacHna H ,Z::WaraHa AHTHha.
Ha ocHosy IlpHjase TeXHHqKor pernelha Kojy cy no.a;Heml ayropH H MHrnJbelha KOpHCHHKa
ITO.[I;HOCHMO CJiep;enH

113BEIIITAJ
TexHHqKo pernelhe ",[(HrHTaJIHH na6opaTOpHjcKH Mpe)I(HH aHaJIH3aTop" rrpHjasJbeHo je Kao
npOTOTHll KOMllaKTHOr H MYJITH<i>)'HKU:11jCKOr MepHOr ype~aja, KOjl1 o6aBJba <l>YHKU:Hjy Mepelha CBHX
penesaHTHHX eneK'I'pHqHHX senHqima y TPO<l>a3HHM H jep;so<l>a3HMM cHcTeMHMa (e<t>eKTHBHe
Bpep;HOCTH HaiTOHa .11 C'I'pyja llO <Pa3aMa, <t>peKBeHU:Hja, <t>aKTOp CHare, y'I'pOliieHa aKTMBHa,
peaKTMBHa H rrpHBH.D;Ha cHara). Pernelhe je pa3BHjeHo ca U:HJbeM p;a ce OMorynH je.a;HoCTBHHjM,
npeU:H3HHjM H 6e36e.a;HHjl1 eKcnepHMeHTaJIHI1 pap; y na6opaTOpHjCKOM OKPY:)Kelhy, eJII1MHHHCalheM
ITO'I'pe6e 3a KOpMliillelheM BeJIHKOr 6poja pa3JI.J1q.J1THX MepHHX HHCTpy:MeHaTa .11 lhHXOBOM
Cy:nCTHTyn;HjOM CaMO je.D;HMM MepHMM ype~ajeM.
Pa3Ma'I'paHM MepHH ype~aj peanH30BaH Je KOM6MHau:MjOM roTOBHX eneK'I'pOHCKHX
KOMllOHeHTH .D;OCTYllHHX Ha Tp)I(HliiTy, 11 eJieKTpOHCKHX llO.D;CKJIOITOBa KOje cy npojeKTOBaJII1 H
peaJII130BaJIH ayropH pernelha (RS485/RS232 KOHBepTOp). KoMnoHeHTe cy Ha owosapajyti.M HaqMH
nose3aHe H cMernTeHe y KyhMrnTe, Koje cy TaKo~e HaMeHcKH p;M3ajHMpaJIH ayropH pernelha. Ype~aj
je OCMI1liiJbeH TaKO p;a Ce y llOCTOjeneM 06JII1KY MO)I(e KOpHCTI1TH CaMOCTaJIHO, KaO rOTOB np0113BO.D;,
aJIH je HCTOBpeMeHO OCTaBJbeHa .11 MorynHOCT jep;HOCTaBHOr Hap;orpa~MBalha .11 llOBe3HBalha Ca
p;pyrHM MHTeJIHreHTHMM eJieK'I'pOHCKHM ype~ajMMa. THMe je p;e<t>MHHCaHa xapp;sepcKa OCHOBa 3a
peaJIH3aU:11jy CJIO)I(eHHjHX MepH11X H MepHo-ynpaBJbaqKHX CHCTeMa.
Pernelhe je pa~eHo 3a noTpe6e EneKTpOHCKor <t>aKynTeTa y HHliiy, npH qeMy je Kao
npHMapHH KOpHCHHK pernelha HaBep;eHa Jla6opaTOp11ja 3a eJieKTp11qHe MaliiHHe, eJieK'I'pOMOTOpHe
noroHe H syqy. OcMM noMeHyre na6opaTopMje, Hase.a;eHo je p;a TeXHMqKo pernelhe y csojMM
na6opaTopHjaMa npHMeH>yje .11 Hc'I'pa)I(HBaqKo-pa3BOjHM u:eHTap ,Alfatec" H3 HHrna, a y cspxy
peaJII13aU:11je pa3JII1qHTHX llOCJIOBa H 11CTpa)I(I1BaqKO-pa3BOjHI1X aKTHBHOCTH.
Pernelhe ce op;HOCH
jep;HO<l>a3HHM CHCTeMHMa.

Ha

o6nacT

Mepelha

eneK'I'pHqHHX

seJIHqMHa

y

TPO<l>a3HHM

H

rnaBHH npo6neM KOjH ce TexHmKHM pernelheM pernasa ornep;a ce y qHiheHHU:H .a;a
pa3Jll1qHTe eKCnepHMeHTaJIHe npou:ep;ype KOje Ce npHMelhyjy y HaCTaBHHM H Hayq:H011CTpa)I(HBaqKHM Jia6opaTOpHjaMa npo<t>HJia CJII1qHOr Jia6opaTOpHjH KOja je npHMapHH KOpHCHMK
perneiba, 3axTesajy HCTOBpeMeHo, 6p3o H npeu:M3HO 6eJie)l(eibe seJIHKe KOJimHHe rro.a;aTaKa o
spep;HOCTMMa eJieK'I'pmHMx senHqHHa Koje onHcyjy pa.a;Ho cTalhe o.a;pe~eHor no1pornaqa. Yno1pe6a
BeJII1KOr 6poja pa3JII1qi1TI1X MepHHX HHCTpyMeHaTa 3a llOCJie.D;11U:Y 11Ma He.[I;OBOJbHO TaqHQ 11
HeycKna~eHo 6eJie)l(elhe )l(eJbeHHX no.a;aTaKa. Osaj rrpo6neM je noce6Ho H3pa)l(eH )'KOJIMKO je ce
pap;H 0 CJIO)I(eHHM OrJie.[I;HMa, y KOjHMa je HeOllXO.[I;HO HCTOBpeMeHO npanelhe eJieK'I'pmHHX
napaMeTapa s11rne pa3nl1qHTHX noTpornaqa. Cneu:11<PHqHy .D;HMeH311jy rrpo6neMa npe.a;cTaBJba
XpOHmHH He.[I;OCTaTaK .[I;OBOJbHOr 6poja HCnpaBHHX MepHMX ype~aja y HaCTaBHHM Jia6opaTOpMjaMa
y Cp6HjM, rnTo OTe)l(aBa npou:ec opraHH30Balha eKcnepHMeHTaJIHOr pa.a;a Ha <t>aKynTeTHMa .11 BHliiMM
rnKoJiaMa eneKTpoTeXHMqKe C'I'p)'Ke. PeanaH HHTepec osaKBMX na6opaTopHja je .a;a Ha6ase MepHy

onpeMy Koja no HajHmKI1M Moryni1M u,eHaMa npJ?Ka lliTO Bl1llle MorynHOCTI1, qera cy ayTOp11
TeXH11qKor pernelha 6mm csecHI1.
Ha cseTCKOM TP)I(HlliTY nocTojH rn11poK cneKTap pernelha noMony KOjHx onHcaHH npo6neMH
Mory 6HTH ycneliiHO npeBa3HljeHH (BHllieKaHaJIHH CHCTeMH 3a aKBH311IJ,Hjy no.n;aTaKa, npeHOCHBH
Mpe)I(HH aHaJIH3aTOpH ... ). I1oMeHyTH ypel)ajH, nope.n; o6asJbalha <PYHKIJ,Hje Mepelha, HMajy 11
MoryhHocT 6ene)l(elha no.n;aTaKa o H3MepeHHM seJIH:qHHaMa y eneKTpOHCKOM o6JIHKy. Ha )l(aJIOCT
TaKBa MepHa onpeMa no npaBHJIY HMa u,eHy Koja je seoMa BHCOKa, na HX 3aHHTepecosaHe
na6opaTopHje TeliiKO Ha6asJbajy H orpaHHqasajy lhHXOBO KOp11lllnelhe Ha J?KH Kpyr oco6a o.n;
nosepelha. Y TaKBHM OKOJIHOCTHMa, noje.n;HHe KaTeropHje KOpHCHHKa na6opaTopHja (npe csera
cTy.n;eHTH) .n;a1be 6Hsajy ynyheue ua KOpHlllnelhe 3acTapene MepHe orrpeMe, lliTO HM y 3uaqajuoj
MepH OTe)l(aBa eKCIIepHMeHTaJIHH pa.n;.
ITpe.n;Jio)l(euo TexuHqKo pelllelhe npe.n;cTaBJba ypel)aj KOjH noce.n;yje cse 6HTHe <PYHKIJ,Hje
IIOTpe6ue np11JII1KOM H3B01)elha Jia6opaTOpHjCKI1X OrJie.n;a. 3aXBa1byjynl1 HHOBaTHBHOM npHCTyny
3acuosauoM ua ua.n;orpa.n;lhH H noro.n;uoj MO.LIH<!>HKau,HjH KOMnoueHTH Koje ce ua TP)I(HlliTY Mory
Ha6aBHTH ITO nOBOJbHOj IJ,eHH, pelllelhHe Ce MO)I(e CBpCTaTH y KaTerOpHjy MepHHX ypel)aja KOjH
11Majy OMHqaH o.n;Hoc .n;o611jeHHX nep<PopMaHCH 11 yno)l(eHI1X cpe.n;cTasa. OcHOBHH Haqi1H np11MeHe
nO,Lipa3YMeBa .n;HpeKTHO OqHTaBalhe Bpe,LIHOCTH MepeHHX BeJIHqHHa Ca ,LIHCnJieja CaMOr ypel)aja, H
noro.n;au je caMo npH H3Bol)elhy je.n;HocTasuHjHx Mepelha. Hanpe.n;HH BH.LI KOpHrnnelha Moryhe j e
OCTBapHTH nOBe3HBalheM je.n;HOr 11JII1 Bl1llle ,L111rHTaJIHHX Mpe)I(HHX aHaJII13aTOpa 11 paqyHapa Ha
KOjeM je HHCTaJIHpaH HaMeHCKH pa3BHjeH CO<!>TBep, qHMe Ce <PopMHpa Hanpe,LIHH CHCTeM 3a
aKBH3Hu,Hjy rro.n;aTaKa.
Kpo3 npaKTH:qHY npHMeuy, pernelhe cy sepH<!>HKOBaJIH KOpHCHHKIJ,H, Jia6opaTopHja 3a
eneKTPHque MarnHHe, eneKTPOMOTOpHe noroHe H syqy EneKTPOHCKOr <PaKynTeTa y HHrny H
Jia6opaTOpHje y cacTasy MPL( ,Alfatec" 113 H11llla
I1MajyhH y BH.LIY OnHC KapaKTepHCTHKa H npaKTHqHO CIIpOBe.n;euy BepH<!>HKaiJ,Hjy
npe,LIJIO)I(eHOr TeXHH:qKOr pelllelha, a C 063HpOM Ha OpHrHHaJIHOCT, HHOBaTHBHH ,LIOIIpHHOC H
n03HTHBHe pe3yJITaTe y BepH<!>HKaiJ,HjH, Ca 3a,LIOBOJbCTBOM npe.n;Jia)l(eMO .n;a Ce ,.LJ:urHTa.JIHH
Jia6opaTopujcKu Mpe"'"" auaJiu3aTop" np11xsan1 Kao TexHHqKo pelllelhe M85 (npoToTun)
npeMa KJiacH<PHKau,HjH H3 ITpaBHJIHHKa o nocTynKy H HaqHHY spe.n;HoBalha, H KBaHTHTaTHBHOM
HCKa3HBalhy HayqHoHcTpa)I(HBaqKHX pe3yJITaTa HCTPa)I(HBaqa (,Cn. macuHK PC", 6p. 32/2008).

):W ToMHCJias IlleKapa, ,ll;ou,eHT
EneKTPOTeXHHqKor <PaKynTeTa YHHBep3HTeTa y Eeorpa.n;y

<t>aKynTeTa 3alliTHTe Ha pa.n;y Y HHsep3HTeTa y HHrny
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Ha ocHoBy qnaHa 35. CTaTyTa 11cTpa)KJIBa'!Ko-p33BojHor :o:eHTpa «Alfatec» .n;.o.o . Hmn, y
cKJia,n:y ca o.n;pe,n:6aMa ITpaBMnHMKa o rrocTyrrKy M HaqJIHY Bpe,n:HOBaiba, M KBaHTMTaBHOM
MCK33MBalhy HayqHOMCTpa)KJIBaqKJIX pe3ynTaTa MCTpa)KJIBaqa («Cny)K6eHM rnacHMK PC» 6p.
38/2008), CTpyqHo Belie 11cTpa)KJIBaqKo-p33BojHor u;eHTpa «Alfatec» .n;.o.o. HMm ,n:oHeno je Ha
ce.n;HM:UM o,n:p)KaHoj 29.06.2012. ro,n:MHe cne.n;eliy

O,L(JIYKY
1. flpHXBaTa Ce TeXHHqJW pemelhe

110~ Ha3HBOM <<liHrHTaJIHH Jia6opaTOpHjCKH

Mpe)KHH auaJIH3aTop», qHjH cy ayTopH HeaH AHmOB, ouruz. UHJIC. ell, EucepKa Mujy tjuli,

ouruz. UHJIC. ell, npor.jJ. op 'ByKaH ByKun, AHa CmaHKOBUii, ouruz. UHJIC. 3JICC, npor.jJ op
,I{pazaH Taculi, npor.jJ. op ,I{pazaH AHmuPz.

2. llpH3HaTo TexuHqKo pemelhe crra.n;a y KaTeropHjy: M85 - llpoTOTHII, uoBe MeTo.ue,
COWTBep,HHCTpyMeHT

3. O.n;JiyKy .n;ocTaBHTH ayTopHMa TexuHqKor pemelha H apxHBH.
06pa3Jio~elbe

KoMMCMja peu;eH3eHaTa .n;ocTaBMna je CTpyqHOM Berry MMm.JI,elba o McrrylheHocTM y cn oBa
3a rrpmHalbe CBojcTBa TeXHJiqKor pemelba rro.n: H33MBOM <<PuzumcmHu Jta6opamopujcKu Mpe:JK:HU
aHcmU3amop» qJijM cy ayTopH 11BaH AHTOB, .n;Mrrn. MH)K. en, BMcepKa MMjy:o:Mli, ,n:Mrrn. MH)K. en,
rrpo¢ . .n:p DYKaH BYKMli, AHa CTaHKOBMn, )J;MIIn. MH)K. 3)KC, rrpo¢ .n:p ,[(paraH TacMli M rrpo¢ . .n:p
,[(paraH AHTMli.
TexHM'IKO pemelbe je pe3ynTaT HayqHOMCTpa)KJIBaqKor pa.n;a y OKBMPY rrpojeKaTa <<Paseoj

UHmeJlU2eHmHUX KOHmpO!lHUX MOOyfla (Cl{M) 3Q ynpa6/baJ-be nompOUll-bOM eJleKmpU'-lHe eHepzuje y
ooManuHcmeUMa u MaJZUM npeoy3enUMa» (HHoBa:o;MOHM rrpojeKaT o.n;o6peH 3a cy<l_}MHaHcHpaibe jYHa

2012. ro,n:MHe, o.n: cTpaHe MMHMCTapcTBa rrpocBeTe M HaYKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451 -0300605/2012-16/207, PYKOBO)J;Mna:u rrpojeKTa: AneKCaH,n:ap romMli, )J;MIIn. MH)K. en.) li «P33BOj
HOBMX MH<l_}OpMa:UMOHO-KOMYHMKa:UMOHMX TeXHOnOrMj a, KOpHmneibeM Harrpe,n:HMX MaTeMaTM~X
MeTO)J;a, Ca IIpHMeHaMa y Me)J;M:UMHM, eHepreTMIJ;M, TeneKOMYHMKa:O:MjaMa, e-yrrpaBM li 3aiDTMTM
Ha:o;MOHMHe 6amTMHe»
(rrpojeKaT li3 rrporpaMa 11HTerpanHMX 11HTep,n:HC:UMIInMHapHHX
11cTpa)KMBalba KojM ce <l_}MHaHCHpa o.n: cTpaHe MMHMCTapcTBa 3a HaYKY M TexHonomKM p33Boj PC y
rrepHo,n:y o.n: 01.01.2011. .no 31.12.2014. ro,n:MHe, eB. 6poj rrpojeKTa: 111111 44006, PYKOBO.n;Mn au;
rrpojeKTa: ,[(p 3opaH OribaHOBMn, MaTeMaTJiqKJI MHCTMTYT CprrcKe AKa,n:eMMje HaYKa M
YMeTHOCTH).
Peu;eH3eHTM .n:o:u . .n:p LJ:ejaH KpcTMn, <l>aKynTeT 3amTMTe Ha pa.n;y y HMmy M rrpo¢ . .n:p
ToMMcnas IlleKapa, EnKTpoTeXHJiqKJI ¢aKynTeT Beorpa.n:, o:o:eHMnM cy .n:a rrpe.n:n o)KeHo TeXHM'IKO
pemelbe rrpe,n:CTaB.JI,a HayqHJi pe3ynTaT KOjM rrope,n: CTpyqHe KOMIIOHeHTe rrpy)Ka OpHr MHMHM
TeOpMjCKM li HayqHOMCTpa)KJIBaqKJi )J;OIIpHHOC. Y TOM CMMCny peu;eH3eHTM cy rrpe,n:nO)KJinM
CTpyqHoM Berry 11cTpa)KHBaqKo-p33BojHor u;eHTpa «Alfatec » .n;.o.o. HMm .n:a rrpHxBaTM HaBe,n:eHH
pe3ynTaT HayqHOHCTpa)KHBaqKor pa.n:a Kao TeXHHqKo pemelbe.

Ha ocHosy II03HTHBHor MHIIIJDelha .n:sa peu:eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TeXHH:'IKor
peiiielha CTp~o sene je ,n:oHeno O.LJ:JIYKY Kao y ,n:Hcrro3HTHBy.

