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Назив техничког решења:
Мерно-управљачки модул за праћење и управљање радом соларних електрана
Категорија техничког решења:
"нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ..." (М82)
За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:
Решење је рађено за потребе надзора и управљања радом соларне електране снаге 30 kW,
која је инсталирана у Лесковцу, на крову објекта који припада кориснику ПГЦ „Домит“
Лебане.
Уз сагласност ПГЦ „Домит“ Лебане, као директног корисника, ово техничко решење,
користи се и у истраживањима која се врше оквиру реализације пројектних активности
пројекта ИИИ44006 – Развој нових информационо-комуникационих технологија,
коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини,
телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању (пројектне
активности подпројекта 7).
С обзиром да се ово решење може примењивати у свим соларним електранама на крововима
различитих објеката и да, уз једноставна додавања интелигентних мерних модула, омогућава
континуирано праћење промене различитих мерних величина, то може имати велики значај и
за реализацију Пројекта ИИИ 43012 – “Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних
телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и
биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика им
метода за заштиту”, те се користи и за истраживања на овом пројекту.
Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Техничко решење је реализовано и активно се примењује за надзор и управљање малом
соларном електраном од 30 kW у власништву ПГЦ „Домит“ Лесковац.
Једну варијанту овог решења примењује и ЕД "Југоисток" Ниш за мониторинг рада соларних
електрана које су инсталиране на територији његових огранака.

Година када је решење урађено: 2012.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- ПГЦ „Домит“ Лебане - власника фотонапонске електране
- Стручног већа Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш
На који начин се резултати користе:
Систем се користи за снимање и анализу релевантних електричних величина у току рада
соларне електране (напони, струје, активна снага, рективна снага, привидна снага,
фреквенција, ...), као и контролу саме електране.
Корисник услуга на овај начин добија могућност приказа тренутних електричних
параметара, као и анализу рада електране на основу претходно снимљених података.
Такође кроз корисничке сервисе је могуће обавештавање о прекиду рада електране, или
евентуалним проблемима који се јављају у њеном раду.
Област на коју се техничко решење односи:
Дистрибурани системи даљинског надзора и управљања у производњи електричне енергије
или Обновљиви извори енергије
Проблем који се техничким решењем решава:
Техничким решењем се решава проблем даљинског надзора и управљања радом соларних
електрана. Наиме, правилници о раду дистрибутивног система које су усвојила различита
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у Србији, као место разграничења препознају
искључиво место прикључења соларне електране на електроенергетски систем, у ком смислу
се, поред уобичајене опреме коју имају све соларне електране (соларни панели и инвертори),
захтева инсталирање једне прекидачке компоненте коју ће моћи да искључе различити
системи заштите чија је уградња обавезна (како би комплетна соларна електрана, у случају
појаве било каквих проблема у њеном раду, аутоматски била искључена са мреже да не би
стварала проблеме осталим потрошачима). Такође, у случају испада соларне електране са
мреже (нпр. због испада далековода преко којег је соларна електрана прикључена, она
аутоматски престаје са радом. Легитиман је интерес власника електране да се у таквим
ситуацијама она што пре прикључи на систем, у ком смислу, посебно у случају соларних
електрана већих снага, кроз давање одговарајућих услова за прикључење,
електродистибуције често траже да електране буду уведена у систем даљинског управљања и
повезане на одговарајуће SCADA апликације које ће омогућити да ЕД стално прате и
управљају радом ових електрана или прекидачких елемената чија уградња може бити такође
захтевана у циљу изоловања кварова на делу далековода иза електране.
Из описаних разлога, предузећа за дистрибуцију електричне енергије и власници електрана
имају проблем сталног праћења параметара квалитета електричне енергије на месту
прикључења соларних електрана на електроенергетску мрежу, као и проблем управљања
радом самих соларних електрана, или прекидачких компоненти које могу имати утицај на
њихов рад.
Стање решености тог проблема у свету:
Неоспорна је чињеница да у свету данас постоји велики број готових решења намењених
превазилажењу описаних проблема. Најпре, на тржишту постоји велики број инвертора
различитих произвођача, који имају уграђену аутоматику и одговарајуће софтвере и, поред

тога што омогућавају праћење одређених параметара везаних за производњу електричне
енергије, могу локално да управљају радом дела соларне електране који прате, у ком смислу,
зависно од енергије коју производе соларни панели и прилика у електроенергетској мрежи
врше укључивање/искључивање одређених стрингова или укључивање/искључивање
читавих инвертора. Али, оваква решења не испуњавају све захтеве које намаћу правилници о
раду дистрибутивног система које су усвојила различита предузећа за дистрибуцију
електричне енергије у Србији. У погледу података о раду соларних електрана ови системи
често нуде приказ информација о промени кључних параметара са резолуцијом не мањом од
једног сата, што често није задовољавајуће.
Даље, у свету постоји и одређени број специјализованих система за аквизицију података,
односно специјализованих система за даљинско управљање, али они, по правилу, имају и
јако високу цену, јер морају да се интегришу на специјализоване SCADA апликације
електродистрибутивних предузећа. Примена таквих система такође није једноставна, јер
захтева интеграцију на SCADA апликације домаћих произвођача, које често имају одређене
специфичности, било у погледу комуникационих сервиса који се користе, или у погледу
специјализованих протокола.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже:
Предложеним техничким решењем омогућено је снимање параметара квалитета електричне
енергије у реалном времену, њихов преглед у виду различитих дијаграма и табела, било на
удаљеним SCADA аликацијама или на рачунарима удаљених корисника у циљу вршења
различитих анализа, као и контрола рада соларне електране (укључење и искључење уз
специјално дефинисан администраторски приступ).
Мерно-управљачки модул за праћење и управљање радом соларних електрана, који
представља техничко решење, намењен је снимању и приказу релевантних електричних
величина у току рада соларних електрана, као и управљању радом електрана. Сам систем је
реализован употребом клијент-сервер архитектуре и састоји се из више софтверских и
хардверских модула.
Софтвер система
Софтверски део система се састоји од:
Сервер апликације која је смештена на мерно управљачком модулу.
Десктоп клијент апликације
Сам сервер има неколико функција. Сервер врши аквизицију података о раду соларне
електране, поседује функцију управљања радом соларне електране и омогућава приказ
тренутног стања, као и преглед снимљених података о раду електране.
Сервер има улогу аквизиције података о елекричним параметрима рада соалрне електране.
Прикупљају се следећи подаци:
укупно произведенa енергијa
произведена енергија у претходних седам дана, појединачно
напони све три фазе
струје све три фазе
фрекфенције све три фазе
активне снаге по фазама
укупне активне, реактивне и привидне снаге

Слика 1. Архитектура система
На серверу се извршава “Linux” оперативни систем. Прикупљени подаци о раду соларне
електране снимају се у “MySQL” базу. Сервер овако снимљене податке конвертује у бинарне
фајлове на месечном нивоу. Формат бинарних фајлова подржан је од других корисничких
програма, који пружају могућност детаљне анализе рада соларне електране. Овако
конвертовани подаци пребацују се на удаљени сервер ради каније већ поменуте анализе.
На серверу се извршава и веб сервис који пружа интерфејс корисничкој апликацији ка
регистрованим подацима. Веб сервис осим ове функционалности пружа и интерфејс ка
функцији управљања радом соларне електране. За имплементацију веб сервиса употребљен је
“Zolera SOAP Infrastructure (ZSI)” алат, док сам сервис користи “SOAP” протокол за размену
информација.
Целокупан софтвер који се извршава на серверу, а чија је функција очитавање електричних
параметара о раду соларне електране, управљање радом соларне електране и пружење
интерфејса ка овим функцијама путем веб сервиса,
имплементиран је употребом
програмског језика “Python”
Клијент апликација, односно десктоп корисничка апликација реализована је употребом “.Net”
платформе верзије 4.0 а имплементирана је у програмском језику C#. Апликација
комуницира са сервером путем, претходно описаног веб сервиса.
Приликом покретања функције укључења електране софтвер на серверу врши проверу стања
дигиталних улаза чиме се врши провера уклопног стања главног електромагнетног прекидача
електране. Затим очитано стање шаље десктоп апликацији и у графичком приказу прекидача
поставља очитано стање.
Уколико је стање прекидача ИСКЉУЧЕНО сервер врши очитава стања релејне заштите и
проверава евентуалне кодове грешака инвертора. При том шаље податке десктоп апликација
и приказује прозор са поруком се врши провера стања заштите. На тај начин онемогућено је
издавање команде за даљинско укључење електране уколико постоји услов са релејне
заштите или уколико постоји неки други разлог.
Након покретања електране, изглед апликације приказан је на слици 2.

Слика 2. Приказ из десктоп апликације
Сервер интернет конекцију остварује путем 3G интернета, уколико постоји покривеност 3G
сигналом, у супротном се користи GPRS. На овај начин је обезбеђено да се овај систем може
применити и на соларним елекранама које се налазе на локацијама где регуларна интернет
веза није доступна, уколико постоји покривеност сигналом неког од мобилних оператера.
Такође сервер поседује стандардни Ethernet прикључак који омогућава комуникацију преко
регуларне интернет везе односно интернет провајдера а у оквиру VPN мреже.
Хардвер система
Хардвер система се састоји од:
Мерно управљачког модула
Помоћног хардвера за управљање радом главног прекидача електране
Основне карактеристике мерно управљачког модула
Базиран на Embedded PC платформи
INTEL ATOM N270
2GB RAM DDR2
500GB SATA HDD
Двоструки прикључак за LAN
Двоструки прикључак за USB 2.0
Двоструки прикључак за COM Port
Један опто-изоловани RS485 Port
Интегрисан DC UPS са акумулатором унутар кућишта. Аутономија рада 10 мин
3G модем
3 дигитална опто-изолована улаза
Дигиталног излаза за издавање команди

Слика 2. Реализован мерно управљачки модул

Слика 3. Интерфејси мерно управљачког модула
Постоје два начина повезивања дигиталних улаза у неки систем у зависности да ли се
користи системски напон +12V из модула или екстерни извор напајања 8-15V DC. За било
који начин повезивања потребни су безнапонски контакти, изоловани од потенцијала системa
у који се модул интегрише. GND прикључак је унутар модула повезан на уземљење уређаја.
Информације које се прикупљају преко система дигиталних улаза је уклопно стање главног
прекидача електране и информације о проради модула релејне заштите. Сигнали који се
уводе из постројења се повзују преко система помоћних релеја ради прилагођења на
командни једносмерни напон.
Повезивање уређаја из електране је могуће преко опто изолованог RS485 серијског
интерфејса. На овај начин је могуће повезати већи број уређаја као што су инвертори,
сензори, метролошке станице итд.
Укључење електране се врши преко ингегрисаног дигиталног излаза у оквиру мерно
управљачког модула задавањем контролног импулса. Због мале снаге излаза потребно је
увести помоћни хардвер за упраљање укључењем главног прекидача електране. Дефинисани
окидни импулс дигиталног излаза управља укључењем бистабилног помоћног релеја или
електромегнетне склопке која служи за укључење главног прекидача електране.

Слика 4. Шема изведене МСЕ

Слика 5. Шема управљања

Као пример реализованог решења наводи се МСЕ 30 kW изведене са два инвертора од 15 kW
називне снаге. У реализованом решењу у апликацији су приказани следећи дијаграми:
дијаграм напона све три фазе
дијаграм струја све три фазе првог инвертора
дијаграм струја све три фазе другог инвертора
дијаграм укупних снага оба инвертор

Слика 6. Дијаграм струја првог инвертора

Слика 7. Дијаграм струја другог инвертора

Слика 8. Дијаграм снага два инвертора

PIB: 100530106, MATI NI BROJ: 06109659, REGISTARSKI BROJ: 057-06109650, ŠIFRA DELATNOSTI: 51450

„ LF

C“

.

„
“,

"
"
"

27.08.2012.
,
210 kW

"

.

"

,

,
,

,

.

,

SCADA

,

.

.

,
.
,
,

,

,
.
„ lf

“Mo

c“
e

,
a

a

oj

,a
a

e
oje

a
oje

a

a a

a

,
e, e .

oj

oj
43012,
)
“

oje a:

Me
ja,
,

,
oj

ja a, e-

a
oj

oj
oje a:
44006,
e A
je

,
a

oje a:
)
„ lf c“

ao
a
a
a a
”
a M
a
01.01.2011-31.12.2014.
oje a:
.
,
oa, a
a
,
e
e“ ( oje
a M
a
,
01.01.2011-31.12.2014.
, e .
O
, Ma
.

.

TO :
.

, 19.09.2012.

.

M

,

.

.a .

PIB: 100530106, MATIČNI BROJ: 06109659, REGISTARSKI BROJ: 057-06109650, ŠIFRA DELATNOSTI: 51450

ПРИЛОГ
Пуштање соларне електране у погон
(фотографије)

O.D,JIYKOM CTpyqHor Bena HCTpa)JumaqKo-pa:mojHor QeHTpa ,Alfatec" .D,.o.o . H1nn (O.D,rr)'Ka 6p .
2809112-2 O.D, 28.09.2012. ro.D,HHe HMeHOBaHH cMo 3a peQeH3eHTe npe.D,rrora TeXHHqKor perne&a
no.D, Ha3HBOM ,MepHo-ynpasJLa<JKH MOLJ.YJI Ja npabeu.e u ynpasJLau.e paLJ.OM conapuux

eneKTpaua", ayropa 3opaHa CTajHna, MapKa MHrrorneBHna, ArreKcaH.D,pa fornHna, HeHa.D,a
<:DrropaHOBHna, MHrraHa KoQHna H CHe)J(aHe AHTorroBIDi.
Ha ocHoBy IlpHjaBe TeXHHqKor perne&a Kojy cy no.D,HerrH ayropH H MHrnJheH>a KOpHCHHKa
IIO)J,HOCHMO CJie)J,ellH

H3BEillTAJ ,
TexHHqKo perne&e "MepHo-yrrpaBJhaqKH MO.D,yJJ 3a rrpane&e H ynpaBJhaH>e pa.D,OM
COJiapHHX erreKTPaHa" HaMeH>eHO je CHHMaH>y H IIpHKa3Y perreBaHTHHX erreKTpHqHHX BeJIHqHHa y
TOKy pa.D,a corrapHe erreKTpaHe (HaiJOHa, CTpyje, aKTHBHe CH<tre, peaKTHBHe CHare, IIpHBH.D,He CHare,
<lJpeKBeHQHje). l13pa.D,a OBOr CHCTeMa OMOrynaBa nperrre.D, IIO.D,aTaKa y pearrHOM BpeMeH)', IIpHKa30M
Ha .D,HjarpaMHMa, KOHTPorry pa.D,a corrapHe erreKTPaHe (YKJhyqe&e H HCKJhyqe&e), aHanH3Y pa.D,a
eJJeKTpaHe Kp03 BpeMe Ha OCHOBY rrpeTXO)J,HO CHHMJbeHHX IIO)J,aTaKa.
CHcTeM je peanH30BaH yrroTpe6oM KJIHjeHT-cepBep apxHTeKrype H caCTojH ce H3 Bl1rne
CO<lJTBepCKHX H xap.D,BepCKHX MO.D,yrra.
Co<lJTBepcKH .D,eo ce cacTojH o.D, cepBep arrrrHKaQHje H .D,eCKTOn KJIHjeHT anrrHKaQHje. CepBep
BprnH aKBH3HQHjy no.D,aTaKa o pa.D,y corrapHe eneKTpaHe, yrrpaBJba pa.D,oM erreKTpaHe H oMorynaBa
npHKa3 TPeHyrHor cTaH>a H nperrre.D, CHHMJbeHHX no.D,aTaKa o pa.D,y eneKTpaHe, a anrrHKaQHja
KOMYHHQHpa ca cepBepoM. IlpH )'KJbyqe&y erreKTpaHe coqnBep Ha cepBepy npoBepaBa cTaH>e
.D,HrHTanHHX yrra3a qlfMe ce BpliiH npoBepa )'KJIOIIHOr CTaH>a rrraBHOr erreKTpoMarHeTHor npeKH.D,aqa
COnapHe eneKTpaHe, a OqJ-ITaHO CTaH>e lliaJbe )J,eCKTOII aiJJIHKaQHjH H y rpa<lJHqKOM IIpHKa3Y
npeKH)J,aqa IIOCTaBJba oqHTaHO CTaH>e. AKO je rrpeKH)J,aq HCKJb)"leH, cepBep BpliiH oqJ1TaBaH>e CTaH>a
perrejHe 3aliiTHTe H IIpOBepaBa KO)J,OBe rpernaKa HHBepTopa H lliaJbe IIO)J,aTKe .D,eCKTOII aiJJIHKaQHjH
)),a Ce BpliiH IIpOBepa CTaH>a 3aliiTHTe, qlfMe je OHeMoryneHO H3)J,aBaH>e KOMaH.D,e 3a )J,aJbHHCKO
YKJh)"leH>e, aKO 3a TO He IIOCTOjH ycnOB .
Xap.D,BepcKH .D,eo ce cacTojH O.D, MepHo-yrrpaBJbaqKor Mo.D,yrra H rroMOllHOr xap.D,Bepa 3a
yrrpaBJbaH>e pa.D,OM rnaBHor npeKH.D,aqa erreKTpaHe. YKJbyqe&e eneKTPaHe ce BprnH npeKo
HHTerpHCaHOr H3Jia3a y OKBHpy MepHo-yrrpaBJbaqKOr MO.D,yna 3a.D,aBaH>eM KOHTpOJJHOr HMIIyrrca.
MepHO-yrrpaBJbaqKH MO.D,yJI OMorynyje HHTerpaQHjy y Bell IIOCTOjene CHCTeMe, jep npy)J(a
BeJIHKH H36op KOMYHHKaQHOHHX KaHana (LAN, USB, COM HJIH RS485) H MO)J(e ce npHKJhY'fHTH
Ha CBe rro3HaTe KOMYHHKaQHOHe KaHane (.D,HrHTanHH pa.D,HO Mo.D,eMH, LAN, onTHqKH Ka6noBH , 3G
HJJH GSMJGPRS MO.D,eMH H .D,p.), liiTO MY .D,aje BerrHKY MoryhHocT rrpHMeHe 3a <lJYHKQHjy
)J,aJbHHCKOr Ha.D,30pa H yrrpaBJbaH>a.
Perne&e je pafjeHo 3a IIOTPe6e Ha.D,3opa H ynpaBJhaH>a pa.D,oM corrapHe eneKTPaHe cHare
30 kW, KOja je HHCTanHpaHa y JleCKOBQy, Ha KpOBY o6jeKTa KOjH IIpHIIa.D,a KOpHCHHKY IIfiJ,
, ,ll;OMHT" Jle6aHe, y3 H>eroBy carnacHOCT KOpHCTH ce 11 y HCTpa)J(HBaH>HMa Koja ce Bprne OKBHPY
peanH3aQHje npojeKTHHX aKTHBHOCTH npojeKaTa Hlfl144006 H HHH 43012.
Perne&e ce O.D,HOCH Ha o6nacT .D,HCTpH6ypaHHX cHcTeMa .D,aJbHHCKOr Ha.D,3opa H ynpaBJhaH>a
Y IIp0113BO)J,lhH eneKTpHqHe eHeprHje HJIH Ha o6naCT 06HOBJbHBHX H3BOpa eHeprHje.

TexHWIKMM perneH>eM ce pernaBa rrpo6neM .U:aJh11HCKor Ha,n:3opa 11 yrrpaBJhaH>a pa,n:oM
conapH11X eneKrpaHa.
Y CBeTy I10CTOjl1 BemiKI1 6poj rOTOBHX pernelha HaMelheHHX pernaBalhy ITOMeHYTOr
rrpo6neMa (KO,n: ManHX eneKTpaHa HeKe <l>YHK~I1je 11Majy 11 caMI1 11HBepTOp11 pa3nl1'IHTI1X
I1p0113BO})aqa, a KO.U: BellHX TO cy crre~l1jani130BaHI1 CI1CTeM11 .U:aJh11HCKOr Ha,n:30pa 11 yrrpaBJhalha
Koj11 ce I1HTerp11rny Ha crre~l1jani130BaHe SCADA arrn11Ka~11je eneKTpo,n:I1CTPI16YTI1BHHX
rrpe,n:y3ena). Ho, cBa Ta perneH>a cy no rrpaBI1ny 11Majy BeoMa BI1COKY ~eHy 11 3axTeBajy ,n:o,n:aTHe
aKTI1BHOCTI1 .n:a 611 ce Morna 11HTerp11caTI1 Ha SCADA arrn11Ka~11je eneKTPO.U:11CTPI16YTI1BHHX
rrpe,n:y3ena. Ca ,n:pyre CTpaHe, KOMep~11janHI1 COQHBep11 pa3nl1qi1THX I1p0113BOl)aqa orrpeMe 3a
conapHe eneKTpaHe Koj11 rrp)')Kajy KOp11CHI1~11Ma o,n:pel)eHe 11H<l>opMa~l1je o pa.n:y eneKTPaHa,
yo611qajeHo HY.n:e rrp11Ka3 11H<l>opMa~l1ja o rrpoMeHI1 KJhyqHI1X rrapaMeTapa ca pe3on~I1JOM He
MalhOM o,n:je,n:Hor caTa, rnTo qecTO Hl1je 3a,n:oBoJhaBajyhe.
3a pa3ni1KY o.n: Tara, "MepHo-yrrpaBJhaqKI1 Mo,n:yn 3a rrpaneH>e 11 yrrpaBJhalhe pa,n:oM conapHHX
eneKTpaHa", Kao TeXHI1qKo perneH>e, pernaBa cBe rrpeTXo,n:Ho orr11caHe rrpo6neMe, jep y rrorne.n:y
pe3on~11je MepeH>a 11 apx11B11paH>a rrapaMeTapa KBani1TeTa eneKTp11qHe eHepr11je, oMorynaBa
Kap11CHI1~11Ma m6ap 11 rra,n:ernaBalhe pe3a~11je, a HajMalha pe3a~11ja je 1 s, rnTa aMarynaBa .n:a
ce y yaqe 11 aHanl1311pajy CBI1 y3pa~11 KajH Mary ,n:aBecTH .n:a eBeHryanHHX HerrpaBHnHaCTH y pa,n:y
canapHHX eneKTpaHa. Ca ,n:pyre cTpaHe, HCKYCTBa ayTapa y peanH3a~HjH pa3nHqHTHX CI1CTeMa
.U:aJhHHCKar yrrpaBJhalha KajH ce KapHCTe y Harnaj 3eMJhH aMarynHna je H je,n:HaCTaBHY HHTerpa~Hjy
Ha rracTOjehe SCADA cHcTeMe, Kaej Kap11cTe eneKTpa,n:HCTPH6YTHBHa rrpe,n:y3ena.
PerneH>e je, Kpa3 rrpaKTI1qHy rrp11MeHy, BepH<l>HKaBaa ,n:HpeKTaH Kap11CHI1K I1I1..1; ,,ll;aMI1T"
Jie6aHe, a rrpHnHKaM 3BaHHqHar rryrnTalha eneKTpaHe y pa,n:, y rrp11cycTBY rrpe,n:cTaBHI1Ka E,ll;
"Jyra11cTaK" 11 arpaHKa E,ll; JiecKaBa~, Kaj11 je H3BprnHa TeXHHqKH rrpHjeM eneKTPaHe, perneH>e je
,n:eMaHCTPHpaHa H rrpe,n:cTaBHH~HMa MHHI1CTapcTBa eHepreTHKe, pa3Baja 11 3aiDTI1Te )I(HBaTHe
cpe,n:11He Perry6nHKe Cp611je, Kaa 11 BenHKaM 6pajy rrpe,n:cTaBHHKa Me,n:Hja.
Je.n:HY BapHjaHry aBar perneH>a KapHCTHa je H E,ll; "JyraHcTaK" HHrn - arpaHaK
EneKTpa,n:HCTPH6~Hja H11rn, 3a MaHHTapHHr pa.n:a canapHHX eneKTPaHa Kaje cy HHCTan11paHe Ha
H>eraBaj TepHTapHjH. Y3 H>eraBy rraMan CHHMaa je cBaKe ceKYH.n:e rnTa ce ,n:aral)a y pa,n:y canapHHX
eneKTpaHa H aTKp11Baa aTKpHBaa y3paKe lhHXaBar HerrpaBHnHar pa,n:a.
Ha acHaBy arrHca H BepH<l>HKa~Hje rrpe,n:na)l(eHar TeXHHqKar perneH>a Mary ce ,n:aHeTH
cne,n:eh11 3aKJhyq~H:

1. TexHHqKa perneH>e rrpe,n:cTaBJha je,n:HHCTBeHa perneH>e Ha TepHTapHjH Perry6n11Ke Cp611je 3a
rrpaneH>e H yrrpaBJhaH>e pa,n:aM canapHHX eneKTpaHa.

2. TexHHqKa perneH>e ja H3y3eTHa KapHcHa 11 3a BnacHI1Ke canapHHX eneKTPaHa KajH rraMany
H>era ,n:a611jajy ,n:HpeKTaH YB11A y H>HXaB pa.n:, anH 11 3a rrpe.n:y3ena 3a .U:11CTPH6~Hjy
eneKTpHqHe eHepmje Kaja Mary 11MaTH rraTPe6y 3a ,n:aJhHHCKMM Ha,n:3apaM 11 yrrpaBJhaH>eM
OBHX eneKTpaHa 11n11 rrpeKH,n:aqKHX eneMeHaTa q11ja yrpa,n:H>a MO)I(e 611TH TaKol)e 3axTeBaHa y
~11JhY H3onoBalha KBapoBa Ha ,n:eny .n:aneKoBo,n:a H3a conapHe eneKTPaHe.

3. TexHI1qKo perneH>e rrpe,n:cTaBJha HHOBaTHBHI1 rrpoH3BO,n: KOjl1 ce MO)I(e rrpHMelhHBaTI1 H y
6y,n:ynHaCTH Ha,n:orpal)11BaTH, ,n:o,n:aBalheM pa3nHqi1THx 11HTenl1reHTHHX MepH11X HI HnH
yrrpaBJhaqKHX MO,n:yna H KOjH ce Ha Tp)I(HillTY MO)I(e rrojaBHTH y pa3nHqi1THM Bap11jaHTaMa.
C
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BepH<l>HKa~HjH, ca 3a,n:oBOJhCTBOM rrpe,n:na)l(eMo ,n:a ce

,n:arrpHHOC
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y

,Mepuo-ynpaBJI.aqKu MOAYJI Ja npalielhe u
rrpHXBaTH Kao TeXHI1qKa perneH>e M82

ynpaBJhalhe paJJ,OM coJiapuux eJieKTpaua"
(HHAYCTpHjCKH npOTOTHll) rrpeMa KnacH<l>HKa~I1jl1 113 ilpaBHnHHKa 0 ITOCTyrrKy H Haqi1HY

Bul. Nikole Tesle 63/5, 18000 Nis
Tel. 018 293 920; Fax: 018 293 921
e-mail: office@alfatec.rs; http://www.alfatec.rs
Pffi: 104099234; m.b. 20090219; s.d. 73102
t.r.: 165-4863-06; 275-0010220587184-85

CTpyquo Belie
I>poj: 2610/12-2
L(aua: 26.10.2012. roA.
Ha ocHoBy qnaHa 35. CTaTyTa lkrpa:>KHBa'!KO-pa3BOjHor :o:eHTpa «Alfatec» ,n;.o.o. Hrun, y
CKna,n;y Ca o,n;pe,n:6aMa IJpaBHnHHKa 0 llOCTYITKY H HaqrrHy Bpe,n:HOBalba, H KBaHTHTaBHOM
HCKa3HBalbY HayqHOHCTJ)a)J(HBaqKHx pe3ynTaTa rrcTpa:>KHBaqa («Cny)J(6eHrr macHHK PC» 6p.
38/2008), CTpyqHo Bene HcTPa)J(HBaqKo-pa3BojHor :o:eHTpa «Alfatec» ,n;.o.o. Hrrm ,n:oHeno je Ha
ce,n:Hrr:o:rr o,n:p)J(a:E-IOj 26.10.2012. ro,n:rrHe cne,n:ehy

O,IJ;JIYKY
1. IlpHxBaTa ce TexuHqKo pemelbe noJJ: ua3HBOM «Mepuo-ynpasJhaqKH MOJ1.YJI 3a
npalielbe H ynpaBJhalbe paJ],OM COJiapHHX eJieKTpaua», qHjH cy ayTopH npop. op JopaH
Cmajuli, MapKo Mwwuteeun, ounJZ. UH:JIC. eJL, AJLeKcaHoap Toutufz, ounJZ. UH:JIC. eJL, HeHao
(/)JtopaHoeuPz, ounJZ. UH:JIC. eJL, MwzaH Ko71ufz, ounJZ. UH:JIC. eJL, CHe:JICaHa AHmoJLoeufz, ounJZ.
UH:JIC. eJL.
2. IlpH3HaTo TexuHqKo pemelbe cnaJ],a y KaTeropHjy: M82 JIHHHja, HOBH MaTepHjaJI, HH,lJ,YCTpHjCKH npOTOTHll

Hosa npoH3BOJ1.Ha

3. 0JJ:JIYKY J]:OCTaBHTH ayTopHMa TeXHHqKor pemelba H apXHBH.
06pa3JIO~elbe

KoMrrcrrja pe:o:eH3eHaTa ,n;ocTaBrrna je CTJ)yqHOM Behy MrrmJbelba o rrcrrylbeHOCTH ycnoBa
3a rrprr3Halbe cBojcTBa TexHrrqKor pemelha rro.n: Ha3HBOM «MepHo-ynpaelbattKU Mooy!l Ja npaneTtJe u
ynpaelbaltJe paooM co!lapHux e!leKmpaHa» qrrjrr cy ayToprr rrpocp. ,n:p 3opaH CTajrrh, MapKo
MrrnomeBrrh, ,n:rrrrn. HH)J(. en, AneKcaH,n:ap fomrrh, .n:rrrrn. HH)J(. en, HeHa,n: <DnopaHoBrrh, ,n:rrrrn. HH)J(.
en, MrrnaH Kourrh, ,n:rrrrn. HH)J(. en, CHe)J(aHa AHTonoBrrh, ,n;rrrrn. HH)J(. en.
TexHH'IKO pemelhe je pe3ynTaT HayqHorrcTpa)J(HBa'!Kor pa,n;a y OKBrrpy rrpojeKaTa
«MOHHTOpHHr eneKTpOMa:rHeTHHX 3paqelba M06HnHHX TeneKOMYHHKaUHOHHX CHCTeMa y :>KHBOTHOj
cpe,n:rrHrr, aHaJIH3a MoneKynapHrrx MexaHH3aMa rr 6rroMapKepa omTeheiba KO.ll: xpoHrr~e
H3nO)J(eHOCTH ca pa3BOjeM MO,IJ;ena 3a rrpou;eHy pH3HKa H MeTO,n:a 3a 3aillTHTY» (rrpoj eKaT H3
rrporpa:Ma HHTerpanHrrx HHTep,n:rrcurrrrnrrHapHrrx HcTJ)a)J(HBalba Kojrr ce cprrHaHcrrpa o.n: CTJ)aHe
MrrHHCTapcTBa 3a HaYKY rr TexHonomKH pa3Boj PC y rreprro,n:y o,n: 01.01.2011. ,n:o 31.12.2014.
ro,n:rrHe, eB. 6poj rrpojeKTa: HHH 43012, PYKOBo,n:rrnau rrpojeKTa: ,ZJ;ou . .n:p ,lJ;ymaH CoKonoBrrh,
Me.n:rrurrHCKH cpaKynTeT y Hrrmy) rr «Pa3Boj HOBHX rrHcpopMaurroHO-KOMYHHKai.J;HOHHX
TeXHOnorrrja, KOpHmllelbeM Harrpe,n:HHX MaTeMaTrrqKHX MeTo,n:a, ca IIpHMeHaMa y Me,[(HUHHH,
eHepreTHUH, TeneKOMYHHKai.J;HjaMa, e-yrrpaBH H 3aillTHTH HaUHOHaJIHe 6amTHHe» (rrpojeKaT H3
rrporpa:Ma HHTerpanHrrx HHTep,n;rrcurrrrnrrHapHrrx HcTpa)J(HBalba Kojrr ce cprrHaHcrrpa o.n: CTJ)aHe
MrrHHCTapcTBa 3a HaYKY rr TexHonomKrr pa3Boj PC y rreprro,n:y o,n: 01.01.2011. ,n:o 31.12.2014.
ro,n:rrHe, eB. 6poj rrpojeKTa: HHH 44006, pyKoBo,n:rrnau rrpojeKTa: ,ZJ;p 3opaH OrlhaHoBrrh,
MaTeMaTrr~ HHCTHTYT CprrcKe AKa,n:eMrrje HayKa rr YMeTHOCTH).
Peu;eH3eHTH rrpocp . .n:p ToMrrcnaB ITaBnoBrrh, ITprrpo,n:Ho-MaTeMaTrrqKrr cpaKynTeT Hrrm rr
.n:ou . .n:p EpaHKO Pa,n;rrqeBrrh, I1oJborrprrBpe,n:Hrr cpaKynTeT y 3eMyHy, oueHrrnrr cy ,n:a rrpe,n:no)J(eHo
TexHrrqKo pemelbe rrpe,n:cTaBJba HayqHrr pe3ynTaT Kojrr rrope,n: CTpyqHe KOMIIOHeHTe rrpy)Ka
OpHrHHaJIHH TeoprrjCKH H HayqHOHCTpa)KHBaqKH ,[(OIIpHHOC. Y TOM CMHCny peu;eH3eHTH cy

rrpe,IJ;JIO)l(Hmi CTp~HOM Behy I1crpa)KHBaqKo-pa3BOjHor :o;eHTpa «Alfatec» ,n.o.o. Hurn .na
IIpHXBaTH HaBe,UeHH pe3yJITaT HayqHOHCTpa)KHBaqKOr pa,na KaO TeXHHqKO peiiielbe.
Ha ocHoBy II03HTHBHor MHIIIJbelba ,nBa pe:o;eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TeXHH~or
pernelha CTp~Ho Bene je ,noHeno o,nnyKy Kao y ,nucrro3HTHBy.

