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За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:
Решење је рађено у погонима и малопродајним објектима предузећа Пекара „Бранковић“
Ниш, за потребе ИРЦ "Alfatec" Ниш, као произвођача нових производа (APL/SPM-CM), а у
оквиру реализације иновационог пројекта „Развој интелигентних контролних модула (SCM)
за управљање потрошњом електричне енергије у домаћинаствима и малим предузећима“ ев.
бр. 451-03-00605/2012-16/207. Пекара „Бранковић“ Ниш је дала сагласност на то да се
окружење користи у реализацији пројектних активности других научно-истраживачких и
истраживачко-развојних пројеката на којима учествује ИРЦ "Alfatec" Ниш.
Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Решење се примењује у производном погону и у осам малопродајних објеката пекаре
„Бранковић“ у Нишу, као и у истраживачко-развојним активностима које спроводи ИРЦ
„Alfatec” д.о.о. Ниш кроз различите пројекте.
Година када је решење урађено: 2012.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- Корисника техничког решења - Пекарa „Бранковић“ Ниш

- Стручнoг већa ИРЦ „Alfatec“ Ниш
На који начин се резултати користе:
У пословним објектима Пекаре „Бранковић” инсталирано је 18 уређаја, од чега 6 типа SPM,
10 типа APL и 2 типа CM уређаја.
Основна намена ових уређаја је стално праћење и архивирање параметара потрошње
електричне енергије у циљу смањења трошкова пословања (смањење рачуна за утрошену
енергију, смањење трошкова одржавања и др.) и побољшања квалитета процеса и производа.
Рад ових уређаја омогућава кориснику (Пекара Бранковић Ниш) да има детаљан увид у све
електричне параметре потрошње електричне енергије, да прати рад свих већих потрошача
електричне енергије у различитим погонима у току производње или процеса рада, и да
стекне реалну слику о стању енергетског менаџмента у свим објектима који се прате. На
основу ових дијаграма често се могу детектовати и евентуалне неправилности у раду машина
и опреме.
Пекара Бранковић Ниш је, као корисник ових уређаја, природно заинтересована за
оптимизацију и повећање кавалитета својих процеса, смањење трошкова и повећање
енергетске и пословне ефикасности. Са друге стране, ИРЦ „Alfatec” Ниш, као произвођач
ових иновативних производа (APL/SPM-CM) има интерес да их, кроз што боље испуњавање
интереса и захтева корисника, што више унапреди као производе у смислу повећања
тачности мерења, додавања нових функција које могу бити корисне и у другим производним
погонима, проширења понуде услуга које могу проистећи из аутоматске обраде снимљених
података и генерисања различитих врста типских извештаја и др. Кроз испитивање ових
уређаја у реалним експлоатационим условима, ИРЦ „Alfatec” Ниш стиче и праву слику о
квалитету ових уређаја, њиховим реалним могућностима, евентуалном броју отказа који се
може очекивати у гарантном року или ван њега, на основу чега може вршити управљање
квалитетом и смањити своје трошкове, који ће се јавити у току животног циклуса ових
производа.
Индустријско окружење омогућава извршиоцу (ИРЦ „Alfatec” Ниш) да у реалним
експлоатационим условима провери хардверске и софтверске перформансе развијених уређаја,
као и функционисање система преноса података и њихову валидност. Код тестирања
различитих софтверских решења, ситуација је далеко једноставнија, јер на уређајима само
мењају фирмвери, за шта није потребно њихово развезивање или искључење напона. Но,
захваљујући предусретљивости директног корисника ових уређаја (Пекара Бранковић Ниш)
повремено се врше и замене инсталираних уређаја у циљу тестирања нових хардверских
решења.
У току експлоатације уређаја, добијени резултати са ових уређаја се упоређују и са радом
других мерних уређаја, као што су бројила електричне енергије која се налазе у објектима,
преносни мрежни анализатори које у циљу извођења експеримената обезбеђује ИРЦ
„Alfatec” Ниш и слично.
Област на коју се техничко решење односи:
Тестирање уређаја за праћење параметара потрошње електричне енергије у индустријским
условима.
Проблем који се техничким решењем решава:
Техничким решењем се решава проблем испитивања функционалности и понашања
прототипова нових производа у индустријским условима, а пре њиховог лансирања на
тржиште.
Након предузимања корективних и превентивних мера у више нивоа контроле, у току и
након процеса производње прототипова нових уређаја, потребно је извршити и њихову

проверу рада у реалним експлоатационим условима. Жељене услове могуће је постићи и
изградњом лабораторија и постројења у којима се могу симулирати различити услови који се
реално могу очекивати у току експлоатације уређаја. У погледу система квалитета овакав
приступ је једино исправан, али изискује велика финансијска улагања и трошкове, за које
релативно мале иновационе или истраживачко-развојне организације у нашој земљи обично
немају довољно новца. У том смислу, експериментални полигони за тестирање прототипова
нових производа, или реализацију различитих научно-истраживачких производа, пружају
шансу истраживачима да, и без улагања у скупу опрему, добију прилично реалну слику о
својим производима. Лансирањем производа на тржиште без испитивања у добро
опремљеним лабораторијама или оваквих провера у експлоатационим условима, повећава се
ризик од непотребних трошкова.
У конкретном случају који је тема ове пријаве, коришћењем индустријских постројења у
производном и малопродајним објектима, комуникационе инфраструктуре, серверских
станица и специјализованих софтвера за прикупљање, анализу и дистрибуцију резултата, као
и серверске станице у ИРЦ „Alfatec” Ниш, што свеукупно чини окружење за тестирање
целокупног система, решава се проблем довођења ове линије производа у функционално
стање, као предуслов за добијање CE знака и усклађивања са важећим стандардима за ову
категорију прозвода. Са друге стране, кроз детаљна испитивања производа у оваквом
индустријском окружењу, на најбољи начин се демонстрирају могућности оваквог једног
решења корисницима – индустријским потрошачима.
Стање решености тог проблема у свету:
Пре лансирања нових производа на тржиште велике компаније, најпре, врше обимна
тестирања прототипова у сопственим лабораторијским условима. Након предузимања
корективних и превентивних мера у више нивоа контроле у току и након процеса
производње, потребно је извршити и њихову проверу рада условима који одговарају онима
који се реално могу очекивати у експлоатацији. У индустријски развијеним земљама се
жељени услови при којима се врши тестирање могу постићи и у добро опремљеним
лабораторијама и постројењима у којима се могу симулирати различити услови (како они
који се реално могу очекивати у току експлоатације производа, тако и они при којима се
производи намерно подвргавају знатно тежим условима од оних који се очекују у
експлоатацији (нпр. којима се симулира убрзано старење производа).
При томе, већи произвођачи обично граде своје испитне лабораторије, а у случају потребе за
извођењем неких специјалних врста испитивања, закупљују лабораторијске капацитете
других компанија.
У погледу система квалитета овакав приступ је једино исправан, али изискује велика
финансијска улагања и трошкове, за које релативно мале иновационе или истраживачкоразвојне организације у нашој земљи обично немају довољно новца. У том смислу,
експериментални полигони за тестирање прототипова нових производа, или реализацију
различитих научно-истраживачких производа, пружају шансу истраживачима да и без скупе
опреме добију прилично реалну слику о својим производима.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже:
Изградња окружења практично је започела је у другој половини 2011. године, када је, кроз
реализацију пројекта под називом “Имплементација мерно-информационог система за
праћење, анализу и управљање производним процесом у Пекари Бранковић Ниш”, који
је био суфинансиран од стране Министарства економије и регионалног развоја РС по

програму Мере и подршке малим и средњим предузећима и предузетницима за јачање
иновативности у 2011. (ев. бр. 401-00-1100-141/2011-14), ИРЦ "Alfatec" Ниш, као консултант
имао задатак да пројектује и реализује најпре прототип уређаја типа APL, а касније и да 10
уређаја из нулте серије инсталира у малопродајним објектима корисника и повеже их у
јединствен мерно-информациони систем.
Већ приликом инсталирања и тестирања првог прототипа постало је јасно да ће, за потребе
тестирања различитих техничких унапређења било у софтверском или хардверском делу,
бити неопходно да се овим уређајима чешће приступа, па и да се врше периодичне замене
инсталираних уређаја. Са друге стране, с обзиром на природу посла којом се корисник бави,
радно време у великом броју малопродајних објеката је било од 0-24 h, тако да није било
нимало једноставно наћи период када је нпр. могуће искључити напајање у неком од објеката
ради инсталирања уређаја или његове замене.
Поред удаљених уређаја централни део система морао је бити и сервер који се налази у
централи предузећа и који је имао задатак да прикупља податке са удаљених уређаја (слика
1), али уз дозволу корисника део окружења је постао и архивски сервер ИРЦ "Alfatec" Ниш
на којем се смештају копије података са централног сервера из управе корисника, као и
неколико клијент рачунара из ИРЦ "Alfatec" Ниш којима је дозвољен приступ комплетном
окружењу ради тестирања различитих делова система.

Слика 1. Шема система за праћење и контролу параметара на удаљеним локацијама
Овакво окружење омогућавало је не само да се тестира рад појединачних уређаја на свакој од
локација, већ и да се тестира њихово понашање у систему. Већ приликом пуштања система у
пробни рад, појавили су се одређени технички проблеми који нису могли бити предвиђени
пројектом, јер их није било у захтевима корисника. На пример, показало се да је због ширења
обима посла, у два малопродајна објекта дошло до спајања објеката, у ком смислу су
постојала два бројила електричне енергије уместо једног. Логично, у циљу оптималног
управљања потрошњом електричне енергије у овим објектима, било је неопходно уградити
по два APL уређаја.
Показало се да већ ово представља одређени технички проблем, јер су они првобитно били
пројектовани тако да ради само један у објекту и сви су имали исте IP адресе, тако да је
сервер могао да препозна само први уређај са којим успостави комуникацију. Овај
једноставан пример, који је наравно једноставно и решен, приказан је само са циљем да се

илуструје да је свако проширење захтева у односу на првобитне, и свака тежња за
унапређењем система, било у делу APL уређаја као производа, у делу комуникације, или у
делу серверских апликација, захтевала и одређене промене фирмвера система. Наравно било
је и пар ситуација када су ситније измене морале бити вршене и у хардверском делу, или
када су захтеви били такви да је било потребно мењати и хардвер у већој мери, што је
касније доводило до потребе за новим производима.
Из тих разлога, окружење је било потребно пројектовати тако да се бар одређена места на
којима би се тестирале нове варијанте хардвера или прототипови нових уређаја буду
прилагођене тако да омогућавају једноставан приступ и замену уређаја који се тестирају.
Већина малопродајних објеката је била узета у закуп, а по локацијама су се налазили на
најпрометнијим местима у граду, тако да су често пре тога мењали власнике и делатност која
се у њима обавља. Последица тога је била да су у великом броју оваквих објеката електричне
инсталације биле у јако лошем стању (резултат великог броја импровизација које су вршене
у претходном периоду).
Из тих разлога, на одабраним местима је било неопходно извршити реконструкцију
инсталација, за шта је Пекара Бранковић Ниш дала сагласност. Изглед једног од
реконструисаних места уградње дат је на слици 2.

а)
б)
Слика 2. Изглед места уградње мерних модула
а) пре реконструкције инсталација; б) након реконструкције инсталација
Наравно, и инсталирани уређаји на свим локацијама на којима није вршена реконструкција
инсталација имали су своју улогу у окружењу и доприносили су тестирању читавог система,
јер су омогућавали да се испита компатибилност и интероперабилност нових техничких
решења са старим, нових производа са старим, понашање система у случајевима протока
веће количине информација, различити начини успостављања комуникација између
централног сервера и удаљених уређаја и др.
За Пекару Бранковић као директног корисника комплетног система, његово функционисање
има изузетно велики значај у смањењу трошкова пословања, јер добијени подаци
омогућавају да се открују сви разлози који доводе до непотребног увећања рачуна за
утрошену електричну енергију у да се, применом одговарајућих мера, ови трошкови смање
на најмању могућу меру.
Као илустрација једног дела могућности система, у Табели 1 су прегледно приказани
најбитнији параметри потрошње електричне енергије које је APL уређај снимио у једном од
издвојених малопродајних објеката током априла 2012. године. Из Табеле 1 се уочава да је у
овом објекту у месецу априлу потрошено укупно 3584.5 kWh активне електричне енергије, и
да је при томе забележена максимална ангажована снага од 33.27 kW. Дијаграм промене
активне снаге у дану са максимално забележеном ангажованом снагом дат је на слици 3.

Табела 1. Параметри потрошње електричне енергије које је снимио уређај APL у објекту
Рајићева 30 у априлу 2012. године

Слика 3. Дневни дијаграм промене укупне активне снаге у објекту Рајићева 30 на дан са
максималном забележеном ангажованом снагом у априлу 2012. године
Ради поређења, у прилогу ове пријаве дата је копија рачуна за утрошену електричну енергију
коју је корисник добио од ЕД Ниш, на основу потрошње коју је регистровало бројило
електричне енергије.
Са рачуна се види да је бројило забележило максималну ангажовану снагу од 34.34 kW
(разлика од око 3% је једино последица различитог избора 15-минутних интервала у којима
бројило и APL одређују максималну ангажовану снагу). Такође, види се и да је бројило
регистровало да је у овом месецу потрошено 3748 kWh активне електричне енергије (разлика
у односу на APL износи око 4.5%, али је то искључиво последица различитих термина

месечних очитавања бројила од стране екипа ЕД Ниш - APL веома прецизно одређује
периоде очитавања, тако да је податак о утрошеној енергији добијен на овај начин
прецизнији.
Изузетно богате базе архивираних података и дијаграми промене одређених електричних
величина (пре свега активне снаге) омогућавају да се на основу детаљне анализе изврши
оптимизација радног процеса у смислу смањивања ангажоване снаге на поменутој локацији.
Прелиминарне анализе актуелног стања и ефеката акција које су спровели технолози
обучавајући запослене у овом објекту, указују на то да се, изменом технолошког процеса и
понашања запослених у јутарњим активностима на почетку производње (период између 4 и
5 h, када се јавља максимална ангажована снага), средња 15-минутна ангажована снага може
редуковати и за преко 30%, што ће на годишњем нивоу представљати значајну уштеду. У
циљу објективне и егзактне процене ефеката, ИРЦ „Alfatec” ће, користећи окружење које је
предмет пријаве овог техничког решења, пратити потрошњу у дужем временском периоду,
при чему ће тек умањење рачуна током зимских месеци дати праву слику и прецизну
информацију о оствареним уштедама.
Предности оваквих система и прелиминарни резултати њихове практичне примене довели су
до нових захтева корисника у погледу њиховог постављања и у свим преосталим
малопродајним објектима, али и у производним погонима, где је потрошња електричне
енергије много већа.
Анализа нових захтева корисника показала је да уређаји типа APL не могу одговорити
новопостављеним захтевима јер су ограничени на мерење струја до 50 А, односно до 75 А,
док су струје оптерећења у производним погонима значајно веће. Ова чињеница је утицала
на одлуку ИРЦ "Alfatec" Ниш да крене у развој нових производа који могу испунити
новопостављене захтеве, а у односу уређаје типа APL имају и бројне друге предности. Развој
нових производа вршен је у оквиру реализације иновационог пројекта „Развој интелигентних
контролних модула (SCM) за управљање потрошњом електричне енергије у домаћинствима
и малим предузећима“ ев. бр. 451-03-00605/2012-16/207. Шест нових мерних модула типа
SPM и два контролна модула типа CM инсталирани су у производним погонима корисника у
новембру 2012. године и тиме ово окружење за тестирање уређаја учинили још
комплекснијим и погоднијим за различите врсте испитивања у експерименталним условима.
Такође, у новембру 2012. године извршена је и замена два претходно инсталирана уређаја
типа APL прототиповима нових модула типа APM који имају много напредније
карактеристике, а очекује се да се појаве на тржишту до половине 2013. године.
Описано окружење служи за свакодневна тестирања рада појединачних уређаја (модула), али
и за тестирање рада комплетног система у целини, тако да се, уз сагласност корисника, у
окружењу спроводи велики број тестова. Окружење омогућава да се стекне и реална слика о
понашању система у случају много већег броја уређаја од постојећих 18 (форсирани упис
података са малом временском резолуцијом, размена великих количина података између
удаљених објеката и централе, испитивање могућности различитих типова комуникације,
развој корисничких софтвера који корисницима значајно олакшавају рад и омогућавају
унапређење система квалитета у праћењу и анализи различитих процеса), што у коначном
доводи до смањења трошкова пословања и повећања квалитета производа.
Из тих разлога, корисник је већ поставио додатне захтеве за ширењем система, и у наредним
месецима очекује се да окружење буде увећано за још најмање десетак модула.
За ИРЦ "Alfatec" Ниш, као произвођача поменутих модула ово окружење има изузетан
значај, јер је сасвим сигурно да ће оно бити коришћено и у наредним годинама, приликом
даљег развоја поменутих уређаја (модула), али и сличних уређаја и система који ће бити
(ре)пројектовани. Без обзира на значај ових уређаја и потражњу која се већ јавља за њима на
тржишту (упркос томе што до сада није прављена озбиљна рекламна кампања) ИРЦ "Alfatec"
Ниш нема финансијских средстава за изградњу савремених лабораторија у којима би се
могли симулирати услови који владају у различитим индустријским окружењима. Због тога
је овакво окружење тренутно једина могућа опција за извођење тестирања, без које би ризик

лансирања великих серија производа на тржиште био превелики.
Са аспекта ИРЦ "Alfatec" Ниш посебан значај овом окружењу дају и следеће чињенице:
1) Сви објекти налазе се у истом граду, где је и седиште ИРЦ "Alfatec" Ниш (централа
предузећа Пекара „Бранковић” Ниш је удаљена свега пар стотина метара), па су и трошкови
извођења свих врста експеримената мањи.
2) С обзиром на природу производних процеса, експлоатациони услови у којима раде
поједини уређаји су знатно строжији (повећане температуре у погонима, неминовно
постојање фине прашине од брашна која продире у поједине разводне ормане, постојање
погона који свакога дана раде у четири смене и др.), што је за тестирање нових уређаја у
експлоатационим условима вишеструко повољније у односу на погоне који раде само у току
прве, или само у току две смене.
3) Пекара „Бранковић” Ниш, као директан корисник овог техничког решења има уведен
систем квалитета, и за разлику од великог броја предузећа у нашој земљи која то имају само
декларативно, руководство овог предузећа истински брине о свакодневном унапређењу
квалитета процеса и производа, из ког разлога су потпуно отворени за све иновативне идеје
које обећавају да им могу смањити трошкове пословања и повећати профит.
Како је реализовано и где се примењује, односно које су могућности примене:
Техничко решење се примењује у производном погону и малопродајним објектима Пекаре
Бранковић Ниш. Реализовано је обједињавањем захтева корисника за решавањем
специфичних проблема у сфери повећања енергетске ефикасности и потребе реализатора
ИРЦ „Alfatec” Ниш за повећањем квалитета и поузданости система који је претходно описан.
Пекара Бранковић, као директан корисник техничког решења, види свој интерес у
оптимизацији производних процеса и повећању квалитета процеса и производа и смањењу
трошкова пословања. Да се ово окружење не користи у смислу у којем је предложено у овом
техничком решењу и да ИРЦ „Alfatec” Ниш није заинтересован, или да нема сагласност
корисника да користи ово техничко решење за тестирање својих производа, то би и значајно
редуковало или елиминисало интересовање ИРЦ „Alfatec” Ниш за праћење и анализу
снимљених података, па и за процесе који се одвијају у погонима корисника. Са друге
стране, сви ови подаци који су на располагању и техничким лицима која су запослена код
корисника, за њих имају неупоредиво мањи значај из разлога што имају далеко мање
искустава у коришћењу оваквих система и креирању идеја за нове (иновативне) производе и
услуге. Пракса је показала да су највеће уштеде управо остварене захваљујући анализама и
предлозима ИРЦ „Alfatec” Ниш (велики број идеја је тренутно у фази реализације).
На овај начин, није профитирао само корисник резултата истраживања, већ и ИРЦ „Alfatec”
Ниш као реализатор поменутих пројеката. Поред директне користи од тестирања својих
производа у експерименталним условима, што је описано у претходном делу пријаве, ИРЦ
„Alfatec” Ниш је кроз рад са овим системом имао прилике и да се детаљно упозна са свим
технолошким процесима у овој грани индуструје који могу бити релевантни за послове
енергетског менаџмента и управљања системом квалитета.
На тај начин, примена описаног техничког решења сигурно отвара и идеје за нове послове у
овој грани индустрије, које вероватно не би биле ни идентификоване да није било овог
техничког решења.
На исти начин, решење може бити интересантно и за заинтересоване кориснике у другим
областима индустрије, где поједини технолошки процеси могу бити толико специфични да
намећу додатне захтеве за ширењем сличних система, односно за унапређењем производа и
услуга.
Из тих разлога, може се рећи да је примена техничког решења могућа код свих корисника
који имају потребу да тестирањем оваквог система стекну реалан увид у стање енергетске
ефикасности у својим производним погонима и управљају њом, о могућности смањења
трошкова производње и повећања добити из пословања, те подизања пословних потенцијала
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Ha oeHoBy "tiJiaHa 35. CTaTyTa 1-krpa)I<IIBaYJKo-pa:mojHor :o;eHTpa «Alfatee» .n:.o.o. Hmn, y
eKna.n:y ea o.n:pe,n:6a.Ma I1pammH11Ka o rroCTyrrKy 11 HaYI11HY Bpe,n:HoBa:H>a, 11 KBaHT11TaBHOM
11eKa311Ba:H>Y HaYYJH011eTp<DKllBaYIK11X pe3ynTaTa 11eTp<DKllBaYJa ( «Cny)K6eH11 maeH11K PC» 6p.
38/2008), CTPYYJHO Bene HeTpa)KHBaYIKo-pa3BOjHor :o;eHTPa «Alfatee» ,n:.o.o. Hmn ,n:oHeno je Ha
ee,n:H11:0:11 o.n:p)KaHoj 21.12.2012. ro,n:11He ene.n:eny

O,l(JIYKY
1. llpHXB3T3 Ce 1'CXHH'IJKO pemelbe llOA H33HBOM «0Kpy)Kelbe 33 TCCTHpalhe
APL/SPM-CM ypel)aja y Hnp;ycTpHjcKHM ycJIOBHMa - lleKapa l>paHKOBHli HHm»,
l:J.H:j.H: cy aYTOP.H: npop. op 3opaH Cmajun, HeHaO c[);zopaHoeun, OUnJl. UHJIC. eJL, Mp MwzaH
Paou/1, Mwzout Mwzouteeun, oun!l. UHJIC. eJL, EoJICuoap 3etteeu11, oun!l. UHJIC. eJL.

2. llpH3HaTo TCXHH'I.fKO pemelbe cnaAa y KaTeropHjy: M82 - HoBa npoHJBop;ua
JIHHHja, HOBH M3TCpHjaJI, HH.llYCTpHjCKH npOTOTHll

3. 0AJIYKY .ll0CT3BHTH ayTOpHM3 TCXHH'I.fKOr pemelha H apXHBH.
06pa3JIO)Kelhe
KoM11e11ja pe:o;eH3eHaTa .n:oeTaB11na je CTPYYJHOM Beny M11mJDeH>a o 11erryH>eHoeT11 yenoBa
3a rrp113Ha:H>e eBojeTBa TexH11YIKOr pemeH>a rro.n: Ha311BOM «0KpyJice1-be 3a mecmuparbe APLISPMCM ypeljaja y uHoycmpujcKUM ycJZoeUMa», YIHj11 ey ayTOp11 rrpo¢ . .n:p 3opaH CTaj11n, HeHa,n:
<t>nopaHOB11n, ,n:11rrn. 11H)K. en, Mp M11naH Pa,n:11n, M11nom MHnomeB11n, ,n:11rrn. 11H)K. en, EO)K11.l(ap
3eYJeB11n, .l(11IIn. 11H)K. en.
TexH11YIKO pemeH>e je pe3ynTaT HaYYJH011eTPa:)K11BaYIKor pa.n:a y OKB11PY rrpojeKTa «Pa3Boj
11HTen11reHTHHX KOHTPOJIH11X MO.n:yna (CIJ;M) 3a yrrpa:B.lbaH>e IIOTPOIDH>OM eneKTP11YIHe eHepmje y
.l(OMallHHeTB11Ma 11 MaJI11M rrpe.n:y3eMMa» (rrpojeKaT o,n:o6peH 3a ey¢11HaHe11paH>e jYHa 2012.
ro,n:11He, o.n: eTpaHe M11H11eTapeTBa rrpoeBeTe 11 HayKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451-03-00605/201216/207, PYKOBO.l(11na:o: rrpojeKTa: AneKeaH,n:ap rom11n, .l(11IIn. 11H)K. en.).
Pe:o;eH3eHT11 .n:p Bna,n:11M11p BYKHn - EneKTpoTeXH11YIK11 11HeT11TYT H11Kona Teena a.n:,
Eeorpa.n: 11 .n:p AneKeaH,n:ap H11Kon11n - EneKTpoTeXH11YIK11 11HeT11TYT H11Kona Teena a.n:, Eeorpa.n:,
O[(eH11JIH ey ,n:a rrpe,n:nO)KeHO TeXH11YIKO pemeH>e rrpe,n:eTa:BJba HaYYJH11 pe3ynTaT KOj11 rrope,n: eTPYYJHe
KOMIIOHeHTe rrpy)Ka Op11r11HaJIH11 Te0p11jeKH 11 HaYYJH011eTPa:)K11BaYJKH .l(OIIp11HOe. Y TOM eM11eny
pe:o;eH3eHT11 cy rrpe.n:no)Klln11 CTpYYJHOM Beny HeTpa:)K11BaYIKo-pa3BOjHor :o:eHTPa «Alfatee» .n:.o.o.
H11m .n:a rrpHXBaT11 HaBe,n:eH11 pe3ynTaT HaYYJH011eTp<DKllBaYJKor pa.n:a Kao TeXH11YIKO pemeH>e.
Ha oeHoBy II0311T11BHor M11mJDeH>a ,n:Ba pe:o;eH3eHTa-eKerrepTa 113 o6naeT11 TeXH11YIKOr
pemeH>a CTpYYJHO Bene je ,n:oHeno o.n:nYKY Kao y ,n:11erro311T11By.
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