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За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта:
Решење је рађено за потребе Истраживачко-развојнoг центра „Alfatec“ Ниш и њихових
представника у пословима енергетског менаџмента на одређеним територијама, у оквиру
иновационог пројекта “Рaзвoj oптимaлних мeтoдa, тeхнoлoгиja и инвeстициoних мoдeлa зa
смaњeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje у мaлим и срeдњим прeдузeћимa у Србиjи”,
(eвидeнциoни брoj прojeктa 451-03-00605/2012-16/191) чију реализацију суфинансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Техничко решење је реализовано, прихваћено и активно се примењује од стране
Истраживачко-развојнoг центра „Alfatec“ Ниш и предузећа „НИК електро“ д.о.о. Петровац
на Млави, који је овлашћени представник Истраживачко-развојнoг центра „Alfatec“ Ниш, за
послове из области енергетског менаџмента на територији коју покривају ЕД
„Електроморава“ Пожаревац и ЕД „Електроморава“ Смедерево.
Година када је решење урађено: 2012.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш, кроз двадесетак примера уградње
постројења за компензацију реактивне снаге у 2012. године.
- Стручног већа Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш

На који начин се резултати користе:
Софтвер за компензацију реактивне снаге намењен је симулацији и прорачуну новонасталих
електричних параметара након уградње кондензаторских батерија, као и генерисању
извештаја на основу истих.
Корисник софтвера на овај начин добија могућност правилног избора снаге кондензаторских
батерија на основу анализе, односно симулације рада система над претходно снимљеним
подацима. Такође путем извештаја омогућен је увид у процењену уштеду на основу дате
компензације, као и евиденција употребе кондензаторских батерија.
Област на коју се техничко решење односи:
Анализа ефеката компензације реактивне снаге на параметре потрошње електричне енергије.
Проблем који се техничким решењем решава:
Овим техничким решењем решава се проблем оптималног избора кондензаторских батерија,
на основу параметара потрошње електричне енергије у датом погону (објекту). Наиме, сврха
софтвера је да на основу података прикупљених помоћу неког типа мерно-информационих
система (МИС), напредних Power Logger-a (АPL), интелигентних мерних модула (SPM) или
различитих панелних или преносних мрежних анализатора, омогући анализу параметара
потрошње електричне енергије пре и након уградње кондензаторских батерија и на тај начин
омогући њихов правилан избор.
На овај начин могуће је остварити процену снага кондензаторских батерија на основу којих
је у одговарајућем погону (објекту), могуће остварити највеће уштеде, кроз смањење рачуна
за утрошену електричну енергију, уз најмања улагања.
Стање решености тог проблема у свету:
У свету данас постоји велики број произвођача опреме за компензацију реактивне снаге, који
нуде готова решења за смањење потрошње реактивне снаге у различитим електромоторним
погонима, односно у различитим објектима. По правилу, они у својим каталозима описују
како треба вршити прорачуне и вршити избор и димензионисање опреме за компензацију
реактивне снаге у различитим електромоторним погонима (објектима). Да би дали
одговарајуће смернице пројектантима обаквих система, често дају и различите примере у
којима анализирају утицај различитих фактора на рад постројења (нпр. негативан утицај
хармоника у напонима и могућности појаве резонанце) и обично нуде неколико типских
решења. Међутим, на тржишту не постоје комерцијално расположиви софтвери за прорачун
ефеката компензације реактивне снаге на смањење рачуна за утрошену електричну енергију
на основу дијаграма потрошене електричне енергије у датом погону (објекту).
Разлоге за то треба тражити у следећим чињеницама:
- тарифни системи по којима се различитим врстама купаца електричне енергије
обрачунава и наплаћује утрошена електрична енергија су у различитим земљама
различити;
- мерна опрема која се обично препоручује и користи за проверу параметара потрошње
електричне енергије пре пројектовања и уградње постројења за компензацију
реактивне снаге (преносиви мрежни анализатори различитих произвођача) не
предвиђа могућности експортовања и накнадне обраде снимљених мерних величина,
већ само њиховог прегледа уз помоћ специјализованих софтвера које је произвођач
испоручио уз свој уређај.

Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже
Суштина техничког решења заснива се на томе да ово техничко решење на основу дијаграма
промене параметара квалитета и реалне потрошње електричне енергије у датом погону
(објекту), изврши анализу ефеката компенације и да се за различите типове кондензаторских
батерија и начине њиховог укључивања/искључивања, добије што прецизнија процена
очекиваних финансијских уштеда, али и дијаграма промене параметара потрошње
електричне енергије који би се имали након уградње одговарајућих постројења за
компензацију реактине снаге.
Софтвер узима у обзир и реалне промене напона на месту уградње што је параметар који
доминантно утиче на потрошњу електричне енергије на датом месту, што није могуће
прецизно узети у обзир у инжењерским прорачунима.
Са друге стране, софтвер омогућава и да се симулирају ефекти различитих врста
компензација (директна компензација - укључење кондензаторских батерија само у време
укључења одређеног потрошача, временски детерминисана компензација - аутоматски рад
постројења са регулатором реактивне снаге, итд.). Софтвер даје информације и о броју
укључења/искључења сваке од одобраних кондензаторских батерија зависно од одобреног
режима рада, што су информације од изузетног значаја за правилно димензионисање
постројења (избор кондензаторских батерија) и подешавање регулатора реактивне снаге.
Увид у различите анализе дијаграма промене карактеристичних електричних величина пре и
након извршене компензације, коју софтвер пружа за свако од одабраних варијантних
решења, омогућава да се одабере оптимална варијанта и да се избегну нежељене ситуације
(велика прекомпензација, енормно велики број укључивања/искључивња кондензаторских
батерија и др.).
Детаљан опис техничког решења са пратећим илустрацијама дат је у прилогу ове пријаве.
Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене
Начин на који је софтвер реализован детаљно је описан у прилогу пријаве. Софтвер се
примењује у ИРЦ „Alfatec“ Ниш за потребе оптималног пројектовања и димензионисања
постројења за компензацију реактивне снаге, за потребе смањења трошкова електричне
енергије у погонима (објектима) заинтересованих корисника. Наиме, кроз реализацију
иновационог пројекта под називом “Рaзвoj oптимaлних мeтoдa, тeхнoлoгиja и инвeстициoних
мoдeлa зa смaњeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje у мaлим и срeдњим прeдузeћимa у
Србиjи” ИРЦ „Alfatec“ Ниш је заинтересованим корисницима из групе малих и средњих
предузећа између осталог понудио и нове (иновативне) инвестиционе моделе за смањење
потрошње електричне енергије у њиховим погонима (објектима).
По моделу који је један од најбољих за кориснике а свакако носи најмањи могући ризик,
корисницима се нуди да ИРЦ „Alfatec“ Ниш, односно његови представници на одређеној
територији који су прошли одговарајуће обуке и који су опремљени одговарајућом мерном
опремом, изврше одговарајућа мерења и анализе у погонима корисника без икакве
финансијске надокнаде. Када овакве анализе покажу да се комплетан рад и инвестирање у
опрему може исплатити вредношћу од 24 месечне уштеде, корисницима се нуди и да ИРЦ
„Alfatec“ Ниш и његови представници инвестирају и у набавку и уградњу опреме, а да је
корисник отплаћује кроз вредност уштеде које ће бити остварене и видљиве на рачунима за
утрошену електричну енергију у наредна 24 месеца од дана инсталирања опреме. У том
смислу, реализатори пројекта су веома заинтересовани за што прецизније процене које кроз
уговоре дају корисницима и оптимизацију опреме коју уграђују, како би могли дати
гаранције на њен рад у периоду од најмање 36 месеци.
Када је у питању компензација реактивне снаге, предложено техничко решење постаје

PRILOG: Opis tehničkog rešenja "Softver za analizu efekata kompenzacije
reaktivne snage na potrošnju električne energije" (M85 – softver)
Tehnički opis
Softver za kompenzaciju reaktivne snage namenjen je simulaciji i proračunu novonastalih
vrednosti parametara potrošnje električne energije koji bi se imali nakon ugradnje odabranioh
kondenzatorskih baterija, kao i generisanju izvestaja na osnovu istih.

Softver za kompenzaciju reaktivne snage
Svrha ovog programa je da na osnovu podataka prikupljenih pomoću merno- informacionih
sistema (MIS) omogući analizu parametara potrošnje električne energije pre i nakon ugradnje
kondenzatorskih baterija i da, na taj način, omogući njihov optimalan izbor.
Softver je implementiran upotrebom programskog jezika Python, dok je za izradu
korisničkog interfejsa korišćen je GTK (GIMP Toolkit) čime je omogućeno izvršavanje na
Windows i Linux platformama. Interfejs programa je prikazan je na slici 1.

Slika 1.

Interfejs se sastoji od sledećih elemenata:
kontrole za učitavanje podataka

kalendara za izbor datuma početka i kraja obrade

kontrole za započinjanje obrade podataka

kontrole za prekid obrade podataka

kontrole za praćenje napretka obrade podataka

padajućeg menija za izbor kondenzaroske baterije

kontrole za dodavanje i brisanje baterija

levog panela koji sadrži listu dodatih kondenzatorskih baterija

srednjeg panela koji sadrži listu upotrebljenih kondenzatorskih baterija

desnog panela za prikaz detalje upotrebe pojedinačne kondenzatorske baterije

kontrole za čuvanje izveštaja u pdf formatu

kontrole za prikaz grafika

kontrole za direktnu kompenzaciju

menija za izbor vremena uključenja baterija u slučaju direktne kompenzacije

Sam interfejs aplikacije je intuitivan i jednostavan za upotrebu. Pri pokretanju aplikacije
određene komande su onemogućene u cilju onemogućavanja grešaka korisnika.
Nakon pokretanja programa potrebno je odabrati direktorijum koji sadrži podatke za analizu.
Kada se izabere direktorijum sa potrebnim podacima softver automatski podešava datume početka i

kraja obrade prema sadržaju direktorijuma.
Potrebno je izabrati proizvođača kondenzatorske baterija, zatim i kapacitet i nazivni napon
iste i dodati je u listu baterija klikom na dugme Dodaj.
Kondenzatorske baterije se programski "uključuju" po ispunjenju uslova za njihovo
uključenje, tj. kada reaktivna snaga pređe nivo snage kondenzatorske baterije, čime se simulira rad
klasičnih regulatora reaktivne snage. Simulacija isključenja kondenzatorskih baterija ima se kada
potrošnja reaktivne snage padne ispod zadate vrednosti i kada bi sistem prešao u prekompenzaciju.
Programski je moguće definisati i određenu vremensku zadršku, kako kratkotrajne promene
reaktivne snage ne bi dovodile do velikog broja nepotrebnih uključenja/isključenja. Na taj način
softver simulira rad realnog postrojenja, uzimajući u obzir i realne parametre potrošnje električne
energije na datom mestu i omogućava da se kroz simulaciju različitih slučajeva optimalno odaberu
kondenzatorske baterije i način njihovog priključenja.
U slučaju izbora čekboksa “Direktna kompenzacija”, simulira se uključenje svih odabranih
baterija, bez obzira na promene reaktivne energije u pogonu.
Kao dodatna opcija ostavljena je i mogućnost da se zada i vremenski period njihovog
uključenja u toku dana podešavanjem u meniju za izbor vremena uključenja baterija, u kom slučaju
kontaktor u zadato vreme uključuje/isključuje sve baterije. Ovakvi slučajevi se takođe sreću u
praksi.
Učitavanje i obrada podataka započinje pritiskom na dugme Start. Ove operacije se odvijaju
u posebnoj radnoj niti. Premeštanjem svih obrada u posebno kreiranu nit rešen je problem
blokiranja grafičkog interfejsa.
Tokom učitavanja i obrade podataka korisniku je pružena mogućnost prekida ove operacije,
klikom na dugme Stop koje je omogućeno samo u toku trajanja operacije.
Nakon uspešne obrade podataka omogućena su kontrolna dugmad Prikaži grafike, Prikaži
dnevne grafike i Sačuvaj pdf koja korisniku pružaju mogućnost grafičkog prikaza i čuvanja
rezultata, što je prikazano na slici 2.

Slika 2.
U listi upotrebljenih kondenzatorskih baterija nalaze se baterije za čije se uključenje u toku
izabranog perioda stekao uslov.






Lista sadrži sledeće podatke:
Tip,
snagu,
vreme korišćenja i
broj uključenja baterije.

Klikom na bateriju u ovoj listi dobijaju se detalji upotrebe izabrane baterije koji se prikazuju
u panelu za prikaz detelja i sadrže pojedinačno vreme uključenja i isključenja, kao i vreme rada
baterije.
U slučaju prikaza grafičkog izveštaja korisniku se otvara nova forma, dok je upotreba
osnovne forme onemogućena sve dok korisnik ne zatvori formu grafičkog izveštaja. Nakon prikaza
dijagrame je moguće sačuvati u pdf formatu.
U novoj formi prikazani su dijagrami:
reaktivne snage pre kompenzacije
reaktivne snage posle kompenzacije
reaktivne snage pre i posle kompenzacije
reaktivne snage pre i posle kompenzacije (sa negativnim vrednostima)
P, Q i S pre kompenzacije
P, Q i S posle kompenzacije
S pre i posle kompenzacije
kvadrata struje pre kompenzacije
kvadrata struje posle kompenzacije
zbira kvadrata struje pre i posle kompenzacije
Račun pre i posle kompenzacije
Upotrebljene kondenzatorske baterije

Dijagram reaktivne snage pre kompenzacije
Na ovom dijagramu prikazana je reaktivna snaga pre kompenzacije, kao i ukupna reaktivna
energija i maksimalna dozvoljena reaktivna energija (cos fi = 0.95), što se može videti na slici 3.

Slika 3.

Dijagram reaktivne snage posle kompenzacije
U okviru ovog dijagrama prikazana je je reaktivna snaga [Q] posle kompenzacije, rektivna
energija posle kompenzacije i dozvoljena reaktivna energija (slika 4.)

Slika 4.

Dijagram reaktivne snage pre i posle kompenzacije
Dijagram prikazuje reaktivne snage i energije pre i posle kompenzacije (slika 5.)

Slika 5.

Dijagram reaktivne snage pre i posle kompenzacije (sa negativnim vrednostima)
Na ovom dijagramu mogu se videti isti podaci kao i na prethodnom, sa razlikom da je ovde
prikazana i prekompenzacija (slika 6.)

Slika 6.

Dijagram P, Q i S pre kompenzacije
Na ovom dijagramu prikazani su aktivna snaga [P], reaktivna snaga [Q] i prividna snaga [S]
pre kompenzacije, što se može videti na slici 7.

Slika 7.

Dijagram P, Q i S posle kompenzacije
Dijagram aktivne [P], reaktivne [Q] i prividne snage [S] posle kompenzacije (slika 8.)

Slika 8.

Dijagram S pre i posle kompenzacije
Dijagram prikazuje prividnu snagu [S] pre i posle kompenzacije, maksimalnu vrednost
prividne snage pre i posle kompenzacije kao i odnos ove dve vrednosti (slika 9.)

Slika 9.

Dijagram kvadrata struje pre kompenzacije
Dijagram kvadrata struje sve tri faza pre kompenzacije (slika 10.)

Slika 10.

Dijagram kvadrata struje posle kompenzacije
Dijagram kvadrata struje sve tri faza posle kompenzacije (slika 11.)

Slika 11.

Dijagram zbira kvadrata struje pre i posle kompenzacije
Dijagram prikazuje zbir kvadrata struje pre i posle kompenzacije, kao i njihov odnos
(slika 12.)

Slika 12.

Račun pre i posle kompenzacije
Prikazuje procenu računa za reaktivnu energiju pre i posle kompenzacije za zadati
vremenski period, kao i procenjenu uštedu za mesec dana (slika 13.)

Slika 13.

Upotrebljene kondenzatorske baterije
Na slici 14. prikazene su sve upotrebljene kondenzatorske baterije tj. baterije iz liste dodatih
za čije se uključenje stekao uslov.
Tabela sadrži tip, snagu, vreme korišćenja kao i broj uključenja baterije.

Slika 14.

СТРУЧНОМ ВЕЋУ
ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА „ALFATEC” Д.О.О. НИШ
Одлуком Стручног већа Истраживачко-развојног центра „ALFATEC” д.о.о. Ниш
бр. 2809/12-5 од 28.09.2012. године именовани смо за рецензенте предлога техничког
решења под називом „Софтвер за анализу ефеката компензације реактивне снаге на
потрошњу електричне енергије“
Аутора: Зорана П. Стајића, Марка Милошевића, Милана Радића, Милоша Божића,
Драгана Вучковића
На основу предлога техничког решења подносимо следеће
МИШЉЕЊЕ РЕЦЕНЗЕНАТА
Техничко решење „Софтвер за анализу ефеката компензације реактивне снаге
на потрошњу електричне енергије“ аутора: Зорана П. Стајића, Марка Милошевића,
Милана Радића, Милоша Божића, Драгана Вучковића, реализовано је у току 2012. године у
оквиру реализације пројектних активности на пројекту “Развој оптималних метода,
технологија и инвестиционих модела за смањење потрошње електричне енергије у малим и
средњим предузећима у Србији”, (евиденциони број пројекта 451-03-00605/2012-16/191)
чију реализацију суфинансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Софтвер за компензацију реактивне снаге намењен је симулацији и прорачуну
новонасталих електричних параметара након уградње кондензаторских батерија, као и
генерисању извештаја на основу истих.
Овим техничким решењем решава се проблем оптималног избора кондензаторских
батерија, на основу параметара потрошње електричне енергије у датом погону (објекту).
Сврха софтвера је да на основу података прикупљених помоћу неког типа мерноинформационих система (МИС), напредних Power Logger-a (АPL), интелигентних мерних
модула (SPM) или различитих панелних или преносних мрежних анализатора, омогући
анализу параметара потрошње електричне енергије пре и након уградње кондензаторских
батерија и на тај начин омогући њихов правилан избор.
На овај начин могуће је остварити процену снага кондензаторских батерија на основу
којих је у одговарајућем погону (објекту), могуће остварити највеће уштеде, кроз смањење
рачуна за утрошену електричну енергију, уз минимална улагања.
Суштина техничког решења заснива се на томе да овај софтвер, на основу
дијаграма промене параметара квалитета и реалне потрошње електричне енергије у датом
погону (објекту), врши анализу ефеката компенације и да се за различите типове
кондензаторских батерија и начине њиховог укључивања/искључивања, добије што
прецизнија процена очекиваних финансијских уштеда, али и дијаграма промене
параметара потрошње електричне енергије који би се имали након уградње одговарајућих
постројења за компензацију реактине снаге.
Софтвер узима у обзир и реалне промене напона на месту уградње што је
параметар који доминантно утиче на потрошњу електричне енергије на датом месту, што
није могуће прецизно узети у обзир у инжењерским прорачунима.
Са друге стране, софтвер омогућава и да се симулирају ефекти различитих врста
компензација (директна компензација - укључење кондензаторских батерија само у време

укључења одређеног потрошача, временски детерминисана компензација - аутоматски рад
постројења са регулатором реактивне снаге, итд). Софтвер даје информације и о броју
укључења/искључења сваке од одобраних кондензаторских батерија зависно од одобреног
режима рада, што су информације од изузетног значаја за правилно димензионисање
постројења (избор кондензаторских батерија) и подешавање регулатора реактивне снаге.
Увид у различите анализе дијаграма промене карактеристичних електричних величина пре
и након извршене компензације, коју софтвер пружа за свако од одабраних варијантних
решења, омогућава да се одабере оптимална варијанта и да се избегну нежељене ситуације
(велика прекомпензација, енормно велики број укључивања/искључивња кондензаторских
батерија и др).
У свету данас постоји велики број произвођача опреме за компензацију реактивне
снаге, који нуде готова решења за смањење потрошње реактивне снаге у различитим
електромоторним погонима, односно у различитим објектима. По правилу, они у својим
каталозима описују како треба вршити прорачуне и вршити избор и димензионисање
опреме за компензацију реактивне снаге у различитим електромоторним погонима
(објектима). Да би дали одговарајуће смернице пројектантима оваквих система, често дају
и различите примере у којима анализирају утицај различитих фактора на рад постројења
(нпр. негативан утицај хармоника у напонима и могућности појаве резонанце) и обично
нуде неколико типских решења. Међутим, на тржишту не постоје комерцијално
расположиви софтвери за прорачун ефеката компензације реактивне снаге на смањење
рачуна за утрошену електричну енергију на основу дијаграма потрошене електричне
енергије у датом погону (објекту).
Имајући у виду опис карактеристика, значај и практичну верификацију
предложеног техничког решења са задовољством предлажемо да се „Софтвер за анализу
ефеката компензације реактивне снаге на потрошњу електричне енергије“ аутора:
Зорана П. Стајића, Марка Милошевића, Милана Радића, Милоша Божића, Драгана
Вучковића, прихвати као техничко решење категорије софтвер (М85) према
класификацији из Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 32/2008).
У Београду, 03.10.2012. године
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Проф. др Ђукан Вукић
Пољопривредни факултет у Земуну

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

CTpyqHo Belie
Epoj: 2610/12-5
,l(aHa: 26.10.2012.

ro~~:.

Ha ocHoBy 'IJiaHa 35. CTaTyTa I1cTpa:>Kima"<IKO-pa3BOjHor ~eHTpa «Alfatec» ,n:.o.o. H:arn, y
CKJiafl:Y ca o,n:pe,n:6aMa IJpaBHnHHKa 0 IIOCTYIIKY H Ha"<IHHY Bpe,n:HOBaiba, H KBaHTHTaBHOM
HCKa3HBa!hy Hay-qHOHCTpa:>KHBa"<IKHX pe3ynTaTa HCTpa:>KHBa"<Ia («Cny:>K6eHH rnacHHK PC», 6p.
38/2008), CTpy-qHo Bene I1cTpa:>KHBa"<IKO-pa3BojHor u;eHTpa «Alfatec» ,n:.o.o. HHIII ,n:oHeno je Ha
ce,n:HH~H o,n:p:>KaHoj 26.10.2012. ro,n:HHe cne,n:eny

O,nJIYKY
1. IIpHxBaTa ce TeXHHqKo pemelhe no.a; Ha3HBOM «Codnsep Ja aHaJIH3Y ed>eKaTa
KOMIIeH3ai.J;Hje peaKTHBHe CHare Ha IIOTpOilllhY eJieKTpHqHe eHeprHje», qHjH cy
ayTopH npo¢. op 3opaH Cmajuli, MapKO Mwzouteeuli, OUn.Jl. UH:JIC. eJL, Mp MwzaH Paoun,
Mwzo;)IC Eo:J~Cun, oun.Jl. UH;)IC. eJL, Mp ,l{pazaH ByliKoeun.

2. 1IpH3HaTo TeXHHqKo pemelhe crra.a;a y KaTeropHjy: M85 - IIpoTOTHn, Hose MeTo.a;e,
cowTsep,HHCTpyMeHT
3. O.a;JiyKy .a;ocTaBHTH ayTopHMa TeXHHqKor pemelha H apxHBH.
06pa3JIO~elhe

KoMHCHja pe~eH3eHaTa ,n:ocTaBHna je CTpy"<IHOM Belly MHrnJbeiba o HcrryiheHOCTH ycnoBa
3a IIpH3Halbe CBOjCTBa TeXHH"<IKOr peiiieiba IIO)J: Ha3HBOM «Cor}Jmeep 3Q GHaJZU3Y ecjJeKama
KOMneH3a1fu}e peaKmU67-te c11aze 11a nompoutlby eJteKmpu4He eHepzu}e», "<IHjH cy ayTOpH rrpo¢ . ,n:p
3opaH CTajHn, MapKo MHnorneBHn, ,n:Hrrn. HH:>K. en, Mp MHnaH Pa,n:Hn, MHno:>K Eo:>KHn, ,n:Hrrn. HH:>K.
en, Mp ,[(paraH By-qKoBHn.
TexHH"<IKO perne!he je pe3ynTaT Hay-qHOHCTpa:>KHBa"<IKOr pa,n:a y OKBHPY rrpojeKaTa «Pa3Boj
OIITHMaJIHHX MeTO)J:a, TeXHOnOrHja H HHBeCTH~HOHHX MO,n:ena 3a CMaibeibe IIOTpOIIIIbe eneKTpH"l!He
eHepmje y MaJIHM H cpe,n:IhHM rrpe,n:y3ellHMa y Cp6Hjm> (rrpojeKaT o,n:o6peH 3a cy<}}HHaHCHpaibe
jYHa 2012. ro,n:HHe, o,n: cTpaHe MHHHCTapcTBa rrpocBeTe H HayKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451 -0300605/2012-161191, PYKOBOJJ:Mna~ rrpojeKTa: ITpo¢. ,n:p EpaTHcnaB ,[(aHKOBHn, ,n:Hrrn. HH:>K. en.) H
«Pa3BOj HOBHX HH<}}OpMa~HOHO-KOMJHHKa~HOHHX TeXHOnOrHja, KOpHIIIneibeM Harrpe,n:HHX
MaTeMaTH"<IKHX MeTO)J:a, Ca IIpHMeHaMa y Me)J:H~HHH , eHepreTH~H, TeneKOMYHHKa~HJaMa, e-yiipaBH
H 3aiiiTHTH Ha~HOHaJIHe 6aiiiTHHe» (rrpojeKaT H3 rrporpaMa I1HTerpanHHX I1HTep,n:HC~HIInHHapHHX
I1cTpa:>KHBaiha KOjH ce <}}HHaHcHpa o,n: CTpaHe MHHHCTapcTBa 3a HaJKy H TexHonoiiiKH pa3Boj PC y
rrepHo,n:y o,n: 01.01.2011. ,n:o 31.12.2014. ro,n:HHe, eB. 6poj rrpojeKTa: I1I1I1 44006, pJKOBOJJ:Mn~
rrpojeKm: ,[(p 3opaH OrihaHOBHn, MaTeMaTH"<IKH HHCTHTYT CprrcKe AKa,n:eMHje HaYKa H
yMeTHOCTH).
Pe~eH3eHTH

rrpo¢. ,n:p DJKaH ByKHn- I1oJborrpHBpe,n:HH <}}aKynTeT y 3eMYHY H ,n:p
AneKcaH,n:ap HHKOnHn- EneKTpOTeXHH"<IKH HHCTHTYT HHKona Teena a,n: Eeorpa,n:, o~eHHnH cy ,n:a
rrpe,n:no:>KeHO TeXHH"<IKO peiiieibe rrpe,n:cTaBJba Hay"<IHH pe3ynTaT KOjH rrope,n: CTpy"<IHe KOMIIOHeHTe
rrpy:>Ka OpHrHHaJIHH TeOpHjCKH H Hay-qHOHCTpa:>KHBa"<IKH )J:OIIpHHOC. Y TOM CMHCny pe~eH3eHTH cy
rrpe,n:n o:>KHnH CTpY"lJHOM Belly I1CTpa:>KHBa"<IKO-pa3BOjHor ~eHTpa «Alfatec» ,n:.o.o. HHrn ,n:a
IIpHXBaTH HaBe,n:eHH pe3ynTaT Hay"<IHOHCTpa:>KHBa"<IKOr pa,n:a KaO TeXHH"<IKO peiiieibe.

Ha ocHoBy II03llTllBHor MlliiiJbeiDa L(Ba peJJ,eH3eHTa-eKcrrepTa ll3 o6nacTrr TeXHwn<or
peiiieiDa CTpyniHO Bene je .n:oHeno OLI:IIYKY Kao y .n:rrcrro3rrTrrBy.
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