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За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:  
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Ко решење користи, тј. ко је прихватио –примењује решење 
Корисник овог резултата пројекта је фирма UNITED GREEN ENERGY d.o.o. из Ниша 
 
Година када је решење урађено: 2017. г. 
 
Како су резултати верификовани (од стране ког тела): 
Верификација резултата је извршена од стране: 
- Научно-наставног већа Електронског факултета; 
- Овлашћеног лица корисника резултата UNITED GREEN ENERGY d.o.o. из Ниша 
 
На који начин се резултати користе: 
Систем је инсталиран у фирми UNITED GREEN ENERGY d.o.o. из Ниша 
 
Област на коју се техничко решење односи:  
Мехатроника 

Проблем који се техничким решењем решава: 
Извршена је реализација једног активног термовизијског система за брзо и тачно 
детектовање дефеката у соларним ћелијама и модулима. Овим техничким решењем 
предложен је један метод испитивања соларних ћелија заснован на примени оригиналне 
експерименталне поставке реализоване применом IC лампе, покретне траке, термовизијске 
камере и рачунарског система за обраду података. Приказани принцип термографије, 
поступка за испитивање и добијени резултати показују да је ова метода индиректног 
испитивања веома корисна у процени и откривању оштећења са могућношћу праћења 
развоја оштећења. Због описаних предности испитивање термографијом је прихваћено и 
као метода за процену употребне подобности и за утврђивање постојања и локације 



дефеката у производима после одређеног експлоатационог периода. 
 
Стање решености тог проблема у свету: 
Контрола производа је значајна фаза серијске производње. Визуелна контрола, која је 
заступљена у великом делу наше индустрије, представља најгрубљи вид елиминације лоше 
произведених комада. Имајући у виду да је развој науке и технике узнапредовао и да су се 
захтеви у погледу прецизности повећали појавила се потреба за формирањем нових и 
прецизнијих начина контроле исправности производа. Последњих деценија се као примарни 
метод испитивања и тестирања дефеката у материјалима издваја метод 
недеструктивног тестирања. 
Термовизијски методи су бесконтактни мерни методи. Као такви постали су основни, 
неопходни контролни методи за већину фаза производње и експлоатације. Они омогућавају 
откривање дефеката у материјалу на великој површини у релативно кратком временском 
интервалу. Овај тип тестирања постао је стандардан при испитивањима у 
високотехнолошким системима авиоиндустрије и аеронаутике. Услов за коришћење 
термовизијских метода је постојање одговарајуће температурне разлике између објекта 
тестирања и његове околине. Термовизијски методи се на основу постојања додатног 
извора инфрацрвеног зрачења дефинишу као пасивни или активни методи испитивања. 
Пасивни методи омогућавају снимање површина материјала и структура чије се 
температуре значајно разликују од температуре амбијента, и не захтевају додатни извор 
инфрацрвеног зрачења. Примене пасивних метода су вишеструке, а најважније области где 
се они могу применити су контрола индустријских процеса, одржавање машина и 
постројења, мониторинг саобраћаја, откривање шумских пожара, примене у медицини, у 
биологији и агрокултури, детекцији гасова, у недеструктивним тестирањима електронских 
штампаних плоча, итд. 
Активни методи термовизијског испитивања захтевају коришћење додатних извора 
инфрацрвеног зрачења, како би се остварио одговарајући температурни контраст. На 
основу познавања параметара спољашње побуде, остварује се квантитативна процена 
температуре испитиваног објекта. 

Током 1980-тих година Vavilov и Taylor су разматрали термалне недеструктивне методе 
испитивања материјала (TNDT методе) и истакли њихову способност да пруже 
квантитативну информацију о скривеним недостацима у материјалу. Постоји неколико 
значајних термалних и спектралних својстава материјала које треба узети у обзир при 
испитивању компактности њихове структуре и детекцији евентуалног дефекта. Уколико 
чврст материјал поседује у својој структури дефект у виду шупљине, отвора или оштећења 
било каквог облика долази до промене густине материјала на том месту. Промена густине 
утиче на процес преноса топлоте и топлотну проводљивост материјала. Ове промене 
проузрокују површински температурни дисконтинуитет што је могуће регистровати 
термовизијском камером. Функционалана зависност наведених величина описана је 
једначином: 

 ρρα Ck ⋅=                      (1) 

где је: α - топлотна дифузија [m2/s2], k - топлотна кондукција [Wm-1K-1], ρ - специфична 
густина материјала [kg m-3], ρC - специфични топлотни капацитет [ 11 −− ⋅⋅ KkgJ ]. 

Топлотна отпорност e=[ 122
1 −− ⋅⋅⋅ KmsW ] је параметар који карактерише својства 

материјала и израчунава се: 
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ρρ Cke ⋅⋅=                 … (2) 

Материјали са нижим вредностима топлотног отпора ће се у процесу преноса топлоте 
више загрејати и имаће више температуре у односу на материјале са вишим вредностима 
топлотног отпора. Температурна промена дефинисана је: 



  teQT ⋅⋅=∆ π                 ... (3) 

где је: T∆  - температурни пораст површине (K), Q - доведена количина енергије (J), t  - 
време ( s ). 
Унутрашњи и површински дефекти материјала су у стању да лако пренесу топлоту због 
малих вредности топлотног отпора. Загревањем се у овим подручјима постиже већа 
температурна промена у односу на окружење. Последица овог ефекта је да ће дефекти на 
термовизијском снимку бити „топлије“ површине. Пораст температуре зависи од количине 
акумулиране енергије и термалних својстава материјала. Специјалном термовизијском 
камером могуће је регистровати топлотна зрачења са површине тела како би се утврдило 
његово стање и радне карактеристике. Уочавањем енергетских аномалија, тј. области са 
вишом или нижом температуром од очекиване, могуће је открити и дефинисати дефекте 
који се могу јавити у току производног процеса. Термовизија је метода превентивног 
одржавања која се успешно може применити за надзор и дијагностику стања индустријске 
опреме, постројења, система и производа. Термовизијске камере новије генерације имају 
повећану резолуцију и осетљивост у односу на претходне, па је и детекција аномалија 
прецизнија. За приказ и анализу термалних слика у боји примењују се персонални рачунари. 
На монитору се слике формирају комбинацијом три основне боје: црвене, зелене и плаве. 
Свака од тих боја појединачно може бити приказана у 256 нивоа сјајности, тако да се 
комбиновањем постиже укупно 16777216 различитих боја. Термограм може приказати 
највише 65536 различитих температура, што значи да је коришћењем комбинација нијанси 
три основне боје могуће адекватно приказати термограм (једна температура = једна боја). 
Данас је у употреби десетак палета боја за приказ термограма на рачунару и свака од њих 
је развијена за тачно одређену намену. Не постоји једна универзална палета која се може 
примењивати за све термограме. Најчешће се срећу палете које су направљене тако да 
вишу температуру представља светлија боја. 
Релативна спектрална карактеристика великог броја топлотних извора може се 
апроксимирати спектралном карактеристиком црног тела загрејаног до одређене 
температуре. Када се загреје, црно тело емитује радијације чији спектар зависи само од 
температуре зрачења. Max Plank је показао да ову зависност одређује једначина: 
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1 −⋅= − TC

e eCM λ
λ λ                ... (4) 

где је T температура, C1 i C2 су константе. Ако се за разне температуре израчунају 
координате одговарајуће боје светлости добиће се крива у стандардном дијаграму боја. Ове 
боје су приближне бојама које зрачи челик при загревању и топљењу и могу се формирати 
применом формуле (4). 
 
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама, 
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже: 

Блок шема реализованог рачунарски управљаног термовизијског мерног система приказанa 
је на слици 1.  

 
Слика 1. Блок шема реализованог рачунарски управљаног термовизијског мерног система 

Компарација добијених резултата дводимензионалним филтрирањем термограма 
испитиваног узорка са референтним вредностима, применом исте филтарске матрице 



којом је обављено филтрирање референтног модела, указују на егзистенцију дефекта 
материјала, чији је тродимензионални приказ дат на слици 2а. На слици 2б приказана је 
дистрибуција температурних промена у x-z равни, а на слици 2в дистрибуција ових промена 
у y-z равни. Детаљан технички опис система дат је у Прилогу. 

 
          a)                                          b)                                          в) 
Слика 2. Резултати кomparacijе dobijenih rezultata дvodimenzionalnim filtriranjem termograma 

испитиваног узорка sa referentnim 
 
Како је решење реализовано и где се примењује, односно које су могућности примене: 
Примењени метод припада групи активних, недеструктивних метода јер је неопходан 
додатни извор енергије како би се обезбедила потребна температурна разлика објекта и 
околине. У ту сврху примењена је IC лампа. Она узорцима обезбеђује потребну количину 
топлоте како би се термовизијском камером могло обавити њихово снимање. Поступак 
испитивања може се поделити у две фазе: снимање термограма и анализа термограма. 
Топлота коју тело зрачи пролази кроз атмосферу, кроз објектив камере и стиже до 
детектора. Детектор трансформише примљени сигнал у електрични. Трансформисани 
сигнал се преноси до рачунарског система и приказује на монитору у виду слике у колору – 
термограма. Камера региструје истовремено зрачење са површине објекта и зрачење 
атмосфере. Како је за испитивање битна је само енергија емитована од објекта неопходно 
је обавити компензацију атмосферског утицаја. Компензација се остварује помоћу 
корекционих параметара којима се обухвата: растојање између објекта и камере (веће 
растојање проузрокује већу атмосферску абсорпцију и већи пад интензитета зрачења), 
релативна влажност околине (већи проценат влажности доводи до већег пада 
интензитета зрачења), температура околине (са порастом температуре околине повећава 
се атмосферско зрачење). 
Дисконтинуитет термограма уочава се поређењем са референтним термограмом. У ту 
сврху обављено је снимање узорка без дефекта и извршена анализа његовог термограма. 
Претпоставља се да је структура узорка хомогена. Неравномерна диструибуција топлоте 
последица је храпавости површине и кретања објекта на траци. За анализу термограма  
примењен је софтверски пакет Matlab у коме је обављено филтрирање и дефинисање 
разлике екстремних вредности интензитета у оквиру филтарског кернела. Филтарски 
кернели су својом величином прилагођени димензијама слике. Процес филтрирања 
реализован је у правцу x-осе, y-осе и у оба правца истовремено. Ниске резултујуће вредности 
указују на хомогеност структуре. Анализом остварених резултата одређена је њихова 
максимална вредност и усвојена за референтни параметар. Испитивани и референтни 
узорци изложени су истим радним условима. Након снимања неиспитаног објекта обавља се 
анализа његовог термограма. Поређењем добијених резултата са референтним 
параметрима може се установити постојање дефекта. 

         Подносилац пријаве 
         
              ________________________ 

    др Драган Манчић, ред. проф. 
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Opis tehničkog rešenja - laboratorijskog prototipa 
 

 



Sistem za detekciju fizičkih defekata solarnih panela 
 
Uvod 
 

Kontrola proizvoda je značajna faza serijske proizvodnje. Vizuelna kontrola, koja je zastupljena u 
velikom delu naše industrije, predstavlja najgrublji vid eliminacije loše proizvedenih komada. 
Imajući u vidu da je razvoj nauke i tehnike uznapredovao i da su se zahtevi u pogledu preciznosti 
povećali pojavila se potreba za formiranjem novih i preciznijih načina kontrole ispravnosti 
proizvoda. Poslednjih decenija se kao primarni metod ispitivanja i testiranja defekata u materijalima 
izdvaja metod nedestruktivnog testiranja. 
Termovizijski metodi su nedestruktivni, beskontaktni merni metodi. Kao takvi postali su osnovni, 
neophodni kontrolni metodi za većinu faza proizvodnje i eksploatacije. Oni omogućavaju otkrivanje 
defekata u materijalu na velikoj površini u relativno kratkom vremenskom intervalu. Ovaj tip 
testiranja postao је standardan pri ispitivanjima u visokotehnološkim sistemima avioindustrije i 
aeronautike. Uslov za korišćenje termovizijskih metoda je postojanje odgovarajuće temperaturne 
razlike između objekta testiranja i njegove okoline. Termovizijski metodi se na osnovu postojanja 
dodatnog izvora infracrvenog zračenja definišu kao pasivni ili aktivni metodi ispitivanja. 
Pasivni metodi omogućavaju snimanje površina materijala i struktura čije se temperature značajno 
razlikuju od temperature ambijenta, i ne zahtevaju dodatni izvor infracrvenog zračenja. Primene 
pasivnih metoda su višestruke, a najvažnije oblasti gde se oni mogu primeniti su kontrola 
industrijskih procesa, održavanje mašina i postrojenja, monitoring saobraćaja, otkrivanje šumskih 
požara, primene u medicini, u biologiji i agrokulturi, detekciji gasova, u nedestruktivnim 
testiranjima elektronskih štampanih ploča, itd. 
Aktivni metodi termovizijskog ispitivanja zahtevaju korišćenje dodatnih izvora infracrvenog 
zračenja, kako bi se ostvario odgovarajući temperaturni kontrast. Na osnovu poznavanja parametara 
spoljašnje pobude, ostvaruje se kvantitativna procena temperature ispitivanog objekta. Ovo tehničko 
rešenje predstavlja realizaciju jednog mernog sistema za termovizijsko ispitivanje solarnih ćelija i 
modula tokom perioda njihove eksploatacije, koji pripada metodima aktivne termovizije. 
U realizovanom sistemu primenjen je termovizijski sistem u kombinaciji sa personalnim računarom. 
Istraživenje je obavljeno u cilju dijagnostike stanja proizvoda koji u svom sastavu sadrži staklenu 
površinu. Tipični nedostaci strukture stakla javljaju se u vidu mehura ili mehurića, kapi, pene, 
defekta u obliku kamena, vlakana ili pruga (slika 1). 
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Slika 1. Tipični defekti staklenih ploča 
U unutrašnjosti proizvoda mogu se detektovati strani objekti, prljavština ili uočiti diskontinuitet 
gustine kao posledica poremećaja proizvodnog procesa. Spoljašnji defekti javljaju se u vidu fizičkih 
oštećenja različitih oblika. 
Primenjeni metod pripada grupi aktivnih metoda jer je neophodan dodatni izvor energije kako bi se 
obezbedila potrebna temperaturna razlika objekta i okoline. U tu svrhu primenjena je IC lampa. Ona 
uzorcima obezbeđuje potrebnu količinu toplote kako bi se termovizijskom kamerom moglo obaviti 
njihovo snimanje. Postupak snimanja objekta i formiranja termograma šematski je prikazan na slici 
2. 
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Slika 2. Blok šema procesa termografskog snimanja. 

 

Postupak ispitivanja može se podeliti u dve faze: snimanje termograma i analiza termograma. 
Toplota koju telo zrači prolazi kroz atmosferu, kroz objektiv kamere i stiže do detektora. Detektor 
transformiše primljeni signal u električni. Transformisani signal se prenosi do računarskog sistema i 
prikazuje na monitoru u vidu slike u koloru – termograma. Kamera registruje istovremeno zračenje 
sa površine objekta i zračenje atmosfere. Kako je za ispitivanje bitna samo energija emitovana od 
objekta neophodno je obaviti kompenzaciju atmosferskog uticaja. Pri prolasku kroz atmosferu 
dolazi do smanjenje intenziteta infracrvenog zračenja zbog absorpcije od strane čestica iz vazduha. 
Kompenzacija se ostvaruje pomoću korekcionih parametara kojima se obuhvata: 

• rastojanje između objekta i kamere, veće rastojanje prouzrokuje veću atmosfersku absorpciju i 
veći pad intenziteta zračenja, 

• relativna vlažnost okoline, veći procenat vlažnosti dovodi do većeg pada intenziteta zračenja, 

• temperatura okoline, sa porastom temperature okoline povećava se atmosfersko zračenje. 
U cilju minimizacije atmosferskih uticaja eksperiment je izvršen u laboratorijskim uslovima. 
Diskontinuitet termograma uočava se poređenjem sa referentnim termogramom. U tu svrhu 
obavljeno je snimanje uzorka bez defekta i izvršena analiza njegovog termograma. Pretpostavlja se 
da je struktura uzorka homogena. Neravnomerna distruibucija toplote posledica je hrapavosti 
površine i kretanja objekta na traci. Za analizu termograma primenjen je softverski paket Matlab. 
Primenom rangefilt funkcije obavljeno je filtriranje i definisane razlike ekstremnih vrednosti 
intenziteta u okviru filtarskog kernela. Filtarski kerneli su svojom veličinom prilagođeni 
dimenzijama slike. Proces filtriranja realizovan je u pravcu x-ose, y-ose i u oba pravca istovremeno. 
Niske rezultujuće vrednosti ukazuju na homogenost strukture. Analizom ostvarenih rezultata 
određena je njihova maksimalna vrednost i usvojena za referentni parametar. Ispitivani i referentni 
uzorci izloženi su istim radnim uslovima. Nakon snimanja neispitanog objekta obavlja se analiza 
njegovog termograma. Poređenjem dobijenih rezultata sa referentnim parametrima može se 
ustanoviti postojanje defekta. 
Predloženi sistem (slika 3) sastoji se od IC lampe, uzorka na pokretnoj traci, termovizijske kamere i 
računarskog sistema za obradu podataka.  

 

Slika 3. Računarski upravljan termovizijski sistem 
Položaj IC lampe i termovizijske kamere određen je tako da se područja njihovih dejstava ne 
preklapaju. Kretanje pokretne trake prouzrokuje neravnomerno zagrevanje uzorka. Kada prednji 
kraj uzorka izađe van domena dejstva IC lampe, zadnji kraj je još uvek pod njenim toplotnim 
uticajem. Kada se uzorak nađe u položaju da je kompletnom svojom dužinom u području snimanja 
termovizijskom kamerom, prednji kraj koji je ranije napustio područje zagrevanja je na nižoj 



temperaturi nego njegov zadnji kraj. Kod uzoraka većih dimenzija ova temperaturna razlika se ne 
može zanemariti i mora se uzeti u obzir. Kod komada manjih dimenzija razlika u temperaturi toplog 
i hladnog kraja je zanemarljivo mala. 
Nakon snimanja signal se od termovizijske kamere vodi do računarskog sistema, transformiše na 
pogodan način i snimak prikazuje na monitoru. Analiza termograma obavljena je primenom 
programskog paketa Matlab-a i sastoji se iz sledećih koraka: 
• Unos slike nezagrejanog uzorka bez oštećenja i defekta u stanju mirovanja. 
• Pretprocesiranje i prilagođavanje slike zahtevima primenjenih filtara. 
• Filtriranje. 
• Analiza temperaturnih dilatacija. 
• Procena parametara nezagrejanog uzorka u stanju mirovanja. 
• Unos slike zagrejanog i pokretnog uzorka bez ostećenja i defekta – referentni uzorak. 
• Pretprocesiranje i prilagođavanje slike zahtevima primenjenih filtara. 
• Filtriranje. 
• Analiza temperaturnih dilatacija. 
• Procena parametara (maksimalna vrednost) referentnog uzorka na pokretnoj traci. 
• Unos slike ispitivanog objekta – slika je u boji i bmp formatu. 
• Pretprocesiranje učitane slike podrazumeva konverziju zapisa u odgovarajući format. Slika u boji 

se konvertuje u intenzitetsku (gray) sliku 8-bit – nog zapisa (uint8). 
• Analiza parametara slike – veličina slike u pikselima (mxn). 
• Formiranje filtarske matrice h neophodne za analizu i proces filtriranja kojom se definiše lokalno 

okruženje piksela. 
• Lokalno filtriranje nad prethodno definisanim okruženjem. Proces filtriranja odvija se slično 

konvoluciji. Filtarski kernel translatorno se pomera po slici. Početni položaj filtarske matrice je 
gornji levi ugao, a proces se završava kada se matrica fitriranja nađe u donjem desnom uglu. U 
poređenju sa konvolucijom, matematička operacija koja se izvodi nad obuhvaćenim pikselima je 
jednostavnija i zahteva menje vremena za realizaciju, pa se proces filtriranja odvija brže. 
Lokalno filtriranje je ostvareno primenom rangefilt funkcije kojom se izračunava apsolutna 
razlika maksimalne i minimalne vrednosti intenziteta piksela kernela h. Izračunata razlika 
usvojena je kao kriterijum ispitivanja homogenosti površinske teksture. Ukoliko je razlika 
intenziteta jednaka nuli ili je zanemarljivo mala, analizirano okruženje se može smatrati 
homogenim. U suprotnom slučaju, kada rezultati ukazuju na značajnu razliku intenziteta piksela, 
površina se ne može smatrati homogenom, što je posledica postojanja defekta. Rezultat primene 
funkcije rangefilt na ulaznu sliku je formiranje matrice J koja je sačinjena od izračunatih razlika 
intenziteta lokalnog okruženja. Eksperimentom su realizovana filtriranja u dva međusobno 
upravna pravca. 

• Prvo filtriranje ostvareno je u pravcu x-ose primenom matrice 1h  dimenzija hm13× . Veličina 
m1h određena je iz uslova podudaranja centra filtarske matrice sa početnim (1,1) i krajnjim 
pikselom (m,n). Primenjena matrica je: 
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• Ostvareni rezultati formiraju matricu J1. 
• Drugo filtriranje ostvareno je u pravcu y-ose primenom matrice 2h  dimenzija ( )31 ×hn  

definisane jednačinom: 
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• Treće filtriranje je realizovano u oba pravca istovremeno primenom matrice 3h . Dimenzije ove 
matrice su ( )33× . 

• Određivanje veličine i položaja globalnog maksimuma realizovano je primenom max funkcije 
programskog paketa Matlab. Funkcija analizira svaku kolonu ponaosob i detektuje maksimalne 
vrednosti svake kolone. Kao rezultat dobija se red sastavljen od lokalnih maksimuma svih 
kolona. Primenom iste funkcije na dobijeni red nalazi se globalni maksimum. Definisanje 
kolone, reda i veličine globalnog maksimuma ostvareno je primenom funkcija: 

 [ ] [ ]( )( )1 ,  ,Jmaxmaxcol,J max =   (3) 
 [ ] [ ]( )( )2 ,  ,Jmaxmaxrow,J max =   (4) 

Analiza termovizijskih slika omogućava kontinualno posmatranje temperaturnih promena površine. 
Sve termograme i rezultate merenja nije moguće predstaviti, pa su ovde prezentovani samo 
karakteristični primeri. Slika 4a prikazuje uzorak bez defekta u stanju mirovanja. Temperaturna 
distribucija prikazana je na slici 4b. Zapaža se relativno ravnomerna raspodela, što je posledica 
homogenosti strukture. Odstupanja koja se uočavaju posledica su hrapavosti površine. Slike 4c i 4d 
predstavljaju grafički prikaz svih temeraturnih promena u pravcima x-ose i y-ose. Razlika 
ekstremnih vrednosti je u vrlo malom opsegu. 

                                     
a)       b) 

   
 c)  d) 

Slika 4. Distribucija temperature referentnog modela u stanju mirovanja 
Slika 5a prikazuje temperaturni raspored uzorka na pokretnoj traci. Tamnija površina odgovara 
nižoj, a svetlija višoj temperaturi. Trodimenzionalni prikaz temperaturne distribucije dat je na slici 
4b, a raspodela duž x-ose na slici 4c. Poređenjem sa prethodno ostvarenim rezultatima uočavaju se 
promene u distribuciji toplote. Temperaturna razlika na krajevima objekta je u pravcu kretanja 
pokretne trake. Oscilacije u temperaturnim vrednostima posledica su hrapavosti površine i procesa 
kretanja. Temperaturna raspodela u pravcu upravnom na pravac kretanja je približno konstantna. 
Za procenu parametara referentnog modela obavljeno je filtriranje u dva međusobno upravna 
pravca. Primenjeni koordinatni sistem usklađen je sa uslovima eksperimenta. Pravac kretanja 
uzoraka na pokretnoj traci je pravac x-ose. Trodimenzionalni prikaz rezultata ostvarenih filtriranjem 
u pravcu x-ose je na slici 6a. Filtarska matrica je formirana tako da registruje samo promene duž x-
ose. Detekcija defekta u pravcu y-ose ovim filterom nije ostvarljiva. Na slici 6b prikazane su 
promene temperaturnih razlika u x-z ravni. U y-pravcu vrednosti ovih promena su konstantne. 



              
 a) b) c) 

Slika 5. Distribucija temperature referentnog modela u procesu kretanja 

        

 a) b) 
Slika 6. Filtriranje termograma referentnog modela u pravcu x-ose  

Prepoznavanje defekata u pravcu y-ose ostvareno je istim postupkom, ali u pravcu upravnom na 
prethodni. Trodimenzionalni prikaz ostvarenih rezultata filtriranjem u y-pravcu dat je na slici 7a, a 
temperaturne promene u y-z ravni na slici 7b. Detekcija defekta u pravcu x-ose ovim filterom nije 
ostvarljiva. U x-pravcu vrednosti ovih promena su konstantne. 

     

 a) b) 
Slika 7. Filtriranje termograma referentnog modela u pravcu y-ose  

Pouzdanu detekciju defekta, bez obzira na njegov oblik i veličinu, moguće je realizovati 
istovremenim filtriranjem u dva međusobno upravna pravca. Najprecizniji rezultati ostvareni su 
primenom filtarske matrice dimenzija 3x3. Trodimenzionalni prikaz rezultata ovog filtriranja dat je 
na slici 8a. Na slici 8b data distribucija temperaturnih promena u x-z ravni, a na slici 8c distribucija 
ovih promena u y-z ravni. 

       
 a) b)        c) 

Slika 8. Dvodimenzionalno filtriranje termograma referentnog modela 
Očigledna je promena brojnih vrednosti rezultata dvodimenzionalnog filtriranja u zavisnosti od 
trenutnog položaja filtarske matrice. Ova promena posledica je hrapavosti površine referentnog 



uzorka. Kriterijum u procesu detekcije defekta je maksimalna vrednost temperaturnog odstupanja. 
Ova vrednost smatra se graničnom vrednošću. Analizom termograma neispitanog objekta i 
poređenjem njegovih parametara sa usvojenom graničnom vrednošću može se dobiti podatak o 
postojanju defekata na objektu. Ukoliko su temperaturna odstupanja u nekim tačkama veća od 
granične vrednosti znači da je distribucija toplote na tim mestima značajno povećana. 
Diskontinuitet toplotne distibucije direktna je posledica egzistencije defekta. Slika 9a prikazuje 
uzorak sa defektom u procesu kretanja. Temperaturna distribucija prikazana je na slici 9b. Zapaža 
se značajno odstupanje u određenom domenu, što je posledica defekta u strukturi. Slike 9c i 9d daju 
grafički prikaz svih temeraturnih promena u pravcima x-ose i y-ose.  

          
 a) b) c) d) 

Slika 9. Temperaturna distribucija ispitivanog objekta 
Trodimenzionalni prikaz rezultata filtriranja termograma ispitivanog objekta u pravcu kretanja 
pokretne trake (x-osa) dat je na slici 10a, a raspodela temperaturnih razlika u ravni x-z na slici 10b. 
Poređenjem sa rezultatima dobijenim analizom termograma referentnog modela može se uočiti 
značajno odstupanje od granične vrednosti na nekoliko pozicija. Ovo ukazuje na egzistenciju 
defekta ispitivanog objekta u pravcu y-ose.  

     
 a) b) 

Slika 10. Filtriranje termograma ispitivanog uzorka u pravcu x-ose 
Filtriranjem istog termograma u pravcu upravnom na prvobitni dobijaju se rezultati koji ukazuju na 
postojanje defekta u pravcu x-ose. Rezultati su u trodimenzionalnom prikazu dati na slici 11a, a 
raspodela temperaturnih razlika u ravni y-z na slici 11b. 

 

                    
 a) b) 

Slika 11. Filtriranje termograma ispitivanog uzorka u pravcu y-ose 



Dvodimenzionalnim filtriranjem termograma u x-y ravni detektuju se defekti u oba pravca. 
Komparacija dobijenih rezultata sa referentnim vrednostima omogućena je primenom iste filtarske 
matrice kojom je obavljeno filtriranje referentnog modela. Rezultati analize ukazuju na egzistenciju 
defekta materijala. Trodimenzionalni prikaz dobijenih rezultata dat je na slici 12a. Na slici 12b 
prikazana je distribucija temperaturnih promena u x-z ravni, a na slici 12c distribucija ovih promena 
u y-z ravni. Primenom odgovarajućih algoritama određena je pozicija najvećeg detektovanog 
defekta na ispitivanom komadu. Brojne vrednosti ekstrema i njihovih pozicija prikazane su u tabeli 
1. 

  
 a) b) c) 

Slika 12. Dvodimenzionalno filtriranje termograma ispitivanog uzorka 
 

 
objekat bez defekta u 

stanju mirovanja 
pokretni objekat bez 

defekta 
pokretni objekat sa 

defektom 
maksimalna 
temperaturna

razlika 
0.0510 0.0510 0.5647 

rowmax (pix) 128 128 275 
colmax (pix) 99 99 150 
minimalna 

temperaturna
razlika 

0 0 0 

rowmin (pix) 1 1 1 
colmin (pix) 1 1 1 

Tabela 1. Brojne vrednosti ekstrema i njihovih pozicija na termogramu ispitivanog uzorka 
Prikazani princip termografije, postupak za ispitivanje i dobijeni rezultati pokazuju da je ova 
metoda indirektnog ispitivanja veoma korisna u proceni i otkrivanju oštećenja sa mogućnošću 
praćenja razvoja oštećenja. Zbog opisanih prednosti ispitivanje termografijom je prihvaćeno i kao 
metoda za procenu upotrebne podobnosti. Utvrđivanje postojanja i lokacije defekata u proizvodima 
posle određenog eksploatacionog perioda, predmet je mnogih eksperimentalnih istraživanja. Postoji 
više različitih dijagnostičkih metoda zasnovanih na primeni termovizijskih sistema. Prisustvo 
defekata izaziva neželjenu promenu karakteristika proizvoda. Defekti najčešće nastaju u procesu 
proizvodnje ili u periodu eksploatacije. Realizovani sistem predstavlja originalno rešenje kojim su 
povećane mogućnosti ispitivanja i kontrole kvaliteta proizvoda u eksploataciji. 
Na osnovu prezentovanih rezultata moguće je realizovati povećanje efikasnosti i proširenje 
osnovnih mogućnosti primene termovizijskog sistema, jer su stvoreni uslovi za beskontaktnu 
detekciju defekta ili prisustvo stranih tela u strukturi proizvoda. 


