
Датум:   22.03.2017. год. 
 
 
Предмет: Мишљење о испуњености критеријума 

за признање техничког решења 
 

На основу достављеног материјала, у складу са одредбама Правилника о 
поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, који је донео Национални савет за научни и технолошки 
развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 38/2008) рецензент проф. др 
Јасмина Радосављевић оценила је да су испуњени услови за признање својства 
техничког решења следећем резултату научноистраживачког рада: 
 
Назив: Систем за детекцију физичких дефеката соларних панела (Пројекат са ев. бр. 
ТР33035: Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног 
ротирајућег фотонапонског система снаге 5 kW (руководилац пројекта: проф. др Драган 
Манчић)) 
 
Aутори: Драган Манчић, Аца Мицић, Биљана Ђорђевић, Зоран Петрушић, Игор Јовановић 
 
Категорија техничког решења: „Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован 
или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми“ - лабораторијски 
прототип (M85) 
 

 
Образложење 

 
 
Рецензент је утврди/ла да је предложено решење урађено за UNITED GREEN ENERGY 
d.o.o. из Ниша. 
 
Субјект који je решење прихватио и који га примењује је фирма UNITED GREEN ENERGY 
d.o.o. из Ниша. 
 
Предложено решење је урађено 2017. године. 
 
Резултати су верификовани на следећи начин, тј. од стране следећих тела: 

• Научно-наставног већа Електронског факултета; 
• Овлашћеног лица корисника резултата UNITED GREEN ENERGY d.o.o. из Ниша. 

 
Предложено решење се користи на следећи начин: Ово техничко решење представља један 
активни термовизијски систем за брзо и тачно детектовање дефеката у соларним ћелијама и 
модулима.  
 
За недеструктивно тестирање соларних ћелија примењен је мерни систем који је поред 
савремене термовизијске камере (чији избор диктира окружење у коме систем ради) 
заснован на употреби и додатних, регулисаних извора топлоте и одговарајуће програмске 
подршке. 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. 
 
Област на коју се техничко решење односи је Мехатроника. 
 
Проблем који се техничким решењем решава је следећи: Реализовани мерни систем, који је 
приказан у овом техничком решењу, представља оригинално решење, где су применом PC 
рачунара повећане могућности испитивања дефеката у различитим соларним ћелијама и 
панелима. 
 
Стање решености тог проблема у свету је следеће: Као примарни метод испитивања и 
тестирања дефеката у материјалима, последњих деценија се издваја метод недеструктивног 
тестирања. При томе, савремени термовизијски методи су данас постали основни методи 
недеструктивних тестирања који омогућавају откривање дефеката у материјалу, где се 
тестирање обавља на великој површини, у релативно кратком периоду, тако да су ова 
тестирања постала стандардна при испитивањима у високотехнолошким системима 
авиоиндустрије, аеронаутике, соларне технике и др. Присуство дефеката изазива нежељену 
промену излазних карактеристика соларних ћелија. Дефекти најчешће настају у процесу 
производње, а некада настају и у периоду експлоатације ћелија, као резултат старења или 
утицаја атмосферских услова. Услов за коришћење термовизијских метода, односно 
испитивање објеката у реалном времену, 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. 
 
Суштина техничког решења састоји се у реализацији ефикасног система за детекцију 
дефеката, који у основи задовољава све захтеве који се постављају пред савременим 
системима за детекцију дефеката. 
 
Карактеристике предложеног техничког решења огледају се у следећем: Пројектовани 
систем је јефтин, робустан и поуздан са малим бројем стандардних компоненти, а при томе 
и довољно квалитетан за примену, пре свега у малим предузећима, Код примењеног 
техничког решења највећи део проблема се своди на програмску реализацију која ради на 
великом броју стандардних PC рачунара и своди се на решавање проблема у оквиру 
специјалних класа примене. Техничко решење има и елементе вештачке интелигенције што 
се огледа у постајању аутокалибрације, аутоматског побољшања квалитета слике и 
минимизацији утицаја околине на мерења. Остварени резултати су презентовани на 
одговарајућим научним конференцијама. 

 
На основу свега наведеног рецензент је оценио/ла да резултат 

научноистраживачког рада под називом Систем за детекцију физичких 
дефеката соларних панела представља научни резултат који поред стручне 
компоненте пружа оригинални научноистраживачки допринос. 
 
          Рецензент: 

 
 

______________________________ 
             Проф. др Јасмина Радосављевић 
              редовни професор 
                  факултета Заштите на раду у Нишу 


