
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 
Амелија Ђорђевић 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 утврдиo/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: Овим техничким решењем предложен је 
један систем за испитивање соларних ћелија заснован на примени активних термовизијских 
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. У реализованом систему примењен је термовизијски систем у 
комбинацији са персоналним рачунаром. Истраживaње је обављено у циљу дијагностике 
стања производа који у свом саставу садржи стаклену површину. Типични недостаци 
структуре стакла јављају се у виду мехура или мехурића, капи, пене, дефекта у облику 
камена, влакана или пруга. Термички прелази на конкретним фотонапонским соларним 
ћелијама и модулима детектовани су помоћу термовизијске камере визуализацијом 
простирања термичких фронтова на њиховој површини. 
 



За анализу термограма примењен је софтверски пакет Matlab. Применом rangefilt функције 
обављено је филтрирање и дефинисане разлике екстремних вредности интензитета у оквиру 
филтарског кернела. Предложени начин за детекцију дефеката задовољава све захтеве који 
се постављају пред савременим аутоматизованим системима за детекцију дефеката. 
 
Област на коју се техничко решење односи је Мехатроника. 
 
Проблем који се техничким решењем решава је следећи: Истраживања садржана у овом 
техничком решењу омогућила су повећање ефикасности разматраних система 
недеструктивног тестирања соларних ћелија. Резултатима оствареним у овом техничком 
решењу омогућено је бесконтактно одређивање температуре соларних ћелија на нов начин, 
применом новог, квалитетног метода који омогућава контролу одабраних мерних 
параметара, радних услова и стања система у реалном времену. 
 
Стање решености тог проблема у свету је следеће: Термовизијски методи, као савремени 
бесконтактни мерни методи, постали су основни, неопходни контролни методи током 
већине фаза производње и експлоатације соларних ћелија. 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. Активни методи термовизијског испитивања 
захтевају коришћење додатних извора инфрацрвеног зрачења, како би се остварио 
одговарајући температурни контраст. Због великог броја начина на који се примењује 
спољашња термичка побуда, развијене су следеће методе активне термовизије: импулсна 
термовизија, метод загревања корак по корак, lock-in термовизија и вибротермовизија. 
 
Суштина техничког решења састоји се у реализaцији 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: 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. Оваквим тестовима се на термовизијским сликама 
добијају такви термограми који, након низа одговарајућих филтрирања омогућавају 
поуздано детектовање свих микродефеката присутних у структури материјала. Употреба 
термовизијске камере као дела система за бесконтактно мерење температуре на овакав 
начин, омогућава да се у стандардним лабораторијским условима изврше различита мерења 
и испитивања на соларним ћелијама, при чему се елиминише коришћење скупих и 
ускоспецијализованих термовизијских система. Реализовани систем представља оригинално 
решење којим су повећане могућности контроле квалитета производа у експлоатацији. 
 

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 Амелија Ђорђевић 
               ванредни професор 
                  факултета Заштите на раду у Нишу 


