
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан Факултета техничких наука у Новом Саду 

Датум именовања комисије:  28. 11. 2019. 

Састав комисије:  

1. др Драган Пејић ванредни 

професор 

Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Митар Симић доцент Општа електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет у Бањој Луци члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Саша Ћирковић научни сарадник физика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Институт за физику  Београду  члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Весна Спасић - Јокић редовни 

професор 

Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Марјан Урекар доцент Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

  

6. др Платон Совиљ ванредни 

професор 

Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Славица, Славко, Гајић   

2. Датум рођења:   07.10.1986. Место и држава рођења: Мркоњић Град, СФРЈ 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Бањој Луци   

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроника и телекомуникације 

звање: Дипломирани инжењер електротехнике 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроника и телекомуникације 

звање: Магистар електронике и телекомуникација 

научна област: Сигнали и ссистеми 

наслов завршног рада: Фузија мултиспектралих и мултифокусираних слика 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

  

2005. 2009. 8.61 

2010. 

  

2012. 10,00 

2012. 

120 9.71 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
S. Gajić, S. Ćirković, J. L. Ristić-Đurović, D. Đorđević, V. Spasić-Jokić, 

„Exposure system with homogeneous static and ELF magnetic field in experimental 

volume,“ RAD2016, Niš, maj 2016.  

М33 

кратак опис садржине:  

У овом раду описана је примена соленоида као система који се користи за експозицију ткива 

хомогеним пољем статичког магнета екстремно ниских фреквенција у оквиру 

биомедицинских експеримената. Предложена су два нова дизајна соленоида која обезбеђују 

бољу хомогенизацију поља унутар целе експерименталне запремине, те су иста у оквиру 

симулационог софтвера поређена са стандардним решењима.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

J. L. Ristić-Djurović, S. S. Gajić, A. Ţ. Ilić, N. Romčević, D. M. Djordjevich, S. R. 

De Luka, A. M. Trbovich, V. Spasić Jokić, S. Ćirković, „Desing and Optimization 

of electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF 

Electromagnetic Fields,“ IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol 65, No. 6,June 

2018  

М21а 

кратак опис садржине:  

У раду је дат прeдлoг нoвoг дизајна соленоида који обезбеђује скалабилно, релативно јако, 

слабопромеnљиво поље унутар целе експерименталне запремине која је довољно велика како 

за in vivo тако и за in vitro биомедицинске експерименте. Извршена је метролошка анализа 

предложеног решења, аналитички, нумерички, а затим и реализација прототипа. 

Оптимизованом геометријом соленоида постигнуте су максималне перформансе, те 

минимална потрошња енергије. Предложено решење се може скалирати у складу са 

захтеваном величином експерименталне запремине, те максималном вредношћу магнетске 

индукције којом се ткиво третира. Показано је да предложени метод модификације дизајна 

соленоида смањује варијацију поља у посматраној запремини.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НE        ДЕЛИМИЧНО  

 

бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

M. Simic, R. Gillanders, A. Avramovic, S. Gajic, V. Jovanovic, V. Stojnic, V. 

Risojevic, J. Glackin, G. Turnbull, J. Filipi, N. Kezic, M. Muštra, Z. Babic, 

„Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives 

Detection“, International Conference on Medical and Biological Engineering, 

CMBEBIH 2019, 2019.  

М63 

кратак опис садржине:  

У овом раду је предложен нови дизајн и реализација електронског система за праћење 

активности пчела на лету кошнице током тренирања и коришћења пчела за откривање 

експлозива. Поред тога, систем је дизајниран да уједно прати и температуру ваздуха и 

релативну влажност. Добијени резултати у многоме олакшавају планирање даљих 

тестирања са пчелама, јер се може одредити оптималан период дана и параметри животне 

средине када су пчеле најактивније.   

рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

file:///C:/Users/Nemanja/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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4. 

S. Gajic, V. Risojevic, V. Jovanovic, M. Simic, A. Avramovic, V. Stojnic, T. 

Radisic, D. Petrec, J. Filipi, N. Kezic, M. Mustra, Z. Babic „Activemethod of 

honeybees’ localization for legacy landmines detection“, The 16th International 

Symposium "Mine Action 2019", 2019 

М63 

кратак опис садржине:  

У овом раду описана је активна метода за праћење активности пчела тренираних да 

проналазе експлозив. Применом дрона и камере високе резолуције генеришу се видео записи 

изнад минског поља, те се уз помоћ алгоритама за праћење малих објеката детектује 

кретање пчела изнад тестног подручја. Као крајњи резултат, добија се мапа кретања пчела 

изнад минског поља, а места њиховог накупљања представљају потенцијално детектоване 

мине.  

рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

A. Avramović, V. Jovanović, R. Pilipović, V. Stojnić, V. Risojević, S. Gajić, M. 

Simić, I. Ševo, M. Muštra, Z. Babić, J. Filipi, „Automatic monitoring of honeybees’ 

activity outside of the hive from HD video“, 14th Symposium on Neural Networks 

and Applications (NEUREL), 2018.  

М63 

кратак опис садржине: 

Рад описује методу за аутоматско праћење активности пчела изван кошнице. Алгоритам је 

базиран на праћењу малих објеката на UHV видеу, тј. њиховом детекцијом на сегментима 

стабилизованог видеа. Описом свих примењених корака анализе, од предпроцесирања, преко 

сегментације, те пострпоцесирања видео сегмената долази се до heat мапе која директно 

говори о кретању пчела у посматраном подручју.   

рад припада проблематици докторске дисертације:    ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 
S. Savić, "Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranog na 

DWT,'' Infoteh, Jahorina, BIH, mart 2014, pp 689-692. 
М63 

кратак опис садржине:  

У раду је применом метролошке анализе извршена је објективна оцена раније предложених 

метода за фузију мултифокусираних слика које су базиране на DWT. Анализа је вршена са 

аспекта примене различитих параметара фузије која се користи, док су експериментална 

поређења вршена на властитој бази мултифокусираних слика.  

рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

S. Savić, D. Kosić, V. Risojević, S. Vuković, "An Implementation of Phase 

Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting," The Second International 

Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS2013, Novi Sad, 

November 2013, pp 108-111. 

 

М63 

кратак опис садржине:  

У рaду је описана имплементација фазног вокодера у реалном времену на ADSP-21489 EZ KIT 

Lite плочици . У сврху објективне евалуације постигнутх резултата користио се научни 

софверски пакет „Praat“, док је субјективна оцена квалитета постигнутих перформанси 

евалуирана од стране крајњег корисника. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 
S. Savić, "Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranih na 

EMD,''  Infoteh, Jahorina, BIH, mart2013, pp 919-922. (Objective Analisys of 

EMD Based Multifocus Image Fusion Methods'') 

М63 

кратак опис садржине:  

У раду су описане недавно предложене методе за фузију мултифокусираних слика базираних 

на Емпиријској, временско-фреквенцијској декомпозицији слика (EMD). Исто тако, дате су и 

најзначајније мере за оцену добре фокусираности слика. Истакнуте су предности појединих 

алгоритама, а сва тестирања су вршена на властитој бази слика.  

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9. 
S. Savić, V. Risojević, "Metod za automatsko određivanje statusa estrogenskih i 

progesteronskih receptora,'' INFOTEH, Jahorina, BIH, mart 2011. (''A Method for 

Automatic Estimation of Estrogen and Progesterone Receptor Status'') 

М63 

кратак опис садржине:  

У раду је дат алгоритам за процену статуса естрогенских и прогестеронских рецептора 

одређивањемм пропорције и интензитета бојења позитивно обојених туморских ћелија на 

имунохистолошкој слици неопластичног ткива. Предложена је адаптација алгоритма за 

сегментацију колор-слика за наведене примене, а постигнути резултати поређени су са оним 

добијеним од стране лекара. 

рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10. 

S. Savić, "Fuzija multifokusiranih slika primjenom empirijske vremensko-

frekvencijske dekompozicije signala,'' Zbornik radova 55. konferencijezaETRAN, 

Banja Vrućica, Teslić, BIH, jun2011. ("Multifocus Image Fusion Based on 

Empirical Mode Decomposition", Proc. 55thETRANConference, Banja Vrućica, 

Teslić, BIH, 2011.), EK3.3-1-4 

М63 

кратак опис садржине:  

У раду је комплексна временско-фреквенцијска декомпозиција синала послужила за 

реализацију новог аутоматског метода за фузију мултифокусираних слика у слику са пуним 

фокусом. Успешност новог метода тестирана је на стандардним тестним сликама, а исти 

је поређен са актуелним методама за фузију мултифокусираних слика које користе 

комплексну EMD. 

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11. 

A. Avramović, S. Savić, ''Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka,'' 

Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, jun2010. 

("Lossless Predictive Medical Image Compression", Proc. 54thETRAN Conference, 

Donji Milanovac, Serbia, 2010.) 

М63 

кратак опис садржине:  

У овом раду представљен је алгоритам за предикцију заснован на детекцији ивица и 

естимацији локалног градијента. Такође, представљено је и анализирано компромисно 

решење које користи предност стандардизованог медијан предиктора и градијентног 

предиктора. Естимација уклоњене редундансе извршена је поређењем ентропије медицинских 
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слика након предикције. 

рад припада проблематици докторске дисертације:     ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12. 
S. Savić, A. Avramović: ''Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika,'' Infoteh, 

Jahorina, BIH, mart 2010. ("Predictive Compression of 3D Medical Images")  
М63 

кратак опис садржине:  

У раду је дата имплементација алгоритама за предиктивну компресију 3D медицинских 

слика без губитака. Резултати су упоређени са становишта ентропије са већ постојећим 

предикторима, те су дате препоруке за даљу надоградњу поменутих алгоритама.  

рад припада проблематици докторске дисертације:       ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

13. 

A. Avramović, S. Savić, A. Pajkanović: "Kompresija naponskih i strujnih signala 

prilikom mjerenja kvaliteta električne energije," 

ZbornikradovaVIISimpozijumaINDEL, BanjaLuka, BIH, 2008. pp. 175-178. 

("Compression of Current and Voltage Power Quality Measurement Signals") 

М63 

кратак опис садржине:  

У раду је дата анализа и прегед могућности компримовања прикупљених података приликом 

праћења квалитета напајања електричном енергијом која траје по неколико дана. Показује 

се да дискретна косинусна трансформација може обезбедити велике степене компресије уз 

услов мале грешке ефективне вриједности мереног сигнала.  

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14. 
S. Savić, „Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode 

Decomposition,“ TELFOR2014, Beograd, novembar 2014, pp. 501-504 
М33 

кратак опис садржине:  

У овом раду предложена је модификација раније изложеног алгоритма за фузију 

мултифокусираних слика базираног на првом нивоу декомпозиције слика применом EMD, у 

сврху постизања могућности за његову примену на сетове слика чија сцена има више од две 

дубине фокуса. Предности предложеног алгоритма верификоване су објективним тестовима 

у виду стандардних мера које дају оцену квалитета фокуса. 

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

15. 
S. Savić, Z. Babić, "Fusion of Low Contrast Multifocus Images," Proc. of Pepers, 

20th Telecomunications forum TELFOR 2012, Belgrade, November 2012, pp 658-

661.  

М33 

кратак опис садржине:  

У овом раду дат је алгоритам за фузију мултифокусираних слика са лошим контрастом 

базиран на Емпиријско временсно-фреквенцијској декомпозицији сигнала. У поређењу са 

ранијим алгоритмима, главне предности предложеног алгоритма је његова једноставност, 

изостанак артефаката на резултујућој слици и нарушавања контраста, те једноставна 

могућност његове надоградње за примену на слике у боји.   

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16. 
S. Savić, Z. Babić, "Multifocus Image Fusion Based on the First Level of 

Empirical Mode Decomposition," Proc. of International Conference on Systems, 

Signals and Image Processing, IWSSIP 2012, Vienna, april 2012. pp 622-625.  

М33 

кратак опис садржине:  

У овом раду предложен је нови метод за фузију мултифокусираних слика применом 

Емпиријске временско-фреквенцијске декомпозиције сигнала. Исти је поређен са другим 

алгоритмима базираним на ЕМD и DWT. Експериментални резултати изведени су на јавно 

доступној, властитој бази мултифокусираних слика, а извршени субјективни тестови 

показали су предности предложеног алгоритма.  

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

17. 

S. Savić, "Multifocus Image Fusion Based on Empirical Mode Decomposition," 

Twentieth International Electrotechnical and Computer Science Conference, 

ERK 2011, B:91-94  

М33 

кратак опис садржине:  

У овом раду предложен је нови алгоритам за фузију слика базиран на комплексној, 

емпиријксој временско-фреквенцијској декомпозицији сигнала. Експериментални резултати 

показују ефиксаност предложеног алгоритма у поређењу са другим ЕМD базираним 

алгоритмима за фузију слика.  

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

18. 

A. Avramović, S. Savić: "Lossless Predictive Compression of Medical Images," In 

Proceedings of 19thInternational Electrotechnical and Computer Science Conference 

ERK, Portoroţ, Slovenia, 2010. pp. 115-118;  

М33 

кратак опис садржине:  

У раду је дат прeдлoг нoвoг нaчинa предиктивне компресије медицинских слика без гуитака 

базираног на предностима стандардизованог медијан предиктора и градијентног 

предиктора. Предложени метод се показао као задовољавајући приликом компресије 

изабраног сета медицинских слика. 

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19. 
S. Savić, Z. Babić, "Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode 

Decomposition,"TELFOR Journal, Vol. 5, No. 2, 2013.  

М53 

кратак опис садржине:  

У овом раду претходно предложена метода за фузију мултикофокусираних слика базираних 

на EMD је проширена за њену примену на слике у боји. Базирана на првом новоу 

декомпозиције, применљива је и на слике лошег контраста. Ефикасност предложеног решења 

тестирана је субјективно, као и применом објективних тестова за оцену квалитета фузије, 

чиме се показала његова супериорност у поређењу са класичним методом базираним на 

комплексном EMD. 

рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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20. 

A. Avramović, S. Savić: "Lossless Predictive Compression of Medical Images," 

Serbian Journal of Electrical Engineering, Volume 8. No. 1, pp. 27-36, February 

2011. Award for the best paper presented in Section Electric Circuits and Systems 

and Signal Processing, at Conference ETRAN 2010 

М53 

кратак опис садржине:  

У овом раду предложен је нови предиктор за компресију медицинских слика без губитака. То 

је постигнуто комбинацијом предности стандардног медијан предиктора и градијентног 

предиктора. Успешност уклањања редундантних података естимирана је поређењем 

ентропија медицинских слика пре и након процеса предикције .  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ        ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
За успешан завршетак докторских студија потребно је сакупити 180 ЕСПБ бодова. Бодови се 

скупљају кроз следеће активности: полагање испита из обавезних и изборних предмета, полагање 

квалификационог испита, истраживачки рад и израду докторске дисертације. Додатно, кандидат је 

обавезан да објави најмање један рад у часопису који се налази на SCI листи. 

 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: Кандидаткиња је успешно испунилa обавезе предвиђене планом и програмом 

докторских студија студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Положила 

је, како испите из обавезних и изборних предмета, тако и квалификациони испит и на тај начин је 

стекла 120 ЕСБП бодова. Преосталих 60 ЕСПБ бодова стиче се одбраном докторске дисертације.  

Кандидаткиња има објављена два рада из области истраживања којој припада тема докторске 

дисертације, до чега је један са међународног научног скупа (М33), док је други објављен у 

међународном научном часопису истакнутих вредности (М21а). Поред тога, кандидаткиња има 

већи број публикација на међународним и домаћим конференцијама, те часописима чија је 

тематика везана за области истраживања којој припадају завршни радови њеног првог и другог 

циклуса студија, чиме се потврђује квалитет кандидаткиње као истраживача. 

На основу изнетих података, комисија је мишљења да кандидаткиња испуњава услове за израду 

докторске дисертације. 

 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 
Др Платон Совиљ је ванредни професор на Департману за енергетику, електронику и 

телекомуникације Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и држи наставу на 

основним академским, на мастер и на докторским студијама. Области његовог рада и истраживања 

су електрична мерења и метрологија, а посебно мерно-информациони системи, биомедицинска 

инструментација и мерења, и едукација у електротехничком и рачунарском инжењерству. У свом 

стручном и научном раду објавио је као аутор или коаутор преко 90 радова у часописима и 

зборницима конференција, као и преко 25 техничких решења. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

P. Sovilj, M. Milovanović, D. Pejić, M. Urekar, Z. Mitrović, Influence of 

Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic Measurement of EEG 

Signal over an Interval, pp. 270-278, Measurement Science Review, Vol. 14, 

No. 5, 2014, ISSN 1335 – 8871 

М22 

2. 

Sovilj P. M., Milovančev S. S., Vujičić V.: Digital Stochastic Measurement of a 

Nonstationary Signal With an Example of EEG Signal Measurement, 

Instrumentation and Measurement IEEE Transactions on, 2011, Vol. 60 - issue 

9, pp. 3230-3232, ISSN 0018-9456, DOI: 10.1109/TIM.2011.2128670 

М23 

3. 

Radonjic, A. ; Sovilj, P. ; Vujicic, V..: Stochastic Measurement of Power Grid 

Frequency Using a Two-Bit A/D Converter  , Instrumentation and Measurement 

IEEE Transactions on, 2014, Vol. 63 - issue 1, pp. 56-62, DOI: 

10.1109/TIM.2013.2277515, ISSN 0018-9456 

М22 
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4. 

M. Urekar, P. Sovilj, „EEG dynamic noise floor measurement with stochastic 

flash A/D converter“, Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 38, pp. 

337-345, Elsevier B. V, 2017, ISSN 1746-8094 

М22 

5. 

P. Sovilj, B. Vujičić, M. Sokola, D. Pejić, Ţ. Beljić, Z. Mitrović, „Stochastic 

Measurement of Noise True RMS using 2-bit Flash A/D converters“,Technical 

Gazette, Vol.24 No.5 October 2017, pp. 1315-1322, ISSN 1330-3651 (Print), 

ISSN 1848-6339 (Online), DOI 10.17559/TV-20151124100705 

М23 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

За докторске студије на Факултету техничких наука неопходно је да ментор има најмање пет 

публикованих радова у часописима са SCI листе у претходних 10 година. 

 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 

др Платон Совиљ је ванредни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

Области његовог рада и истраживања су: електрична мерења и метрологија, мерно-

информациони системи, биомедицинска инструментација и мерења, и едукација у 

електротехничком и рачунарском инжењерству. Наставник је на више предмета из 

области инструментационе и мерне технике на основним академским, на мастер и на 

докторским студијама. Аутор је или коаутор већег броја радова објављених у домаћим и 

међународним часописима, као и изложених на међународним и домаћим 

конференцијама. Руководио је пројектом Покрајинског секретаријата за науку и 

технолошки развој „Мерно-аквизициони системи у когнитивним неуронаукама“ и 

ERASMUS+ KA2 пројектом ELEMEND, а учествовао је на више домаћих и међународних 

пројеката за потребе привредних организација. 

 

Комисија оцењује да је доц др Платон Совињ подобан да буде ментор дисертације. 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Кандидаткиња је у пријави теме за израду докторске дисертације, уз консултације са ментором, 

предложила следећи наслов тезе: “Пројектовање, метролошка анализа и оптимизација соленоида у 

сврху хомогенизације електромагнетског поља соленоида за биомедицинске експерименте“. 

Комисија на основу дефинисаног проблема истраживања и прегледа владајућих схватања у 

литератури констатује да предложени наслов адекватно описује проблематику докторске 

дисертације. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет овог истраживања је метролошка анализа и оптимизација соленоида у сврху генерисања 

што хомогенијег електромегнетског поља унутар његове запремине како би исти био погодан за 

биомедицинске експерименте. Потребно је применом метролошке анализе проблема утврдити 

најбоље теоријско решење, испитати његове карактеристике, сложеност, те извршити корекцију 

модела у сврху добијања оптималног решења са становишта постигнутих циљева и сложености. 

Одабиром погодних метролошких метода потребно је извести закључке који ће довести до 

оптимизације геометрије соленоида, како би се постигла минимална потрошња енергије уз 

максималне перформансе. Такође, предложено решење треба да омогући скалабилност 

хардверског решења у складу са захтеваном величином експерименталне запремине, метролошким 

захтевима те максималном вредношћу магнетске индукције унутар соленоида.  
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Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Кандидаткиња је у пријави теме за израду докторске дисертације навeла литературу која адекватно 

покрива проблематику предложеног истраживања: 

 

[1] T. Lin, L. Wan, X. Qi, W. Shi, and J. Lin, “A moderate static magnetic field enhances trail-

induced apoptosis by the inhibition of cdc2 and subsequent downregulation of survivin in 

human breast carcinoma cells,” Bioelectromagnetics, vol. 35, no. 5, pp. 337–346, 2014.  
 

 [2] K. Zhang, W. Chen, T. Bu, H. Qi, R. Sun, and X. He, “Decreased p-glycoprotein is 

associated with the inhibitory effects of static magnetic fields and cisplatin on k562 cells,” 

Bioelectromagnetics, vol. 35, no. 6, pp. 437–443, 2014.  
 

[3] Y. Li, L.-Q. Song, M. Q. Chen, Y.-M. Zhang, J. Li, X.-Y. Feng, W. Li, W. Guo, G. Jia, H. 

Wang et al., “Low strength static magnetic field inhibits the proliferation, migration, and 

adhesion of human vascular smooth muscle cells in a restenosis model through mediating 

integrins β1-fak, ca 2+ signaling pathway,” Annals of biomedical engineering, vol. 40, no. 

12, pp. 2611–2618, 2012.  
 

[4] H. Jo and H. Cha, “Sequence control verification of a central solenoid converter for nuclear 

fusion reactors by using a hardware-in-the-loop,” IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol. 64, no. 9, pp. 6864–6873, 2017.  
 

[5] X. Zhao, L. Li, J. Song, C. Li, and X. Gao, “Linear control of switching valve in vehicle 

hydraulic control unit based on sensorless solenoid position estimation,” IEEE Transactions 

on Industrial Electronics, vol. 63, no. 7, pp. 4073–4085, 2016.  
 

[6] K. J. Smith, D. J. Graham, and J. A. Neasham, “Design and optimization of a voice coil 

motor with a rotary actuator for an ultrasound scanner,” IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol. 62, no. 11, pp. 7073–7078, 2015.  
 

[7] D. E. Bordelon, R. C. Goldstein, V. S. Nemkov, A. Kumar, J. K. Jackowski, T. L. DeWeese, 

and R. Ivkov, “Modified solenoid coil that efficiently produces high amplitude ac magnetic 

fields with enhanced uniformity for biomedical applications,” IEEE transactions on 

magnetics, vol. 48, no. 1, pp. 47–52, 2011.  
 

[8] R. Beiranvand, “Effects of the winding cross-section shape on the magnetic field uniformity 

of the high field circular helmholtz coil systems,” IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol. 64, no. 9, pp. 7120–7131, 2017.  
 

[9] G. Gottardi, P. Mesirca, C. Agostini, D. Remondini, and F. Bersani, “A four coil exposure 

system (tetracoil) producing a highly uniform magnetic field,” Bioelectromagnetics: Journal 

of the Bioelectromagnetics Society, The Society for Physical Regulation in Biology and 

Medicine, The European Bioelectromagnetics Association, vol. 24, no. 2, pp. 125–133, 

2003.  
 

[10] R. Merritt, C. Purcell, and G. Stroink, “Uniform magnetic field produced by three, four, and 

five square coils,” Review of Scientific Instruments, vol. 54, no. 7, pp. 879–882, 1983.  
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[11] W. H. Organization et al., Extremely low frequency fields. World Health Organization, 

2007.  
 

[12] A. Djordjevic, Osnovi elektrotehnike, 3. deo, Elektromagnetizam. Akademska Misao, 2007. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ овог истраживања је наменско пројектовање, метролошка анализа и оптимизација основне 

конфигурације соленоида у сврху постизања што боље хомогенизације електромагнетског поља 

унутар тестне запремине како би исти био погодан за примене у биомедицинским 

експериментима. Приликом пројектовања, поред успешне хомогенизације поља у 

експерименталној запремини, захтева се што једноставније решење, што касније обезбјеђује и 

релативно једноставну хардверску реализацију. У сврху поменутих процеса потребно је применом 

метролошке анализе извршити нумеричке прорачуне како би се дошло до оптималног модела који 

ће обезбедити што бољу хомогенизацију поља основног соленоида. Такође, применом 

метролошких метода неопходно је поредити неколико различитих решења одабраних на основу 

теоријских спознаја, те упоредити добијене резултате са аспекта постигнутих перформанси и 

сложености. Додатно, предложено решење треба бити применљиво у оквиру различитих 

биомедицинских експеримената, тј. прилагодљиво различитим димензијама експерименталне 

запремине и дозвољеним вредностима магнетске индукције, а у складу са метролошким 

захтевима. Посебан акценат треба ставити на мерну несигурност приликом изведених нумеричких 

прорачуна, чији ће резултати указати на довољан/неопходан ниво прецизности приликом даљих 

нумеричких анализа. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Примена соленоида у актуелним биомедицинским истраживањима је све израженија. Међутим, 

пред биомедицинска истраживања се увек постављају ригорозни метролошки захтеви, и основна 

конфигурација соленоида не обезбеђује довољно дoбру хомогенизацију поља унутар тестне 

запремине како би се ови експерименти могли прецизно извести, посебно у случају када се ради о 

in vivo експериментима. Стога ће ново решење које ће бити резултат истраживања умногоме 

допинети лакшем извођењу биомедицинских експеримената. Посебно, скалабилност решења ће 

омогућити његову многоструку примену у биомедицинским експериментима јер ће се хардверска 

реализација решења моћи вршити у складу са захтеваном величином експерименталне запремине, 

метролошким захтевима, те максималне вредности магнетске индуције унутар тестног подручја. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

V.6 план рада 

 План и програм истраживања: 

 Прва фаза: Теоријска анализа проблема; 

 Друга фаза: Наменско пројектовање новог/их дизајна соленоида ради постизања веће 

хомогености електроматнетског поља унутар експерименталне запремине, а у складу са 

метролошким захтевима; 

 Трећа фаза: Применом метролошких метода извршити нумеричку проверу пројектованих 

модела, те донети закључке о односу постигнутих перформанси и сложености решења; 

 Четврта фаза: Извршити симулациону анализу најбољег решења одабраног у претходном 

кораку која ће указати на начин оптимизације геометрије соленоида како би се постигла 

минимална потрошња енергије уз максималне перформансе и испуњење метролошких 
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захтева; 

 Пета фаза: Експериментална провера решења проблема у оквиру хардверске реализације 

прототипа решења; 

 Шеста фаза: Дискусија решења; 

 Седма фаза: Закључак и предлог за даља истраживања. 

 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене:  

Метролошка анализа, синтеза, симулација и експеримент. 

Начин избора, величина и конструкција узорка:  

Како се биомедицински in vitro и in vivo експерименти најчешће врше у цилиндричним 

запреминама полупречника од 17 cm до 25 cm, ове димензије ће се користити и у оквиру 

истраживања. Затим ће се извршити уопштавање резултата за релативне односе димензија 

основног соленоида и његових додатних сегмената како би решење било применљиво у било којем 

захтеваном сценарију конкретног биомедицинског експеримента са аспекта димензија 

експерименталне запремине, метролошких захтева и максималнe вредности магнетске индукције. 

Овим се омогућава и хардверска реализација прототипа система ради потврде постигнутих 

перформанси.  

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

- Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 

- Институт за физику, Београд,   

- Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

 За нумеричку обраду и метролошку анализу резултата користиће се програмски пакет 

MATLAB, док ће симулациона анализа резултата бити вршена у софтверу Maxwell. Применом 

метролошке анализе поредиће се карактеристични полупречници соленоида погодни за 

биомедицинске експеримете. Експерименти ће бити извођени на Електротехничком факултету у 

Бањој Луци, на рачунару Intel Core i7-3820, са процесором од 3.60 GHz и 64 GB RAM-a, те на 

Институту за физику у Београду, гдје ће се користити рачунар Intel Core i7-2670QM, са 

процесором од 2.20 GHz и 8 GB RAM-а. Потом се очекује хардверска реализација прототипа 

система у сврху потврде претходно добијених резултата. 

 
Предложене методе  су одговарајући?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

На основу позитивне оцене формулације наслова теме, предмета истраживања, познавања 

проблематике на основу изабране литературе, циљева истраживања, очекиваних резултата 

(хипотезе), плана рада, метода истраживања, места, лабораторије и опреме за 

експериментални рад, методе статистичке обраде података и осталих релевантних 

података, Комисија је једногласно донела закључак да је тема „Пројектовање, 

метролошка анализа и оптимизација соленоида у сврху хомогенизације 

електромагнетског поља соленоида за биомедицинске експерименте“ кандидаткиње 

Славице Гајић подобна за израду докторске тезе. 

 

За ментора докторске тезе Комисија предлаже др Платона Совиља, ванредног професора 

на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
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