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ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију:   Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије:     22. 12. 2016. 

Састав комисије:  

1. Катић Владимир редовни 
професор 

енергетска електроника, 
машине и погони и обновљиви 

извори електричне енергије 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Васић Веран редовни 

професор 

енергетска електроника, 
машине и погони и обновљиви 

извори електричне енергије 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Орос Ђура ванредни 

професор 
енергетска електроника, 

машине и погони и обновљиви 
извори електричне енергије 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Матић Петар доцент електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Бања Лука члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Марчетић Дарко ванредни 

професор 
енергетска електроника, 

машине и погони и обновљиви 
извори електричне енергије 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 



 2
II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Дејан, Драгутин, Рељић 

2. Датум рођења: 12. 01. 1977.           Место и држава рођења: Пријепоље, Република Србија 

 
II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука  

студијски програм:  електротехника и рачунарство – електроенергетика 

звање:   дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине  

звање:     магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства 

научна област: енергетска електроника и електричне машине  

наслов завршног рада: Управљање електромоторним погоном без давача 

    
 
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: 

 

1996. 2002. 8,90 

2002. 2006. 10,00 

2016. 
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II.4 приказ научних и стручних радова 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
Dejan Reljić, Josif Tomić, Željko Kanović, “Аpplication of the Goertzel’s 
Algorithm in the Airgap Mixed Eccentricity Fault Detection”, Serbian Journal of 
Electrical Engineering, vol. 12, no. 1, February 2015, pp. 17-32. 

M24 

кратак опис садржине:  
У раду је представљено решење за рано откривање ексцентрицитета ротора кавезног асинхроног 
мотора. Метод је заснован са спектралној анализи струје мотора применом Герцеловог алгоритма 
и детекцији и праћењу магнитуда карактеристичних обележја у спектру струје. Алгоритам се 
одликује повећаном ефикасношћу у односу на класичне методе које се ослањају на примену брзе 
Фуријеове трансформације у анализи сигнала струје. Предложено решење је једноставано те се као 
такво може имплементирати у специјализованим системима за on-line праћење стања ротора 
мотора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

Dejan Reljić, Ivan Todorović, “An Experimental Approach to the Evaluation of 
Power Losses in Laminated Core”, Proceedings of 2nd International Conference on 
Electrical, Electronic and Computing Engineering ICETRAN 2015, Silver Lake, 
Serbia, June 8 – 11, 2015, ISBN 978-86-80509-71-6. 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду је изложен метод процене снаге губитака у ламелираном магнетском колу. Урађена је 
карактеризација феромагнетског материјала M530-50A за различите фреквенције и интензитета 
магнетске индукције. Изабрани узорак се најчешће користи за израду магнетских кола асинхроних 
машина. Примењена је техника интерполације измерених резултата кубним сплајновима. 
Показано је да се предложени метод може искористити за процену укупне снаге губитака у 
магнетском колу. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

Dejan Reljić, Josif Tomić And Željko Kanović, “On-Line Airgap Eccentricity Fault 
Detection in a Three-Phase Induction Motor”, Proceedings of 1st International 
Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering ICETRAN 2014, 
Vrnjačka Banja, Serbia, June 2 – 5, 2014, ISBN 978-86-80509-70-9. 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад описујe једноставан поступак за on-line праћење стања ротора кавезног асинхроног 
мотора у циљу детекције статичког и динамичког ексцентрицитета ротора. Метод се заснива на 
примени Герцеловог алгоритма (који је применљив у случајевима када се израчунава мали број 
одбирака дискретне Фуријеове трансформације) за потребе спектралне анализе сигнала струје 
мотора и откривање обележја која су у вези са ексцентрицитетом ротора. Резултати предложене 
методе потврђени су и анализом механичких вибрација мотора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Dejan D. Reljić, Dragan Z. Matić, Dejan G. Jerkan, Djura V. Oros, Veran V. Vasić, 
“The Estimation of Iron Losses in a Non-Oriented Electrical Steel Sheet Based on 
the Artificial Neural Network and the Genetic Algorithm Approaches”, 
ENERGYCON 2014, May 13-16, 2014,  Dubrovnik, Croatia. 

M33 

кратак опис садржине:  
Како би се дизајнирала електрична машина високе енергетске ефикасности потребно је снагу 
губитака у магнетском колу одржавати на што је могуће нижем нивоу. То намеће потребу за 
развојем математичких модела за прецизну предикцију снаге губитака у магнетским лимовима 
који се користе у изради машина. У раду су представљене две нове методе за предикцију 
специфичне снаге губитака у лимовима и то: метода заснована на примени вештачких неуронских 
мрежа и метода заснована на примени генетских алгоритама.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 
Dejan Reljić, Dejan Jerkan, “Experimental Identification оf the Mechanical 
Parameters оf аn Induction Motor Drive”, In Proceeding of X International 
Symposium On Industrial Electronics INDEL, 2014, pp. 106–114. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена off-line метода за процену момента инерције и коефицијената трења 
асинхроног мотора. На основу криве заустављања мотора, те одговарајућег математичког модела 
механичког подсистема погона, применом генетског алгоритма одређују се непознати параметри.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 
Dejan Reljić, Josif Tomić, Dragan Matić, Djura Oros, Veran Vasić, “Iron Losses 
Evalution of an Induction Motor Using Virtual Instrumentation,” In International 
Symposium on Power Electronics, Novi Sad, 2013, vol. 1, no. T.3.2, pp. 1-5. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљен метод за процену снаге губитака у магнетском колу статора асинхроног 
мотора. Метод се заснива на одређивању снаге губитака из огледа празног хода мотора при 
различитим фреквенцијама извора напајања. Мерење снаге губитака је реализовано помоћу 
система заснованог на виртуелној инструментацији. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

7. 
Dejan Reljić, Vladimir Popović, Dragan Matić, Djura Oros, Veran Vasić, 
“Modeling of Iron Losses In Non-Oriented Electrical Steel Sheet,” International 
Symposium on Power Electronics, Novi Sad, 2013, vol. 1, no. T.3.5, pp. 1-5. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се анализирају различити модели за предикцију снаге губитака у хладно ваљаном 
магнетском лиму M530-50A за различите вредности радне фреквенције и интензитета магнетске 
индукције. Показано је да је двокомпонентни модел погодан за естимацију снаге губитака у 
случају простопериодичне магнетске индукције. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 

D. Matić, Ž. Kanović, D. Reljić, F. Kulić, D. Oros, and V. Vasić, “Broken bar 
detection using current analysis – A case study,” in 9th IEEE International 
Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives 
(SDEMPED), 2013, pp. 407–411. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је демонстрирана примена технике спектралне анализе струје мотора у стационарном 
стању и прелазном режиму у циљу детекције оштећења штапних проводника ротора кавезног 
асинхроног мотора. Статистички параметри, као што су скјунес (skewness) и куртосис (kurtosis), 
израчунати су на анвелопи струје мотора у стационарном стању, а ради провере статистичког 
понашања сигнала од интереса у циљу детекције оштећења штапних проводника ротора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

9. 

D. D. Reljić, V. V. Vasić, and D. V. Oros, “Power factor correction and harmonics 
mitigation based on phase shifting approach,” in 2012 15th International Power 
Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), 2012, pp. DS3b.12-1-
DS3b.12-8. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена примена технике фазног померања у циљу слабљења виших хармоника 
струје и истовремене поправке фактора снаге индустријског постројења. Предложена техника је 
експериментално верификована. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

10. 
Reljić Dejan, Vasić Veran, Oros Đura, “Power Quality Considerations of Variable 
Speed AC Drives, A Simulation Study”, 16th International Symposium on Power 
Electronics – Ee 2011, Novi Sad, Serbia, pp 1-5. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је анализирана примена технике фазног померања у циљу смањења виших хармоника 
струје. Предложена техника је потврђена рачунарском симулацијом. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

11. 

Reljić Dejan, Milićević Dragan, Adžić Evgenije, Dumnić Boris, Grabić Stevan, 
Porobić Vlado, Vekić Marko, Ivanović Zoran, Katić Vladimir, Vasić Veran, 
Marčetić Darko, Oros Đura, Zoltan Čorba, “Modern Laboratory Tools for 
Experimental Research in the Field of Electric Drives”, 15th International 
Symposium on Power Electronics Ee 2009, Novi Sad, Serbia, page 1-5. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани развијени лабораторијски модели електричних погона са машинама 
наизменичне струје који се користе у научно истраживачке сврхе, а увећавају истраживачке 
могућности Факултета техничких наука. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12. 

Boris Dumnic, Dejan Reljic, Veran Vasic, Vladimir Katic, “A Cage Induction 
Machine in Sensorless Wind Turbine Drive and Effects of Machine Parameters 
Variation”, PCIM 2008 – Power Electronics Intelligent Motion Power Quality, 
Nürnberg, Germany, page 49-154. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се разматра утицај непознавања тачне отпорности намотаја статора у векторски 
регулисаном електричном погону са асинхроним мотором без сензора брзине у погону 
ветроелектране. Приказан је модел погона на основу кога је показано да у случају непознавања 
тачне вредности отпорности намотаја статора постоји грешка у оријентацији као и грешка у 
естимираној брзини обртања ротора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

13. 
Dejan Reljić, Zoran Ivanović, Boris Dumnić, “A Review of Wind Energy 
Technology”, XI International ECO-Conference, 2007, Novi Sad, Serbia, page 255-
262. 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад даје преглед могућности производње електричне енергије коришћењем енергије ветра као и 
важност овог обновљивог извора енергије. Рад такође даје приказ модерних топологија 
ветрогенератора, разврстаних према могућности регулације брзине обртања. Представљена су 
решења ветрогенератора која се користе. Размотрен је и утицај ветрогенератора на загађење 
природне средине и екологију, као и места постављања истих. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

14. 
Dejan Reljić, Veran Vasić, Marko Vekić, “Effects of Parameters mismatch in the 
Sensorless AC Drive”, PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Enviroment – ICE-2007, Phuket, Thailand, page 135-139 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се разматра утицај непознавања тачне отпорности намотаја статора у векторски 
регулисаном електричном погону са асинхроним мотором без сензора брзине. Приказан је модел 
погона у стационарном стању на основу кога је показано да у случају непознавања тачне 
вредности отпорности намотаја статора постоји грешка у оријентацији као и грешка у естимираној 
брзини обртања ротора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

15. 
Dejan Reljić, Darko Ostojić, Veran Vasić , “Simple Speed Sensorless Control of 
Induction Motor Drive”, 6th International Symposium Nikola Tesla, Belgrade, 
Serbia, Proceedings of the 6th International Symposium Nikola Tesla, page 75-76. 

M33 

кратак опис садржине:  
Предложена је једноставна шема управљања асинхроним мотором без давача брзине заснована на 
математичком моделу асинхроног мотора и U/f закону управљања са компензацијом клизања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16. 

Darko Ostojić, Dejan Reljić, “Advanced Fluoroscent Control Lighting Techniques 
for Reducing Electricity Consumption”, 6th International Symposium Nikola Tesla, 
Belgrade, Serbia, Proceedings of the 6th International Symposium Nikola Tesla, 
page 187-188. 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад се бави истраживањем различитих техника управљања електронским предспојним справама 
које се користе за регулацију светлосног флукса флуо цеви. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

17. 

Dejan Reljić, Veran Vasić, Darko Ostojić, Boris Dumnić, “A Comparision of PI 
Current Controllers in Field Oriented Induction Motor Drive”, Advances in 
Electrical and Computer Engineering, Academy of Technical Sciences of Romania, 
“Stefan cel Mare”, University of Suceava, vol 6 (13), no. 2 (26), 2006, page 46-51 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена модификована структура ПИ регулатора струје, са тзв. feedforward чланом, 
у векторски регулисаном електричном погону са асинхроним мотором. Дат је упоредни приказ 
брзине одзива струјне петље за класични и модификовани ПИ регулатор струје. Предложена је 
оптимизациона процедура за подешавање параметара оба типа регулатора струје (класични и 
модификовани) и то на бази програмског пакета Matlab и додатка Nonlinear Control Design 
Blockset. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

18. 
Dejan Reljić, Vladimir Katić, Veran Vasić, “Power Quality in Adjustable Elevator 
AC Drives, a Case Study”, Internacional PCIM Europe 2004 Conference; 25-27 
May 2004, Nürnberg, Germany, Proceedings, Volume 2/2, page 836-842. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани резултати истраживања утицаја регулисаних електричних погона са 
асинхроним моторима на квалитет електричне енергије на примеру погона лифтова. На основу 
спроведене анализе и експерименталних резултата показано је да су регулисани погони са 
асинхроним мотором значајан извор виших хармоника. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

19. 

Dražen Dujić, Vladimir Katić, Dejan Reljić, “Power Quality at Supply Input of a 
Small Industrial Plant with Resistance Spot Welding Machines, a Case Study”, 
Internacional PCIM Europe 2004 Conference; 25-27 May 2004, Nürnberg, 
Germany, Volume 2/2, page 824-829. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се анализирају параметри квалитета електричне енергије на напојној страни малог 
индустријског погона за тачкасто заваривање. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

20. 

Veran Vasić, Slobodan Vukosavić, Dejan Reljić, “Induction Motor Control With 
Parallel Speed and Stator Resistance Mras Based Estimation”, 10th International 
Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2002., Cavtat & 
Dubrovnik, Croatia. 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад представља допринос у области регулисаних електричних погона са асинхроним мотором без 
сензора брзине са истовременом естимацијом отпорности намотаја статора. Предложена је 
напредна шема управљања асинхроним мотором без давача брзине заснована на МРАС алгоритму 
са паралелном естимацијом отпорности намотаја статора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

21. 

Dragan Matić, Željko Kanović, Vladimir Bugarski, Filip Kulić, Dejan Reljić, Đura 
Oros, Veran Vasić, “ Detection of the Broken Bar Fault. A Case Study for a 3.2 
MW Induction Motor”, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2013., 
vol. 17, no. 3, pp. 134-137. 

M51 

кратак опис садржине:  
У раду је извршена анализа сигнала струје у једној фази мотора у циљу откривања квара ротора. 
Издвајање обележја је засновано на анализи сигнала у стационарном стању и прелазном режиму. 
Примењене су Фуријеова, Хилбертова и вејвлет трансформација. Поуздана детекција оштећења 
штапних проводника ротора је остварена применом савремених метода дигиталне обраде сигнала. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

22. 

Dejan Reljić, Veran Vasić, Radiša Jevremović “Analiza pojave prenapona na 
krajevima kompenzovanog asinhronog motora nakon isključenja napajanja”, ETF 
Journal of Electrical Engineering, A publication of the EE Department, University 
of Montenegro, May 2004, vol. 12, no. 1, YU ISSN 0353-5207, page 144-152 

M51 

кратак опис садржине:  
У раду је анализирана појава пренапона на крајевима компензованог асинхроног мотора у 
тренутку искључења напајања. Постављен је математички модел и извршена симулација. 
Спроведен је и експериментални оглед. Представљена је упрошћена метода којом се долази до 
максималне вредности очекиваног пренапона на крајевима мотора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

23. 
Dejan Reljić, Zoltan Čorba, Boris Dumnić “Application of Permanent Magnet 
Synchronous Generators for Small Scale Hydropower Systems”, Journal on 
processing and energy in agriculture - PTEP, 2010, page 149-152, ISSN 1821-4487 

M51 

кратак опис садржине:  
У раду је указано на предности и мане постојећих решења система малих хидроелектрана. 
Представљено је ефикасно решење мале хидроелектране са стандардним генератором са сталним 
магнетима и енергетским претварачима за рад са променљивом брзином обртања турбине. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

24. 
Zoltan Čorba, Vladimir Katić, Dragan Milićević, Dejan Reljić “Photovoltaic 
Irrigation Systems”, Journal on processing and energy in agriculture - PTEP, 2010, 
page 145-148, ISSN 1821-4487 

M51 

кратак опис садржине:  
Рад даје могућа решења фотонапонских система, а који су применљиви у систему за наводњавање. 
Размотрени су директни једносмерни фотонапонски системи, фотонапонски систем са 
складиштењем електричне енергије и фотонапонски системи спојени на електричну мрежу. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

25. 

Dejan Reljić, Veran Vasić, Darko Ostojić, Boris Dumnić, “A Comparision of PI 
Current Controllers in Field Oriented Induction Motor Drive”, Advances in 
Electrical and Computer Engineering, Academy of Technical Sciences of Romania, 
“Stefan cel Mare”, University of Suceava, Volume 6 (13), Number 2 (26), 2006, 
ISSN 1582-7445, page 46-51 

M51 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена модификована структура ПИ регулатора струје у векторски регулисаном 
електричном погону са асинхроним мотором. Дат је упоредни приказ брзине одзива струјне петље 
за класични и модификовани ПИ регулатор струје. Предложена је оптимизациона процедура за 
подешавање параметара оба типа регулатора струје. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

26. 
Dragan Matić, Željko Kanović, Filip Kulić, Dejan Reljić, Đura Oros, Veran Vasić, 
“Induction Motor Broken Bar Detection for a Thermal Power-Plant Application. A 
Case Study”, Elektrotehniški vestnik 80(1-2): 45-49, 2013. 

M53 

кратак опис садржине:  
У раду је су представљене савремене технике дигиталне обраде сигнала у циљу детекције 
оштећења штапних проводника ротора високонапонског кавезног асинхроног мотора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

27. 
Velibor Lazarević, Dejan Reljić, Dragan Matić, “Dijagnostika kvara 
visokonaponskog asinhronog motora analizom signala struje statora – primer iz 
prakse, 32. savetovanje cigre srbija, Zlatibor, Srbija, 2015. 

M63 

кратак опис садржине:  
Овај рад приказује пример из праксе где је применом дијагностичке методе засноване на 
фреквенцијској анализи сигнала струје статора мотора поуздано установљено оштећење штапних 
проводника на кавезу ротора високонапонског асинхроног мотора. Испитивани мотор се користи 
за погон напојне пумпе котла, а сама испитивања су спроведена у условима слабог оптерећења 
мотора. Сигнал струје мотора анализиран је у стационарном стању применом Фуријеове 
трансформације и у прелазном режиму, током залета мотора, применом вејвлет трансформације. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
 

На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и 
члана 149 - 156 Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 
Универзитета у Новом Саду, као и члана 21 Правилника о упису, студирању на докторским 
академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности, Факултета 
техничких наука: Студент, који је положио све испите одређене студијским програмом и положио 
Квалификацини испит, стиче право да пријави тему докторске дисертације, односно, докторског 
уметничког пројекта. Докторска дисертација, односно, докторски уметнички пројекат, се 
пријављује из научне односно уметничке области акредитованог студијског програма. 

 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА    НЕ 
 
Образложење: 
Увидом у документацију комисија констатује да кандидат мр Дејан Рељић, дипломирани 
инжењер електротехнике, у потпуности испуњава услове за израду докторске дисертације. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРИМА 
 
Биографија ментора (до 500 карактера): 
 
Име и презиме: Дарко Марчетић 
 
Дарко Марчетић је дипломирао 1992. године на Факултету техничких наука у Новом 
Саду. Магистарски рад је одбранио 1998. године на Електротехничком факултету 
Универзитета у Београду. У периоду од 2000. – 2001. године радио је у компанији 
C.E.SЕТ, Асти, Италија, а у периоду од 2002. – 2007. године био је члан развојне групе за 
електромоторне погоне компаније Emerson Electric, St. Louis. Докторску тезу под 
називом: “Робусна естимација параметара роторског кола асинхроног мотора“ 
одбранио је 2006. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Од 
2007. године запослен је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду где 
је тренутно у звању ванредног професора на Катедри за енергетску електронику и 
претвараче, у оквиру Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације. Аутор 
је већег броја научних радова објављених у међународним часописима и скуповима. Говори 
енглески и италијански језик. 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Darko P. Marčetić  and Slobodan N. Vukosavić: “Speed Sensorless AC Drives 
with the Rotor Time Constant Parameter Update”, IEEE Transaction on 
Industrial Electronics, Vol. 54, No. 5, October 2007, pp. 2618-2625,. ISSN 
0278-0046. 

 
М21 

2. 

Darko P. Marčetić, Evgenije M. Adžić: “Improved Three-Phase Current 
Reconstruction for Induction Motor Drives With DC-Link Shunt”, IEEE Trans. 
on Industrial Electronics, Vol.57, No.7, July 2010, pp. 2454-2462. ISSN 0278-
0046. 

 
М21 

3. 

Darko P. Marčetić, Krčmar, I.R.; Gecić, M.A.; Matić, P.R., "Discrete Rotor 
Flux and Speed Estimators for High Speed Shaft-Sensorless IM Drives," IEEE 
Trans. on Industrial Electronics, vol. 61, no. 6, Jun 2014, pp. 3099-3108, ISSN 
0278-0046.   

 
M21 

4. 
Matić, P.R. , Gecić, M.A. , Lekić, M. Dj., Marčetić, D.P., “Thermal Protection 
of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection,“ IEEE Trans. on 
Industrial Electronics,  vol. PP, no.99, 2014. 

 
M21 

5. 

Evgenije M. Adzic, Milan S. Adzic, Vladimir A. Katic, Darko P. Marcetic, 
Nikola L. Celanovic: “Development of High-Reliability EV and HEV IM 
Propulsion Drive With Ultra-Low Latency HIL Environment,“ IEEE Trans. 
Industrial Informatics, Vol. 9, No. 2, 2013, pp. 630-639. ISSN 1551-3203  

 
M21 

6. 

V. R. Jevremovic, V. Vasic, D. P. Marcetic, B. Jeftenic, “Speed-Sensorless 
Control of Induction Motor Based on Reactive Power with Rotor Time Constant 
Identification”, IET Electric Power Applications, Vol. 4, No. 6, July 2010, pp. 
462-473,. ISSN 1751-8660. 

 
М22 

7. 

Dejan Jerkan, Darko Marčetić , (2015) “Advanced model of IM including rotor 
slot harmonics“, COMPEL: The international journal for computation and 
mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 34, No.1, January 
2015, pp.261 - 278. ISSN 0332-1649 

 
M23 
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8. 

Veran V. Vasić, Darko P. Marčetić, Slobodan N. Vukosavić  and Đura V. 
Oros: “Prediction of Local Instabilities in Open-loop Induction Motor Drives”,  
COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in 
Electrical and Electronic Engineering, Vol. 29, No. 3, May 2010,  pp. 865-884. 
ISSN 0332-1649. 

 
 

М23 

9. 

Darko P. Marčetic, Josif J. Tomić, Miodrag D. Kušljević: “Unbalanced three-
phase distribution system frequency estimation using least mean squares method 
and positive voltage sequence,“  IET Science, Measurement and Technology,  
Vol. 8, No. 1, January 2014, pp. 30-38. ISSN 1751-8822.   

 
M23 

10. 
D. Oros, V. Vasic, D. Marcetic, F. Kulic, “Influence of parameters detuning on 
induction motor NFO shaft-sensorless scheme“, Advances in Electrical and 
Computer Engineering, vol. 10, no. 4, pp. 121-124, 2010. 

 
М23 

11. 
Marko Gecić, Mirna Kapetina, Darko Marčetić: “Energy Efficient Control of 
High Speed IPMSM Drives - A Generalized PSO Approach,” Advances in 
Electrical and Computer Engineering, No, 1, Vol. 16, pp. 27-34, February 2016.  

М23 

 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
 
На основу члана 73. став 1 тачка 6. и члана 102. став 2. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет 
Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду, као и 
члана 12 Правила докторских студија, Универзитета у Новом Саду: 

(1) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта (у даљем 
тексту: ментор) може бити именован наставник Универзитета односно уакултета који је у радном 
односу на факултету који реализује студијски програм докторских студија као и наставник који је 
у радном односу на другом универзитету односно факултету или научној установи, који има 
потребну научну односно уметничку способност из области проблематике докторске дисертације 
односно докторског уметничког пројекта. 

(2) Лице изабрано у научно звање у складу са законом којим је регулисана научноистраживачка 
делатност, поред права да учествује у извођењу наставе и испита на докторским студијама, да буде 
члан комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора и члан комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације, може бити и ментор ако је у сталном радном односу у 
научноистраживачкој установи (у даљем тексту: научни радник). 

(3) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта могу 
бити именована два наставника односно два научна радника под условом да оба наставника 
односно научна радника имају потребну научну односно уметничку способност. 

(4) За ментора може бити именован наставник односно научни радник који је способан за 
извођење наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или 
прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма 
са листе министарства надлежног за науку, у последњих 10 година. 

 
IV.2 Да ли ментори испуњавају услове?    ДА    НЕ  
 
Образложење: 
Увидом у биографију и библиографију, комисија констатује да предложени ментор проф. др 
Дарко Марчетић у потпуности испуњава услове за менторство. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

ОТКРИВАЊЕ КВАРА РОТОРА КАВЕЗНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА ПРИМЕНОМ ТЕХНИКА 
АНАЛИЗЕ ТЕРМИНАЛНИХ ВЕЛИЧИНА 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживања докторске дисертације је реализација поузданог система за рано 
откривање прекида штапних проводника ротора трофазног кавезног асинхроног мотора 
применом техника анализе терминалних величина мотора. Кавезни асинхрони мотори су кључни 
елементи у модерним индустријским системима, те је јасно да од њихове расположивости 
зависе многи процеси у индустријском сектору. Упркос својој робусности, која проистиче из 
једноставне конструкције, кавезни асинхрони мотори су подложни различитим врстама кварова. 
Они су последице електричних, магнетских и механичких напрезања, али и утицаја околине којима 
су ови мотори изложени током своје експлоатације. Било која врста квара мотора потенцијално 
може довести до значајног нарушавања поузданости електричног погона. Непланско 
заустављање погона доводи до увећања трошкова отклањања квара, али са собом носи и извесне 
ризике јер отказ мотора може бити узрок појаве многих акцидената (нпр. у хемијској или војној 
индустрији, у условима експлозивних средина и сл.). 

Кварови ротора (оштећења штапних проводника и краткоспојног прстена) чине око 10% укупних 
кварова кавезних асинхроних мотора великих снага. Иако ова врста квара није учестала, њеној 
идентификацији се придаје велики значај у индустријским системима. Наиме, оштећења ротора 
могу довести до нежељених појава у самом мотору и погону, као што су пулсације 
електромагнетског момента и брзине обртања мотора (што води ка убрзаном хабању лежајева) 
и стварање дебаланса ротора који узрокује повишене вибрације мотора, а може бити и узрок 
стварању ексцентрицитета ротора. Осим тога, исправни штапни проводници у околини 
оштећених су додатно термички и механички напрегнути, што води ка неједнаком загревању 
ротора и појави његовог кривљења. Уколико мотор са овом врстом оштећења настави да ради, 
његове радне карактеристике постају лошије, а сам квар се може проширити и на суседне 
штапове и створити вишеструка оштећења. У крајњем исходу то може довести до отказа 
мотора.  

Јасно је да је правовремено и поуздано откривање квара ротора кључно за благовремено 
предузимање одговарајућих мера у циљу спречавања ширења оштећења или отказа погона. 
Постојеће технике нису у могућности да на једноставан и поуздан начин открију ову врсту квара 
код неоптерећеног мотора у стационарном стању. Стога је предмет истраживања ове 
дисертације усмерен ка развоју методе за поуздано и правовремено откривање оштећења 
штапних проводника роторског кавеза мрежно напајаног асинхроног мотора. 

Комисија сматра да је предложена тема истраживања актуелна и да омогућава достизање 
конкретних научних резултата. У складу са тим предмет (проблем) истраживања је подобан.  

 
Предмет истраживања је подобан?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Приликом пријаве докторске дисертације кандидат је приложио попис литературе коју ће 
користити у истраживању и тиме предочио да је извршио детаљну анализу релевантне 
литературе. 
 
Литература и друга грађа која ће се користити: 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је развој робусне методе за правовремено откривање прекида штапних 
проводника роторског кавеза асинхроног мотора у устаљеном стању на бази анализе 
терминалних величина мотора. Метода ће бити теоријски формулисана, а потом проверена на 
математичком моделу машине заснованом на вишеструко спрегнутим електричним колима. 
Технике обраде терминалних сигнала које ће се користити су анализа у временском домену и 
анализа у фреквенцијском домену. Оне се спроводе у устаљеном стању, а у циљу издвајања 
карактеристичних обележја везаних за квар ротора. Квантификација резултата анализе сигнала 
у временском домену се изводи како би се дошло до вредности параметара који се користе за 
оцену стања штапних проводника ротора. То су скаларна обележја у временском домену. С друге 
стране, техником анализа сигнала у фреквенцијском домену (спектрална анализа) омогућиће се да 
се у спектру снимљеног сигнала идентификују карактеристична обележја (фреквенције) која су 
директно везана са оштећењем штапних проводника ротора. У оквиру тезе предложиће се 
комбиновање оба приступа, како би се остварила поуздана и правовремена идентификација квара 
ротора. Посебна пажња ће бити посвећена решавању проблематике откривања ове врсте квара 
без присуства радне машине, што ће донети додатне погодности и значајна унапређења у односу 
на постојећа решења. Ово је од посебног интереса у индустријском окружењу.  
 
Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Основни резултат истраживања је предлог технике за поуздану и правовремену идентификацију 
оштећења штапних проводника ротора трофазног кавезног асинхроног мотора. Предложена 
техника ће бити проверена на реализованом математичком моделу асинхроне машине 
заснованом на вишеструко спрегнутим електричним колима. Овај модел представља планирани 
резултат тезе. Предложена техника за рану детекцију оштећења штапних проводника ротора 
ће бити експериментално верификована. Коначно, применом методе вештачке интелигенције 
кроз употребу неуронске мреже, предложена техника за рано откривање квара ротора се 
додатно унапређује тиме што ће се вршити квантификација оштећења штапних проводника 
ротора. За обучавање мреже користиће се скуп података добијен анализом сигнала терминалних 
величина мотора. Очекује се да ће се као последица укључивања више улазних параметара у 
систем за детекцију квара ротора резултовати бољим карактеристикама предложеног решења. 
На овај начин стварају се основни предуслови за развој експертског система за аутоматизовано 
дијагностиковање квара, без учешћа високо обучених појединаца. Тиме се драстично смањује цена 
испитивања, али се такође умањује и фактор људске грешке у анализи добијених резултата. 
 
Комисија сматра да наведени очекивани резултати представљају важан истраживачки 
резултат и добру основу за даља истраживања. 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.6 план рада 

План рада на предложеној докторској дисертацији чине следећи кораци: 

 Преглед литературе и упознавање са актуелним стањем у области. 
 Препознавање недостатака постојећих решења за рану детекцију оштећења штапних 

проводника ротора. 
 Предлог новог решења за детекцију оштећења штапних проводника ротора 

неоптерећеног мрежно напајаног кавезног асинхроног мотора. 
 Дефинисање математичког модела асинхроне машине заснованог на вишеструко 

спрегнутим електричним колима. 
 Тестирање предложене методе путем рачунарских симулација на развијеном 

математичком моделу машине. 
 Експериментална верификација предложеног решења. 

 
Став комисије је да је план рада јасно дефинисан. 
 
План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене: 

 Теоријска анализа. 
 Математичко моделовање. 
 Рачунарска симулација. 
 Експериментална верификација предложеног решења. 

 
Узорак истраживања: 
Производни узорак трофазног кавезног асинхроног мотора снаге 11 kW. 
Комисија констатује да су методи и узорак одабрани адекватно проблематици истраживања. 

 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Лабораторија за испитивање електричних машина и електромоторних погона, Факултет 
техничких наука, Нови Сад, Србија. 
 
Комисија сматра да су место истраживања и опрема подобни, јер омогућавају спровођење 
предложеног истраживања. 
 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        НЕ        ДЕЛИМИЧНО 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Добијени резултати путем рачунарских симулација временских одзива мотора и резултати 
експерименталних испитивања не захтевају примену метода статистичке обраде података. 

 
Предложене методе су одговарајуће?     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 

 

Образложење: 

Комисија је детаљно размотрила целокупну документацију и донела следеће закључке:  

 проблематика која ће бити разматрана у оквиру тезе је актуелна, не само са теоријског 
већ и са практичног аспекта, 

 кандидат мр Дејан Рељић, дипломираног инжењера електротехнике,  испуњава све 
законске услове за израду докторске дисертације, 

 предложени ментор проф. др Дарко Марчетић испуњава све услове предвиђене законом и 
правилником факултета.  

Овим извештајем Комисија констатује да су испуњени сви прописани услови и захтеви, те 
закључује да су кандидат, тема и ментори подобни за израду докторске дисертације.  

Чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Факултета техничких наука, Универзитета 
у Новом Саду да прихвати тему „ОТКРИВАЊЕ КВАРА РОТОРА КАВЕЗНОГ АСИНХРОНОГ 
МОТОРА ПРИМЕНОМ ТЕХНИКА АНАЛИЗЕ ТЕРМИНАЛНИХ ВЕЛИЧИНА” за израду докторске 
дисертације кандидата Дејана Рељића под менторством проф. др Дарка Марчетића.  

датум: 27. 12. 2016. 

 

проф. др Владимир Катић,  

председник комисије  

 

 

проф. др Веран Васић,  

члан комисије 

 

 

проф. др Ђура Орос,  

члан комисије 

 

 

доц. др Петар Матић, 

члан комисије 

 

 

проф. др Дарко Марчетић, 

члан комисије 
 


