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имплементација ФН система у градовима и урбаним срединама. Дат је детаљан преглед 

примјене фотонапонских (ФН) система на објектима у урбаним срединама у ЕУ.  

Представљене су студије случаја у градовима ЕУ: Пројекат  Стамбени објекти за соларну 

енергију Köln-Bocklemünd, у Северној Рајни-Вестфалији (NRW); Пројекат стамбеног 

комплекса „Pal Town Josai-no-Mori”, у Ota City, Gunma Prefekture у Јапану; Пројекат La 

Darnaise, Grand-Lyon конурбације у Француској. Слиједи објашњење стања и примјене 

фотонапонских система у Србији. Наведени су и детаљно објашњени параметри значајни за 

пројектовање ниско-енергетских стамбених објеката уз уважавање принципа биоклиматске 

архитектуре. У овом поглављу прикупљена су искуства о интеграцији соларних панела у 

фасадне системе и дате смјернице, закључна разматрања, као полазна основа за треће 

поглавље. 

Треће поглавље Структура полупроводничких соларних компонената за фотонапонску 

(ФН) конверзију, има за циљ да уведе и детаљно опише основе микроскопских и 

макроскопских процеса у полупроводничким компонентама за фотонапонску конверзију 

енергије. Оно има за циљ да помогне у бољем разумијевању концепције експерименталних 

поступака и извора одговарајуће комбиноване мјерне несигурности. Подијељено је на четири 

потпоглавља.  Прва два потпоглавља су Увод и  Карактеристике полупроводничких материјала 

у којима  се разматрају енергетске структуре полупроводничких материјала уз навођење и 

појашњавање појмова валентне, забрањене и проводне зоне. Треће потпоглавље Принципи 

рада и основне излазне карактеристике фотонапонске соларне ћелије појашњава зависност 

струје кратког споја и напона отвореног кола соларне ћелије од основних физичких 

параметара, анализира густину струје кратког споја, прати напон отвореног кола, зависност 

ефикасности од фундаменталних параметара соларних ћелија, као и зависност фактора испуне 

од фундаменталних физичких параметара. На бази горе изложеног разјашњено је познавања 

спектра бијеле (сунчеве) свјетлости, објашњен избор материјала за израду соларних ћелија 

(Соларне фотонапонске технологије (ФН)) које раде на принципу p-n споја. У четвртом 

потпоглављу је објашњено функционисање и примјена соларних фотонапонских технологија 

(ФН), уз анализу три генерације соларних ћелија, концентрисаних ФН технологија, органских 

ћелија и соларних ћелија осјетљивих на боју. Такође је дат и приказ нових и настајућих 

концепата соларних ћелија, као и приказ поређења соларних фотонапонских технологија. 

Утврђене су смјернице и закључна разматрања за треће поглавље, као полазна основа за најаву 

четвртог поглавља. 

Четврто поглавље Материјализација ниско-енергетских објеката ФН соларним 

панелима почиње уводом у којем се говори о разлозима примјене ФН соларних панела на 

стамбено-пословне објекте у циљу постизања веће уштеде енергије и комфора становања, уз 

провјеру исплативости њихове примјене. Извршена је анализа геопросторних карактеристика 

четири карактеристична ниско-енергетска објекта, према принципима биоклиматске 

архитектуре, уз енергетску оптимизацију истих. На основу њихових локалитета, одређени су 

климатски услови потребни за пројектовање соларних панела на фасадама наведених објеката. 

Одговарајућим софтверским пакетом извршено је постављање соларних панела на сва четири 

ниско-енергетска објекта (први, други, трећи и четврти Објекат) на сљедеће начине: соларни 

панели постављени на кровове објеката; соларни панели постављени на фасаде објеката; на 

кровове објеката уз постављени термички материјал, стиропор, између соларних панела и 

крова; соларни панели постављени на фасаде објеката уз стиропор, постављен између соларних 

панела и фасаде објеката. У трећем потпоглављу софтверским пакетом срачунате (добијене) су 

вриједности снаге соларних панела (ФН монокристална силицијумска ћелија – одабрани 

материјал за соларну компоненту из прве генерације технологија) и одређен је дијаграм 



промјене снаге соларне ћелије при отвореним контактима температуре за четири ниско-

енергетска објекта. Извршена је табеларна анализа промјене снаге соларних панела за сва 

четири објекта. У четвртом потпоглављу провјерена је могућност веће ефикасности ниско-

енергетских објеката; примијењени су материјали из друге генерације соларних панела 

(примјена кадмијум-телурида (CdTe) и бакар индијум диселенида (CIS) у материјализацији 

одабраног модела ниско-енергетског објекта) за добијање снаге на једном, карактеристичном 

објекту (први објекат), чије су вриједности анализиране и упоређиване са резултатима 

монокристалних силицијумских соларних панела. Утврђене су смјернице и закључна 

разматрања за четврто поглавље, као полазна основа за најаву петог поглавља. 

У петом поглављу Математички алгоритми коришћени за обраду експерименталних 

резултата увећања вероватноће и криве века трајања обрађени су у три потпоглавља. Прво  

је уводни дио у коме је дат преглед математичких алгоритама примијењених на 

експерименталне резултате њиховог уопштовања и доношења закључака за реално 

димензионисану материјализацију фасаде ниско-енергетских објеката на основу мјерења 

помоћу добро конципираних и контролисаних модела. Слиједе још два потпоглавља: Зона 

увећања и крива вијека трајања соларних ћелија. Зона увећања се примјењује да би се избјегла 

тривијалност (тачније нетачност) претпоставке да се резултати добијени на моделу могу 

уопштити димензионо. Прости математички алгебарски поступак множења, односно закон о 

множењу независних вјероватноћа уз примјену асиметричних расподјела то строго забрањује. 

Алгоритам одређивања кривих вијека трајања, односно експонента вијека трајања, је коришћен 

пошто омогућава процјену времена ефикасне примјене паралелног фотонапонског система у 

условима реалних експеримената. Наведени подаци су значајни за процјену економичности 

примјене соларних ћелија, односно соларних панела у материјализацији ниско-енергетских 

објеката, што је основни параметар за одлучивање да ли је реално примијенити овај 

фотонапонски систем. Утврђене су смјернице и закључна разматрања за пето поглавље, као 

полазна основа за шесто поглавље. 

Поглавље шест, тј. Закључак, садржи закључна разматрања о постигнутим резултатима 

са нагласком на испуњење постављених циљева, доказаних хипотеза, уз истицање научног 

доприноса дисертације, као препоруке и смјернице за будућа истраживања у овој области. 

У Прилозима један и два, су дати резултати експерименталног поступка, обрада 

експерименталних резултата и дискусија о резултатима добијеним усљед: одређивања струјно-

напонске карактеристике соларне ћелије у лабораторијским и у реалним условима; кривих 

вијека трајања и експонента вијека трајања у лабораторијским и реалним условима; провјере 

закона увећања за соларне ћелије у лабораторијским условима. 

У прилогу три, дати су биографски подаци докторанта и изјаве о ауторству, о 

коришћењу и изјава о истовјетности штампане и електронске верзије докторске тезе. 

IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Уочен је проблем у сталном снабдијевању електричном енергијом и начинима за 

континуирану дистибуцију. Изазов у овом раду јесте трагање за рјешењима у производњи 

електричне енергије из обновљивих извора и континуираној дистрибицији исте, са 

могућношћу интеграције фотонапонских панела у фасаде ниско-енергетских објеката у Србији. 

 Значајним повећањем примјене соларне енергије заправо се приближавамо 

стандардима Европске уније о коришћењу обновљивих извора енергије. У корист очувања 

животне средине, тенденција глобалне енергетике је да се све више ослања на обновљиве 

изворе, а све мање на исцрпиве ресурсе. Увођењем принципа „чистије“ и штедљивије 

производње енергената, развија се и користи све ефикаснија опрема и технологија, подстичу се 

пројекти широког спектра примјене, од малих домаћинстава која се прикључују на 



дистрибутивну мрежу до капацитета индустријских размјера. Стратешки национални циљеви 

су да се расположиви обновљиви ресурси користе у производњи електричне енргије, у 

топланама и финалној потрошњи, као и у саобраћају. Стварањем бољих услова у области 

финансија, привреде и економије, а за коришћење обновљивих извора енергије, постижемо и 

очување одрживости енергетике уопште. У развијеним земљама се у том правцу разматра 

могућност изградње паметних кућа које су двосмјерно укључене у нисконапонску мрежу. Ово 

се односи на архитектуру високог нивоа система паметног мјерења у ширем контексту 

активности паметних мрежа, кућне аутоматизације, итд.  

Контекст паметног мјерења обезбјеђује двосмјерни проток информација између 

паметних бројила и дефинисаних учесника на тржишту. Паметни системи мјерења могу 

постојати у контексту већих инфраструктура паметних мрежа, а такође могу и да коегзистирају 

са системима кућне аутоматизације. Функционални обим паметног мјерења може варирати од 

аутоматизације процеса прикупљања мјерних вриједности, до пуне аутоматизације и надзора 

нисконапонске мреже. Када је у питању мјерење електричне енергије, од посебног је значаја и 

омогућавање апликација „паметне мреже“, посебно са укључивањем дистрибуиране 

производње. На овај начин се омогућава размјена мјерних података и других информација 

између дистрибутивних предузећа и њихових купаца.  

У докторској дисертацији испитиване су могућности унапређења енергетских 

карактеристика постојећих стамбених ниско-енергетских објекта у Београду. Добијени 

резултати важе и за друге урбане средине, уз одређена ограничења која се односе на модул 

насељености човјекове средине. Могућност унапређења је предмет испитивања употребе 

обновљивих извора енергије, односно имплементирањем (интеграцијом) соларних панела 

(паралелни енергетски систем) у фасадне системе стамбених нискоенергетских објеката. Прво 

се врши одабир соларних ћелија за експеримент, на основу проведених анализа карактеристика 

све три генерације савремених фотонапонских (ФН) технологија (тј. соларних ћелија). Затим се 

вреднују идеалне карактеристике биоклиматских параметара и климатски услови локалитета 

стамбених ниско-енергетских објеката. У процесу варијације позиције соларних панела, 

термичке изолације између панела и фасаде, те испитивање различитих материјала израђене 

соларне ћелије, имају значајан утицај. На основу добијене максималне снаге соларних панела 

увидјеће се могућност уштеда потрошње конвенционалних видова енергије. Намјера је 

повећати комфор боравка у унутрашњем простору, те интеграцијом соларних панела у фасадни 

систем омогућити додатну електричну снагу која може да утиче на економско-енергетски 

биланс објеката. У циљу провјере економичности понуђеног система примијењене су 

софистициране нуклеарне методе убрзаног старења соларних панела, што је омогућило 

процјену односа уложених средстава за избор система соларних панела. 

Главни циљ проведених истраживања је преиспитати могућност и економску 

оправданост, напајања ниско-енергетских објеката соларним панелима, интергацијом у 

фасадне системе објеката у Србији. Искуствено су сагледане варијације биоклиматских 

параметара (положај ниско-енергетских објекта у односу на правац исток-запад, конфигурација 

терена, оријентација, изложеност вјетру, вегетација), вреднујући климатске услове локалитета 

ниско-енергетских објеката и варијацију позиције соларних панела, термичке изолације између 

панела и фасаде, те испитивање различитих материјала израђене соларне ћелије. 

Као подциљ овога рада, постављено је формирање експериментално-нумеричког 

алгоритма. Експериментално-нумерички алгоритам је заснован на статистичким методама за 

одређивање релевантних параметара система за фотонапонску конверзију енергије, уграђених 

на стамбеним објектима са малом комбинованом мјерном несигурности.  

Све већи степен минијатуризације полупроводничких компонената као и појачана 

контаминација животне средине електромагнетним и нуклеарним зрачењем је за десетак 



година изузетно актуелизирала тему радијационе отпорности (електро-радијациона 

компактибилност полупроводничких компонената). Из тог разлога су вршена истраживања ове 

области у највећим војним и цивилним научно-истраживачким институтима. Велики дио тих 

резултата је публикован, осим оних који представљају војну тајну. Како је у основи сваке 

полупроводничке компоненте p-n спој, односно диода, а како је соларна ћелија једна врста 

диода, сви ти резултати се могу примијенити на проблематику у овом раду. Ту су од 

подједнаке важности и неки старији и нови радови с обзиром да соларна ћелија представља 

релативно једноставан примјер примјене усмјерачких карактеристика полупроводничких 

материјала. Да би се сама проблематика интеракције природног зрачења, односно 

контролисаног зрачења актуелног у дијелу експеримента у добро контролисаним условима, 

могла поредити са познатим и претходно добијеним резултатима. 

Током рада је коришћена и класична уџбеничка литература и најновији доступни 

резултати објављени у часописима који се баве овом проблематиком. Резултати најновијих 

истраживања су доступни у водећим међународним часописима, који на неки начин претходе, 

и компактибилни су са добијеним резултатима у овој тези. Bisquert J, (2017), у свом раду  је 

био у потрази за новим фотонапонским материјалима за претварање сунчеве у електричну 

енергију. По  Bisquertu,  човјек може почети са прилично лошом ефикасношћу, али је почетна 

мистерија како се уопште може извући напон, како се раздваја напон и зашто се наелектрисање 

ствара на електричном контакту? Стога, историјски, објашњење функционисања соларне 

ћелије, ослања се на транспорт носача и дјеловање електричних поља. Тако, на примјер, 

Николић Д, (2015), је у свом раду истраживао дејство гама и неутронског зрачења на 

усмјерачку полупроводничку структуру и показао да ова зрачења озбиљно нарушавају 

структуру кристалне решетке полупроводника и сходно томе деградирају све излазне 

карактеристике и параметре фотонапонских детектора и поред дјелимичног опоравка који се 

десио након озрачивања. Значајан резултат ових истраживања је запажање да неутронско 

озрачивање фотонапонских детектора, примијењено након гама озрачивања, доводи до 

дјелимичне репарације нарушене структуре полупроводника и повећања нарушених излазних 

карактеристика (струјно-напонска карактеристика, спектрални одзив, параметри соларне 

ћелије). Feindt F, (2016), је мјерећи струју кашњења фотонапонских силиконских сензора, 

одредио узрочно-посљедичну везу између густине електронско-шупљинских парова и енергије 

(фреквенције) примјењиване монохроматске свjетлости. Kopsalis, I, (2017), је испитивао како 

стабилност напона, својства сакупљања напона и тамна струја сегментираних силицијумских 

сензора утичу на наелектрисање и потенцијалну расподjелу на површини сензора, расподјелу 

напона у оксидним и пасивним слојевима и стања интерфејса Si – SiO2. Да би се боље 

разумјели ови феномени, Kopsalis је мјерења на испитним структурама и сензорима прије и 

послије зрачења и симулације за пројектовање процеса, компоненти и технолошку 

карактеризацију, TCAD (Technology Computer-Aided Design) симулације укључујући 

површинске и интерфејс ефекте, вршио  у лабораторији за детекције. Милошевић М, еt. аl, 

(2017), су у свом раду вршили истраживање проблематике вишекритеријумске анализе у 

домену унапређења енергетске ефикасности постојећег грађевинског фонда, као и могућност 

одабира оптималног рјешења примјеном методе аналитичких хијерархијских процеса (АХП). 

Циљ је да се АХП методом одреде приоритетни и доминантни фактори унапређења 

перформанси архитектонских објеката, узимајући у обзир аспект енергетске ефикасности 

и утицај на животну средину, уз одговарајућу економску исплативост. Mohammed, S. A, 

Hashim, E. T, (2019), су испитивали одрживост полупроводничких компоненти у фотонапонску 

конверзију енергије и дошли су до закључка, употребом методе аналитичких хијерархијских 

процеса, да се могу добити релевантни подаци који обезбјеђују поуздане одлуке у грађевинској 

индустрији. 



У више радова (Farrakhov, B. F, Fattakhov, Ya. V, Galyautdinov, M. F, (2019); Sulyok,G, 

Summhammer, J. (2018)) су се посветили амбијенталним условима (дејствима) примјене 

компонената за фотонапонску конверзију енергије и дошли до закључка да амбијентални 

услови значајно утичу на ефикасност те примјене, при чему су недовољно проучили, 

испитивали синергистичке, амбијенталне услове, што отежава примјену добијених резултата. 

Donegani, E. M, (2017), објашњава да је нејонизирајући губитак енергије (NIEL), у расутом 

стању сензора, ограничавајући фактор за вијек трајања силиконских детектора. Donegani, E. M, 

(2017),  у свом раду  проучава пропусно-енергетски велико оштећење у силиконским плочама 

n- и p-типа. Узорци су танки материјали дебљине 200 µm и материјал обогаћен кисеоником 

(односно расути типови материјала: MCz, стандардни или дубоко-дифузни FZ). Cressler, J. D, 

(2018), истражује силиконски хетероструктурне уређаје, који покривају невјероватно 

разноврстан скуп тема, у распону од основне физике транзистора до буке, ефеката зрачења, 

поузданости и симулације за пројектовање процеса, компоненти и технолошку 

карактеризацију TCAD. Када је у питању ефикасност соларног система, аутори: Вуковић, Д, 

Шетрајчић, Ј. П, Вученовић, С. М, (2017), у раду су извршили микротеоријску анализу 

динамике носилаца наелектрисања међузонских прелаза у полупроводној ћелији. На основу 

експеримантално доступних података о величини енергетског процјепа извршен је прорачун 

ефикасности соларне ћелије и показано је да се увођењем адекватних ултра-танких 

полупроводних превлака на горњим површинама, ефикасност система (концентрација 

носилаца наелектрисања) може повећати и до 40%. Vengatesh, R. P, Rajan, E. S, (2016), су се у 

раду фокусирали на испитивање струје-напона (I-V) и снаге-напона (P-V) карактеристика 

фотонапонског модула повезаног у различитим конфигурацијама попут серије, паралелна и низ 

паралелна. Извршена је анализа перформанси FN модула под једноличним и неуједначеним 

условима као што је промјена зрачења (пролазни облаци), промјена температуре, 

нагомилавање прашине и промјена брзине вјетра коришћењем MATLAB-Simulink окружење. 

Из посматраних резултата показало се да за одређени број FN модула, конфигурације матрице 

утичу на максималну доступну излазну снагу и више локалних максимума се налазе у 

дјелимично засјењеним условима. Даље се у истраживању показало као видљиво, да је и у 

неуједначеним условима паралелна конфигурација FN модула израженија и добијена је 

максимална излазна снага. Постоје многе врсте соларних ћелија које су дизајниране и 

произведене у претходним деценијама како би повећале ефикасност и продуктивност соларне 

ћелије. Maniam, S, Munirah, W. S. H, Wong, H. Y, Zaman, M, (2019) су имали за циљ 

(истраживачке студије) испитивање интерфејса између силиконских влакана обложених 

молибденом и CZTS (материјал превлака су раствор бакра, цинка, коситра и сумпора), а 

утврђено је да силиконска влакна могу дјеловати као супстрати за соларне ћелије и да се може 

даље истраживање користити ако се користи као супстрат. 

Што се тиче даље провјере ефикасности соларне ћелије нове технологије, Al-Hossainy, 

A. F, Zoromba, M. Sh, Abdel-Aziz, M. H, Bassyoni, M, et. al, (2019), су истраживали 

карактеристике и оптичка својства произведеног материјала POAP (танки филм). Такође су и 

за произведену соларну ћелију (на основу POAP танког филма) Au / POAP / TiO2 / p-Si / Al 

одређиване карактеристике, гдје се показало да је просјечна вриједност ефикасности 

претварања електричне енергије (PCE) Au / POAP / TiO2 / p-Si / Al хетеројункционе соларне 

ћелије 4,28%. 

Групе аутора, као на примјер (Тасић, Н. Б, (2017); Пуреновић, Ј, (2016); Hartmann F, 

(2017); Hu, F, Zhao, Q, Peng, X, (2019), су испитивали примјене разних врста монокристалних 

материјала за израду соларне ћелије и добијени резултати тих испитивања су указали да 

одређене полупроводничке легуре употријебљене за фотонапонску конверзију енергије, могу 

бити енергетски ефикасније од силицијума који је најрапрострањенији у употреби. Међутим, 



ти резултати имају искључиву, теоретску вриједност (карактер), пошто би практична примјена 

таквих соларних ћелија била неекомичнија од соларних силицијумских ћелија (укупна енергија 

уложена за добијање таквих компонената за добијање фотонапонске конверзије енергије 

примјеном других материјала, била би знатно већа од енергије која би се добила из тих 

материјала), па би укупни енергетски биланс тих материјала био негативан. 

 На основу анализираних радова који су дјелимично приказани, може се закључити да 

су аутори избјегавали утицај параметра времена на компоненте за фотонапонску конверзију. 

Са друге стране, пошто су компоненте за фотонапонску конверзију, тј. соларне ћелије, у 

активној употреби релативно кратко вријеме, не постоје искуствени подаци о радном вијеку 

ових ћелија, поготово не осим синергистичком утицају свих релевантних параметара 

карактеристичних за њихову експлоатацију у конкретним условима експеримента. Из тог 

разлога се може сматрати да је ова дисертација пионирски рад у области старења 

полупроводничких компоненената за конверзију енергије, при чему се наравно битни физички 

процеси и закључци у вези њих уводе из претходних радова, а сам приступ и примијењени 

експериментални поступак и математички алгоритми преузети и модификовани из сличне 

проблематике старења електро-енергетских компонената приказаних у овом раду. Резултати 

који су добијени и верификовани на  локалитету града Београда (Република Србија), могу да се 

примијене на свим локалитетима, јер су експеримент и анализирани статистички поступак 

независни од експерименталних података добијених за одређен локалитет. 

 Основни допринос тезе се састоји у рјешавању проблема поузданог старења и 

могућности процјене радног вијека компоненти за фотонапонску конверзију енергије. Овај 

допринос је постигнут захваљујући адекватној примјени статистичке методе одређивања вијека 

трајања произвољног система на основу праћења карактеристика квантила релевантних 

случајних промјенљивих репрезентативног узорка. Поред тога, у раду су дата и научно 

заснована тумачења процеса старења на бази фотонско-фононских интеракција. У раду је 

такође извршена детаљна анализа буџета мјерне несигурности и извршена је реална процјена 

комбиноване мјерне несигурности експеримента чиме је демонстрирано познавање ове нове 

области у теорији метрологије, а самим тим и дат стручни допринос. 

 На основу претходно реченог, јасно се може закључити да се основни добијени научни 

допринос састоји од развоја методе ефективног радног вијека соларне ћелије, на основу 

оригинално развијеног статистичког математичког алгоритма, који је у раду примијењен на 

локалитету града Београда, и при том има универзални карактер. У овај модел су укључени 

најбитнији амбијентални услови са макроскопског нивоа и дата тумачења њихових 

микроскопских ефеката. У том смислу је предложени поступак карактеристичан за локалитет 

града Београда, а строго се водило рачуна да алгоритам не буде затворен, већ да се у њега могу 

унијети и други амбијентални ефекти карактеристични за неке друге локалитете, тј. 

предложени алгоритам је отворен за надоградњу по свим елементима. 

   

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 Компоненте за фотонапонску конверзију енергије примијењиване у оквиру 

експерименталног дијела била су од монокристалног силицијума. Вршени су одређени 

експерименти поликристалним силицијумом као и другим полупроводничким легурама и 

једињењима енергетског процјепа око 1еV. Међутим, пошто је један од основних циљева било 

испитивање економске исплативости на ниско-енергетским објектима (први, други, трећи, 

четврти Објекат), поликристалне фотонапонске ћелије су одбачене због мале ефикасности, а 

полупроводничка једињења и легуре добијена инжењерингом енергетског процјепа су 

одбачена због неекономичности  високе цијене њихове производње, односно великог утрошка 



енергије Чохаљског, која никако не би могла да се врати у комерцијалним условима за ниско-

енергетске објекте (први, други, трећи, четврти Објекат). 

 Примијењене методе су пажљиво изабране у складу са највишим стандардним 

карактеристичним полупроводничким материјалима што је било могуће урадити захваљујући 

доброј опремљености лабораторија (опремом високе класе тачности и мале комбиноване 

математичке несигурности) Електротехничког факултета у Београду, Завода за физику 

техничких факултета у Београду и Института за нуклеарну физику „Винча“ у Београду. 

 Основна структура плана изнесеног у пријави тезе је задржана, aли су извршена и 

додатна истраживања која су се показала могућим и интересантим током протеклог времена од 

тренутка пријаве до завршетка. Ове допуне плана рада значајно су осавремениле и 

унаприједиле истраживања у дисертацији. 

 Извршена испитивања и методе обраде добијених резултата су адекватно постављене и 

складу са доказима хипотезама из пријаве дисертације. Ни једно додатно испитивање не би 

могло значајније да утиче на дефинисани и очекивани резултат. Наравно, то нипошто не значи 

да се истраживања у овој области не могу наставити и да не могу донијети нове 

софистицираније научне резултате којима ће резултати из дисертације бити добра смјерница за 

даљи рад.  

 Примијењене статистичке методе које поред стандардних статистичких поступака 

користе закон пораста вјероватноће, процјену кривих вијека трајања уз примјену статистичких 

расподјела екстремних вриједности представљају поуздане методе које су верификоване у 

посљедњих пар година у научним радовима објављеним у врхунским часописима са SCI листе, 

а за област процјене вијека трајања електро-енергетског постројења. Те методе преузете и 

примијењене у овом раду су веома поуздане и модели развијени на бази њих се могу сматрати 

једним значајним доприносом примјене статистичке математике у ефикасности ниско-

енергетских објеката (први, други, трећи, четврти Објекат).  

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 Статистичком обрадом експерименталних података кандидат је дошао до резултата 

који поуздано одређују брзину функционалног старења компонената фотонапонске конверзије 

енергије у зависности од амбијенталних услова вршећи дуготрајне експерименте у реалним 

условима. Паралелно с тим кандидат је методама карактеристичним за нуклеарну физику у 

лабораторијским испитивањима под добро контролисаним лабораторијским условима развио 

метод убрзаног старења ових компоненти за фотонапонску конверзију енергије при чему су 

процеси старења у реалним условима и у лабораторијским условима резултирали у 

једнозначној корелацији. На бази тих резултата било је могуће извршити предикцију понашања 

полупроводничких компоненти за фотонапонску конверзију за дужи временски период. 

Добијени резултати су јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени. Кандидат је 

добијене резултате упоређивао са резултатима других аутора, при чему је добијено добро 

слагање.  

 Допринос овог рада се може посматрати са научног и стручног аспекта. Научни аспект 

рада је несумљиво у развоју оригиналног поступка за испитивање старења и могућности 

процјене радног вијека компоненти за фотонапонску конверзију енергије. Стручни допринос се 

заснива на добро конципираном експерименталном поступку и што је најважније закључак 

који аутор даје о економским аспектима и фотонапонској конверзији енергије 

полупроводничких компоненти. Овај посљедњи закључак указује на неопходност даљег 

развоја полупроводничких компоненти фотонапонске конверзије енергије веће ефикасности 

енергије пошто је овим радом недвојбено установљено да полупроводничке компоненте 

доступне на тржишту (силицијумске соларне ћелије) су неекономичне  и могу се примјењивати 



само уз субвенционисање. У том циљу треба радити на развоју нових полупроводничких 

легура са донорским и акцепторским нивоима енергетске зоне, на шта је кандидат указао у 

свом раду. 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 

На основу експерименталног испитивање ефикасности материјализације фасада на 

четири карактеристична ниско-енергетска објекта у Београду, доказана је могућност 

обезбјеђења довољне количине електричне енергије за нормално и комфорно становање уз 

избјегавање нерационалне конверзије електричне енергије у топлотну. Дуготрајним 

испитивањима на експерименталним објектима сложеним аутоматизованим мјерним системом 

добијени су резултати, који прецизно дефинишу ефекте релевантних параметара 

(биоклиматских и геоклиматских). Све то утиче на укупну електричну снагу која се 

фотонапонским соларним панелима може добити у зависности од годишњег доба. Резултати су 

добијени моделовањем материјализације фасада објеката, а коначни квантитативни закључци 

су добијени на бази статистичког повећања димензије материјализоване фасаде са 

интегрисаним соларним панелима. Добијени резултати су потврдили могућност уштеде 

примјеном интегрисаних фотонапонских система у фасаду објекта. Имајући у виду да је 

фотонапонска конверзија енергије еколошки прихватљива, могло се закључити да је овај облик 

материјализација фасада објеката препоручљив. Сагледано је још једно питање економске 

исплативости оваквих система за снабдијевање електричном енергијом (допунском или у 

цјелости).  

Одговарајући на ово питање, на основу експеримената вршених у разумном року, 

прибјегло се софистицираном методом контролисаног убрзавања старења фотонапонских 

ћелија. Лабораторијским мјерењима, под добро контролисаним условима успостављена је 

једнозначна повезаност између ефекта стварног старења и убрзаног старења, било је могуће 

процијенити економску исплативост интеграције фотонапонских система у материјализацију 

објекта. Овако добијена електрична енергија, тренутно је корисницима скупља око четири пута 

од енергије које могу да преузимају из нисконапонске дистрибутивне мреже (која је у урбаним 

срединама свима доступна). Наравно, то не значи да треба одбацити материјализацију фасада 

соларним панелима у циљу побољшања квалитета живота, како станара објекта тако и са 

аспекта друштвене оправданости. Напротив, добијени резултати указују да би се објекти на 

којима је извршена материјализација фасада фотонапонским панелима могли шире користити 

и то двосмјерно. Односно, када фотонапонски панели производе више снаге него што објекат 

троши да се тај вишак активне снаге убаци у нисконапонску мрежу. Када објекат троши већу 

снагу него што интегрисани систем производи, да се додатна снага преузме из нисконапонске 

дистрибутивне мреже. При томе, треба напоменути да би држава својим субвенцијама, или на 

неки други начин требала да учествује у материјализацији објеката фотонапонским системима. 

Данашња ситуацији је тешка, низак је стандард грађана, те се не може очекивати да су 

власници објеката заинтересовани за инвестирање у такву материјализацију фасада. Ове 

спознаје треба приближити и подићи свијест о јавном добру. 

Стручни и научни резултати приказани у докторској дисертацији имају могућност 

практичне примјене. Ту се посебно истиче метода убрзаног старења фотонапонских ћелија 

примјеном радиактивног зрачења, као и метода процјене њиховог вијека трајања на основу 

кривих вијека трајања. Проведени методолошки приступ омогућава предикцију 

експлоатационог животног вијека система напајања објеката на основу, релативно, 

краткотрајних експерименталних истраживања. Примјена Закона вијека трајања на статистичке 

узорке релевантних случајних величина одређених експериментално, омогућава поуздану 

предикцију брзине старења и преостало вријеме експлоатације фотонапонског система за 



допунско напајање објеката електричном енергијом. Ако се томе дода да Закон пораста 

вјероватноће омогућава добијање статистичких узорака релевантних случајних величина 

читавог система за допунско напајање електричном енергијом вршењем експеримента на 

знатно умањеном узорку може се закључити да приказани поступак омогућава да се, у 

будућности, долази до података о ефикасности и економској исплативости оваквих система уз 

знатну уштеду времена и материјалних средстава. 

Сам коначни резултат истраживања сагледив је у чињеници да је примјена 

фотонапонске конверзије енергије на допунско снабдијевање стамбених објеката комерцијално 

исплатива само уз политику државних субвенција. То не треба схатити негативним, него 

управо супротно. Овај резултат треба схватити као подстрек за наставак будућих истраживања 

на ову тему, у циљу побољшања ефикасности соларних ћелија у зависности од амбијенталних 

услова примјене и карактеристика објекта на који се примјењују. У том смислу требало би 

истраживати примјену других полупроводничких материјала за израду соларних ћелија и 

подлога за монтирање на стамбене објекте који би могли да повећају ефикасност соларних 

ћелија и смање трошкове њихове примјене. Могућа рјешења јесу примјена полупроводничких 

материјала са донорским нивоима унутар забрањене зоне и рефлектујућих површина којим је 

соларна ћелија причвршћена на стамбени објекат. 

Имајући у виду цјелокупни научно-истраживачки опус кандидаткиње, садржај 

докторске дисертације и оцјене изнијете у овом Извештају, Комисија доноси позитивно 

мишљење о докторској дисертацији у цјелини и закључује да дисертација садржи значајан 

допринос у области архитектуре, грађевинарства и енергетске ефикасности и са задовољством 

предлаже Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско-геодатског факултета 

Универзитета у Бањој Луци да се докторска дисертација под називом Материјализација 

фасада ниско-енергетских објеката, кандидата мр Весна Трифуновић-Драгишић, прихвати, и 

изложи на увид јавности и упути на коначно усвајање Сенату Универзитета у Бањој Луци. 
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