


 
Предмет: Мишљење о испуњености критеријума за признање техничког решења
  
Одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета у Београду бр. 1350/2 од 10.07.2015. 
године именовани смо за рецензенте нове методе под називом „Ансамбл различитих неуронских 
мрежа за предвиђање потрошње топлоте” аутора: доцент др Радиша Јовановић, асистент 
Александра Сретеновић, и проф. др Бранислав Живковић. На основу предлога и након анализе 
методе подносимо следећи: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
Нова метода (М85) под називом „Ансамбл различитих неуронских мрежа за предвиђање 

потрошње топлоте” представљена је на 14 страница А4 формата. Опис методе садржи 3 
једначинe, 14 сликa и 3 табеларнa приказа резултата примене нове методе представљених у 
следећих шест тематских целина, уз списак коришћене литературе:  
 

1. Област на коју се техничко решење односи 

2. Технички проблем 

3. Постојеће стање у свету 

4. Суштина техничког решења 

4.1 Експериментални скуп података – Универзитетски Кампус 
4.2 Улазна обрада података 
4.3 Избор улазних променљивих 
4.4 Креирање модела неуронских мрежа и ансамбла неуронских мрежа 

5. Приказ резултата примене 

6. Закључак.  

Техничко решење припада области термотехнике и аутоматског управљања и односи се на 
решавање проблема предвиђања потрошње топлоте за грејање применом метода вештачке 
интелигенције. Развијена метода обухвата интеграцију различитих модела вештачких неуронских 
мрежа у такозвани ансамбл неуронских мрежа, а у циљу побољшања квалитета предвиђања 
потрошње. 

У оквиру другог поглавља образложен је технички проблем и дате су теоријске основе 
примењених модела неуронских мрежа. У основим цртама представљене су теоријске поставке: 
1) вишеслојних мрежа са повратним простирањем грешке, 2) мрежа са радијалним базисним 
функцијама, 3) адаптивних неуро-фази система и 4) ансамбла неуронских мрежа. У проблемима 
предвиђања, уопште, а у великој мери и код предвиђања потрошње енергије, све значајнију улогу 
имају системи засновани на вештачкој интелигенцији, при чему су вештачке неуронске мреже 
најзаступљеније. Способност генерализације појединачне неуронске мреже може бити значајно 
побољшана применом ансамбла, и то представља основну идеју нове методе. 

У трећем поглављу наведено је постојеће стање у свету. Кроз одговарајући преглед научних 
публикација дат је осврт на постојеће методе предвиђања потрошње енергије (класичан приступ, 
инверзни модели, регресиони модели), са посебним акцентом на методе засноване на вештачким 
неуронским мрежама.  

Четврто поглавље садржи суштину техничког решења приказану кроз концепцијско решење 
ансамбла неуронских мрежа. Предвиђање потрошње енергије за грејање решено је применом 
различитих неуронских мрежа, и њиховим комбиновањем кроз квалитативно нов приступ, 
ансамбл неуронских мрежа. Најпре, креирана су, обучена и тестирана три независна, тополошки 
различита модела неуронских мрежа, чије су теоријске поставке дате у другом поглављу. Потом, 
у циљу побољшања показатеља квалитета предвиђања, синтетизовани модели су 
имплементирани у ансамбл неуронских мрежа применом три различите методе комбиновања 
(аритметичко осредњавање, тежинско осредњавање и методом медијане). Овако предложен 
модел за предвиђање обучаван је и тестиран на експерименталном скупу података потрошње 
топлоте једног универзитетског кампуса. Кроз анализу и примену предложене методе третирано 






