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1. ВОВЕД
Во денешно време обновливите извори на енергија имаат сè поголема
важност во електроенергетските системи. Причини за тоа се високата цена на
фосилните горива како и големото загадување на животната средина кое влијае
на климатските промени. Во обновливи извори на енергија спаѓаат: енергија на
вода, ветер, биомаса, сончево зрачење и геотермална енергија.
Искористувањето на сончевата енергија може да биде реализирано со
нејзино претворање во топлинска и електрична енергија. Сончевата енергија
може да биде претворена во електрична енергија на повеќе начини но
наједноставен начин е оној со фотонапонски ќелии. Принципот на работа на
сончевите ќелии се темели на фото електричниот ефект.
Фотоволтаичните системи имаат бројни предности како што се:
- сончевата енергија е бесплатна и практично неисцрпна;
- технологијата за претворање е чиста;
- постои можност за напојување на потрошувачи секаде онаму каде што
нема изградено електроенергетски систем;
- се карактеризира со голема сигурност и мали погонски трошоци;
- долг век на траење на фотоволтаичниот модул ( > 25 год.);
Фотоволтаичните системи имаат и одредени недостатоци меѓу кои
спаѓаат:
- производствотото зависи од сончевите периоди;
- голема цена на технологијата;
- мала ефикасност.
Според тоа, вложувањето во соларни електрани е тешко исплатливо без
додатен поттик.
Поволната

географска

местоположба

на

Република

Македонија

и

потенцијалот за производство на електрична енергија од обновливи извори на
енергија го зголемија интересот за изработка на фотоволтаични електрани
приклучени на централна електроенергетска мрежа.
Во првиот дел од овој магистерски труд претставена е идејата за изградба
на индустриски објект за производство на челични конструкции на чиј кров се
поставени електро - волтаични панели.
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Во вториот дел обработени се следните тематски содржини: сончевото
зрачење, фотонапонските ќелии и видови на фотонапонски состави.
Во третиот дел е обработено се она што треба да содржи еден
фотонапонски состав поврзан на електроенергетска мрежа како што се:
- Проценка на производство на електрична енергија;
- Технички опис и карактеристики;
- Анализа на исплатливоста на проектот;
- Начин на приклучок на електро енергетската мрежа.
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2. ЗЕМЈА И СОНЦЕ
2.1. Сончево зрачење, озрачување и осончување
Озрачување (ирадијанција) е густина на енергетскиот флукс на
Сончевото зрачење и е еднаква на односот на енергетскиот флукс и површината
нормална на насоката на тоа зрачење. Единица за озрачување е (W/m2).
Озраченост (ирадијација) е густина на дозрачена енергија која паѓа на
единица површина за единица време. Се добива со интегрирање на
озрачувањето по време. Единица за озраченост е (Wh/m2) или (Ј/m2). Во
зависност од големината на временскиот интервал, озраченоста може да се
нарекува саатна, дневна, месечна или годишна. На патот низ атмосферата
Сончевото зрачење слабее бидејќи се апсорбира поради интеракција со
гасовите и водената пареа и се рапрскува од молекулите на гасовите и
честичките прашина. Поради тоа Сончевото зрачење до Земјата стигнува како
директно и растурено.
Директно сончево зрачење доаѓа од насоката на Сонцето и се
карактеризира со кратки бранови должини, жолтеникав светлосен сноп и
топлина.

Директното

сончево

зрачење

не

влијае

на

покачување

на

температурата на воздухот туку го чувствуваме како топлина на телото.
Дифузно сончево зрачење настанува како резултат на распрскување на
Сончевото зрачење во атмосферата и до земјата допира од сите страни. Во
поголем дел се состои од кратки бранови должини отколку долги бранови
должини на сончевото зрачење и претставува појава предизвикана од молекули
на гасови и честички суспендирани во атмосферата. Во случај кога енергијата на
зрачење на својот пат допира до молекула на гас или честичка, ја предизвикува
на треперење и зрачење со што прераснува во извор на електромагнетно
зрачење со специфична бранова должина. Примената енергија, молекулата или
честичката ја предава нееднакво во сите правци, така што дел се одбива назад
во атмосферата а дел се распрснува на Земјата.
Вкупно (глобално) сончево зрачење на хоризонтална површина се
состои од директно и дифузно сончево зрачење, додека површина под агол
освен директно и дифузно зрачење прима и одбино Сончево зрачење од
земјата.
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Одбиено (рефлектирано) сончево зрачење е дел од Сончевото
зрачење кое се одбива од површината на земјата или водените површини.
Вкупното Сончево зрачење на површина под агол е составено директно,
дифузно и рефлектирано од површината на земјата [ 2 ].

2.2. Сонцето како извор на енергија
Сонцето претставува голема загреана гасна топка со дијаметар 1,39
милиони километри и е причина за сите енергетски промени во атмосферата.
Земјата се врти околу Сонцето (револуција) по елиптична траекторија со многу
мал ексцентрицитет (Е= 0,017) така да оддалеченоста на Земјата и Сонцето се
менува многу малку во текот на годината. Средната оддалеченост на Земјата и
Сонцето е 149,68 милиони км. На почетокот од месец јануари Земјата е за 1,67
% поблиску до Сонцето (перихел) а во почетокот на јули за 1,67 % подалеку
(апхел) од Сонцето. Како што Сончевото зрачење се менува во зависност од
квадратот на растојанието, така во јануари на Земјата добиваме 6,9 % повеќе
соларна енергија отколку во јули. Спрема тоа, средната температура во јануари
треба да биде поголема од средната температура во јули, зимата на северната
полутопка треба да биде потопла од зимата на јужната полутопка, додека летото
на јужната полутопка треба да биде потопло од летото на северната полутопка.
Вистинската состојба е спротивна бидејќи односите во атмосферата значајно
зависат и од други фактори, времетраењето на инсолацијата, аголот на паѓање
на Сончевите зраци на површината од Земјата, дистрибуцијата на копно и море,
како и општата циркулација во атмосферата.
Сонцето главно е составено од водород и хелиум. Во внатрешноста на
Сонцето, водородот по пат на нуклеарна фузија се претвора во хелиум, што
резултира со ослободување на големи количини на енергија. Поради овие
реакции, температурата на Сонцето надминува 20 милиони К, но тоа не е
температурата која ги одредува електро - магнетните својства на Сончевото
зрачење. Радијацијата од внатрешноста апсорбира дел од негативните
водородни јони во близина на површината, па температурата на површината на
Сонцето е околу 6000 К, а спектарот на Сончевото зрачење приближно одговара
на спектарот на зрачење на црно тело со температура од 5760 К. Затоа
температурата од 5760 К може да се земе како ефективна температура на
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површината на Сонцето, а со примена на Планктоновиот закон може да се
пресмета енергетскиот спектар на Сончевото зрачење. Снагата со која Сонцето
зрачи е 9,5 х 1025 W. Сончевото зрачење е составено од различни бранови
должини. Повеќето (99 %) припаѓаат на спектар 0,275 - 4,6 µm. Максималното
Сончево зрачење е на бранова должина 0,48 µm. Сончевото зрачење се состои
од ултравиолетово (0,12 - 0,4 µm), видлива светлина (0,4 - 0,75 µm) и
инфрацрвен дел (>0,75 µm). Ултравиолетовиот дел изнесува околу 9 %,
видливиот дел околу 41,5 % и инфрацрвениот дел околу 49,5 % од вкупната
енергија на Сончевото зрачење [2].

2.3. Геометриски однос на Земјата и Сонцето
Сферичната форма на Земјата го намалува озрачувањето со повисока
географска ширина бидејќи Сончевото зрачење паѓа под поголем агол, а со тоа
енергијата се распоредува на поголема површина. На Сл. 1 е претставена
климатската важност на географската ширина, бидејќи еднаква количина на
зрачење (А=B) паѓа на многу поголема површина, во случајот B' (на повисоки
географски ширини), во споредба со случајот A' (на екваторот).

Слика 1. Влијание на сферичноста на Земјата врз озрачувањето [2]

Густината на енергетскиот проток зависи од дневното патување на
Сонцето. Сл. 2 покажува две карактеристични височини на Сонцето, наутро и на
пладне. Озрачувањето зависи од аголот на паѓање на сончевите зраци, бидејќи
на пладне зрачењето се распределува на помала површина (а х с), а кога паѓа
10

Магистерски труд

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски објект

косо, на поголема површина (в х с). Движењето на Сонцето по небото е една од
причините за зголемување и намалување на температурите. Површината на
Земјата не е целосно рамна, па затоа различни делови на релјефот добиваат
различни износи на Сончево зрачење.

Слика 2. Влијание на висината на Сонцето врз озрачувањето на хоризонтална
површина [2]

Сл. 3 покажува како иста количина на зрачење различно се распоредува
на различни површини. На годишно ниво, озраченоста на присојните падини (В)
е најголема, а на осојните падини (С) најмала. Таквата распределеност на
озрачувањето има голема улога во планинските предели, а особено кај
подрачјата со повисоки географски ширини, каде што се можни големи
климатски разлики во мал простор. Во услови на скратен вегетациски период и
нагли пад на средните температури, со пораст на висината, присојните падини
може да бидат економски поважни од осојните. Ротирањето на Земјата околу
својата оска предизвикува смена на денот и ноќта, но должината на траење на
денот го одредува и кружењето на Земјата околу Сонцето (револуција на
земјата), бидејќи рамнината на еклиптиката не се поклопува со земјината
екваторијална рамнина.
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Слика 3. Влијание на аголот на површина врз озрачувањето [2]

Земјината екваторијална рамнина е секогаш под агол од 23°27` во однос
на еклиптиката, односно Земјината оска на ротација со рамнината на
еклиптиката затвора агол од 66°33` (сл. 4). Поради оваа инклинација, северната
полутопка во лето е накосена кон Сонцето, во зима од Сонцето, што е причина
за појава на годишни времиња и различно траење на денот за различна
географска ширина.
Денот во поширока смисла се дефинира како време за кое Земјата
ротира околу својата оска.
Сончев ден е времето помеѓу две последователни поминувања на
Сонцето низ ист меридијан.
Ѕвезден ден е времето кое поминува помеѓу две последователни
поминувања на некоја звезда низ истиот мердијан.
Сончевиот ден е нешто пократок од ѕвездениот ден поради комбинацијата
од двете движења, ротирање на Земјата околу својата оска и кружење околу
Сонцето. Како што Земјата ротира околу својата оска во иста насока
истовремено ротирајќи околу Сонцето (обратно од срелките на часовникот),
набљудувачот на Земјата во текот на годината ќе изброи 365,24 сончеви и
366,24 ѕвездени денови.
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Слика 4. Геометриски однос Сонце и Земја

Во енергетските промени на сончевото зрачење, под сончев ден се
подразбира периодот од изгревање до заоѓање на Сонцето, периодот во кој
Сончевиот диск е над хоризонтот, за разлика од ноќта кога сонцето е под
хоризонтот. Во просек денот трае повеќе од ноќта. Поради големината на
Сончевиот диск од 32 лачни минути, горниот врв на сонцето поминува низ
хоризонтот две минути порано од средиштето на сонцето и две минути подоцна
при заоѓање. Поради прекршување на светлината, Сончевите зраци допираат на
површината на земјата пред Сончевиот диск да го помине хоризонтот. Затоа
првата Светлина сјае на земјата 3,3 минути (50 лачни минути) пред средината
на Сонцето да го помине хоризонтот.
Напоредниците се паралели кои од екваторот се оддалечени спрема
северот (северен или Раков) или спрема југот (јужен или Јарчев напоредник) за
23°27`. За летната рамноденица11 (летен солстициј, 21 или 22 јули), Сонцето на
својот пат го достигнува северниот, а за зимската рамноденица (зимски
солстициј, 21 или 22 декември) јужниот напоредник. На северниот напоредник,
Сонцето е во зенитот12 на 21 или 22 јуни на пладне, а на јужната на 21 или 22
декември на пладне.
Поларниците се паралели кои од екваторот се оддалечени спрема
северот (Арктички поларен круг) или југот (Антартички поларен круг) за 66, 33°.
На подрачјето помеѓу поларниците, денот и ноќта се менуваат во 24 часа и
нивната должина правилно се менува во текот на годината. На поларните
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калоти, денот и ноќта се менуваат еднаш во годината, така што половина година
трае ноќта, а половина година денот.
Меѓутоа, Земјата во јули поминува низ афел елиптичен пат па поради
тоа, побавно се врти околу Сонцето, додека во јануари поминува низ перихел, па
затоа нејзиното движење е побрзо. Поради тоа, на Северната полутопка
потоплиот дел од годината трае 7,5 дена повеќе отколку ладниот, додека
поларниот ден трае 186 дена, а поларната ноќ 179 дена. На екваторот, денот и
ноќта траат подеднакво во текот на целата година, додека на останатите
географски ширини денот е еднаков на ноќта само два дена во годината, за
време на пролетната рамноденица (пролетен еквиноциј, 21 или 22 март) и
есенската рамноденица (есенски еквиноциј, 23 или 24 септември).
Од опишаниот геометриски однос на Земјата и Сонцето, произлегува
фактот дека смената на годишните времиња е последица на привидното
движење на Сонцето помеѓу напоредниците. Кога екплитичната рамнина би
била нормална на оската на ротација на Земјата, Сонцето секогаш би се
движело над екваторот, денот и ноќта секаде би траеле исто и не би имало
смена на годишните времиња.
Положбата на Сонцето во однос на набљудувачите на Земјината
површина може да се опише со три основни агли, прикажани на сл. 5:
• Φ, географска ширина - аголна оддалеченост на набљудувачот од
екваторот спрема север или југ.
• δ, деклинација на Сонцето - аголна оддалеченост на центарот на
Сонцето

и

екваторијалната

рамнина,

односно

аголно

растојание

на

моменталната положба на сонцето и екваторот.
• ω, саатен агол на Сонцето - време изразено со агол, односно агол на
проекција на екваторијалната рамнина која го поврзува центарот на земјата и
Сонцето и линијата која ги поврзува центарот на земјата и набљудуваната точка.
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Слика 5. Географска ширина Φ, деклинација на сонцето δ и саатен агол на
Сонцето ω во однос на набљудувана точка [2]

Земјата во текот на 24 часа ротира 3600 т.е 2π радијани, додека пак за
еден час ротира 150 или 2π/12 радијани, па според тоа:

(1)
каде што t е вистинското сончево време.
Вистинско Сончево време е времето одредено со преминување на
Сонцето по небото. Вистински Сончев ден претставува (eng. local apparent time,
LAT) времето помеѓу две последователни преминувања на Сонцето низ ист
мердијан. Должината на Сончевиот ден во текот на годината е променлив како
резултат на различните брзини на движење на земјата околу Сонцето и нагибот
на земјината оска. Од вистинското Сончево време на пресметковен начин може
да се пресмета локалното време. Саатниот агол на Сонцето е негативен пред
Сончевото пладне, а позитивен после Сончевото пладне. Така на пример t =
09:00 LAT претставува саатен агол

ω= -π/4

rad (-45°), a t = 15:00 LAT

претставува саатен агол ω=-π/4 rad (45°).Од трите основни агли може да се
определат и сите останати големини поврзани со движењето на Сонцето.
Висината на Сонцето (γ) е агол на средината на сончевиот диск и
хоризонтална рамнина (Сл. 6).
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Слика 6. Агли за пресметка на зрачење на коса површина [2]

Sin s=sinϕsinδ +cos ϕcosδ cosω

(2)

Комплементарниот агол на висината на Сонцето ζ s , зенитен агол на Сонцето:
ζ s= –

(3)

s

Азимут на Сонцето αѕ претставува агол на проекција на Сончевите зраци
на хоризонтална површина и насоката север - југ на хоризонтална рамнина (Сл.
7). Азимутот за северната полутопка се пресметува од насоката на југ. За
јужната полутопка, азимутот се пресметува од север. Се препорачува следниот
алгоритам:

(4)

(5)

Саатните агли на астрономското изгревање и заоѓање на Сонцето (+ ωЅ
односно - ωЅ) претставуваат саатни агли на Сонцето за кои висината на Сонцето
е нула:
(6)
Дадениот услов за одредени подрачја на крајниот југ или север не мора
да биде исполнет, доколку

≥1, ωЅ=0, за

тогаш
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ωЅ= . Во првиот случај Сонцето цел ден е под хоризонтот (поларна ноќ), додека
пак во вториот случај Сонцето цел ден се наоѓа над хоризонтот (поларен ден).
Доколку се земе во предвид големината на Сончевиот диск и
прекршувањето во атмосферата, аглите на изгревање и заоѓање на Сонцето се
решение на следната равенка:
(7)
Сончевиот диск ќе се појави (исчезне) на хоризонтот на изгрев (заоѓање)
со пресметана висина од - 0,015444 rad (-50'). Доколку на хоризонтот постојат
одредени препреки (ридови, згради, стебла), аглите на изгрев и залез
одговараат на висини на Сонцето кои се поголеми од нула (или - 50'). Висината
на изгрев и залез на Сонцето во такви случаи е висината на препреката γЅ, а
аглите на изгрев и залез се:
(8)
Време на изгревање и заоѓање на Сонцето се пресметува со
префрлување на саатниот агол во вистинско Сончево време.

(9)
Траење на Сончев ден периодот во кој Сончевиот диск е над хоризонтот
се пресметува како разлика на времињата на изгрев и залез на Сонцето
(10)
(11)
Упаден агол на коса површина е агол на Сончевите зраци на
хоризонтална површина и нормалата на таа површина. За површина со азимут
и агол на коса површина

(Слика 7):

(12)
за

каде:

(13)
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За површина ориентирана кон југ (на јужната полутопка ориентирана
спрема север) односно со α = 0 се добиваат едноставни изрази:

(14)

(15)
Озраченоста на површината може да се зголеми со следење на
движењето на Сонцето. За едно-оскино следење на движењето на Сонцето е
вертикалната оска, со следење на азимутот и познат агол на оската

(16)

Во случај
(17)

За оска север-југ поставена на произволен агол

(18)

(19)

Сега може да се пресмета аголот на паѓање

- хоризонталната оска во

насока исток - запад следејќи ја висината на Сонцето:

(20)

За

= 0 дво-оскиното следење
(21)
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(22)

Во пресметките треба да се користат астрономски податоци за
големината на аглите на излез и залез на Сонцето, занемарувајќи го
прекршувањето на светлината [2].

2.4. Движење на Сонцето
Движењето на Сонцето во текот на денот и годината е еден од факторите
кои треба да се земат во предвид при проектирање на активни и пасивни
Сончеви системи. Положбата на Сонцето во секој момент може да се опише со
висината и азимутот. Многу едноставен начин за прикажување на движењето на
Сонцето е Сончевиот дијаграм, прикажан во цилиндричен или поларен
координатен систем. Поларниот Сончев дијаграм е проекција на Сончевото
движење на хоризонтална рамнина со набљудувач во центарот на рамнината.
Пример за поларен Сончев дијаграм е прикажан е на слика 7. Во поларниот
дијаграм, азимутите во однос на набљудувачот се претставени со азимутни
линии - прави линии кои зраковидно се шират од центарот на поларниот
дијаграм со чекор од 20°. Азимутот е прикажан од југ (Ѕ), позитивно во насока на
запад (W) и негативно во насока на исток (Е). Големината на азимутот се движи
од -180° до +180°. Некои автори азимутот го прикажуваат од север, во насока на
стрелките на часовникот од 0° до 360° (таквите големини прикажани се во
загради), со концентрични кружници во чекор од 10° од 0° до 90°. Дневните линии
на движење на Сонцето вцртани се за таканаречените карактеристични денови
во месецот.
Карактеристичен ден претставува ден во месецот чии вредности се
најприближни со средните вредности во тој месец. Тоа се 17 јануари, 15
февруари, 16 март, 15 април, 15 мај, 11 јуни, 17 јули, 16 август, 16 септември, 16
октомври, 15 ноември и 11 декември. Дневните линии почнуваат на исток а
завршуваат на запад. Саатните линии се сечат со дневните линии и
претставуваат положба на Сонцето во одреден период на денот по вистинско
Сончево време. Саатните линии може да се вцртаат и за локално време, но
тогаш имаат облик на крива слична на бројот осум (аналема).
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Цилиндричниот Сончев дијаграм го прикажува движењето на Сонцето
онака како што му изгледа на набљудувачот во правоаголен координатен
систем, кога е завртен точно кон југ. На цилиндричниот Сончев систем полесно
може да се нацртаат контурите на околните препреки, со што би се предвидело
како тие објекти го засенуваат Сонцето во текот на годината (Слика 8).

Слика 7. Поларен Сончев дијаграм

Слика 8. Цилиндричен Сончев дијаграм со околни предмети
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Добрата локација за користење на Сончевата енергија е лесно
препознатлива. Таа е ориентирана кон југ, изложена на Сонце од изгрејсонце,
преку цел ден, до заоѓање, без пречки како што се планини, дрвја или згради.
Вградувањето на Сончевите системи е едноставно, а колекторите или ќелиите
треба да бидат завртени кон југ. Доколку јужната страна се определува со
магнетен компас, треба да се земе во предвид магнетната деклинација,
моментално 2° 31' со годишна промена од 0° 6' E.
Меѓутоа, постојат многу малку локации кои во потполност се изложени на
југ, така што треба да се земе во предвид секоја препрека која го засенува
Сонцето. Локациите оддалечени неколку метри една од друга може да имаат
различна озраченост, па како што се менува висината на Сонцето, не само преку
денот туку и во текот на годината, објектите кои не ги засенуваат колекторите
или ќелиите во лето, може да ги засенуваат во зима. За прецизни пресметки
потребно е да се измери аголната висина на секоја пречка и да се определи
степенот на намалување на Сончевото зрачење. Одличен алат за проценка на
локацијата е Solar pathfinder. Апаратот е составен од полирани, проѕирни,
конвексни полутопки низ кои се огледува панорамска слика на целата околина.
Низ отворот на апаратот на дијаграмот може да се вцртаат контурите на
околината. Апаратот е опремен со либела и компас.
Сончевиот дијаграм прикажан со вистинското Сончево време зависи само
од географската ширина на локацијата. Набљудувајќи го Сонцето можеме да
дојдеме до едноставни но важни заклучоци:
 Сонцето изгрева точно на исток а заоѓа точно на запад само два дена во
годината (првиот ден на пролетта и првиот ден на есента).
 Сонцето изгрева на североисток и заоѓа на југозапад во текот на
пролетните и летните месеци.
 Сонцето изгрева на југоисток а заоѓа на југозапад во текот на есенските и
зимските месеци.
 Сонцето се наоѓа во својата највисока точка јужно од набљудувачот и тоа
е право Сончево пладне.
 Сонцето изгрева порано а заоѓа подоцна во текот на летните месеци
(обратно за зимските месеци) [2].
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2.5. Пресметка на времето
Должината на Сончевиот ден се менува во текот на годината како
резултат на косината на земјината оска на ротирање и односот на еклиптичната
рамнина на елипсовидното кружење на Земјата околу Сонцето. Со цел да се
изедначи должината на денот се воведува среден Сончев ден, еднакви должини
во текот на целата година и средно Сончево време. Вистинското Сончево време
поминува низ мердијан пред или после средното време на Сонцето а
временската разлика се нарекува равенка на времето и се пресметува по
формулата:
-0,128 sin (j'-0,04887) - 0,165 sin (2 j'+0,34383) [h(dec)]

(23)

Разликата на вистинското и средното Сончево време е секогаш помала од
17 минути, додека пак четири пати во текот на годината е еднаква на нула.
Површината на Земјата е поделена на 24 часовни зони. Сите места во таквата
зона во секој момент имаат исто време. Локалното време на секоја зона (eng.
local mean time - LMT) се пресметува од референтниот мердијан. Референтниот
мердијан за Македонија е λ= +15°.(средноевропска временска зона).
Вистинското Сончево време можеме да го пресметаме од локалното:

LAT=LMT + рав.на времето +

c

(24)

каде што
λ - географска должина за пресметуваната точка изразена во степени;
λr - референтен мердијан на часовната зона изразен во степени.
Членот с го зема во предвид летното сметање на времето. За деновите од
последната недела во март до последната недела во октомври с = 1 час, додека
за останатите с = 0 [2].
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3. СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ
3.1. Екстратерестрично зрачење
Поминувајќи низ безвоздушен простор, спектралната карактеристика на
Сончевото зрачење не се менува, но се намалува густината на снагата со
квадратот на оддалеченоста од изворот, според изразот:
(25)
каде што:
Е - густина на снага на површината на Сонцето определена со СтефанБолцмановиот закон за црно тело (6,3 108 W/m2);
Rs - радиус на Сонцето (6,96 108m), оддалеченост на локацијата за која ја
пресметуваме густината на Сончевото зрачење (табела 1).

Планета

Оддалеченост (х109)

Соларна
константа(W/m2)

Меркур

57

8908,0

Венера

108

2481,3

Земја

150

1286,3

Марс

227

561,7

Јупитер

778

47,8

Сатурн

1426

14,2

Уран

2868

3,5

Нептун

4497

1,4

Плутон

5806

0,9

Табела 1. Соларни константи по планети

Екстратерестрично зрачење е сончево зрачење на горната граница на
земјината атмосфера. Како што се менува оддалеченоста на Земјата од
Сонцето во текот на годината така и екстратерестричното зрачење се менува од
најмала 1321 W/m2 до најголема вредност 1412 W/m2.
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Екстратерестрично зрачење нормално на Сончевите зраци за средна
оддалеченост на Земјата од Сонцето се нарекува сончева (соларна) константа.
Утврдувањето на Сончевата константа и нејзините можности за применување е
започнато на преодот на дваесетиот век. Сончевата активност во просек има
единаесет годишен циклус (Schwabeov циклус), но на зрачењето влијаат и други
феномени како што се: 27-дневна диференцијална ротација на Сонцето околу
својата оска, Сончевите дамки на проминенција итн.
Светската метеоролошка организација во 1981 година го дефинира
износот на Сончевата константа:
I0 = 1367 W/m2

(26)

Најновите мерења утврдуваат вредност на Сончевата константа од 1336,1
2

W/m ± 1,1 W/m2, со мерна несигурност од 0,1% или 1,4 W/m2, така што
константата утврдена пред повеќе од 20 години сеуште може да се смета како
точна.
Екстратерестричното зрачење на површина нормална на насоката на
Сончевото зрачење за одреден ден во годината може да се определи со
изразот:
(j)

(27)

каде што:
- Сончева константа;
(j) - ексцентрицитет на Земјината орбита;
ј - реден број во годината (ј=1,2,3,....,365)
Екстратерестричното зрачење на хоризонтална површина може да се
пресмета од екстратерестричното зрачење на површина нормална на Сончевото
зрачење:
(28)
Екстратерестричното зрачење (J/m2) на хоризонтална површина го
пресметуваме со интегрирање во текот на времето. Можеме да го изразиме со
три основни агли (
-

):

општ случај за било кој временски интервал од
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[J/m2]
-

За саатни вредности

(29)

во текот на саат Ѕ
[J/m2]

-

За дневни големини

(30)

,
[ J/m2]

(31)

Т е времето на ротација на Земјата околу сопствената оска Т = 86400 ѕ
(24h).

3.2. Мерење на Сончевото зрачење
За практично користење на Сончевото зрачење важни се мерењата на
вкупното, дифузно и директно озрачување на хоризонтална површина. Најчесто
се мери времетраењето на сјаењето на Сонцето, од коешто, во недостаток на
мерење на Сончево зрачење може да се процени озраченоста. Вкупното
(глобално) Сончево зрачење на хоризонтална површина од просторен агол 2
стерадјани се состои од зрачење кое површината директно го прима од
површината на Сончевиот диск и дифузно зрачење од небото.
Инструментот кој го мери зрачењето од просторен агол 2
површина со бранови должини помеѓу 0,3 до 3,0

стерадјани на

m се нарекува пиранометар.

На идеално одбрана локација, инструментот не би требало да регистрира
зрачење одбиено од тлото и околните предмети, ниту треба да има препреки
повеќе од 5° во подрачје каде Сонцето изгрева и заоѓа. Вкупните препреки не би
смеело да го намалат видното поле на инструментот повеќе од 0,5 стерадијани.
Пиранометрите

може

да

имаат

термоелектрични,

фотоелектрични,

пироелектрични или биметални елементи како сензори. Бидејќи се изложени на
атмосферски влијанија, тие мора да бидат изработени од цврсти материјали
отпорни на корозија, влијание на вода и влажен воздух. Приемникот на
зрачењето мора да биде херметички затворен или да има систем за одведување
на кондензираната влага во куќиштето. Влагата обично се отстранува со силика
гел кој мора редовно да се менува. Силика гелот е хидроскопен материјал на кој
му се додава многу мала количина на кобалт хлорид (0,5-1%) и штом впие влага,
ја менува бојата од сина во виолетова. Бојата на силика гелот може да се види
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низ прозирниот пластичен резервоар и кога бојата ќе стане виолетова треба да
се замени. Виолетовиот силика гел може да се реактивира со сушење во печка
на температура од 130°С во времетраење од неколку часа. Во последно време
се смета дека кобалтот е канцероген, па се препорачува замена со
алтернативни, на пр.

жолт или портокалов.

Во употреба

најчесто

се

термоелектрични пиранометри кои користат топлински сензори (Слика 9) коишто
произведуваат напон по принцип на термоелектричен ефект во функција на
упадниот агол на Сончевото зрачење.

Слика 9. Пиранометар СМ 11 Kipp & Zonen [2]

Топлинскиот детектор сместен под двоструката стаклена купола која го
штити од влага и ги намалува долгите бранови должини зрачени од самиот
инструмент, топлински го изолира детекторот и го спречува неговото ладење.
Светската метеоролошка организација (WMO) и Меѓународната организација за
стандарди (ISO 9060, 1990) дефинира три класи пиранометри. Најдобрата класа
(секундарен стандард) се користи за прецизни метеоролошки мерења, втората
класа се користи за погонски мерења и следење на фотоволтаични и топлински
Сончеви системи.
Полупроводничкиот
задоволува барањта на

силициумски

пиранометар

(Слика

10)

не

ги

WMO во поглед на спектралната осетливост, но

димензиите му се значително помали и цената му е пониска.
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Слика 10. Полупроводнички Пиранометар ЅР-lite Kipp & Zonen [2]

Силициумот е осетлив само во ограничен дел од спектарот од 0,4 и 1 μm.
Сончевото зрачење на површината од Земјата е функција на висината на
Сонцето и атмосферските услови. Полупроводниците и пиранометрите со
термочлен не мора да дадат исти резултат за еднакви вредности на зрачење.
Силициумските пиранометри се баждарени за мерење на неприкриено Сончево
зрачење и не може да се користат за мерење на вештачко осветлување или
мерење на рефлектирано зрачење. [2]

3.3. Влијание на атмосферата на Сончевото зрачење
На патот до Земјата, сончевото зрачење во атмосферата слабее, бидејќи
се распрскува на молекули од гасови, честички прашина и чад, се апсорбира со
меѓусебните интеракции со молекули на гас. Може да се зборува за исчезнување
на Сончевото зрачење во атмосферата и да се дефинира коефициентот на
исчезнување. Големите вредности одговараат на јака магла, а ниските на
потполно сув воздух со ведро време и зенитна положба на Сонцето.
Слабеењето на Сончевото зрачење на патот низ атмосферата може да се
опише со Bouguer-Lambert-овиот закон.
B=I0e-am
каде што:
В - озрачување на површината на земјата;
I0 - озрачување на горната граница на Земјата;
m - оптичка маса;
е - коефициент на естикција.

(32)
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Оптичката маса е однос на вистинската должина на патот на Сончевите
зраци низ атмосферата и најкраткиот можен пат. Таа претставува функција на
упадниот агол на Сонцето и е најважен параметар кој ја одредува снагата на
Сончевото зрачење (Слика 11).

Слика 11. Оптичка маса на воздухот [2]

Кога Сонцето е точно над набљудуваната точка, оптичката маса на зракот
е најмала:
(33)
Оптичките карактеристики на атмосферата се менуваат со промената на
атмосферскит притисок, па оттука може да се дефинира релативната оптичка
маса на зракот, т.е. оптичка маса за притисок од 1000 mbar:
(34)
каде p е притисок во [mbar]. За Сончевите зраци кои на површината доаѓаат
нормално, оптичката маса на зракот е m=1, a за зраците кои со хоризонтот
затвораат агол од 30°, m=2.
Екстратерестричното зрачење го означуваме со AMO (AM - eng. air mass).
Спектарот АМО се користи за испитување на работата на Сончевите ќелии
предвидени за работа во вселената. Делотворноста на уредите за претворање
на Сончевото зрачење зависи од промената на снагата и спектарот на упадно
зрачење. За да се овозможи прецизна споредба на карактеристиките на
Сончевите ќелии испитани во различно време и на различни локации дефиниран
е нормиран спектар и густина на снага (озрачување) за зрачење надвор од
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Земјината атмосфера и на површината на Земјата (ISO 9845 - 1:1992, lEC EN
60904 - 3:1989-02). Приземно Сончево зрачење со Сонцето во зенит има оптичка
маса на зрак 1, но како нормирано приземно Сончево зрачење, при мерење на
уредите за претворање на Сончевото зрачење, усвоена е распределба на
зрачење АМ 1,5. Тоа е зрачење кое доаѓа од морето, доколку висината на
Сонцето е γ.S=41,81° (упаден агол ζѕ=48,19°). Тој стандарден спектар на
површината на Земјата се означува AM 1,5 G (каде G е вкупно глобално
зрачење). Доколку се набљудува само директно зрачење, тогаш се користи
ознака AM 1,5 D (D - eng. direct) и приближно му одговара спектар AM 0 намален
за 28% (18 % апсорпција и 10 % распрскување). Вкупниот спектар AM 1,5 G e
10% поголем од спектарот на директно зрачење AM 1,5 D со озрачување
приближно од

970 W/m2. Меѓутоа, нормалниот AM 1,5 G спектар е

нормализиран на 1000 W/m2 [2].

3.3.1. Директно Сончево зрачење
Поради големото растојание на Земјата и Сонцето, може да се смета дека
Сончевото зрачење пред влезот во атмосферата е составено од сноп на
паралелни електромагнетни бранови. Интеракцијата со гасовите и честичките во
атмосферата може да доведе до упивање (апсорпција), одбивање (рефлексија)
или помалку или повеќе непречено да помине низ атмосферата (трансмисија).
На Слика 12 прикажан е билансот на Сончевото зрачење на патот низ
атмосферата [2].
Мерењето на директното Сончево зрачење е едно од најкомплицираните
мерења во одредување на потенцијалот на Сончевата енергија. Директното
Сончево зрачење се мери со пирхелиометар, инструмент кој е составен од
термочлен поставен на дното на тесен цилиндер, така што видниот агол на
инструментот е само околу 5°, односно 0,005 стерадијани. Таквата геометрија
овозможува регистрација само на зрачење кое доаѓа од тесен појас околу
Сончевиот диск. Приемната површина на инструментот во секој момент мора да
биде нормална на Сончевите зраци, така што пирхелиометрите треба да го
следат движењето на Сонцето со грешка помала од 0,75° (Kipp & Zonnen) или
1,5° (Epply), што бара сложен и прецизен механички систем за следење на
Сонцето. Таквите системи за двоосно следење на Сонцето се доста поскапи од
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самиот инструмент. Измерените податоци треба да се нормализираат на средна
оддалеченост на Земјата од Сонцето, а инструментот да се калибрира според
инструмент од повисока класа по стандард ISO 9060:1990 E [9].

Слика 12. Влијание на атмосферата на директното Сончево зрачење

Слика 13. Пирхелиометар Kipp & Zonnen СН 1 [9]

30

Магистерски труд

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски објект

3.3.2. Расфрлано (дифузно) Сончево зрачење
Расфрлањето на зрачењето го предизвикуваат молекули на гасови и
честички суспендирани во атмосферата. Сончевото зрачење доаѓа на молекули
на гас и ги предизвикува на треперење. Примената електромагнетна енергија на
честичката или молекулата веднаш зрачи во сите насоки во просторот.
Енергијата повеќе не се шири во еден правец како пред влезот во атмосферата,
туку на сите страни. Влијанието на расфрлањето е двојно, од една страна го
намалува Сончевото зрачење, а од друга страна предизвикува расфрлено
зрачење

од

небото.

Еден

дел

од

Сончевото

зрачење

се

враќа

во

меѓупланетарниот простор и тој е изгубен за процесите во атмосферата.
Предизвиканата молекула или честичка не емитира електромагнетна енергија со
иста спектрална распределба од таа што ја примила, туку ги менува
релативните удели на одредени бранови должини.
Rayleigh ја утврди законитоста на односот на брановата должина и
интензитетот на расфрлање:
D=кλ-4

(35)

каде што k е фактор на пропорционалност.
Како што расфрлањето е пропорционално со четвртата потенција на
брановата должина, ултравиолетовите зраци ќе се расфрлат многу повеќе
отколку зраците поблиски на црвениот дел на спектарот. Кога Сонцето е во
зенитот, на пладне, патот на Сончевото зрачење до површината на Земјата е
пократок а расфрлањето е помалку изразено. Расфрленото зрачење содржи
повеќе краткобраново зрачење давајќи му на небото сина боја. Со спуштањето
на Сонцето кон хоризонтот, расфрлањето се зголемува, па според тоа делот на
кратки бранови должини во вкупното зрачење се намалува. При ниски агли на
Сонцето, за изгревање и заоѓање, синиот дел од спектарот скоро потполно се
апсорбира, па преостанува само жолто и црвено зрачење. Апсорпцијата го
слабее интензитетот само на одредени бранови должини на Сончевото
зрачење. Од гасовите кои ја сочинуваат атмосферата, одредени бранови
должини апсорбираат кислород, јаглерод диоксид, озон и азот, додека азотните
оксиди, јаглеродмоноксидот и метанот, зрачењето го апсорбираат незначително
малку. Азотот апсорбира само зрачење со бранова должина од 0,2 μm и тоа во
делот на спектарот каде интензитетот на Сончевото зрачење е занемарлив.
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Кислородот (О2) значајно апсорбира зрачење во две подрачја: од 0,76 до 9,80
μm, каде апсорбира 8,9% од зрачењето на тој интервал и второ подрачје со
максимална апсорпција на бранова должина од 0,69 μm. Јаглерод диоксидот
(СО2) апсорбира одредени бранови должини во инфрацрвениот дел на
спектарот од 1,4 до 15 μm и занемарливо мал дел од видливиот дел на
спектарот. Озонот апсорбира одредени бранови должини, во ултравиолетовиот
дел (0,20 до 0,36 μm), во видливиот дел (0,43 до 0,75 μm) и во инфрацрвениот
дел (3 до 5 μm) на спектарот. Апсорпцијата зависи од вкупниот озон кој се
менува во текот на годината. Атмосферските гасови апсорбираат зрачење само
во строго ограничени подрачја на спектарот, фотоните одредени со бранови
должини, а таквата апсорпција се нарекува селективна (Слика 14) [2].

Слика 14. Спектар на зрачење AM 0 и Am 1,5 и спектар на зрачење на црно тело на
температура 5800K нормализиран на 1367W/m2 со влијание на атмосферските
гасови [9]

Расфрленото Сончево зрачење може да се мери со пиранометар доколку
се засени Сончевиот диск, така што до инструментот не може да допре директно
Сончево зрачење. Тоа може да се постигне на неколку начини, а најчесто се
користи полукружна или кружна метална лента (Слика 15) со дијаметар од 0,5 до
1,5 м, ориентирана исток – запад, така што го засенува Сончевиот диск од изгрев
до залез на Сонцето со видлив агол на засенување доволен потполно да го
блокира Сончевиот диск (на пр. 10,6° за Kipр&Zonen CM121B). Металната лента
е покриена со слој на црна боја со многу мала рефлектирачка моќ, со цел да се
спречи рефлексија од лентата. Односот на ширината на лентата и дијаметарот
се движи од 0,09 до 0,35. Со изведба на лентата во облик на U - профил може да
се постигне константност на видниот агол во границите од ± 2%. Со промената
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на Сончевата деклинација во текот на годината, потребно е лентата да се
поместува најчесто на секои два дена, и затоа треба постојано присуство на
квалификуван персонал.

Слика 15. Пиранометар CM11 Kipp & Zonen со засенувач CM 121 за мерење на
расфрлено (дифузно) Сончево зрачење [9]

3.3.3. Одбиено (рефлектирано) Сончево зрачење
После минувањето низ атмосферата, Сончевото зрачење доспева до
површината на земјата или до некоја водена површина (море, езеро, река).
Поголем или помал дел од зрачењето ќе се одбие (рефлектира) во зависност од
карактеристиките на подлогата на која ќе наиде. Можни се три процеси на
рефлексија. Огледало рефлексија остварлива во природата на мирни води каде
рапавоста на површината е помала од брановата должина на Сончевото
зрачење (од 0,4 до 2 μm). Доколку рапавоста на површината е споредлива со
брановата должина на зрачењето, можна е расфрлена рефлексија која се
состои од повеќе огледалести рефлексии во сите елементарни рамнини од кои е
составена површината. Волуменска рефлексија се случува кога зрачењето ќе
навлезе во површината и се одбива од различни слоеви во површината.
Вкупната рефлексија е збир на огледалната, дифузната и волуменската
рефлексија. Карактеристиката на подлогата да го одбие зрачењето може да се
изрази со коефициент на рефлексија или албедо (ρg). Апсолутно бело тело би
имало албедо 1 бидејќи во целост би го рефлектирало зрачењето, додека пак,
апсолутно црно тело има албедо 0. Доколку телото има албедо 0,5 значи дека
половина од зрачењето кое паѓа на него го одбива. Телата во природата имаат
многу различни албеда. Вегетацијата по правило има низок албедо бидејќи
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добар дел од зрачењето го апсорбираат растителните пигменти (хлорофил,
каротен, ксантофил).
Влажните површини имаат помал албедо во споредба со сувите. Снегот
со својата структура на ретко распоредени мали кристали на мраз кои
предизвикуваат многубројни рефлексии, претставува една од природните
површини со најмало албедо. Во табела 2 дадени се просечните вредности на
албедо за некои карактеристични површини [2].
Табела 2. Просечно албедо за некои карактеристични површини [2]
Површина

Албедо

Свеж снег

0,75

Површина со вода

0,07

Земја

0,14

Земјен пат

0,04

Шума во зима

0,07

Шума во пролет, обработено поле

0,26

Стар асфалт

0,10

Стар бетон

0,22

Суви лисја

0,30

Сува трева

0,20

Зелена трева

0,26

Битуменски кров

0,13

Дробен камен

0,20

Згради, темни

0,27

Згради, светли

0,60

Рефлектираното Сончево зрачење според препораките на WMO се мери
на висина од 1-2 m, по можност над покосена тревна површина. За подрачје
кадешто во зима се задржува снегот, потребно е на инструментот да му се
вгради механизам кој го регулира растојанието од површината, без разлика на
висината на снегот. Самиот носач на инструментот не треба да влијае на
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мерењето и треба да се постави на северната страна на инструментот.
Пиранометарот за мерење на рефлектирано зрачење треба да има посебна
конструирана заштитна маска која спречува сјаење од куполата при изгревање и
заоѓање на Сонцето. Исто така, потребно е да се постави маска над целиот
инструмент со што би се спречило прегревање на инструментот како и
заштитување на инструментот од врнежи. Точните мерења на рефлектираното
зрачење се од голема важност за проценка на озраченост на коса површина.

Слика 16. Албедометар CM7B Kipp & Zonen [9]

Често, наместо да се мери рефлектираното зрачење, се мери албедо.
Инструментот со кој се мери албедо се вика албедометар, и составен е од два
пиранометри. Горниот пиранометар го мери вкупното, а долниот одбиеното
сончево зрачење од мерената површина. Иако во литературата е нагласена
важноста на употребата на мереното албедо за секоја локација, сепак албедото
многу ретко се мери. Вредноста на албедото од 0,2 е во најширока употреба кога
не се располага со измерено албедо, а се темели на трудови на Liu & Jordana
[9].
3.4. Инсолација
Поимот инсолација (сјаење на Сонцето) ја дефинира ситуацијата кога
Сончевиот диск осветлува предмети посилно од расфрленото зрачење на
небото, што предизвикува појава на сенки зад осветлените објекти. Поимот е
поврзан повеќе со видливата светлина, околку со останатите фрекфенции на
Сончевото зрачење.
Сјаењето на Сонцето, според WMO, се дефинира како период во кој
интензитетот на Сончевото зрачење е поголем од 120 W/m2. Времетраењето на
инсолацијата се мери во часови. Во пракса, поимот првично е дефиниран со
регистрација на Campbell-Stokes-овиот хелиограф, инструмент кој сјаењето на
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Сонцето го регистрира со горење на лента сместена зад посебни стаклени леќи,
кои зраците ги концентрираат на лентата, која мора да се менува секој ден.
Campbell-Stokes-овиот хелиограф е можеби најстариот инструмент кој сеуште се
употребува при редовните метеоролошки мерења (воведен во редовна
метеоролошка служба во 1880 година). Инструментот во 1853 година го разви J.
Campbell. Неговиот иструмент бил составен од стаклена топка полна со вода и
поставена на средината од вдлабната дрвена подлога. Стаклената топка го
фокусира Сончевото зрачење и остава нагорена трага на дрвената подлога. G.
Stokes во1879 година го подобри Campbell-овиот инструмент до изведбата која
се користи до ден денес. Stokes-овиот инструмент користи висококвалитетна
стаклена топка поставена во средината на метално лежиште, кое може да се
прилагодува според географската ширина. Книжната лента се поставува зад
топката во насока од исток кон запад, така што Сончевото зрачење се
концентрира низ топката и како резултат на топлинското дејство ја подгорува
лентата. На лентата се означени часовите, па така можно е да се утврди кога и
колку Сонцето сјаело. Лентата треба да се менува секој ден и обично е различна
за лето, зима и пролет (есен). За да може лентата да регистрира, потребно е
Сончево зрачење од 80 до 280 W/m2. Доколку лентата е влажна, мора прво да се
исуши за што е потребна одредена количина на топлина, а тоа значи дека
влажната лента подоцна започнува со регистрација на Сончевото зрачење.
Одредено време краевите на металната школка ја покриваат спротивната
страна на лентата при изгревање и заоѓање на Сонцето. Најважна предност на
Campbell-Stokesov-иот хелиограф е можноста за работа без електрична
енергија. За точно отчитување на мерењето, потребна е визуелна проценка од
страна на искусен персонал. Самата конструкција на апаратот не овозможува
употреба на автоматско собирање на податоци, што претставува причина за која
WMO препорачува напуштање на овој начин на мерење на Сончевата
инсолација.
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Слика 17. Heliograf Negretti & Zambra (David Friend Productions, San Diego,
California) [9]

Поставувањето на хелиографите се врши на места со слободен хоризонт,
без никакви пречки во насока на изгревање и заоѓање на Сонцето [9].

3.5. Пресметка на Сончевото зрачење
3.5.1. Пресметка на Сончевото зрачење на земјата
За оваа пресметка потребни се податоци за месечниот просек на вкупната
дневна озраченост. За да може да се пресметаат тие податоци, потребно е да се
познаваат

големините

на

дневната

екстратерестичка

озраченост

на

хоризонтална површина.
Од дефиницијата за озраченост следува дека екстратерестричното
зрачење на хоризонтална површина се пресметува:
(36)
Со замена на изразот за ексцентрицитетот на Земјината орбита
(37)
Следува:
(38)
(39)
Месечниот

просек

хоризонтална површина

на

дневното

екстратерестрично

зрачење

на

се добива како аритметичка средина на големините

добиени за сите денови во месецот. За многу региони не постојат измерени
податоци за Сончевото зрачење, па во тој случај тоа може да се пресмета
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користејќи емпириски формули и модели. Тие овозможуваат пресметка на
месечниот просек на вкупната дневна озраченост на хоризонтална површина
(Н), користејќи измерени климатски податоци кои се општо достапни (податоци
за инсолација или температура). Една од прикладните врски е Angstrom-Pageовата која овозможува пресметка на месечниот просек на озраченост
познавање на податоци за средна дневна вредност на инсолација
дневно

екстратереристично

зрачење

на

хоризонтална

со

и средно

површина

за

набљудуваниот месец:
a+b )

(40)

Значи, потребно е да се измери инсолацијата и да се знае географската
ширина на местото, а останатите податоци може да се пресметаат. Средната
вредност на релативното траење на Сончевото зрачење се пресметува како
однос на вистинската инсолација добиена со мерење (ѕ) и најголемата можна
инсолација Z за одредениот ден.
(41)

3.5.2. Пресметка на коефициентите a и b
Споменатата Angstrom-Page-ова равенка (40) е најчесто користена
емпириска врска за пресметка на сончевото зрачење на хоризонтална површина
бидејќи се применува на голем број подрачја. Вообичаено, коефициентите a и b
се пресметуваат за места каде постојат измерени податоци за вкупното Сончево
зрачење и инсолација. Така, пресметаните коефициенти може да се користат во
пресметките за вкупно зрачење на места со слични географски ширини и
климатски услови. Меѓутоа проблем е што и за блиски и климатски слични места
коефициентите a и b понекогаш покажуваат големи разлики во нивните
вредности што претставува пречка во изборот на нивните големини на местата
каде не се достапни измерени податоци. Rietveld испитувајќи некои објавени
големини на Сончево зрачење, забележал дека а е поврзана линеарно, а b
хиперболично за средната вредност на релативното траење на Сончевото
зрачење .
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(42)
(43)
Со така добиени големини за a и b во равенка (40) се добива:
(44)
каде:
месечен просек на дневна инсолација;
месечен просек на максимална можна дневна инсолација.
Neuwirt

го

разгледувал

влијанието

на

надморската

висина

на

набљудуваното место на коефициентите а и b и развил квадратна врска. Glover
и McCuiioch го вклучиле влијанието на географската ширина

и ја предложиле

следната формула:
(45)
За постоечката зависност на коефициентите a и b од висината, траење на
инсолацијата и географската ширина на локацијата, се направи обид да се
развие нов однос кој би ги вклучил сите наведени зависности. Во спроведената
анализа користени се познати големини за коефициентите a и b и податоци за
средна месечна инсолација за 40 различни локации во светот. Зависноста на
коефициентите a и b од географската ширина, висината и релативното траење
на Сончевото зрачење е дадена со:
(46)
(47)
Каде:
е географска ширина во степени;
h надморска висина во километри;
однос на вистинскиот и максималниот месечен просек на дневна
инсолација;
А0...A3 и B0...B3 се константи.
За пресметка на константите А и В користени се достапни податоци за a,
b,

,hи

за 40 различни локации низ светот. После тоа, равенките (46) и (47)

користени се за пресметка на коефициентите а и b за 14 нови локации кои не се
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користени во предходната анализа, и со нивна помош, со веќе познати измерени
податоци за инсолација, пресметана е големината на вкупното зрачење.
Испитувањата покажале одлично согласување на така пресметаните и измерени
вредности на вкупното зрачење. Важно е да се напомене дека сите 14 одбрани
локации

се

со

потполно

различни

климатски

услови

и

географски

карактеристики, така што оваа метода може да се смета применлива за било кое
место на светот [8].
Конечно:
(48)
(49)

3.5.3. Одредување на часовна од дневна озраченост
Понекогаш во пресметувањето на сончевите уреди потребно е да се знае
часовната озраченост за секој месец во годината. Еден од начините за
пресметка е користење на Collares-Pereir-овата и Rabl-овата формула која дава
големини кои се приближни на просечна часовна озраченост
просечна дневна озраченост

од позната

.

(a+b

(50)

каде коефициентите:
(51)
(52)
ω - часовен агол на Сонцето на средина од пресметуваниот час за кој ја
пресметуваме озраченоста;
- просечна месечна вредност на агол на изгрев, односно агол на залез
на Сонцето.
Се пртпоставува дека употребата на формулата не е ограничена од
климатските услови на подрачјето [8].
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3.5.4. Расфрлено зрачење
Проценката на делот на расфрленото во однос на вкупното зрачење е
многу важна бидејќи тоа претставува поголем дел од вкупното зрачење, кое
доаѓа до површината на фотоволтаичниот колектор при облачно време.
Расфрленото зрачење може да се измери (пиранометер на кој му е оневозможен
прием на зрачење директно од Сонцето) или да се пресмета. Средната дневна
озраченост со расфрлено зрачење главно не се мери, па така просечна дневна
расфрлена озраченост на хоризонтална полча

треба да се пресмета од

средната дневна вкупна озраченост на хоризонтална површина .
Делот на расфрлено зрачење во вкупното е еднаков на:
(53)
Индекс на транспарентност

:
(54)

каде:
е средна дневна земјина вредност на озраченост на хоризонтална
површина;
средна дневна екстратерестрична озраченост на хоризонтална
површина, на иста географска ширина и одреден месец.
Постојат неколку емпириски решенија за определување на уделот на
расфрленото во вкупното зрачење со помош на индексот на транспарентност на
атмосферата (eng. clearness index) дадени од страна на B.Y.H. Liu, R.C. Jordan,
S.A. Klein, J.K. Page et al. [8].
Однос прилагоден на наше подрачје :
(55)
Поточно:
(56)
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3.6. Сончево зрачење на коса површина
Во повеќе случаи на примена и искористување на Сончевата енергија со
фотоволтаично претворање на Сончевото зрачење, тоа паѓа на коса површина.
Снагата која ја дава таквиот фотоволтаичен систем е определена не само од
упадниот агол на зрачењето, туку и со аголот под кој тоа паѓа на набљудуваната
површина. Сончевото зрачење на коса површина се мери многу ретко, па до
потребните податоци за пресметка на фотоволтаичен систем се доаѓа со
пресметка. Методата на Liu, Jordan и Klein овозможува пресметка на средна
дневна озраченост (месечен просек) на површина накосена спрема југ, од
податоците за Сончево зрачење на хоризонтална површина кои ги дава
мтеоролошката станица [8].

3.6.1. Пресметка на Сончево зрачење на коса површина (Liu, Jordan, Klein)
Вкупното зрачење на Сонцето

кое паѓа на површина искосена под

агол (β) составено е од три компоненти:
1. Директно Сончево зрачење (
2. Расфрлено зрачење (

)

)

3. Зрачење одбиено од околните премети и површината на Земјата (

)
(57)
(58)

Каде:
- агол помеѓу упадните зраци и нормалата на површината;
- агол на паѓање на Сончевите зраци на хоризонтална површина;
- директно озрачување на хоризонтална површина.
Односот на директното озрачување на јужно ориентирана површина под
агол

со хоризонталата

се нарекува фактор

и директно озрачување на хоризонтална површина
и тој зависи од положбата на сонцето и аголот на

површината.
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(59)
каде:
φ - географска ширина;
δ - деклинација на Сонцето;
ω - саатен агол на Сонцето и
β - агол на површината спрема хоризонталата.
Средната големина на директното Сончево зрачење на коса површина се
добива со интегрирање и пресметка на просекот:
(60)
каде:
е однос на дневното директно зрачење на коса површина и
хоризонтална површина за даден месец;
е средно дневно директно зрачење на хоризонтална површина.
Дневната големина

на факторот

за површини искосени према југ

може да се пресмета со помош на изразот:
(61)
каде:
- временски агол на изгрев (залез) на Сонцето за хоризонтална
површина;
- временски агол на изгрев (залез) на Сонцето за коса површина.
(62)
δ деклинација на Сонцето;
β агол на површината.
Средната големина се добива како аритметичка средина на факторот Rb
пресметан за секој ден во месецот или со помош на (61) и (62) големините на
просечна месечна деклинација.
Факторот Rb обично се пресметува за време од изгрев до залез на
Сонцето во период од еден час и се нарекува саатен фактор. Дневниот фактор
Rb се добива со интегрирање по цел Сончев ден. Зрачењето на коса површина
со дифузно зрачење

се разликува од дифузното зрачење затоа што косата

површина не добива зрачење од хемисферата туку само од еден нејзин дел.
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Доколку се претпостави дека дифузното зрачење е изотропно (еднакво во сите
насоки), тогаш делот на хемисферата од кој доаѓа дифузното зрачење на косата
површина е пропорционален со просторниот агол под кој се глада небото од
косата површина.
(63)
каде:
β - агол на косата површина кој го затвара со хоризонталата површина.
На косата површина доаѓа зрачење одбиено од подлогата и околните
објекти. Средно дневно зрачење на коса површина со рефлектирано зрачење е:
(64)
вкупно средно дневно зрачење на хоризонтална површина.
Вкупна озраченост на коса површина е:
+

+

(65)
(66)
+

+

(67)
(68)
(69)

Каде

претставува однос на средно дневно зрачење на коса и

хоризонтална површина за одреден месец [8]:
(70)

44

Магистерски труд

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски објект

4. ДИРЕКТНО ПРЕТВОРАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА СОНЧЕВОТО
ЗРАЧЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЌЕЛИИ
Енергијата на Сончевото зрачење може директно да се користи за
производство на електрична енергија со фотоволтаични ќелии. Терминот
фотоволтаик за првпат е употребен кон крајот на 19 век и потекнува од
зборовите photo (грчки-светло) и volt (по Alessandar Volt). Во буквален превод
значи "струја од светло" па токму тоа го опишува принципот на работа на (PV)
ќелиите – претворање на сончевото зрачење во електрична енергија по пат на
фотонапонски ефект [7].

4.1. Фотонапонски ефект
Пред да се појасни поимот фотонапонски ефект, потребно е да се
споменат полупроводниците, материјали на кои се темели фотонапонскиот
ефект. Материјалите, во зависност од електро-проводливоста се делат на
проводници (главно метали), полупроводници (Si, Ge, GaAs, GaP) и изолатори.
Полупроводниците на температура од апсолутна нула се изолатори. Со
порастот на температурата експоненционално се зголемува бројот на носачи на
полнеж кои можат да спроведуваат електрична струја. Во зависност од
електричната проводливост се делат на два типа: n-тип со електрони и p-тип со
т.н шуплини. Најважен и најзначаен полупроводнички материјал е силициумот и
од него се произведени најголем дел на електрични компоненти, диоди,
транзистори и интегрални кругови.
На пример, со силициум ќе се појасни како се добива p-тип односно n-тип
на полупроводник. Во ковалентната врска на атомите во силициумот се вградува
мала количина (1016 до 1029 атоми/cm3) на некој елемент од В група (P или As) а
кристалната структура (сса 1023 атоми/cm3) останува непроменета. Атомите од В
групата се вградуваат на местото од Si атомите, но при тоа треба да го отпуштат
својот петти електрон, со што би останал опкружен со осум атоми. Тој отпуштен
електрон станува слободен носител на полнеж и бидејќи е негативен настанува
n-тип. Исто така, доколку во Si се вгради мала количина на елемент од II група
(В), тој атом заменува атом на силициум, при тоа, за конфигурација од осум
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електрони во опкружувањето му недостига еден, тој го бара и се однесува како
позитивна

честичка.

Позитивната

честичка

се

нарекува

шуплина,

а

полупроводникот каде позитивните честици се носители на полнежот се
нарекуваат p-тип.

Слика 18. Фотоволтаичен ефект

Посебно конструиран и дизајниран облик на p-n спој, кој овозможува
просторно паѓање на светлината на што поголема површина, на која светлината
(фотони) на влезот во материјалот на p-n спојот, со пренос на својата енергија,
ги ослободува слободните електрони и шуплини, се нарекува фотоволтаична
ќелија.
Појавата која има за последица ослободување на слободни носители на
полнеж под дејство на светлината (создавање електричен тек) се нарекува
фотонапонски ефект. Првиот чекор покажува состојба на фотонапонска ќелија
пред

да

се

спојат

p-тип

и

n-тип

на

полупроводникот.

Иако

двата

полупроводнички материјали електрички се неутрални, со спојување на типовите
настанува таканаречен p-n спој кој за последица има настанување на
електрично поле. Во случај на спојување од n-типот на Si, вишокот на електрон
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тргнува кон p-типот на Si. Kако резултат на овие случувања се појавува
натрупување на позитивен полнеж на n-типот, односно натрупување на
негативен полнеж на p-типот. Кога фотоните ќе ја погодат фотонапонската
ќелија, може да се рефлектираат од неа, да бидат апсорбирани или да поминат
низ неа. Само апсорбираните фотони даваат енергија за производство на струја.
Кога полупроводникот апсорбира доволно светлина, електроните се истиснуваат
од атомот на материјалот, тргнуваат кон предниот (негативен) контакт на
ќелијата, додека во исто време шуплините се движат во обратна насока кон
долниот (позитивен) контакт на ќелијата. Напонот на надворешните контакти од
p-n спојот може да се поврзе со потрошувачи при што ќе се направи полнеж и ќе
тече DC струја додека постои пад на светлина.
Производот на квадратот на струјата и отпорот претставува снага на
светлината која се конвертирала во електрицитет. Останатата снага на фотони
само ја зголемува температурата на фотоните.

Слика 19. Основна конструкција на ПВ ќелија

Контактите поставени на двете страни на спојот овозможуват собирање на
фотострујата. Контактот од проводната фолија од калај се наоѓа на долната
површина и на еден раб на горната осветлена површина. Тенката фолија на
горната површина ја собира струјата и ја пропушта светлината. Додатоците на
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основната конструкција обезбедуваат одредени подобрувања. На пример,
антирефлектирачкиот слој ја зголемува количината на апсорбирана светлина, а
додека пак механичката заштита се обезбедува со заштитно стакло.

4.2. Начин на изработка и типови на фотоволтаични ќелии
Фотоволтаичните ќелии може да бидат изработени од различни типови на
полупроводнички материјали комбинирани во различни структури со цел
постигнување подобра ефикасност. За изработка на фотоволтаични ќелии се
користат следните полупроводнички материјали и технологии:
• Силициум (Si) – вклучувајќи монокристален (c-Si), поликристален (p-Si)
и аморфен силициум (a-Si).
• Поликристални тенкослојни материјали (поликристален тенок филм) –
вклучувајќи CIS спој на полупроводнички материјали (Бакар-Индиум-Диселенид),
CdTe (кадмиум-Телурид), тeнкослоен силициум (повеќето аморфен силициум).
• Монокристални тенкослојни материјали (монокристален тенок филм) –
повеќето изведени од Галиум-Арсенид (Ga-As).
• Комбинирани од разни полупроводници.

4.3. Ќелии изработени од монокристален (c-Si) силициум
Ќелиите изработени од монокристален силициум се изработени од ист
материјал, модифициран, така што на едната страна на ќелијата има p-слој, а на
другата страна n-слој полупроводник. Во внатрешноста на ќелијата, p-n спојот е
лоциран така што во негова близина се апсорбира максимум сончево зрачење.
Површината на таквата ќелија зависи од големината на монокристалот од кој
таа се произведува, се движи во границите од 5 до 10 cm 2, со дебелина од 200300 μм и напон 0.55 до 0.70 V.
Теоретската ефикасност е околу 22%, додека пaк вистинската ефикасност
е околу 15%. Еден од недостатоците на монокристалните силициумови ќелии е
високата производна цена која е резултат на комплицираниот процес на
производство. Најчесто применувани методи за производство на монокристален
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силикон се: Czochralski (Cz), Float - zone (FZ) процеси, а во последно време се
повеќе се користи т.н. Ribbon growth технологија.
Метода на Czochralski - силициум со висока чистота се загрева на висока
температура додека не се раздели (слика 19). Потоа на површината од
разделениот силициум кој се наоѓа во цилиндричен калап му се додава зрно
монокристален силициум. Додека зрното полека се подигнува од калапот,
атомите на разделениот силициум се згуснуваат во структурата на додаденото
зрно, односно во монокристална структура.

Слика 20. Процес на Czochralski [7]

Со Float-zone процесот се произведува почиста кристална структура во
споредба со процесот на Czochralski. Во float-zone процесот, лостот составен од
силициум со висока чистота се поставува над монокристалното зрно и се
пропушта низ електромагнетен калем. Магнетното поле на калемот поттикнува
електрично поле во внатрешноста на лостот и како последица на тоа се јавува
загревање и топење на површинскиот слој помеѓу лостот и зрното. Бидејќи
лостот полека се издигнува, во внатрешноста на лостот и зрното се формира
монокристален силициум кој расте нагоре. Czochralski и Float-zone процесите
произведуваат монокристален силициум во калап или подлога, кои треба да се
исечат во танки плочки, cо што се губи 20% од скапиот материјал. Како
алтернатива на наведените технологии се појави Ribbon growth технологијаta.
Ribbon growth процесот започнува со две монокристални зрна на Si кои
растат и завземаат површина на тенка рамка, додека пополека се извлекуваат
од сад со течен силициум. Кога рамката е извлечена надвор од садот, од неа се
вади готова тенка површина. Ваквата технологија нема големи загуби на
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материјал, но затоа квалитетот на монокристалниот силициум не е на ниво на Cz
или FZ процесите. За да се произведе монокристална фотоволтаична ќелија,
тенките плочи добиени со било кој од наведените процеси се допираат за да се
добие

p-tip

или

n-tip

на

полупроводник.

Потоа

се

премачкуваат

со

антирефлетирачко средство и им се додаваат електрични контакти. Структурата
и изгледот на монокристални (c-Si) ќелии се прикажани на слика 20 [7].

Слика 21. Структура и изглед на монокристална (c-Si) ќелија [7]

4.4. Фотоволтаични ќелии изработени од поликристален силициум (p-Si)
Спротивно на монокристалните, поликристалниот силициум е составен од
повеќе мали кристали што овозможува појава на граници во неговата структура.
Како резултат на појавата на граници се јавува спречување на текот на
електроните со што се појавува рекомбинирање со шуплините а тоа доведува до
намалување на излезната снага. Поликристалниот силициум може да се
произведе на повеќе начини, но најраспространетата метода се состои од леење
на течен силициум во калап, кој се остава да згусне во четвртаст облик како
цигла. Крајната количина на кристали и нечистотијата во четвртастиот облик
зависи од брзината на ладење. Со сечење на циглата се добиваат тенки плочи.
Постапката за добивање на поликристални Si ќелии е идентичена со постапката
кај c-Si ќелии. Исто така, пресекот на p-Si ќелии е идентичен со пресекот на c-Si
ќелии (слика 20). Единствената разлика е во обликот на ќелијата. p-Si ќелиите се
четвртасти поради калапот и може подобро да се распоредат во PV модулите.
Процесот на производство на поликристални ќелии е доста поефтин од процесот
на производство на монокристални ќелии, но p-Si фотоволтаичните ќелии имаат
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помала ефикасност од c-Si ќелии. Теоретска ефикасност е 18%, а реалната
ефикасност е помеѓу 10 и 13 % [7].

4.5. Фотоволтаични ќелии изработени од аморфен силициум (a-Si)
Атомите во аморфниот материјал не се сложени во посебна структура,
односно не формираат кристални решетки. Исто така, аморфните материјали
имаат голем број на структурни дефекти и лоша поврзаност на атомите.
Наведените недостатоци овозможуваат прекин на текот на електроните со
рекомбинирање
ограничуваат

на
текот

електроните
не

и

шуплините.

електричната

струја,

Бидејќи
ваквите

дефектите

го

материјали

се

неприфатливи во електронските апарати. Дефектите може делумно да се
отстранат со вградување на мала количина водород во аморфниот силициум.
Како последица на таквото третирање на аморфниот силициум е појавата на
комбинирање на атомите на водород со атомите на аморфен силициум кои
немаат меѓусебна врска така што електроните непречено може да се движат низ
материјалот.
Аморфниот

силициум

го

апсорбира

сончевото

зрачење

40

пати

поефикасно од монокристалниот силициум, така што слој со дебелина од 1μм
маже да апсорбира околу 90% сончево зрачење. Останатите предности на
аморфниот силициум се од економски карактер, може да се произведува на
ниски температури и може да биде поставен на ефтини подлоги (пластика,
стакло, метал и тн.) што го прави идеален за интегрирање во PV технологиите.

Слика 22. Структура a-Si ќелија [7]

Поради единствената карактеристика на аморфниот силициум, a-Si
ќелиите изработени се така што горниот дел им е ултра тенок (0.008 μm) p-слој
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со дебелина од 0.5 до 1 μm, i-слој изразито тенок (0.02 μm) и долен n-слој.
Таквата структура на ќелијата се нарекува p-i-n структура. Бидејќи горниот слој е
ултра тенок p-слој и релативно транспарентен, поголем дел од светлината ќе
помине низ него на ultra i-sloj каде ќе генерира слободни електрони. p i n
слоевите произведени со допирање на аморфен силициум (a-Si) ќе направат
електрично поле низ цела интристична површина и ќе индицираат движење на
електрони низ i-слојот. Структурата на ќелиите составени од аморфен силициум
прикажана е на слика 21. Најголем недостаток на PV ќелиите изработени од
аморфен силициум е нестабилноста. Поради дејството на Staebler-Wronski
ефект, после првото изложување на сончева светлина, излезната снага на a-Si
ќелиите, се намалува со текот на времето. Дејството на ефектот резултира со
губитоци на снага од 20% додека конечно не се стабилизира. Треба да се
напомене дека a-Si ќелиите спаѓаат во т. н. тенкослојни материјали. Теоретската
ефикасност е околу 11,5 % додека вистинската е околу 7% (и помалку) [7].

4.6. Поликристални тенкослојни сончеви ќелии
ПВ ќелиите изработени со технологија на тенок филм имаат повеќе
предности во однос на класичните и тоа:
- При изработката на тенкослојни ќелии се користи помалку материјал
бидејќи дебелината на таквите ќелии се движи од 1- 10 μм, а кај класичните 100300 μм.
- Автоматско производство со непрекинат процес и може да се
поставуваат на ефтини подлоги.
- На ќелиите изработени во тенок филм не им е потребна метална мрежа
за горниот контакт, се користи тенок слој на транспарентен водороден оксид.
- Слоевите на тенкиот филм се поставуваат на одбрана подлога,
вклучувајќи антирефлектирачки слој и тенок слој на водороден оксид, со што се
скратува процесот на производство.
Поликристалните тенкослојни ќелии се произведуваат од мали кристални
зрна на полупроводнички материјали. Материјалите кои се користат за
производство на поликристални тенкослојни ќелии имаат поинакви својства од
силициумовите полупроводнички материјали. Според тоа, за создавање на
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електрично поле во ќелијата се користат два различни полупроводнички
материјали, а таквата структура на ќелијата се вика “heterojunction” структура.
Типична поликристална ќелија изработена по технологија на тенок филм
има многу тенок (помалку од 0.1 μm) горен слој n-тип кој се нарекува "window"
слој (слој кој делува како прозор). Улогата на горниот слој (window) е
фокусирање на Сончевото зрачење и тоа само на делот на високоенергетско
зрачење. Според тоа, тој треба да биде многу тенок со широк енергетски процеп
(2.8 eV или повеќе) за да може да пропушта што поголема количина на енергија
од Сончевото зрачење на долниот (апсорбирачки) слој. Долниот (апсорбирачки)
слој е допиран р-тип на полупроводник, а обично се наоѓа под "window" слојот.
Полупроводничкиот материјал на р-слојот мора да биде со високоапсорбирачки
карактер со прикладен енергетски процеп (band gap)

со цел да се добијат

поголеми вредности на напонот на ќелијата. Сепак, долниот р-слој е многу тенок,
со дебелина 1 до 2 μm.

Слика 23. Структура на поликристална тенкослојна ќелија и изглед на краен
производ [7]

Бакар - индиум - диселенид (CuInSe2 или CIS), поликристален
тенкослоен материјал има екстремно високо својство на апсорпција, што значи
дека ќе биде апсорбирана 99% од Сончевата светлина која паѓа на сончевата
ќелија составена од CIS тенок филм. CIS ќелиите обично имаат “heterojunction”
структура, горниот "window" слој најчесто е составен од Кадмиум сулфид додека
на долниот (апсорбирачки) слој често му се додаваат мали количини на Галиум
за подобрување на ефикасноста (CIGS структура). Теоретската ефикасност на
ваквите ќелии е околу 15%, додека пак вистинската ефикасност е многу помала.
Кадмиум - Телурид (CdTe), поликристален тенкослоен материјал има
скоро идеален енергетски процеп од 1.44 eV и голем капацитет на апсорпција.
Иако најчесто се користи во PV направи без додавање на други материјали,

Магистерски труд

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски објект

релативно лесно е да се направи легура со Цинк или Жива со што би се
подобриле карактеристиките на направата. Исто како и кај CIS тенките филмови,
CdTe филмовите може да се поставуваат на ефтини подлоги (пластика, стакло и
сл.). CdTe ќелиите имаат “homojunction” структура, со Кадмиум-Сулфид како
горен "window" n-слој. За антирефлектирачки но и транспарентен слој се користи
тенок слој на оксиди. Поради внатрешен отпор на р-тип, CdTe материјал се
поставува како интристичen слој, додека како р-тип материјал се користи ЦинкТелурид (ZnTe). Тeоретската ефикасност на вaквите ќелии е околу 15%, a
вистинската ефикасност е многу помала [10].
Монокристални тенкослојни сончеви ќелии и multijunction структурни
ќелии. Повеќето монокристални тенкослојни сончеви ќелии се изградени од
Галиум-Арсен. Галиум-Арсен (Ga-As) е полупроводник составен од два
елементи: галиум и арсен. Галиумот е продукт од топење на некои материјали,
посебно на алуминиум (Al) и цинк (Zn). kако таков поредок е од злато. Арсенот
не е редок хемиски елемент, но е отровен. Освен што се користи во PV
технологијата, Ga-As се користи кај LED диодите, ласерот како и кај останатите
направи кои користат светлина. Ќелиите составени од Галиум-Арсен главно
имаат т.н. “multijunction” структура која често се нарекува каскадна структура.
“Multijunction” структура на ќелијата постигнува висока ефикасност на
претворање, бидејќи опфаќа поголем дел на соларниот спектар. Во типична
“multijunction” структура на ќелија со различни енергетски процеси, наредени се
една над друга на таков начин што сончевата енергија прво паѓа на материјалот
со најголем енергетски процеп. Фотоните кои не се апсорбирани во првата
ќелија се пренесуваат на втората која го апсорбира високоенергетскиот дел на
останатото сончево зрачење при што останува транспарентна за нискоенергетските фотони. Ваквиот селективен процес продолжува до последната
ќелија која има најмал енергетски процеп. При “multijunction” структурата,
ќелиите може да се спојуваат по механички пат или во текот на производството
поминуваат во ленти кои на крајот се спојуваат во каскадна структура.
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Слика 24. Структура на Ga-As multijunction Сончеви ќелии и процес на апсорбција
на Сончева светлина [7]

Теоретската ефикасност на таквата ќелија би била над 35%, под дејство
на

делување

на

фокусирано

сончево

зрачење.

Тоа

значи

дека

полупроводничкиот материјал од Галиум-Арсен е соодветен за високо ефикасни
ќелии со “multijunction” структура и тоа од следните причини:
 Енергетскиот процеп е 1,43 eV и е идеален за високо-ефикасни Сончеви
ќелии.
 Изразено високи карактеристики на апсорпција, Сончевите ќелии од Ga-As
се дебели неколку микрометри, за разлика од Силициумовите кои се со
дебелина од 100 μm и повеќе.
 За разлика од силициумските, Ga-As сончевите ќелии се релативно
неосетливи на температура. Според тоа, температурите на Ga-As ќелиите
може да бидат изразито високи (концентраторски системи).
 Легурите на Ga-As со алуминиум, фосфор, антимон или индиум ги
задржуваат карактеристиките на Ga-As што овозможува флексибилност во
дизајнот на такви ќелии.
 Ga-As е изразито отпорен на оштетувања од надвор, предизвикани од
сончевото зрачење, додека пак високата ефикасност е карактеристика за
вселенските апликации.
 Најголем

недостаток

на

Галиум-Арсен

е

високата

цена

на

монокристалните слоеви. Затоа Ga-As ќелиите претежно се користат во
концентраторски системи каде површината сѐ на сѐ е 0.25 cm2.
Во

концентраторските

системи,

поради

високата

ефикасностна

претворање, цената на Ga-As ќелиите е конкурентна на класичните сончеви
ќелии. Теоретската ефикасност на таквите ќелии е 28%, додека вистинската
ефикасност е 17% [7].
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4.7. Фотоволтаични системи (ќелија, модул, мрежа)
Фотоволтаичната ќелија е главен дел на фотоволтаичниот систем.
Индивидуалната ќелија обично е доста мала (1-15 cm), во просек произведува 12 W. Бидејќи излезната снага и е доста мала, таа се поврзува во фотоволтаични
модули со цел да се обезбеди адекватна излезна снага. Модулите понатаму
може да се поврзуваат во низа или мрежа. Низата или мрежата може да биде
вкупна производна постројка, составена од еден до неколку илјади модули
(зависно од потребната излезна снага).
Типичен фотоволтаичен модул од кристален силициум (c-Si или p-Si) е
составен од транспарентен горен слој, инкапсуланта и долен слој на рамката.

Слика 25. Пресек на PV модул од кристален силициум [7]

Горниот слој на модулот мора да има висок степен на транспарентност,
да биде отпорен на вода и ултравиолетово зрачење. Најчесто применуван
материјал е калено стакло. Инкапсулантот служи како заштита на ќелијата од
надворешни влијанија и врска на горниот со долниот слој на ќелијата. Исто така,
инкапсулантот треба да биде стабилен на високи температури и ултравиолетово
зрачење. Материјалот од кој се изработува е eithylene vinyl acetate т.е. EVA
филм, кој при загревање се полимеризира и ја зацврстува конструкцијата на
модулот. Долниот слој на модулот е тенок полимерен филм со голема отпорност
на вода и корозија, најчесто тедлер. Така изработениот модул се врамува во
алуминиумска рамка со што се постигнува робусност и можност за практична и
едноставна монтажа.
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Модулите може да бидат поставени под фиксен агол или може да го
следат движењето на Сонцето. Системите за следење на Сонцето исплатливи
се само доколку станува збор за поголема мрежа.

4.7.1. Поврзување на фотоволтаични ќелии
Фотоволтаичните ќелии може да се поврзуваат сериски или паралелно.
Со сериското поврзување на ќелиите се зголемува големината на напонот а
струјата која тече низ нив останува иста. Во случај да се сака постигнување на
поголема струја на панелот, ќелиите треба да се поврзат паралелно т.е. со
паралелниот спој се постигнува зголемување на проток на струја во зависност
од бројот на поврзани ќелии со константен напон. Во пракса, ќелиите се
поврзуваат сериски.

Слика 25. Сериски поврзани ќелии [3]

Фотоволтаичен панел кој е составен од nѕ сериски и nр паралелно
поврзани ќелии може да се опише со изразот:
(71)

4.7.2. Поврзување на фотоволтаични модули
Фотоволтаичните модули како и фотоволтаичните ќелии може да се
поврзуваат сериски со цел за да се зголеми напонот или паралелно струјата.
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Фотоволтаичното поле обично е комбинирано од паралелно и сериски поврзани
модули со цел да му се зголеми снагата.
ФВ модулите поврзани сериски имаат влијание на I - U карактеристиките
на сличен начин како и кај ФВ ќелиите. Вкупниот напон е збир на напоните на
поврзаните модули:

Слика 26. Сериско поврзување на PV модули [3]

Доколку сакаме појака струја, потребно е ФВ модулите да ги поврземе
паралелно.

Влијанието

на

паралелно

поврзаните

модули

на

I

-

карактеристиките може да се виде на сл. 27:

Слика 27. Паралелно поврзување на PV модули [3]
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ФВ поле е комбинација на сериско и паралелно поврзани модули со што
се постигнува поголема снага. Постојат два начини за поврзување на модули
сериски/паралелно:
1. Модулите сериски се поврзуваат во редови кои потоа се поврзуваат
паралелно.
2. Модулите прво се поврзуваат паралелно а потоа таквите комбинации се
поврзуваат сериски.
Начинот

на

поврзување

на

панелите

нема

влијание

на

I

-

U

карактеристиките. Меѓутоа, во случај на дефект кога треба да се исфрли ред
сериски поврзани модули, полето ќе го дава потребниот напон но со намалена
струја, што не е случај кај вториот начин на поврзување. Од тие причини се
препорачува првиот начин на поврзување.

Слика 28. Сериско/ паралелно поврзување на модули [3]

ФВ поле кое е составено од Ns сериски и Np паралелно поврзани модули
може да се опише со изразот:

(72)
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4.7.3. Премостна диода
Премостна (bypass) диода се користи за да се избегне прегрејување на
најлошата ќелија во некој модул која во текот на сончев ден останала во сенка и
почнала да се однесува како ќелија со спротивен преднапон. Овој ефект се
нарекува жешка точка на модулот (7). Таквите лоши ќелии во сенка би трошеле
струја која е произведена од другите ќелии. Како резултат на трошењето на
струја, овие ќелии би можело да се загреат и до 100 °C што ќе предизвика
топење на куќиштето на ќелијата а со тоа и оштетување на целиот модул. Тоа
обично претставува проблем кај поголемите модули каде што енергијата која
треба да ја предава ќелијата при висока температура е голема. Премостната
диода во таков случај ја ограничува снагата на модулот и превентивно го
спречува трајното оштетување на модулот.

Слика 29. Поврзување на фотонапонски модули во поле [4]

Премостните

диоди

се

вградуваат

во

самото

производство

на

фотонапонски модули. Освен кај автономните состави кои не се мрежно
поврзани,

се

користат

блок

диоди

кои

го

спречуваат

празнењето

акумулаторите од страна на фотонапонскиот модул.
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4.8. Видови фотоволтаични системи
Фотоволтаични системи претставуваат интегриран збир на фотоволтаични
модули со сите потребни компоненти. Проектирани се да ја примат Сончевата
енергија и да ја претворат во конечна електрична енергија со која се обезбедува
работата на одреден број еднонасочни (DC) или наизменични (AC) потрошувачи.
Наједноставниот фотонапонски систем напојува само еднонасочни потрошувачи,
но доколку на тој систем се вгради изменувач, тогаш таквиот систем може да
произведува електрична енергија за сите наизменични потрошувачи.
Зависно од начинот на работа, фотонапонските системи може да се
поделат на:
1. Самостојни
2. Мрежни, поврзани на електрична мрежа:
- пасивни, кај кои мрежата служи само како причувен извор;
- активни, кај кои мрежата го покрива недостатокот или го зема вишокот
на електрична енергија.
3. Хибридни, кои се самостојни но поврзани со друг (обновлив) извор.

4.8.1. Самостоен систем
Самостојниот (автономен) систем за својата работа нема потреба од
поврзување на електрична мрежа. Кога има потреба од испорака на електрична
енергија во текот на ноќта или во период со мал интензитет на Сончево
зрачење, потребен му е акумулатор (батерија). Во тој случај на системот му се
додава регулатор за контролирано полнење и празнење на акумулаторот а со
додавање на изменувач (=12V/~230V) може да ги задоволи сите типични мрежни
потрошувачи на кои им е потребен наизменичен напон. Ваквите системи би
нашле примена во рурални области како и поединечни објекти (сигнализација,
предупредувања, телекомуникациски предаватели, светилници, системи за
набљудување итн.) каде што не постои електрична мрежа.
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Слика 30. Самостоен фотоволтаичен систем со еднонасочни и наизменични
потрошувачи [4]

4.8.2. Хибридни фотонапонски системи
Со

поврзување

на

самостојни

фотоволтаични

системи

со

други

алтернативни извори на енергија како што се ветерници, хидрогенератори,
помошни плински или дизел агрегати се создаваат т.н хибридни фотонапонски
системи. Во денешно време, фотонапонските системи и ветерниците може да се
поврзат со заеднички изменувач. Таквите решенија даваат поголема сигурност и
испорака на енергија а со тоа се намалува капацитетот на акумулаторот. При
користењето на агрегати, плинските или дизел системите се димензионираат
така што се користат малку часови во текот на годината со што се штеди гориво,
се намалуваат трошоците на одржување а се продолжува векот на траење.

Слика 31. Хибриден ФВ систем за еднонасочни или наизменични
потрошувачи [4]

4.8.3. Пасивни и активни фотоволтаични мрежни системи
Пасивните мрежни системи ја користат електричната мрежа по потреба,
во периодот кога фотоволтаичните модули не можат да произведат доволна
количина на електрична енергија, како на пример во текот на ноќта кога
акумулаторите се празни.
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Слика 32. Пасивен фотоволтаичен мрежен систем [4]

Активен (интерактивен) мрежен фотоволтаичен систем се користи
интерактивно т.е зема енергија во случај на поголема потреба или враќа во
случај на вишок на енергија произведена во фотоволтаичните модули.

Слика 33. Активен фотоволтаичен мрежен систем [4]

Во двата мрежни системи, на излезот од модулите може да се користи
еднонасочна или наизменична електрична енергија во зависност од потребите, и
тоа, за еднонасочните потрошувачи - еднонасочни претворачи на кои може да се
подесуваат напонските нивоа за потребите на еднонасочните потрошувачи кои
работат на различни напони од 12V и 24V или може да се подесе на напон од
батерии кои работат на поголеми еднонасочни напони.
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5. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
Владата на Република Македонија спроведува програма за стимулирање
на изградбата на капацитети кои ќе користат обновливи извори на енергија, а
еден од нив е и сончевата енергија.
Производителите на електрична енергија од обновливи извори се
категоризираат како повластени производители кои се стекнуваат со право на
користење на повластена тарифа за испорачана електрична енергија.
Идејата за изработка на овој магистерски труд е поттикната токму од овие
можности, па затоа нашата цел е проектирање на сончева електроцентрала со
капацитет од околу 50 кW, на локација во индустрискиот дел на општина Битола.
За потенцијалот на сончевата енергија (т.е. сончевата ирадијација) како и
потенцијалот за добивање на електрична енергија од фотоволтаични модули во
Република Македонија, користени се и податоци од Заедничкиот Истражувачки
Центар (JRC) на Европската Заедница (EC), кои се прибираат скоро две
децении.
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Идејата е дел од кровните површини да бидат искористени за
производство на електрична енергија со директна трансформација на сончевата
во електрична енергија. Изградбата на објектот би се одвивала во повеќе фази
во зависност од финансиските можности и потреби на инвеститорот.
Овој магистерски труд треба да манифестира и даде оптимален одговор
на следните прашања:
 Какви технички решенија можат да се применат;
 На какво производство на електрична енергија може да се смета;
 Каков ефект ќе имаат стимулативните ценовни мерки;
 Избор на технологија за фотоволтаичните ќелии;
 Носечка конструкција за PV панелите;
 Која е најпогодната општа електрична шема;
 Оптималното

решение

за

приклучување

на

електро-енергетската

дистрибутивна мрежа;
 Проценка на инвестиционите трошоци
 Да се утврдат основните економски индикатори врз основа на кои ќе се
определи и оптималната варијанта;


Да се даде оценка за изводливоста на проектот и подготовка на бизнис
планот за обезбедување на финансиски средства.

5.1. Предмет на анализите

За дадената локација ќе бидат обработат повеќе варијанти. Најповолното
решение опфаќа одредени параметри на проектот. Било каква промена на некој
од параметрите би можел да предизвика намалување на рентабилноста на
проектот.
Варијантите ќе се определат врз основа на видот (технологијата) на
вградените фотоволтаични ќелии за фиксен агол. Дополнително ќе бидат
разгледани техничките решенија со фиксна конструкција со агол на оптималната
инклинација. Овие фактори имат значително влијание врз инвестиционите
трошоци

и

рентабилноста.

Вака

дефиниранитe

оптимални

варијанти

претставуваат основа за тоа што ќе се определи од страна на инвеститорот.
Најдоброто решение секогаш не е и најзадоволително. Затоа на инвеститорот
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му се даваат доволен број параметри за да може при изборот на решението да
балансира помеѓу онаа варијанта со најдобри економски перформанси и онаа
што го задоволува интересот на инвеститорот.
Предмет на анализа во овој дел е определување на параметрите за
проектот при кои инвеститорот (и општеството) би ималe најголема корист.

5.2. Методологија

Методологијата

претставува

комплексна

анализа

на

техничко

-

економските параметри за одредна конкретена варијанта. За изведување на
анализите изработен е комплексен математички модел. Математичкиот модел
комплексно и рамноправно ги третира сите варијанти.
Влезни параметри на програмот се:
 Координати на локацијата;
 Број на сончеви денови по месеци;
 Тип на соларните ќелии;
 Карактеристика на фотоволтаичните модули;
 Карактеристики на Инверторите;
 Тип и концепт на DC разводот и тип на кабли;
 Оределување на оптимален агол на фиксини на модули;
 Податоци за електро-енергетско поврзување на ЕЕМ;
 Расположливата површина за инсталирање на модулите;
 Цена на електричната енергија односно повластена тарифа;
 Цени за материјали, опрема и работна рака;
 Подлоги за пресметка на оперативните трошоци;
 Кредитирање;
 Законски детерминирани оперативни трошоци итн.
Програмата комплексно ги определува параметрите за спектарот на
варијанти. Најповолното решение во една варијанта е она коешто искажува
максимална рентабилност (ИРР) на инвестицијата.
Од анализата за варијантно економско-техничко решение се добиваат
следните резултати:
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 Инсталираниот капацитет;
 Годишното производство на електрична енергија;
 Загуби на енергија во елементите на системот;
 Месечните и годишни приходи од продажбата на електрична енергија;
 Приходи од продажба на „зелените“ сертификати;
 Инвестиционите трошоци - предмер на количините и опремата со
проценка за чинењето на инвестицијата;
 Структура на трошоците;
 Прогноза на оперативните трошоци;
 Предлог модел на затварање на финансиската конструкција;
 Амортизација на кредитот;
 Паричен тек и нето профит;
 Специфични инвестиции;
 Динамика на трошење на финансиските средства;
 Проценка на потребните сопствени финансиски средства;
 Чувствителност на основа на можно променето годишно производство;
 Чувствителност по однос на променети трошоци на изградбата.

5.3. Проектна површина на објектот
Во идејното решение за објектот, предвидено е тој заедно со помошните
објекти да зафаќа површина, дадена во следната табела:
Табела 3. Кровни површини

Ред.
број

Позиција

Должина
(м)

Ширина
(м)

Површина
(м2)

1.
2.
3.

Хала
Настрешница
Помошна настрешница

60
60
40

12,7
8,0
6,0

762
480
240

Вкупната површина на планираниот објект заедно со останатите помошни
објекти би била повеќе од доволна за монтажа на 50 kW без разлика на типот на
фотоволтаичните ќелии.
Првата фаза од ова идејно решение претставува главниот производствен
погон, со вкупна кровна површина од 1524 м2, од којшто ќе се користи јужната
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страна на двоводниот кров со површина од 762 м2. Анализите во проектот ќе
треба да посочат дали инсталираната снага е можна и под кои услови.
Ирадијација на локацијата:
Просечно дневно озрачување PVGIS
Локација : 41°0'49" Север, 21°21'12" југ, Elevation: 595 m a.s.l.
Инклинација: 32°
Ориентација (азимут): 0°
Табела 4. Проценка на дневна озраченост [10]
Time

G

Gd

Gc

A

Ad

Ac

04:53
05:07
05:22
05:37
05:53
06:07
06:22
06:37
06:52
07:07
07:22
07:37
07:52
08:07
08:22
08:37
08:52
09:07
09:22
09:37
09:52
10:07
10:22
10:37
10:52
11:07
11:22
11:37
11:52
12:07
12:22
12:37
12:52
13:07
13:22
13:37
13:52
14:07
14:22
14:37

35
51
66
81
95
128
164
202
241
280
320
359
398
435
471
506
538
569
597
623
646
668
686
702
716
726
734
740
743
743
740
734
726
716
702
686
686
646
623
597

34
50
66
80
86
100
115
129
142
154
165
175
184
192
200
206
211
216
219
222
225
227
229
230
231
231
232
232
232
232
232
232
231
231
230
229
227
225
222
219

23
34
44
54
66
106
152
202
254
309
365
421
477
532
585
637
687
734
778
819
856
890
920
946
967
985
998
1010
1010
1010
1010
998
985
967
946
920
890
856
819
778

122
212
284
349
406
456
500
539
573
602
628
651
760
687
701
713
722
731
737
742
746
749
752
754
755
756
756
757
757
757
757
757
756
755
754
752
749
746
742
737

43
84
107
128
147
163
178
190
201
211
218
225
230
235
238
240
242
242
243
242
242
241
240
239
238
237
237
236
236
236
236
237
237
238
239
240
241
242
242
243

168
289
391
481
560
629
688
740
785
825
859
888
913
934
953
968
981
992
1000
1010
1010
1020
1020
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1020
1020
1010
1010
1000
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14:52
15:07
15:22
15:37
15:52
16:07
16:22
16:37
16:52
17:07
17:22
17:37
17:52
18:07
18:22
18:37
18:52
19:07
19:22
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569
538
506
471
435
398
359
320
280
241
202
164
128
95
81
66
51
35
18

216
211
206
200
192
184
175
165
154
142
129
115
100
86
80
66
50
34
18

734
687
637
586
532
477
421
365
309
254
202
152
106
66
54
44
34
23
12

731
722
713
701
687
670
651
628
602
573
539
500
456
406
349
284
212
122
9

242
242
240
238
235
230
225
218
211
201
190
178
163
147
128
107
84
43
7

992
981
968
953
934
913
888
859
825
785
740
688
629
560
481
391
289
168
6

Просечна дневна озраченост PVGIS
Локација: 41°0'50" Север, 21°21'12" Исток
Висина: 595 m a.s.l.
Инклинација : 00
Ориентација (азимут): 00

Табела 5. Проценка на зрачење за одредена локација [10]
Time

G

Gd

Gc

A

Ad

Ac

04:52
05:07
05:22
05:37
05:52
06:07
06:22
06:37
06:52
07:07
07:22
07:37
07:52
08:07
08:22
08:37
08:52
09:07
09:22
09:37
09:52
10:07
10:22

43
70
99
131
166
201
237
273
309
345
380
414
446
478
507
536
562
587
609
630
649
665
680

39
57
75
91
107
122
136
149
161
171
181
190
197
204
210
214
218
222
224
226
228
229
230

33
58
90
128
169
213
259
307
355
404
453
501
548
594
638
680
720
758
794
826
856
883
907

122
212
384
349
406
456
500
539
573
602
628
651
670
687
701
713
722
731
737
742
746
749
752

43
84
107
128
147
163
178
190
201
211
218
225
230
235
238
240
242
242
243
242
242
241
240

168
289
391
481
560
629
688
740
785
825
859
888
913
934
953
968
981
992
1000
1010
1010
1020
1020
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10:37
10:52
11:07
11:22
11:37
11:52
12:07
12:22
12:37
12:52
13:07
13:22
13:37
13:52
14:07
14:22
14:37
14:52
15:07
15:22
15:37
15:52
16:07
16:22
16:37
16:52
17:07
17:22
17:37
17:52
18:07
18:22
18:37
18:52
19:07
19:22

692
703
711
718
722
724
724
722
718
711
703
692
680
665
649
630
609
587
562
536
507
478
446
414
380
345
309
273
237
201
166
131
99
70
43
21
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230
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
230
230
229
228
226
224
222
218
214
210
204
197
190
181
171
161
149
136
122
107
91
75
57
39
21

927
944
958
968
975
979
979
975
968
958
944
927
907
883
856
826
794
758
720
680
638
594
548
501
453
404
355
307
259
213
169
128
90
58
33
14

754
755
756
756
757
757
757
757
756
756
755
754
752
749
746
742
737
731
722
713
701
687
670
651
628
602
573
539
500
456
406
349
284
212
122
9

139
238
237
237
236
236
236
236
237
237
238
239
240
241
242
242
243
242
242
240
238
235
230
225
218
211
201
190
178
163
147
128
107
84
43
7

1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1020
1020
1010
1010
1000
992
981
968
953
934
913
888
859
825
785
740
688
629
560
481
391
289
16438
6

G: Глобално зрачење на фиксна рамнина

(W/m2)

Gd: Дифузно зрачење на фиксна рамнина

(W/m2)

Gc: Глобално зрачење на фиксна рамнина при чисто небо

(W/m2)

A: Глобално зрачење на рамнина со систем за следење по две оски

(W/m2)

Ad: Дифузно зрачење на рамнина со систем за следење по две оски

(W/m2)

Ac: Глобално зрачење на рамнина со систем за следење по две оски при чисто
(W/m2)

небо

5.4. Варијантни решенија
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1. Во однос на типот на PV ќелија
Типот на фотоволтаичниот елемент за трансформација на сончевата
енергија во електрична има значително влијание врз трошоците за набавка.
Во однос на типот на фотоволтаичните елементи, ќе ги разгледаме
следните варијанти:


Примена на моно кристални силиконски фотоволтаични ќелии;



Примена на поли кристални силиконски фотоволтаични ќелии и



Примена на аморфни силиконски фотоволтаични ќелии.

Референтни модели
Монокристален референтен модел:
EGING PV 200W Monocrystalline Solar
Панел

Модел

EGM 200 W

Димензии (mm)

1580 x 808x45

Тежина (kg)

15,5

Pmax (W)

200

Imp (A)

5,52

Max. napon (V)

36,25

Isc (A)

5,86

Voc (V)

44,38

Umax (Vdc)

1000
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Поликристален референтен модел:
EGING PV Solar Panel EG-250 P60-C

Модел

EGM 250 W

AR Coated Glass

Димензии (mm)

1650 x 990 x 50

Tежина (kg)

19,5

Pmax (W)

250

Imp (A)

8,28

Vmp (V)

30,2

Isc (A)

8,81

Voc (V)

37,72

Umax (Vdc)

1000

Референтен модел за аморфни силиконски фотоволтни ќелии
Модел

TPS113-40W

Димензии(mm)

1253 x 643 x 37

Тежина (kg)

14.7

Pmax (W)

40

Imp (A)

0.87

Vmp (V)

46

Isc (A)

1.0

Voc (V)

61

Umax (Vdc)

1000
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5.5. Капацитет и производство
5.5.1. Инсталиран капацитет по варијанти
За капацитет од 50 kw, за секоја варијанта ќе ги определиме елементите
кои имат влијание врз производството и инвестициониот трошок.
Табела 6. Потребна површина за монтажа на модули по варијанти
Варијанта
Mono / F

Спец. површина
(m2/kw)
6,383

Потребна
површина (m2)
319,16

Број на
модули
250

Тежина
(kg)
3.875

Poly / F

6,534

326,7

200

3.900

Amorf / F

20,14

2482,6

1250

18.375

Amorf / F; 00

21,9

1.094

78

2.972

Од табела 6 може да се види дека во нашиот случај апликација може да
најдат само следните решенија:
 Моно кристални модули со фиксна конструкција;
 Поли кристални модули со фиксна конструкција;
 Аморфни модули со фиксна конструкција и 0° агол на фиксирање.

5.5.2. Производство на енергија по варијанти
Производството на енергија е пресметано за дадената локација. Заради
споредба, пресметките се изведени за инсталиран капацитет од 1 kW.
Пресметките се направени со посебен математички модел за тип на
монокристален, поликристален и аморфен тип на ќелија. За фиксниот систем,
аголот на фиксирање е определен на основа на максималното годишно
производство.
Локација: 41°0'49" Север, 21°21'12" Исток, Висина: 595 m a.s.l.
Инклинација на модул: 32.0° (оптимум)
Ориентација (азимут) на модулите: 0.0°
Номинална моќ на PV систем: 1.0 kW
Проценети температурни загуби: 9.2 % (користејќи локална амбиентална
температура)
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Проценети рефлектирачки загуби: 2.7%
Останати загуби (кабел, инвертер и др.): 8 %
Комбинирани PV системски загуби: 18.8 %
Фиксен систем: со инклинација = 320

Табела 7. Зрачење и озраченост на локацијата
Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Годишно

Hd
2.66
3.35
4.32
5.36
5.83
6.33
6.51
6.41
5.65
4.31
2.96
1.71
4.62

Monthly energy output from fixed-angle PV system

Hm
82.5
93.9
134.0
161.0
181.0
190.0
202.0
199.0
169.0
134.0
88.9
53.1
141.0
1690.0

Hh
1760
2450
3600
4970
5900
6700
6710
6130
4740
3200
1990
1230
4120

Monthly in-plane irradiation for fixed angle
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Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
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Табела 8. Оптимален агол на инклинација
Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Jули
Aвгуст
Септември
Oктомври
Ноември
Декември
Годишно

Оптимален агол на
инклинација
60
52
40
27
16
7
12
22
38
50
69
57
32

Табела 9. Специфично производство од моно/поли силиконски ќелии за
оптимална инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ = 1.0 kW
Системски загуби = 18.8 %
инклинација = 32°, азимут= 0°
Дневно производство
(kWh)
2.33

Месечно производство
(kWh)
72.30

Февруари

2.92

81.80

Март

3.64

113.40

Април

4.40

132.5

Мај

4.65

144.5

Јуни

4.91

147.6

Јули

5.04

156.6

Август

4.93

153.6

Септември

4.48

135.5

Октомври

3.54

110.4

Ноември

2.53

75.9

Декември

1.51

46.7

Годишен просек

3.74

114.4

Месец
Јануари

Вкупно годишно
производство (kWh)

1370
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Номинална моќ на PV систем: 1.0 kW (аморфни ќелии)
Проценети температурни загуби: 7.1 %
Проценети рефлектирачки загуби: 3.6 %
Останати загуби (кабли, инвертер и др.): 8.0 %
Комбинирани загуби на PV систем: 17.6 %

Табела 10. Специфично производство од аморфни фотоволтаични ќелии за
оптимална инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ =1.0 kW,
Системски загуби=17,6 %
инклинација = 32°, азимут = 0°
Дневно производство
(kWh)
2,70

Месечно производство
(kWh)
83,60

Февруари

3,44

96,40

Март

4,45

138,00

Април

5,56

169,00

Мај

6,12

190,00

Јуни

6,83

205,00

Јули

6,90

214,00

Август

6,88

213,00

Септември

5,92

177,00

Октомври

4,39

136,00

Ноември

2,28

89,30

Декември

1,67

51,70

Годишен просек

4,83

147,00

Месец
Јануари

Вкупно годишно
производство (kWh)

1760,00
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Табела 11. Специфично производство од моно/поли кристални фотоволтаични
ќелии за 0о инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ = 1.0 kW
Системски загуби = 28,2 %
инклинација = 0°, азимут = 0°
Дневно производство
(kWh)
1,50

Месечно производство
(kWh)
46,5

Февруари

2,13

59,6

Март

3,06

95,0

Април

4,14

124,0

Мај

4,76

148,0

Јуни

5,26

158,0

Јули

5,25

163,0

Август

4,78

148,0

Септември

3,81

114,0

Октомври

2,63

81,6

Ноември

1,66

49,8

Декември

1,04

32,3

Годишен просек

3,34

102,0

Месец
Јануари

Вкупно годишно
производство (kWh)

1220,0
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Табела 12. Специфично производство од аморфни фотоволтаични ќелии за 0о
инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ = 1.0 kW,
Системски загуби = 17,6 %
инклинација = 0°, азимут = 0°
Дневно производство
(kWh)
1,51

Месечно производство
(kWh)
46,7

Февруари

2,13

59,5

Март

3,08

95,5

Април

4,18

125

Мај

4,85

150

Јуни

5,38

161

Јули

5,37

167

Август

4,89

152

Септември

3,87

116

Октомври

2,65

82,1

Ноември

1,66

49,9

Декември

1,05

32,5

Годишен просек

3,39

103

Месец
Јануари

Вкупно годишно
производство (kWh)

1240,0
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5.5.3. Трошковник по варијанти
Табела 13. Трошковник за монокристални модули

Опис

Мерка

Количина

Единечна
цена

Design & Engineering

%

8.1

84.042

Вкупна
цена
(eur)
6.723

Панел

25

180

4.500

P

12

140

1.680

Кабли (Al)

m*mm2

2120

0.6

1.272

PV панели

W

50000

1.312

65.240

DC развод

P

1

0

0

AC развод

P

1

0

0

Инвертори

kW

50

187

9.350

Транспорт

Контејнер

1

2000

2.000

Конструкција
DC combiner box

Вкупно:

90.765

Специфично:

1.815

Табела 14. Трошковник за поликристални модули
Вкупна
цена
(eur)
6.545

Количина

Единечна
цена

%

8,0

81.822

Конструкција

Панел

20

180

3.600

Кабли (Al)

m*mm2

2120

0,6

1.272

PV панели

W

50000

1,312

65.600

DC развод

P

1

0

0

AC развод

P

1

0

0

Инвертори

kW

50

187

9.350

Транспорт

Контејнер

1

2000

2.000

Опис
Design & Engineering

Мерка

Вкупно :
Специфично:

88.367
1.767
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Табела 15. Трошковник за аморфни модули
Вкупна
цена
(eur)
9.881

Опис

Мерка

Количина

Единечна
цена

Design & Engineering

%

8,0

123.518

Панел

250

160

40.000

P

11

140

1.540

Кабли (Al)

m*mm2

14380

0,6

8.628

PV панели

W

50000

1.240

62.000

DC развод

P

1

0

0

AC развод

P

1

0

0

Инвертори

kW

50

187

9.350

Транспорт

Контејнер

1

2000

2.000

Конструкција
DC combiner box

Вкупно :
Специфично:

133.399
2.668

5.6. Усвоено техничко решение
5.6.1. Оптимална варијанта
Како најповолно економско-техничко решение, усвоено е решението кое
користи поликристален тип на фотоволтаични ќелии инсталирани на фиксна
метална конструкција.
5.6.2. Листа на технолошки целини
Технолошка целина во рамките на проектот претставува дел кој може да
се решава оптимално сам за себе.
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Табела 16. Технолошки целини

Технолошка целина
1

Опис
Основен модул

2

Композиција со PV модули

3

DC кабелски развод

4

DC/AC постројка

5

Трансформатор и VN развод

6

управување, регулација, автоматика
работа и SCADA
Далноводен приклучок

7

Забелешка

5.6.3. Основен модул
Карактеристиките на референтниот ПВ панел:
Референтен модел Polycrystalline:
EGING PV Solar Panel EG-250P60-C AR Coated Glass
Табела 17. Спецификација и карактеристики на основен модул

Спецификација
Тип

Поликристален

Ламинирање

AR Coated Glass

Рамка

Anodize aluminium alloy

Ќелија

156x156 mm

Димензии

1650х990х50 mm

Тежина

19,5 kg

Карактеристики
Податоци за модулот

STC

Open circuit voltage (Voc)

37,72 V

Optimum operation voltage (Vmp)

30,20 V

Short circuit current (Isc)

8,81 A

Optimum operation current (Imp)

8,28 A

Maximum power at STC (Pm)

250 W
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STC: ирадијација 1000 W/m2, температура на модулот 25°C, AM=1.5

И з л е з н и карактеристики
Junction box

TUV Certified & IP65

Cable

4 mm2, 1 m (length)
MC4 или МС4 compatibile

Connection

Ограничување
Operation temperature
range
Maximum system voltage

-40 до +85 oC
1000 Vdc

Температурни коефициенти
Current temperature
coefficient
Voltage temperature
coefficient
Power temperature
coefficient

(Isc) (0,04

0,015) %/oC

(Voc) (0,325

0,1) %/oC

(Wp) (-0,43

0,05) %/oC

Reliability performances
Hail diameter @ 80 km/h

Up to 25 mm

Continues wind pressure

Up to 23 m/s

При изведбата треба да се води сметка употребените панели да ги имаат
истите или евентуално подобри карактеристики.

Основни параметри за хармонизација на решението со инверторите се:
 Минимален прав напон за автоматски старт на инверторот 500 Vdc
 MPPT прав напон после стартување 480-750 Vdc
 Највисок прав напон 880 Vdc
 Најголема струја 125 Adc
 Најголема DC моќ 60 kW
За конкретната локација:
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Табела 18. Хармонизација решение со инвертори
Параметар

Ограничување

Мерка

Очекуван напон

Панели во
серија

Напон на отворена
петелка
Највисок напон на
инвертер
Највисок
оперативен напон
Усвоено

1000

Vdc

37,72

26,51

880

Vdc

30,20

29,14

750

Vdc

30,20

24,83

604

Vdc

30,20

20

Vdc

1,00

20

Vdc

0,88

20

W

5044,53

20

Највисока струја на
кратка врска
Највисока работна
струја
Најголема моќ

5.6.4. Основна композиција на панелите
Табела 19. Основна композиција на панелите
Извод

Ограничување

Усвоено

1
2
3
4
5
6
Струја на ниво
на збирен
ормар
Струја на ниво
на збирен
ормар
Називна снага
на PV панели

10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1

60

6

36240

Работна
струја
8,28

49,68

30267,2
120

30000

За инсталирана снага од 50 KWp се формира следната оптимална
композиција:
 Вкупниот потребен број на панели од 250 Wp изнесува 200;
 Вкупниот број модулни конструкции со 20 панели изнесува 10;
 Вкупен број 10 изводи со 20 сериски поврзани модулни конструкции;
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 Потребниот број на собирни DC ормари со по 6 извода изнесува 2;
 Реално потребниот број на панели 250 Wp изнесува 200;
 Реално инсталирана називна снага 50000 Wp;
 Реално очекувана максимална снага 50350 W;
 Вкупен степен на искористување 96*(100-1.1)% = 94.94 %;
 Максимална снага на праг на централата 50350 W.
На ниво на објектот за инсталирана снага од околу 50 KW ќе бидат
потребни најмалку 2 собирни DC ормари.

5.6.4.1. Носечка конструкција за модулите
Со оглед на големиот број модули, ирелевантно е дали носечката
конструкција ќе биде со решение со еден ред или повеке реда. Потребната
површина на просторот за инсталирање незначително ќе зависи од тоа дали
конструкцијата е за еден, два или повеќе реда.
Во поглед на цената, решенијата со повеќе од два реда стануваат
специфично поскапи. Конструкциите со еден и два реда имаат специфично
слична цена (по инсталиран kw).
Основните податоци за металната носечка конструкција треба да бидат:

2.600

o

x = 32 - оптимален агол на инклинација
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Технички податоци:
Притисок од ветер и снег

p = 50 kp/m2

Специфичен товар

dG/dl = 23 kg/m

Подносливиот притисок на ветер на височина до 6 м сосема ги задоволува
нашите технички услови.
Основната конструкција треба да има должина за инсталирање по 10
панела во еден ред.

5.6.4.2. Диспозиција и анализа на сенката на основната опрема
Од особена важност претставува анализата на сенката од модулите.
Пресметките се изведени за географски координати на предметната локација.
Во карактеристичните денови и часови од денот за локацијата се
пресметани:
Табела 20. Анализа на сенки за карактеристичен ден и час
Месец

Ознака

II

VI

IX

XII

Ден

N

81

176

264

359

Деклинација (екватор L=0)

(o)

0

23

0

-23

Час (пладне)

H

0

0

0

0

Висина на сонцето

(o)

48.7

72.0

49

25

Азимут

(o)

0

0

0

0

Оптимален агол на модулот

(o)

41

18

41

65

1.31

1.02

1.32

1.97

Однос на сенката за оптимален
агол

L/a
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Табела 21. Анализа на сенки за карактеристичен ден и час
Месец

Ознака

II

VI

IX

XII

Ден

N

81

176

264

359

Деклинација (екватор L=0)

(o)

0

23

0

-23

Час (пладне)

H

9(15)

9(15)

9(15)

9(15)

Висина на сонцето

(o)

32,1

48,6

32

13

Азимут

(o)

57

79

57

42

Оптимален агол на модулот

(o)

41

18

41

65

1.31

0,94

1.32

2.57

Однос на сенката за оптимален
агол

L/a

Односот на сенката спрема должината на модулот во 12 часот на пладне:
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Односот на сенката спрема должината на модулот во 9 односно 15 часот на
пладне:
Табела 22. Однос на аголот на засенување и процентот на намалување на
производството
Агол на засенување
L/a
Загуба на енергија (%)
Ez (eur)
Трошок за површината F
(eur)
Вкупни тршоци (загуби)
(eur)

10
2.83
0.00
0.00

15
2.39
0.59
3.09

20.0
2.13
1.81
9.51

25
1.97
5.28
27.71

71.6

60.5

53.9

49.9

71.63

63.58

63.43

77.58

Прифатлив агол на засенување:
5.7. Општа електрична шема
Основни делови:
 DC кабелски развод;
 DC/AC постројка од инвертор;
 мрежен приклучок 0.4 kV, 50 kVA.

5.7.1. DC кабелски развод
Електричното поврзување во рамката на еднонасочниот развод опфаќа:
 Модули од 20 сериски поврзани PV панели;
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 Група од сериски поврзани модули приклучени на 5 изводи во еден DC
собирен ормар и 5 групи поврзани во друг DC собирен ормар;
 2 DC собирни ормари директно поврзани во DC развод.

5.7.2. DC собирен ормар
DC собирниот ормар содржи:
 6 приклучоци со осигурачи од 10 А за позитивниот и негативен потенцијал;
 Збирна собирница за позитивниот и негативен потенцијал;
 Еден збирен DC извод;
 Заштитни елементи од пренапони.
Заштитниот елемент од пренапони се поврзува така што во обичен режим
напонот го ограничува со одведување на енергијата во земјата, а во
диференцијален режим со одведување на енергијата во друг активен проводник.
Заштитата од пренапони треба да ги задоволува меѓународните
стандарди IEC 61643 -1.
За прифатената шема на заземјување, минималната вредност на
ограничениот диференцијален напон треба да биде Uc<880 V, а додека на
проводниците спрема земја 1000 V. За избор на каблите се избира стандардната
вредност од Up = 1 кВ.
Типот на катодниот одводник ќе го избереме за тешки услови на работа и
тоа тип 2 за 40 кА во секој DC собирен ормар во координација со DC шините во
DC/AC постројката од типот 2 за 20 кА.
За максимална струја од 8,28 А по приклучок, осигурачите треба да бидат
од типот C10N.

5.7.3. Каблирање

Еднонасочниот кабелски развод ќе се изведе со флексибилни изолирани
проводници со соодветен пресек, вовлечени во пластично или метално црево.
Врските од DC собирните ормари до DC/AC разводот ќе се изведат со
кабли со соодветен полн пресек на проводниците.
Поврзувањето на проводниците ќе се изведува со соодветни клеми во
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панелната кутија, во DC собирното ормарче и на собирниците во DC/AC
разводот.
5.7.4. Ограничувања на падот на напон по основа на MPPT

Ограничувањето произлегува од фактот што инверторот преку следење
на посредни параметри ја дефинира оперативната точка на максимална моќ од
PV панелот. Поголемите падови на напон во кабелските врски имаат за
последица намалување на ефикасното следење на точката на максимална моќ
на панелите.
Според тоа, заштедите на кабелските врски имаат влијание врз
намалување на годишното производство на системот. Во определувањето на
оптималниот пресек на проводниците се користи комплексен математички модел
кој покрај другото ги зема во предвид и наведените моменти. Во Табела 23 и 24
прикажани се минимални пресеци на основа на термички оптоварувања:
Табела 23. Проводници помеѓу модулите и DC собирни ормари
Минимален пресек (мм2)
Ik (A) = 6

t (s) = 0,1

Изолација

Cu-проводник

Al-проводник

PVC

0,14

0,33

XLPE

0,09

0,21

Табела 24. Проводници помеѓу DC собирни ормари и собирниците DC во DC/AC
постројката
Минимален пресек (мм2)
Ik (A) = 120

t (s) = 0,1

Изолација

Cu-проводник

Al-проводник

PVC

0,91

2,08

XLPE

0,59

1,36
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5.7.5. Оптимален пресек и пад на напон
Методологијата се состои во определување на најмалите вкупни трошоци.
При тоа, за трошоци, земени во предвид и пресметани се загубите на енергија
поради падовите на напон, намалената ефикасност поради изместување на
MPPT точката и трошоците за кабел.
Табела 25. Оптимален пресек и пад на напон
Проводник

Ρ

Cu

0,0185

Делница

Панел-DC

Цена
еur/mm2/m
0,1

еur/kWh

Um (V)

Im (A)

Изводи/DC

0,46

737,68

7,9

2

Вкупно u
(%)

Lsr (m)

32

DCпостројка
50

Пресек (mm2)

1,8

13,4

u (%)

2,1

0,4

Усвоен (mm2)

4,0

16,0

Очекуван u(%)

1,0

0,4

Усвоените

пресеци

ги

2,6

1,3

задоволуват

и

критериумите

за

термичко

оптеретување при кратки врски.

5.7.6. Инвертори, DC/AC постројка и трансформатор

За да се зголеми расположивоста на постројката и подобри степенот на
корисно дејство, прифатена е шемата со DC собирници помеѓу модулите и
инверторот. Од едната страна на DC собирниците ќе бидат приклучени 2
доводни кабли а од другата страна еден инвертор. Доводите нема да содржат
комутациони елементи како што се прекинувачи или контактори, но ќе се
приклучат преку соодветни топливи осигурачи директно на собирниците.
Најголемото струјно оптоварување на изводот изнесува 40Аh. Стандардната
вредност на осигурувачот треба да биде 50 А. Овој осигурувач коректно може да

Магистерски труд

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски објект

штити проводник со пресек поголем од 10 мм2, што во нашиот случај (пресекот
на проводникот е 16 мм2) е исполнето. Изводите за инверторите ќе содржат по
еден посебен контролиран прекинувач (контактор). Прекинувачите односно
контакторите треба да поднесуват траен товар од најмалку 100 Аdc. Номинален
напон на контактите е 1000 Vdc.
Табела 26. Технички карактеристики на инверторот

Влезни параметри:
Напон на старт
Напон на KPPT контрола после старт
Максимален напон
Максимална моќ
Максимална струја
Брановидност на напонот
Заштита на персоналот

500 Vdc
480 - 750 Vdc
880 Vdc
60 Kw
125 Adc
VPP < 5%
Заземјување

Излезни параметри:
Номинална снага

50 Kw

Опсег на линиски напон

330 - 450 Vac

Дозволена фрекфенција

47.5 - 51 Hz

Фактор на снага

>0.99

Највисок степен на корисно дејство

95 %

Европски степен на корисно дејство

94 %

Сопствена потрошувачка преку ноќ

< 10 W

Заштита

Од кратки врски
Од губење на врската со мрежата
Над температурна заштита
Заштита од претовар

Механичка спецификација:
Димензии
Тежина
Механичка заштита
Монтажа
Област на работна температура

800 x 2260 x 600 mm
800 kg
IP20
Се поставува на под
од -20 до +40 oC
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Карактеристики:
Ладење

FAN

Дисплеј

LED и LCD

Комуникација
EMC

RS485
EN50081, part 1
EN50082, part 1

Заштита
Мрежно пресликување

EN50178
EN61000-3-2

На страната на променливиот тек инверторот ќе има мрежен филтер.
Преку соодветен прекинувач директно се приклучува на трофазните собирници и
звездиштето на трансформаторите. На овие шини се приклучува и мрежниот
трансформатор 0.4/10 (20). Трансформаторот треба да биде со спој и векторска
група Dhs5.
5.8. Заштита од напон на допир

Заштитата од напон на допир ќе се реши со примена на шемата на
заземјување тип ТN-C-S, доколку не е поинаку наложено со електроенергетската согласност. Во оваа шема, неутралата на трансформаторот (на
ниската страна) директно се заземјува на заедничкиот уземјувач. Со оглед на
тоа дека до DC собирните ормари, пресекот на проводникот е поголем од 10
мм2, металните делови кои можат да дојдат под напон, се поврзуват директно со
неутралниот проводник. На деловите од изводите кадешто се применува помал
пресек ќе се положува трет односно петти заштитен проводник. Заштитниот
проводник треба да е со жолто зелена боја. Неутралниот проводник треба да е
со сина боја. Неутралниот и заштитниот проводник не смеат да се прекинуваат.
Типот на заземјување е предмет на прифаќање од страна на дистрибутивниот
оператор кој во електро-енергетската согласност треба да се изјасни и да ја
дефинира заштитата.
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5.9. Заземјување

Со оглед на применетиот тип на заземјување, отпорот на заземјувањето
не смее да надминува 2 Ω. Овој отпор во ниеден случај или период од годината
не смее да биде поголем. Отпорот се проверува секоја година. Сите енергетски
објекти, трансформаторот и високонапонскиот развод се дел од постројката.
Можно е меѓусебно поврзување на заштитното заземјување со работното во т.н.
здружено (заедничко) заземјување. Максималниот напон на допир не надминува
65 В бидејќи средниот напон нема заземјена неутрала. Струјата на доземен спој
не надминува 28 А така што при отпор на заземјување помал од 2 Ω, напонот на
допир со сигурност е помал од 60 В. Бидејќи напонот на допир е помал од
дозволениот, не е потребно обликување на потенцијалот со соодветен распоред
на лентата од заземјувачот. Заземјувачот се формира со поцинкувана лента
Fe3n30x4 mm, положена во земја на длабочина од 0.8 m. Лентата ќе се полага
во ров заедно со каблите. Целата челична конструкција ќе се заземји со
приклучување на оваа лента. Се очекува отпорот на заземјувачот да биде помал
од:

L > 300 m.

5.10. Автоматска работа, надзор и управување

Објект на надзор и управување во соларната централа е процесот на
производство на електрична енергија. Во процесот на производство, соларната
централа ги вклучува следните технолошки целини вклучени во процесот на
управување:
Табела 27. Технолошки целини на систем за автоматска работа, надзор и
управување
Технолошка целина

Позиција

1

Основен модул

2

Композиција со PV модули

3

DC кабловски развод

4

DC/AC постројка

5

Трансформатор и VN развод

Забелешка
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Управување, регулација, автоматска работа
и SCADA
Далноводен приклучок

6
7

Секоја технолошка целина, покрај основната функција на надзор и
управување, треба да содржи:
• Техничка документација во електронска форма;
• Персонална евиденција;
• Статистика на случувања и интервенции.

5.10.1. Начини на управување
•

Мод на работа на мрежа
Во

овој мод инверторот

перманентно

е

приклучен

на

електро-

енергетската мрежа. Инверторот се исклучува од мрежата само во случај на
дефект или доколку исчезне сончевата ирадиација (снага). Во овој мод
инверторот работи во режим на следење на точката на максимална моќ (MPPT).
•

Стоп мод
Во стоп модот инверторот се исклучува од работа. Постојат повеќе

причини, пр. разни дефекти кои можат да бидат причина за запирање на
работата

на

инверторот.

Доколку

генерираната

снага

во

полето

од

фотоволтаични панели не е доволно голема за работа на мрежа, инверторот
останува во стоп мод но продолжува со мониторирање на напонот на фото
волтаиците.

Доколку

условите

станат

задоволителни,

по

три-минутно

задоцнување, инверторот ќе се приклучи автоматски на мрежата.
•

Мод при дефект
Доколку се појави некоја грешка или дефект во системот, инверторот

веднаш се исклучува од мрежата, а на LCD дисплејот се јавува проблемот.
Веднаш преоѓа во мод на дефект, при што продолжува перманентното
набљудување на состојбата со дефектот и кога истиот го снема т.е. контролoрот
утврди дека дефектот е решен, во наредните 5 минути ќе иницира ново
приклучување на мережата.
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Нужно сопирање
Штом се случат непредвидени или опасни состојби, операторот може со

притискање на тастерот „Emergency stop“ на предната врата од инверторот
веднаш да ја сопре работата на инверторот. После исклучување на инверторот,
преку тастерот за нужно исклучување, инверторот мора да биде рестартиран
рачно преку LCD менито.
•

Приклучување на мрежа
Инверторот автоматски утврдува кога се исполнети условите за мрежно

приклучување. Приклучувањето на мрежа во тој случај се одвива според
следната програма:
-

Кога постои доволна сончева радиација полето со фотоволтаици почнува

да генерира енергија;
-

Инверторот започнува да ги напојува DC собирниците;

-

Ако напонот на DC собирниците надмине 500 V во траење повеќе од 5

минути;
-

Инверторот утврди дека состојбата со мрежата е ОК;

-

Инверторот ги следи условите во мрежата и врши приклучување и

емитирање на енергија во мрежата.
•

Ненормални услови во мрежата
Кога се исполнети сите потребни услови, инверторот оперира во МППТ

модот за да трансферира максимална моќ во мрежата. Приклучен на мрежа,
сите параметри на инверторот и мрежата перманентно се надгледуват. Услови
во мрежата кои можат да предизвикат исклучување на инверторот од мрежата:
а) Напон на мрежата
Линискиот напон на мрежата мора да биде во границите од 330-450 V.
Доколку напонот излезе од овие граници инверторот за време од 0.2 секунди се
исклучува од мрежата.
б) Мрежна фреквенција
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Фреквенцијата во мрежата треба да биде во границите од 47.5 - 51 Hz.
Кога фреквенцијата во мрежата излезе од овие граници, инверторот се
исклучува од мрежата во рок од 0.2 секунди.


Софтвер

За да се овозможи комуникација помеѓу инверторите и персоналниот
компјутер се користи посебен софтвер за мониторирање „Super SP“. Софтверот
ги собира и вреднува податоците од инверторите. Тој спроведува јасен графички
кориснички пристап со алатките достапни под Windows. Податоците можат да
бидат прикажани рачно или автоматски на дисплејот со повикување на
податоците запишани во фајлови на било кој достапен медиум. Посебни
функции овозможуват прилагодување на работните параметри за инверторот да
се оптимизират перформансите на системот. Далечинскиот пристап може да се
остварува преку модемската комуникација што ја обезбедува персоналниот
компјутер.
5.11. Надзор и комуникација SCADA

Инверторите

нормално

работат

автоматски,

без

интервенција

на

операторот или било каква потреба од одржување. Инверторите автоматски се
исклучуват кога мрежната работа не е можна. Заради поефикасна работа на
системот, при ниска радијација, дел од инверторите автоматски се исклучуват а
товарот од DC собирниците се распоредува во преостанатите приклучени
инвертори. За да му се овозможи на операторот проучување на работата на
соларниот систем, овозможено е собирање, меморирање и обработка на
собраните податоци од работата на системот. На корисникот му се овозможува
да ги анализира собраните и меморирани податоци, коишто се однесуваат на
соларниот парк или условите и статусите од работата на инверторите.
PC
Персоналниот компјутер се поврзува со сите инвертори преку сериската
порта. Сериските порти на инверторите го користат типот RC485. Бидејќи
персоналниот компјутер поседува порт RC232, неопходно е врската да се
оствари преку RC485/RC232 адаптер. Се корист екранизиран кабел, двожилна
врска.
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LED дисплеј
Инверторите

можат

да

работат

автоматски

без

интервенција

на

корисникот. На вратата од инверторите има три забележителни делови:
1. На горниот дел има три LED индикатори: „POWER“, „OPERATTION“ и
„FAULT“.
2. Во средината е LCD панелот, кој вклучува пет LED и LCD дисплејот.
LED индикаторите ја покажуват состојбата на инверторот, при што, три од нив се
исти со претходните индикатори.
3. На долниот дел се наоѓа тастерот за нужно рачно исклучување.
Контролорите на инверторите се адресабилни. Преку LCD дисплејот се
подесува адресата на секој од инверторите, со цел да се подготват за
комуникација со персоналниот компјутер.

5.12. Предмер
Табела 28. Предмер
Почетни

т р о ш о ц и (кредити)
Мерна единица Количина

Единечна
цена (eur)

Износ

Физибилити студија
Истражување

p-d

5

50

250

net tower

1

500

500

Проценка на животната средина

p-d

8

50

400

Идеен проект

p-d

18

50

900

Детална пресметка на трошоци

p-d

10

50

500

Подготовка на извештај

p-d

8

50

400

Патување и менаџмент

p-d

5

50

250

Патување и сместување

p-trip

0

150

0

Проценка на ресурси

Вкупно:

3200
Развој

PPA преговори

p-d

0

500

0

Дозволи и одобренија

p-d

10

50

500

Право на земјиште

m2

1069

0

0
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Премер

p-d

0

200

0

Финансиска анализа

p-d

0

50

0

Право и сметководство

p-d

5

50

250

Управување со проекти

p-d

5

160

800

p-пат

5

150

750

Пат и сместување
Вкупно:

2300
Инженеринг

Модули ( micro-siting)

p-d

8

150

1.200

Машински проект

p-d

20

50

1.000

Електро проект

p-d

20

50

1.000

Градежен проект

p-d

20

50

1.000

Тендери и договори

p-d

0

50

0

Надзор на градежни работи

p-d

5

100

500

Вкупно:

4.700
Опрема

Основна опрема

kW

50

Подконструкција
Резервни делови
Транспорт

14.160
%

1

-898

/

4.800

Вкупно:

92.563
Биланс

Фондации

m3

118

Мапа на подготовка

%

0,5

Патишта

km

Далновод

1,00

118

0

16000

0

km

0

0

0

проект

1

0

0

Контрола O&M зграда

m2

0

500

0

Транспорт

LS

Трафостаница

1.200

Вкупно:

1.318
Разно

Обука

p-d

3

50

150

Пуштање во употреба

p-d

10

50

500

Камата во тек на изградба

%

6,83

Вкупно:

447
1.097
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Почетна цена-вкупно:

105.178

Специфичен трошок по киловат:

eur/kW

2.768

5.13. Економски индикатори и анализа на ризиците
(бизнис план и анализа на изводливост)

Во Македонија, искуството со инвестирање во капацитети на соларна
енергија е многу мало. Поради тоа, за да се изработи студија на изводливост
користено е европското искуство. Во Македонија се користи повластената
тарифа. Инвеститорот има намера да инвестира во производство на електрична
енергија преку PV-соларни модули. За таа цел, утврдена е соодветна локација
во околина на општина Битола. За инсталирање на модулите ќе се користи
покривот од ново изграден објект. Исто така, во одреден обем се извршени и
истражувања на локацијата. Покривите имаат голем капацитет. На локацијата е
пресметана ирадијација од 1690 kWh/m2.
За намалување на ризикот, инвеститорот има намера да превземи:
 Развој во два чекори;
 Да

почне

со

капацитет

од

50

KW

поставен

само

на

производствената хала, а во вториот чекор да бидат опфатени и
помошните објекти а со тоа и инвестирање во поголем капацитет.
Во

однос

на

Законот

производителите

на

енергија

за
кои

енергетика
ја

во

користат

Република
сончевата

Македонија,
енергија

се

категоризират како привилегирани производители. За ваквите производители би
требало да се примени повластената тарифа.
Краток опис на техничкото решение
Во фазата на оптимизација беа анализирани:
 техничко решение со 32 степени фиксни модули;
 техничко решение со 10 степени фиксни модули;
 техничко решение со 0 степени фиксни модули.
Во однос на типот на фото ќелиите, анализирани се три решенија:
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 Монокристални PV ќелии;
 Поликристални PV ќелии;
 Аморфни келии.
За потребите на ново изградениот објект, постои трансформаторска
постројка во кругот на соседниот објект, со два блока од по 50 kW, од кои
едниот ќе се користи за овој објект. Вкупниот капацитет е утврден на 50 kW.
Избраното решени опфаќа:
•

32 степени фиксирани модули;

•

1 мрежен 50 kw трофазен инвертор;

•

2 DC собирни ормари;

•

Кабли за поврзување;

•

Мерна гарнитура.
Сета произведена електрична енергија ќе се испорачува во националната

електро - енергетска мрежа. Имајки го во предвид типот на централата,
регулацијата секогаш ќе се одвива врз основа на следење на точката на
максимална моќ (MPPT). Централата ќе биде набљудувана преку спроведена
далечинска контрола од заеднички мониторинг центар.
Испорака на произведената енергија
Сета произведена електрична енергија ќе биде испорачана во електроенергетската

мрежа.

Согласно

важечката

законска

регулатива,

електро-

енергетскиот систем е обврзан да ја превзема сета произведена енергија.
Енергетскиот пазар од 2008 година е либерализиран. Но, со оглед на тоа што ќе
се користи повластената тарифа, сета енергија ќе мора да се испорачува во
домашната мрежа.
Повластена тарифа
Согласно законската регулатива, доколку се исполнети соодветните
услови, т.е. електричната енергија да се произведува од обновлив извор на
енергија (сончева енергија) и истата да се предава на домашниот пазар, таквиот
производител се стекнува со статус на повластен производител. Како
привилегиран производител, инвеститорот е обврзан да ја користи повластената
тарифа и сета произведена енергија да ја испорачува на националниот
оператор.

Повластената

тарифа

за

продажба

на

електрична

енергија,
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произведена и испорачана од фотоволтаични системи, за енергетски систем до
50 KW изнесува 30,00 евро центи за KWh, а од 51 kW - 1000 kW, изнесува 26,00
евро центи за kWh. Имено, Одлуката за утврдување на повластена тарифа за
купопродажба

на

електрична

енергија

произведена

и

испорачана

од

фотоволтаични системи ја донесува Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија, врз основа на член 19 алинеа 7 од Законот за енергетика
(Сл. Весник на РМ бр.63/06, 36/07 и 106/08).
Во нашите пресметки ќе се користи цена од 300 eur/MWh. Бидејќи се
работи за повластена фиксна тарифа, порастот на цената на енергија во
пресметките е земен 0% на годишно ниво.
Табела 29. Услови на локацијата
Опис

Мерка

Локација

Пресметка
Битола

Координати

41o0'49'' N

Координати

21o21'12'' E

Надморска височина

m.a.s.l.

Површина на локација

m2

Ирадијација (измерена)

kWh/m2

Ирадијација (пресметана)

kWh/m2

1690

Стареење на pv-панелите

%/year

1

23000

Табела 30. Карактеристики на системот
Опис

Единица

Пресметка

Инсталирана PV снага

kW

50

Пресметани загуби во системот

%

10

Нагиб на модулот

степен

32

Ориентација на модулот (азимут)

степен

0

Забелешка

Фиксна

Табела 31. Карактеристики на модулот
Опис
PV технологија

Мерна
единица

Пресметка
Поликристален
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Ефикасност на модулот

%

8

Температурни загуби

%

8.3

Загуби од рефлексија

%

2.7

Загуби во инвертер и кабли

%

8

Вкупни загуби во системот

%

18.7

Табела 32. Годишно производство на енергија
Инклинација 32°
kWh/месец
3615
4090
5670
6625
7225
7380
7830
7830
6775
5520
3795
2335
7050
68690

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Годишно
Вкупно kWh/год.

Табела 33. Анализа на чинењето
Мерна
единица

Количина

Единечна
цена (eur)

Вкупно
(eur)

Истражување на локацијата

p-d

5

50

250

Истражување на ресурсите

net tower

1

500

500

Влијание на околината

p-d

8

50

400

Пред проект

p-d

18

50

900

Детален предмер со пресметка

p-d

10

50

500

Изготвување на извештај

p-d

8

50

400

Патување и организација

p-d

5

50

250

p-trip

0

150

0

Физибилити студија

Патни трошоци и сместување
Вкупно:

3200
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Предходни подготовки
Преддоговор со испорачатели
p-d
0

500

0

Дозволи и согласности

p-d

10

50

500

Откуп на земјата

m2

2080

0

0

Геометарско испитување

p-d

0

200

0

GHG валидација и регистрација

проект

Финансирање на проектот

p-d

0

50

0

Даноци и придонеси

p-d

5

50

250

Проект менаџмент

p-y

5

160

800

p-пат

5

150

750

Патување и сместување
Вкупно :

2300

Инжинеринг
Околчување

p-d

Машински проект

p-d

20

50

1.000

Електро проект

p-d

20

50

1.000

Градежен проект

p-d

20

50

1.000

Тендери и договори

p-d

0

50

0

Надзор на изградба

p-y

5

100

500

Вкупно:

3.500

Опрема
Основна опрема

kW

50000

%

1

1,767

88.350

Конструкција
Резервни делови
Транспорт

-898

/

4.000

Вкупно:

92.350

Градежни работи
Фундаменти (ископ)

m3

118

Монтажа

%

0,5

Изведба на пат

km

Далновод

km

0

0

0

16000

0

0

0

0
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Трафостаница

проект

1

0

0

m2

0

500

0

Мониторинг зграда
Транспорт

1.200

Вкупно:

1.200

Останато
Обука

p-d

3

50

150

Технички преглед

p-d

10

50

500

Непредвидено

%

0

0

Камата за време на изградба

%

6,83

447

Меѓузбир:

1.097

Се вкупно:

103.650

Специфична цена:

eur/kW

2.097

Годишни оперативни трошоци

Рента за земја

Мерна
единица
м2

Данок на имот

%

0,02

21

Осигурителна премија

%

0,3

316

Одржување на далновод

%

0

0

Работна рака и делови

LS

1

GHG мониторинг и
верификација
Придобивки за заедницата

Количина
23000

Единечна
цена (eur)
0,005

Вкупно
(eur)
3

3060

1.530

150

900

проект
-

0

p-пат

6

Општо

%

1

28

Друго

%

5

140

Пат и сместување

Вкупен трошок:

2.937

Периодични трошоци (инвестиционо одржување)
Мерка
PV модули

eur

Период
(години)
16

Инвертор

eur

15

Вкупни периодични трошоци:

Единечна
цена (eur)

Вкупно
(eur)
0
760
760
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Табела 34. Месечен приход од производство на енергија
Месец
Јануари

Производство Приход
kWh/месечно
eurо
3615
1084,5

Февруари

4090

1227

Март

5670

1701

Април

6625

1987,5

Мај

7225

2167,5

Јуни

7380

2214

Јули

7830

2349

Август

7830

2349

Септември

6775

2032,5

Октомври

5520

1656

Ноември

3795

1138,5

Декември

2335

700,5

Годишно

68500

20550
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6. ПОСТАПКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
6.1. Прва фаза
6.1.1. Инвеститор
Во

Република

Македонија,

на

инвеститорот

за

изградба

на

фотоволтаична електрана со капацитет до 1 МW, не му е потребно
овластување од надлежен орган за изградба на енергетски објект (1).

6.1.2. Подготвителни работи
Оваа фаза опфаќа изработка на пред – физибилити студија, која
вклучува анализа на местоположбата и цената на чинење на приклучокот кон
дистрибутивната мрежа од страна на консултантска куќа.

6.1.3. Решавање на имотно- правните односи
1. Земјиште во државна сопственост. Кога земјиштето е во државна
сопственост, инвеститорот може да склучи договор за долготраен закуп
(користење) или да склучи договор за купопродажба.
2. Земјиште во приватна сопственост. Кога земјиштето е во приватна
сопственост, инвеститорот и сопственикот на земјиштето можат меѓусебно да
се договорат за начинот на користење. Тие можат да склучат договор за
долготраен закуп или пак договор за купопродажба.

6.1.4. Согласност за приклучок на преносниот или дистрибутивниот
систем
Барањето за приклучок се поднесува уште во почетната фаза на
намерата за изградба на објектот, односно се поднесува до ЕВН или ЕЛЕМ,
коишто изготвуваат студија за приклучок.
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6.1.5. Изготвување студии за оцена на влијанието врз животната средина
или елаборат за заштита на животната средина
За оваа цел, потребно е позитивно мислење за студија за оцена на
влијанието врз животната средина. За да се добие решение за согласност за
спроведување на проектот, потребно е позитивно мислење од надлежен орган,
добиено врз основа на спроведениот елаборат за заштита на животната
средина. Според Уредбата за определување на проектите и критериумите за
нивно реализирање, се утврдува потребата од спроведување постапка за
оцена на влијанието врз животната средина.

6.2. Втора фаза
6.2.1. Одобрение за градба
6.2.1.1. Барање за издавање одобрение за градба
Заедно со барањето, градителот е должен да достави согласност од
Министерството за транспорт и врски или од Општината за приклучување на
електраната на постојниот електро-енергетски систем.
6.2.1.2. Барање за издавање одобрение за градба на приклучокот
За да добие одобрение за градба на приклучокот, инвеститорот треба
да поднесе писмено барање до Министерството за транспорт и врски или до
Општината. Во прилог на писменото барање се поднесуваат:
– Решение за локациски услови, коешто е извршно во управна постапка,
со архитектонско-урбанистички или идеен проект, во согласност со Законот за
просторно и урбанистичко планирање;
– Комплетен основен проект во најмалку два примероци и најмалку три
примероци од посебните елаборати и фази на проектот, поради добивање
соодветни согласности, со извршена ревизија;
– Писмен извештај и согласност за нострификација, доколку проектот е
изработен во странство;
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– Студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина,
одобрена од органот на државната управа кој е надлежен за работите од
областа на животната средина, односно елаборат за заштита на животната
средина одобрен од органот за вршење стручни работи од областа на
животната средина или од градоначалникот на Општината;
– Имотен лист со запишано право на сопственост.

6.3.Трета фаза
6.3.1. Започнување постапка за добивање лиценца за
вршење енергетска дејност
• Инвеститорот може да ја започне постапката за добивање лиценца
веднаш по добивањето на одобрението за градба.
• Постапката за издавање лиценца започнува пред Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија, од денот на приемот на
барањето за издавање лиценца и потребната документација.
• Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија е
должна во рок од осум работни дена од добивањето на барањето да укаже на
недостатоците. Доколку Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија утврди дека барањето има формални недостатоци, ќе донесе
заклучок со кој ќе определи рок за отстранување на недостатоците, кој не може
да биде подолг од 15 дена.
•

Доколку

Регулаторната

комисија

за

енергетика

на

Република

Македонија утврди дека барањето нема формални недостатоци, донесува
заклучок со кој го задолжува барателот во рок од три

работни дена да

подготви:
1. известување за барањето што треба да биде објавено и
2. известување за барањето до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија заради одобрување.
• Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
донесува одлука за издавање лиценца во рок што не може да биде подолг од
20 дена од денот на завршувањето на подготвителната седница.
• Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија е
должна во рок од осум работни дена од добивањето на барањето да укаже на

Магистерски труд
објект

Фотоволтаична електрана на кров од индустриски

недостатоците. Доколку Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија утврди дека барањето има формални недостатоци, ќе донесе
заклучок со кој ќе определи рок за отстранување на недостатоците, кој не може
да биде подолг од 15 дена.
•

Доколку

Регулаторната

комисија

за

енергетика

на

Република

Македонија утврди дека барањето нема формални недостатоци, донесува
заклучок со кој го задолжува барателот во рок од три

работни дена да

подготви:
1. известување за барањето што треба да биде објавено и
2. известување за барањето до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија заради одобрување.
• Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
донесува одлука за издавање лиценца во рок што не може да биде подолг од
20 дена од денот на завршувањето на подготвителната седница.
• Одобрението за градење престанува да важи доколку инвеститорот не
почне со изградба во рок од шест месеци од денот кога одобрението за
градење станало правосилно.
• Надлежниот орган ќе издаде одобрение за употреба на градбата во рок
од 15 дена од денот на извршениот технички преглед, ако комисијата која го
извршила техничкиот преглед во записникот констатирала дека градбата може
да се даде во употреба.

6.3.2. Издавање лиценца за вршење енергетска дејност

Регулаторната комисија за енергетика е должна да ја издаде лиценцата,
доколку се исполнети сите услови.

6.4. Четврта фаза
6.4.1. Упис во Регистарот на постројки кои користат обновливи извори на
енергија
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1. Агенцијата за енергетика на Република Македонија издава потврда, по
барање на инвеститорот, за стекнување привремен статус на повластен
производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
2. Откако

ќе

добие

трајна

лиценца

за

електрична

енергија

од

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, инвеститорот
поднесува барање за код од Регистарот на постројки за обновливи извори на
енергија во Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

6.4.2. Барање за стекнување статус на повластен производител

1. Идниот инвеститор треба да поднесе барање за стекнување статус на
повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на
енергија до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
Кон барањето се приложува и следнава документација:
– решение за упис во трговскиот регистар;
– решение за упис на производната постројка;
– копија од лиценцата за вршење на дејноста производство на
електрична енергија;
– потврда

издадена

од

Агенцијата

за

енергетика

на

Република

Македонија дека производната постројка е регистрирана во Регистарот на
постројки кои користат обновливи извори на енергија за производство на
електрична енергија;
– топографска карта во размер 1 : 25 000 на која е прикажана локацијата
на производната постројка;
– согласност за приклучување на производната постројка на системот за
пренос, односно дистрибуција;
– договор за приклучување на производната постројка на системот за
пренос, односно дистрибуција;
– диспозиција на објектите на производната постројка со распоред на
вградената основна опрема, со легенда;
– еднополна шема (примарна опрема) на главните струјни кола, со
легенда;
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– очекувано (проектирано) годишно производство на електрична енергија
на прагот на генераторот и на прагот на електраната;
– доказ дека на сметката на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија се уплатени неповратни парични средства во нето-износ од 100
евра во денарска против-вредност, според средниот курс на НБРМ на денот на
извршената уплата;
–

изјава

за

веродостојноста

на

барањето

и

на

доставената

документација, потпишана од одговорното лице на барателот.
2. Ако инвеститорот одлучи да не користи повластени тарифи, не е
потребно

да

поднесува

барање.

Барањето

за

статус

на

повластен

производител може да се поднесе откако ќе се исполнат потребните услови за
повластен производител.
• Агенцијата за енергетика на Република Македонија издава решение за
стекнување статус на повластен производител на електрична енергија од
обновливи извори на енергија.
• Висината на инсталираната моќност на постројката за стекнување
статус на повластен производител, како и вкупниот инсталиран капацитет на
постројките што можат да го стекнат овој статус (за секој обновлив извор
одделно) ги пропишува Владата на Република Македонија, врз основа на
Одлуката за висината на инсталираната моќност на постројката за стекнување
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија.

6.4.3. Барање за користење повластени тарифи

Барањето се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија.

6.4.4. Остварување на правото на стимулативни мерки

Инвеститорот може да користи една од наведените стимулативни мерки
или опцијата електричната енергија да ја продава на слободен пазар.
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6.4.5. Обезбедување гаранции за потеклото на електричната енергија од
обновливи извори на енергија

Агенцијата

за

енергетика

на

Република

Македонија

обезбедува

гаранции за потеклото на електричната енергија од обновливи извори на
енергија.
6.5. Петта фаза
6.5.1. Вклучување на преносниот или дистрибутивниот систем

• Инвеститорот склучува договор со операторот на пазарот на
електрична енергија од обновливи извори на енергија за откуп на електрична
енергија од обновливи извори на енергија.
• Ставање под напон на дистрибутивниот приклучок.
• Вклучување на постројката на преносниот систем.
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7. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на добиените резултати од овој магистерски труд за
проектирање на фотоволтаичен систем од 50 kW поврзан на електро мрежа,
како и определувањето на проценката на произведена електрична енергија,
може да се донесат следните заклучоци:
- Од PVGIS-овата база на податоци може да се заклучи дека локацијата
на општина Битола е особено поволна за поставување на фотоволтаичен
систем. Проблемот настанува со високите почетни трошоци од 2768 eur/кW, од
кои три може да се издвојат како клучни ставки во вкупните трошоци и тоа:
фотоволтаични модули, изменувач и конструкција за монтажа на истите.
- Врз основа на трошоците и проценката на производство на електрична
енергија, очигледна е исплатливоста на проектот. Од годишниот приход на
проценетото производство на електрична енергија, висината на почетните
трошоци, како и средствата за тековно одржување, може да се заклучи дека за
фотоволтаична електрана со капацитет од 50 кW, поврзана на електроенергетска мрежа, со прост поврат, инвестицијата се враќа за 66 месеци.
- Постојаниот пад на цената на фотоволтаичните панели, како и
повластената тарифа на откупната цена на електрична енергија би требало да
го поттикне вложувањето во фотоволтаични електрани. Може да се каже дека
во нашиот случај, изградбата на фотоволтаична електрана од 50 кW на кров од
индустриски објект не влијае негативно врз квалитетот на електричната
енергија и напонот на мрежата.
- При производство на електрична енергија со фотоволтаична електрана
се намалува штетното влијание врз животната средина, а особено се намалува
емисијата на СО2.
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- Како најповолно економско-техничко решение, усвоено е решението
при кое се користи поликристален тип на фотоволтаични ќелии, инсталирани
на фиксна метална конструкција.
- Во Македонија, искуството со инвестирање во капацитети на соларна
енергија е многу мало. Поради тоа, за да се изработи студија на изводливост
се користи европско искуство.
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