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БЛБКТРИФИКАЦИЈА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА СО ХИБРИДНИ
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Кратка содржина: Зависно од дневната потрошувачка на електрична енергија, оддалеченоста и од енергетскиот потенцијал на сончевото зрачење, електрифиќација на рурални
села со хибриден фотоволтаичен систем може да биде поефтино решение од електрификација со поврзување на електрична мрежа. Покрај ФВ генератор, разгледуваниов хибриден
систем има акумулаторска батерија и дизел агрегат. На конкретен пример, рурално село
со потрошувачка 15,5 КАУМден, со програмот РУРОКМ (модифициран за нашите анализи)
се симулирани перформансите на повеќе стотини хибридни ФВ системи, со различни големини на ФВ генератор и на капацитет на батеријата. Со анализа на овие резултати може
да се согледа влијанието на компонентите врз функционалноста на системот. Од множеството можни е избран функционален хибриден ФВ систем за чија реализација е потребна
почетна инвесгиција 42 % помала од онаа потребна за поврзување на селото на мрежа
Клучни зборови: електрификација, рурални села, електрична мрежа, хибриден ФВ систем,
почетна инвестиција
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1.ВОВЕД
Електрификација, покрај со поврзување на мрежа, во рурални подрачја може да се
изведе и на нестандарден начин, со хибриден фотоволтаичен систем. Тој нуди речиси еднакви можности како и лри електрификација со поврзување на електрична мрежа [1] Разгледуваниов хибриден ФВ систем содржи ФВ генератор, акумулаторска батерија и дизел
агрегат. При дизајнирање на системот се разгледува неговата конфигурација, се одредува
големината на компонентите како и режимот на работа на агрегатот, заради добивање
функционален ФВ систем чија цена е помала од цената на електрификација при поврзување на мрежа.
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Во реални работни услови компонентите се однесуваат нелинеарно, поради што димсн шонирањето на системот се усложнува. Еден од можните методи за димензионирањс с
со «.имулација на перформансите за различни големини на системот [2] Оптимирањето на
спаемот, особено кога потрошувачите имаат посложена структура, може да сс постигнс
со одредена стратегија за нивно контролирано вклучување/исклучување [3,4]
Од 1988 година до сега, во руралните подрачја во Македонија се електрифицирани
повеќе од 160 села Електрификацијата се изведува така што 10 1сУ напон се довсдува до
сслото, се трансформира (трансформатор 10/0,4 1сУ, 50 1сУА), и до потрошувачите се носи
ецнофазна, а ретко трифазна мрежа. Овие инвестиции финансиски се неисплатливи, а може да се оправдат со очекувани позитивни социолошки, економски и стратсшки ефекти.
Електрификацијата нуди можности за квалитативна промена на начинот на живеење. Според сознанијата, КЗЈ веќе електрифицираните рурални села понудените можности
многу малку се искористени. По правило, во овие села живеат постари луѓе кои тешко го
мснуваат начинот на живеењето. Најчесто има поставено една до две светилки и фрижидер, а поедини домаќинства имаат и телевизор, којшто не се користи секој ден Потрошсната електрична енергија достигнува до 50 ќА^Н месечно по домаќинство.
Руралните села се од збиен тип, каде куќите се оддалечени до 100 т, или се од рашрркан тип, каде една од друга се оддалечени и до 1 кт. Впечатлив е примерот во с Дренок
Крива Паланка, кое е од раштркан тип, со само 15 потрошувачи, каде 101сУ далноводот с
(олг 20 1ст, а 220 V мрежата е долга 13 1оп. При електрификацијата се опфатсни и села со
коголем број на домаќинства, со значителна потрошувачка на електрична енергија, каде
што класичниот начин е правилно решение за електрификациЈа Примерот со с. Дренок с
каведен за да се добие претстава за должините на електричната мрежа при електрификацијата на некои од руралните села. Но, независно од очекуваната потрошувачка, цена на
I лектрификацијата е соодветна на овие должини
Во овој труд, инвестициите и ефектите од електрификацијата се ставаат во корелаЦИЈЗ со енергетскитс можности и цената на хибридните ФВ системи, заради истакнувањс
на фактот дека во некои случаи овие системи се финансиски поисплатливо решение
2. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА СО ХИБРИДЕН ФВ СИСТЕМ
Во овој труд се разгледува хибриден фотоволтаичен систем кој содржи ФВ генсрат ор, дизел агрегат и акумулаторска батеркда. Други функционални компоненти во системот се инвертор и контролер на наполнетост на батеријата со барач на максимална моќност на панелот, сл. 1. Барачот на максимална моќност е ОС/ОС конвертор, КОЈ овозможува во секој миг да се искористи максималната моќност на ФВ генераторот Хибриден ФВ
систем со ваква структура обезбедува стандарден напон, 220 V, 50 Нг
Основна енергетска единица во ФВ генераторот е соларна ќелиЈа, сл 2. Во неа, врз
мконите на квантната механика, енерпдата на сончевото зрачење директно се трансформира во електрична. Конструктивна единица на ФВ генератор е модул КОЈ содржи 33-40 ссриско поврзани соларни ќелии. Повеќе модули поврзани сериско/паралслно формираат
поле. Со соодветно поврзување на повеќе ФВ полиња се постигнува потребната моќност
на ФВ генераторот, КОЈЗ може да изнесува од неколку вати до повеќе мегавати.
модул
соларна
ќелија
220 V 50 Н/

панел

Сл. 1 Хнбридсн фотоволтаичен систем

поле

Сл. 2 Елементи на фотоволтаичен генератор
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Електрификацијата може да се изведе како централна, со еден хибриден ФВ систем, во села од збиен тип, а во раштрканите села за секое домаќинство може да се изведе
соодветен систем.
3. ЦБНА НА ЕЛБКТРИФИК АЦИЈАТА
На примерот на с. Врбица - Кратово, предвидено за електрификација оваа година,
се споредени цените на електрификација со поврзување на електрична мрежа и со хибриден ФВ систем. Ова е планинско село, на речиси 1000 т надморска висина. Селого има три
куќи во едно маало и четири во друго, на друг рид, на 11оп оддалеченост. Според досегашното искуство, бчекуваната инсталирана моќност во селото нема да биде повеќе од 21с\У, а
вкупно потрошената електрична енергија не повеќе од 500 1с\Шмесец, што е далеку под
номиналната моќност на трансформаторот и капацитетот на мрежата.
3.1 Електрификација со поврзување на електрична мрежа
До селото треба да се постави 101сУ далновод долг 3 1оп, а толку треба да биде долга и 220 V мрежата. Теренот е каменит и е непогоден за поставување бетонски столбови
За с. Врбица веќе е направена спецификација на потребната опрема, вклучуваЈЌи ЈЗ и цената на електрификацијата со поврзување на мрежа, таб. 1.
Таб. 1 Преглед на цената за електрификацвда на с. Врбица
ед мера
бетонски столбови (разни)
А1^Сејаже35/6 тт2
трака Ре-2п 25x4 пип2
изолатори (разни)
носачи (разни)
изолаторска верига
НН конзоли
раставувач
СГС 10/0,4 КУ
ЕТН 10/0,4 1сУ, 50 1сУА
кабелСКС2х1бтт2
раб рака за далновод и НН мрежа
раб раказаСТС

парче
^Ѕ
1«
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
т
1ст
парче

количина
112
3000
800
440
440
6
80
2
1
1
1000
3+3
1

вкупно (ОБМ):

цева
41508
20308
1538
3785
3417
1071
4177
7308
17269
4577
2308
37500
3462
144.520

3.2 Електрификација со хибриден фотоволтаичен систем
Поради оддалеченоста на двете маала во с. Врбица, поефтино е електрификациЈата
да се изведе со два независни хибридни ФВ системи.
Се претпоставува дека во секое домаќинство ќе има една светилка, фрижидер и телевизор. Нивните моќности и дневното времетраење на вклученост се дадени во таб 2, со
напомена: фрижидерот чија моќност е 125 ^, кој работи со прекини или приближно вкупно 12 часа дневно, е третиран како потрошувач со константаа моќност 62,5 \У, вклучен цел
ден. Поради сличната динамика на секојдневието, се прегпоставува дека соодветните потрошувачи во четирите домаќинства се вклучени истовремено. Од аспект на истовремена
оптовареност, ова е понеповолен режим на работа на хибридниот ФВ систем, но затоа на
резултатите од димензионирањето може да се гледа со поголема сигурност.

Таб. 2 Потрошувачи и нивна вклученост
во текот на денот (едно домаќинство)
Потрошувач
осветление
фрижидер
телеви^ор

Моќност (\У)
50

62^
150

Времетраеље (%, Н/ден)
33 % (8 часа/ден)
100 % (24 часа/ден)
8% (2часа/ден)

Ако се претпостави дека телевиЈОрот
и осветлението се истоврсмено вклучсни,
тогаш едновремената максимална моќност трае 2 часа и изнесува Р„„=262 5 V/
Факторот на оптовареност (однос на максимална и средна вредност на моќност)
изнесува РО=*5. Во едно домаќинетво
вкупната днсвно потрошена елсктрична
енергиЈа изнесува ОР=2,21с\УН/ден

Насочување на енергијата во.хибридниот ФВ систем
Функционалноста на хибридниот ФВ систем може да се постигне при различни големини на поврдшната на панелот и на кападитетот на батеријата, различни насочувања
на електричната енергија и при различни режими на работа на дизел агрегатот Енергетска состојба на батеријата се изразува со величината ЅОС (ѕ(а(е о/сИаг%е) - однос на снсргиЈата што батеријата може да ја оддаде со нејзината номинална енергија. Во зависност од
величината ЅОС, моќноста на панелот Рру, вклученоста на агрегатот С(О^, ОРР) и неговата моќност Рш, како и од моќноста на потрошувачот Рр, односно РрОС =/У ?;,</, (ГЈ^, коефициент на корисно дејство на исправувачот), дефинирани се пет можни насоки на електричната енерпда, односно пет енергетски состојби на системот (сл. 3), и тоа:
Ѕ,. ЅОС > 0,5 и Рру > Ррос и С=ОРР =» дел од Рру кон потрошувач, Ргг-РРос полни батсрија,
52 ЅОС > 0,5 и Рру < Ррос и С=ОРР =» Рру кон потрошувач, батерија дополнува Ррос-Р/ V ,
&, 5ОС<0,5
=> С=ОН,
АС
54 С-ОМтл. ЅОС<0,7 =» РОА го снабдува потрошувачот,
1 О
потроV ^
а Рп/ и РОА -РР ја полнат батеријата до 5ОС=0,7 и
шувачи
5,.
С = ОНи ЅОС = 0,7 => С=ОРР.
ѕос|
р
ГРР
о^Ј.ОРР)
Афегатот се вклучува при 5ОС=0,5 (ЅОС=\-ОО1)
Логички контролер
о/ ЖѕсНагѕе) и не дозволува батеријата да сс испразни
до
максимално
дозволена
длабочина
со што НСЈЗИНИОТ век на траење се продолжува. Бидејќи тој секогаш работи со номинална моќност потрошувачката на гориво е оптимална, а и бројот
Сл. 3 Насочување на електричната
енергија во хибридниот ФВ систем на вклучувања се намалува.
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Димензионирање наЈшбриден фсаоволтаичен систем
Целта при димензионирањето е изведба на функционален хибриден ФВ систем, со
колку е можно помала инвестиција и со помали трошоци на тековно работењс и одржуван>е Ова може да се постигне со правилна идентификациЈа на влиЈанието на моќноста на
панелот, капацитетот на акумулаторската батерија и на режимот на работа на дизсл агрегатот врз функционалноста на системот
Хибридниот ФВ систем е димензиониран имплицитно. Со симулација на неговитс
перформанси за различни големини на површината на панелот и на капацитетот на акумулаторот е добиено множество од функционални системи. Потоа е селсктиран ОНОЈ ко) задоволува одредени критериуми, кои подоцна се изложени. СимулациЈата е направсна со
програмот РУРОКМ [5], КОЈ е модифициран согласно на споменатата логика за насочувањс
на енергијата во системот, а неговиот излез е подреден на нашите анализи.
Во програмот РУРОКМ влезни всличини се површината на панелот и капацитстот
на батеријата и одредени нивни податоци, како и податоци за инверторот, моќноста на
дизел агрегатот, а се потребни и часовни податоци за директната и дифузната компонента
на сончевото зрачење и за температурата на околината и за брзината на ветерот.
Површината на панелот е:
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А=-

I)

каде ОР & дневна потрошувачка на електрична енергија, ТЈСС е кофициент на корисно ;и-|ство на ФВ модулот (сведен во реални работни услови, [6]), г\1т на инверторот и % на бат *. 2
ријата при полнење/празнење, а Нр (1с\У11/т ден) е средна, во текот на месецот, дневна врсдност на енергијата на сончевото зрачење на наклонета површина. При симулациите, повр2
2
шината на панелот е менувана со чекор 0,05 А, од 0,2 А (7,73 т ), до 1,3 А (50,2 т )
Енергетскиот капацитет на акумулаторската батерија е:
(2)

каде О е број на последувателни денови кога потрошувачот би можел континуирано да а
напојува од батеријата и 1>0Дпах максимално дозволена длабочина на празнење на батеријата. При симулациите, со чекор 0,25,0 е менувано од 1 (И^=16,31с>УН) до 6 (И^=97,8 ШК)
За с. Врбица нема часовни мерени податоци за сончевото зрачење, температурата п
за брзината на ветерот. Тие се генерирани со програмот МЕТЕО^ОКМ [7]. Генериранитч.
часовни вредности имаат статистички показатели (средна вредност, стандардна девијаци|п
и автокорелација) еднакви на оние очекувани кај реалните вредности. Во МЕТЕОМОКМ
влезни податоци се средните, во текот на месецот, дневни вредности на енергиЈата на сончевото зрачење на хоризонтална површина П и на температурата на околината Та Со мстодот на Ангстрем, користејќи повеќегодишен низ од сончеви часови за наЈблиското место
(Крива Паланка) е пресметана Н [8], таб. 3. Со наклонување се менува упадната сончева
енергија врз наклонетата активна површината. Во критичниот месец, а тоа е декември, та<1
е максимална при агол на наклон /7=65°. Со усреднување на мерените температури м
Кратово, во чија непосредна близина е с. Врбица, е добиена средната, во текот на месецот
дневна температура Та, таб. 3.
Таб. 3 Средна, во текот на месецот, дневна вредност на енергијата на сончевото зрачсње
врз хоризонтална површина #(ќ\У11/т2) пресметана, м.с. Крива Паланка), и на
температурата на околината Тл (°С) (усреднета од мерени вредности, м.с. Кратово)
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т„

Феб

Март

Апр

1.76

2,59

3,62

4,90

5,97

0,1

2,6

5,7

11,2

Јан

МЗЈ | Јуни

Ок

Нов | Дец

Јули

Авг | Сеп

6,50

6,65

6,04 4,62

3,40

2,15 1,47

16,0 19,1

21,0

213 17,4

12,1

7,5

Сл. 4 Вкупен број на часови на вклученост на

агрегатот во зависност од површината на панелот

2,2

Со варирање на капацитетот на батеријата и на површината на панелот, симулирани се 483 хибридни ФВ системи
При симулациите се користени податоци
за комерцијални компоненти, а моќноста
на агрегатот е Рол=2,5 Јс\УН. Притоа се
пресметани нивните часовни перформанси, со чија анализа може да се согледа
влијанието на компонентите врз функционалноста на системот.
т на батеријата соодвеп
капаците
теннад=2деда>

^ зголемување на повр.

шината на панелот вкупниот број на часови на работа на дизел агрегатот многу малку сс
менува, сл. 4. За капацитет на батеријата соодветен на О=2, и за површини на панелот поголеми од 23,2 т2, во месец авгусг агрегатот не се вклучува, поради што системите со повр
шина на панел поголема од 23,2 т2 понатаму не се разгледуваат. За површини помали од
19,3 т2, значигелно се зголемува бројот на часови на работа на агрегатот. Во рамките н
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ваквите разгледуван>а е избран ФВ панел со површина Л=19,3 т , и батсрија со капацитст
\П=32,6 1ст
Анализа на перформансите на хибридниоиФЈВ-СИстем
Акумулаторот претставува енергетски бафер КОЈ го надополнува дефицитот и го
акумулира вишокот енергија во системот. Притоа, ТОЈ обезбедува одреден континуитет и
економичност во работењето. На неговата енергетска состојба, изразена со величината
ЅОС, влијаат количеството на внесена енергија, генерирана од ФВ генераторот и од дизсл
агрегатот, и енергијата што ТОЈ ја оддава на потрошувачот
При Ѕ0С=0,5 агрегатот се вклучува и не дозволува длабоко празнење на батеријата
(дозволена длабочина на празнење е 000^=0^25), сл. 5, со што нејзиниот век на траењс сс
продолжува, во овој случај на 11,6 години.
Во декември потрошувачката е И^=2731с\УН, а агрегатот работи 81 часовц и генерира вкупно №^=202,5 КАУН електрична енергија. Од неа, директно на потрошувачот се прсдава И/гш1Г=29,9 1с\У1г, а остатокот (преку исправувач) се акумулира. Во ОВОЈ месец, дирсктно или индиректно (претходно акумулирана, а потоа претворена во АС енергија) агрсгатот обезбедува 49,5 % од вкупната енергија на потрошувачот, сл. 6. ОВОЈ процент можс да
изнесува до 75 %, што зависи од соларниот енергетски потенцијал Но, зголемување на
бројот на часови на работа на агрегатот не се препорачува, бидејќи со тоа се зголемуваат
трошоците на тековно работење и одржување (повеќе потрошено гориво и скратување на
времето за ремонт на агрегатот).
Хибридниот ФВ систем во текот на целата година континуирано ги снабдува потрошувачите, сл 6. На ФВ панелот вкупно годишно упаѓа N^30789 Јс^Н/год сончева енергиЈЗ, а ФВ генераторот генерира ЈУл/=3624,2 Јс^Н/год ОС електрична енергија. Потрошувачот
(преку инвертор) директно користи 1Угул»=967х77ш„=967хО,9=870,5 1сУ/Н/год, а остатокот сс

-1000

•
• Агрегат кон батерија I

БнергнЈл од
IФВ кон батерија У///Л Батерија кон потр (пред инвертор)

Сл. 5 Промена на енергетската состојба на акумулаторот (ЅОС) и уделот на ФВ панелоти ц«1
агрегатот во одржување на таа состојба (одредени денови во декември)
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Сл. б Процентуална обезбеденост на вкупната потрошувачка на елекгрична енергијаод ФВ
генераторот и од дизел агрегатот (директно или индиректно)

акумулира во батеријата. Годишно агрегатот работи 401 часови, и произведува
1002,51с\У11/год енергија, од која директно се користи ЈУд1*г=133,91с\У11/год, а остатокот
(преку исправувач) се акумулира во батеријата. Вкупната годишна потрошувачка е
И^,=3212 К^УМгод, од што ФВ генераторот и агрегатот директно обезбедуваат
И^,=1004,4 ШМгод, а индиректно (преку акумулаторот) №Р1М/=22Ш,61с\УН/год Од
акумулаторот се обезбедува 68,7 % од вкупната потрошувачка, со што доаѓа до израз
неговата улога како енергетски бафер во системот.
Според резултатите од анализата, во ниеден час ФВ генераторот не прозведува вишок (некорисна) енергаја. Ова е еден од показателите дека хибридниот ФВ систем е добро
димензиониран.
Таб. 4 Годишни енергетски перформанси на избраниот хибриден ФВ систем

30789

3624,2

3212

870,5

1663.0

133,9

544,6

ТТена тта хибридттаот ФВ систем

За изведба на хибридниот ФВ систем се користат комерцијални компоненти, таб 5
Ова е цената за електрификација на едно маало во с. Врбица. Според наша проценка, инвестицијата за електрификацијата на другото маало не би била повеќе од 24000 ВЕМ Ако
претпоставиме дека царинските и даночни давачки се 50 % од вредноста на увезената опрема, тогаш може да оцениме дека вкупната цена на електрификација на с. Врбица со хибриден ФВ систем би била 84290 ПЕМ.
Таб. 5 Спецификација и цена на опремата за избраниот хибриден ФВ систем
|

тип
2

| цена
1042

количина
22

цена
22924

ФВ модул

ЅК100 (0,89 м , 100 >Ур)

носачи на модули
батерија

ОК/12Н

1022

2

2044

Тгојап 1-105, 20 11 капацитет - 225 А&, 77*=0,9
ТгасеиХ1412ЅВ 1400 IV, т]т^<)
ЅВ50О

138

12

1656

1614

1

1614

828

1

828

2127

1

2127

1000

1

1000

инвертор
контролер за наполнетост
на бат со барач на макс моќ
дизел агрегат
логички контролер

Н0170Р2-51с 2500 \У, 240 V. 50 Нг, 0,81 1Љ
ОМКОК

вкупно (ВЕМ); 32193
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4 ЗАКЛУЧОК
Во оваа иницијална анализа е покажано дека во рурални подрачја почетната инвссТИЦИЈЗ за електрификација со хибриден ФВ систем може да е помала од онаа потребна за
електрификација со поврзување со мрежа Финансиска исплатливост зависи од дневната
потрошувачка на електрична енергија, должината на електричната мрежа, како и од локалниот соларен енергетски потенцијал. Треба да се нагласи дека хибриден ФВ систем сс
димензионира според реално очекуваната потрошувачка на енергија, а не според стандардните технички можности, какб шт*> е случај при класичната електрификација Ако потрошувачката се зголеми над очекуваната, модуларниот концепт овозможува едноставна
надградба на системот, до одредени вредности, после што неговата финансиска исплатливост е дискутабилна
Во разгледуваниов случај, должината на електричната мрежа не е голема Има ссла
каде оваа должина е значително поголема, па соодветно на тоа и цсната на класичниот начин на електрификација би била поголема, што оди во прилог на иницијативата за елсктрификација на ОВОЈ нестандарден начин.
Во системи со посложена структура каде што вклучувањс/исклучување на поедини
потрошувачи е временски флексибилно, оптимизација во однос на почетната инвестиција
и трошоците на тековно работење и одржување може да се постигне со одреден редослсд
на нивно вклучување/исклучување, а зависно од енергетската состојба на систсмот
Според нашите согледувања, КЗЈ потрошувачи со едноставна структура, одредено
намалување на почетната инвестициЈа и трошоците за тековно работење и одржување на
хибридниот ФВ систем може да се постигне со избор на режимот на работа на дизел агрсгатот Притоа би требало да се води сметка за длабочината на испразнстост на батеријата
во мигот кога тој се вклучува/исклучува, односно за вкупниот број на часови на негово
работење, особено во критичните периоди од годината. Во оваа насока би можело да со
направи подетално истражување
Тековното сервисирање на хибридните ФВ системи е рслативно едноставно, за што
не е неопходна одредена квалификуваност За дизел агрегатот се потребни стандардни
редовни сервиси и дотур на гориво.
Во разгледуваниов пример има два момента кои се неповолни од аспект на употрсба на ФВ системи. Првиот е големиот фактор на оптовареност на системот (РО=3), а вториот, кој е особено важен, е што поголемиот дел од потрошувачката е во вечерните часови Тоа е фактичка состојба која не може да се менува Но, и покрај тоа, цената за изведба
на ОВОЈ хибриден ФВ систем (84290 ОЕМ) е 42 % пониска од цената за електрификациЈа со
поврзување на мрежа (144520 ОЕМ).
ЛИТЕРАТУРА
[ 1) Ну&пс! роутег ѕуѕ1етѕ - Гѕѕиеѕ&Апѕжегѕ, Нир //\У\У\У ѕапсЈт §ОУ/ру/ѕуѕс1/Ну6оо1с Мт1
[2] К ЅсНгтс11, О. Ј. РаИегѕоп, Ј ЅасНаи, РегГогтапсе орипиѕаиоп оГ а РУ-Нубпс! ро\УС1 ѕуѕ1ет
сотри1ег ѕишЛаИоп, 21*1 \Уог1(1 Сопѓегепсе оп Ѕо1аг Епег§у Сопуетоп, Уклта, Аиѕ1па, Ји1у 1998,
[3] О С Ѕее1т§-НосНти1Н, А сотвтес! орШтѕаиоп сопсер! Гог Ше <Јсѕ1§п апс! оре^аиоп ѕиа1е§у о»
РУ епегѕу ѕуѕ1етѕ, 1ЅЕЅ Ѕо1аг >Уог1<1 Сопѕгеѕѕ, Нагаге, 2итЛа1)Уе, 9-16 Ѕер1ет(Јсг 1995,
[4] С Оептѕ Ваг1еу ап<1 С Вугоп \у"тп, ОрИта! (Ј1Ѕра1сН ѕ1га1е§у т 1сто1е Ну1>пс1 роу/ег ѕуѕ1етѕ, Ѕо1а1
Епег§у Уо1. 58, Но. 4-6, рр. 165-179, 1996,
[5] О Р Мешсисс!, Ј Р. Регпап<Јег, А Р1к>1оуо1иис ѕуѕ1ет Ѕ1ти1аиоп рго§шп ѓог ѕеапс!-а1опе ап<Ј §пс1тѓегасиу аррисаиоп, ЅапсЈт На(шпа! 1л1>ога1огу, Ме\у Мехшо, 1ЈЅ ВОЕ, 1994,
[6] 0 ^ Еуапѕ, Ѕ1тр11Ѓ1е(1 теШод ѓог рге<11С(1П§ рКо1оУо11а!С аггау ошри(, Ѕо1аг Епег§у Уо1 27, N0 6, рр 555560, 1981,
[7Ј Ј Кетипс! ап(1 Ѕ1еѓап Кипг, МЕТЕОНОКМ, О1о1за1 те(еого1о§1са1 <Ја1а1заѕе ѓог ѕо!аг епе[§у апд аррПсс!
с11та1о1о§у, Ме1ео1еѕ1, Вегп, Ѕ^ИгегЈапс), 1997,
[8] Димитров Благој и др , Потенцијалот и улогата на сончевата енергија во планот и развојот на
енергетиката на СР Македонија, научно-истражувачки проект финансиран од СИЗ за научни
двЈности, 1983,

