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ПРИДОНЕС КОН ОПТИМАЛНОТО ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ХИБРИДНИТЕ 
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 

 
Резиме: Во оваа теза се разгледуваат хибридните фотоволтаични (ХФВ) системи, 

во кои електричната енергија се генерира од фотоволтаичен (ФВ) 
генератор, но исто така како дополнителен генератор се користи 
дизелагрегат. Изработена е софтверска алатка за нивно оптимално 
дизајнирање и димензионирање, што е применета за оптимизација на 
ХФВ системи што снабдуваат потрошувачи од една мала рурална 
населба. 

За оптимизација се користат генетските алгоритми, при што се 
оптимизираат 10 параметри од ХФВ системот (инсталирани моќности на 
компонентите, капацитет на батеријата, параметри на диспечинг 
стратегијата и др.). Целата на оптимизацијата е дизајнирање и 
димензионирање на систем што на потрошувачите континуирано им 
испорачува електрична енергија со најниска цена. Со цел да се забрза 
процесот на оптимизација, преку претходна продлабочена анализа се 
избрани најповолните поставки на генетскиот алгоритам. 

Со мерење, се определени струјно-напонските карактеристики на ФВ 
генератор што работи во реални услови. Врз основа на нив, се 
адаптирани вредностите на влезните податоци во симулациониот модел 
на ФВ генераторот. Перформансите на батеријата се симулираат со 
воведениот квазистационарен модел, со кој е надминат проблемот на 
менливоста на вредностите на нејзиниот напон и состојбата на 
наполнетост при полнење / празнење со константна струја во рамки на 
еден временски интервал. Овој модел го зема предвид и влијанието на 
температурата на батеријата врз нејзините карактеристиките. Исто така, 
се воведени одредени подобрувања на симулационите модели и на 
останатите компоненти од ХФВ системите. Применувајќи 
повеќегодишна низа од мерени податоци е испитана валидноста на 
генерирањето на податоците за сончевото зрачење и температурата на 
воздухот.  

Врз системите што се добиени со процесот на оптимизација, е направена 
анализа на чувствителност на промена на цената на електричната 
енергија што ја испорачува системот, при промена на цените на: 
компонентите од системот, горивото и економските стапки. Врз основа 
на вредностите од повеќедецениски мерења за повеќе локации од 
Балканскиот регион, е определена веројатноста на појава на вредностите 
на сончевото зрачење. Тоа е искористено за анализа на чувствителноста 
на некои перформанси на ХФВ системите, при очекуваните стохастички 
промени на интензитетот на сончевото зрачење. 

Клучни зборови: фотоволтаични системи, хибридни фотоволтаични системи, диспечинг 
стратегија, оптимизација, генетски алгоритми, веројатност на појава на 
податоци сончево зрачење, анализа на чувствителност, функционирање 
во реални услови, квазистационарен модел на батерија 

 



 

 
 

 

Dimitar Dimitrov 
 

CONTRIBUTION TO THE OPTIMAL SIZING OF THE HYBRID 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

 

 
Abstract: In this thesis, hybrid photovoltaic (HPV) systems are considered, in which the 

electricity is generated by a photovoltaic generator, and additionally by a diesel 
genset. Within this, a software tool for optimal sizing and designing was 
developed, which was used for optimization of HPV systems, aimed for 
supplying а small rural village. 

For optimization, genetic algorithms were used, optimizing 10 HPV system 
parameters (rated power of the components, battery capacity, dispatching 
strategy parameters etc.). The optimization objective is to size and design 
systems that continuously supply the load, with the lowest net electricity cost. In 
order to speed up the optimization process, the most suitable genetic algorithm 
settings were chosen by an in-depth previous analysis. 

Using measurements, the characteristics of PV generator working in real 
conditions were obtained. According to this, input values for the PV generator 
simulation model were adapted. It is introduced a quasi-steady battery 
simulation model, which avoid the voltage and state-of-the-charge value 
variation problems, when constant current charging/discharging, within a time-
step interval, is used. This model takes into account the influence of the battery 
temperature to its operational characteristics. There were also introduced 
simulation model improvements to the other components in the HPV systems. 
Using long-term measurement records, validity of solar radiation and air 
temperature data was checked. 

It was also analyzed the sensitivity of the obtained optimized HPV systems to 
the variation of the prices of the: components, fuel and economic rates. Based on 
the values of multi-decade records for more locations in the Balkan region, it 
was estimated the occurrence probability of the solar radiation values. This was 
used for analysing the sensitivity of some HPV performances to the expected 
stochastic variations of the solar radiation values. 

Key Words: photovoltaic systems, hybrid photovoltaic systems, dispatching strategy, 
optimization, genetic algorithms, occurrence probability of solar radiation data, 
sensitivity analysis, real condition operation, quasi-steady battery model 
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1. ВОВЕД      

1.1. Автономно снабдување со електрична енергија 

Инфраструктурата на електроенергетските мрежи во урбаните средини е добро 
развиена, па во нив, електричната енергија, е лесно достапна. Притоа, поврзувањето на 
потрошувачите со мрежата е едноставно и најчесто нема потреба од некои посебни 
дополнителни трошоци. За разлика од тоа, поврзувањето на потрошувачите што се 
оддалечени од постојните електрични мрежи (рурални и викенд населби, 
телекомуникациски и репетиторски станици, метеоролошки станици, системи за пумпање 
на вода и др.), е проследено со високи финансиски издатоци, поради потребата од 
проширување на мрежите. Економските анализи покажуваат дека, со оглед на малата 
моќност на таквите потрошувачи, изградбата на инфраструктурата за поврзување со 
постојните електрични мрежи, дури и при растојанија од повеќе стотини метри, значајно 
ја зголемува цената на испорачаната електрична енергија [1, 2, 3, 4]. Поради тоа, при 
електрификација на овие потрошувачи, често се применуваат автономни системи за 
снабдување со електрична енергија. Притоа, електричната енергија се генерира од 
дизелагрегат, или пак од генератор што применува некоја од новите технологии, каде 
примарен енергент е обновлив извор на енергија: фотоволтаичен генератор, 
ветрогенератор итн.  

При планирањето на електрификацијата со примена на автономни системи, треба 
да се земат предвид техничките карактеристики на генераторите, со сите нивни 
предности и недостатоци. Така, дизелагрегатите имаат релативно ниска цена и постои 
долга традиција на нивна примена, но трошоците за тековно работење и одржување се 
далеку повисоки отколку кај другите генератори. Исто така, потребата од редовен дотур 
на гориво, опасностите при неговото складирање, загадувањето на околината со издувни 
гасови, бучавата, ограниченото времетраење на непрекината работа итн., значајно ја 
поскапуваат примената и ја намалуваат практичноста и прифатливоста на овие 
генератори. Од друга страна, генераторите што користат обновливи извори на енергија, 
обично имаат повисока цена, но се карактеризираат со голема доверливост при работата, 
ниски трошоци за тековно работење и одржување, и што е особено значајно од еколошки 
аспект, тие не ја загадуваат околината. Сепак, применливоста на овие извори во одредено 
подрачје, пред сè зависи од локалните метеоролошките фактори. Така, применливоста на 
фотоволтаичните (ФВ) системи зависи од локалниот интензитет на сончевото зрачење, на 
ветрогенераторите – од брзината на ветерот, итн. Нивната примена е ограничена и поради 
регуларните и случајните промени на интензитетот на примарниот енергент, поради што 
е променливо и количеството произведена електрична енергија [5, 6, 7, 8, 9].  

Автономните извори на електрична енергија, заедно со потрошувачите (и другите 
компоненти) формираат т.н. автономен електроенергетски систем. За да може системот 
правилно да функционира, во секој момент мора да постои баланс меѓу генерираната и 
потрошената електрична енергија. Вишокот или дефицитот енергија, што во одредени 
моменти се јавува во системот, се предава или се презема од акумулаторите на 
електрична енергија – акумулаторските батерии.  

Значително намалување на инвестициите и трошоците, може да се постигне со 
комбинирање на повеќе генератори во еден систем – т.н. хибриден систем [10, 11]. 
Идејата за примена на системи со хибридна структура е да се искористат предностите на 
поедините генератори и истовремено да се намали влијанието на нивните недостатоци. 
Во практиката се среќаваат хибридни системи со различни комбинации генератори: 
дизелагрегат – ФВ генератор – ветрогенератор, дизелагрегат – ветрогенератор, ФВ 
генератор – ветрогенератор, дизелагрегат – ФВ генератор, итн.  
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Присуството на повеќе генератори и акумулаторски батерии во хибридните 
системи овозможува напојувањето на потрошувачите да се изведе на повеќе начини – 
режими на работа [1, 12, 13, 14, 15]. Но, за таа цел, е потребно да се управува системот, 
што се остварува со вклучување и исклучување на генераторите и енергетските гранки. 
Логиката на управување со хибридните системи се нарекува диспечинг стратегија.  

Поради подобрите перформанси што ги нудат, во последно време, чест е случајот 
кога постоечки автономни системи, што имаат еден генератор, се надградуваат со 
дополнителни извори, при што тие се преобразуваат во хибридни системи. Имајќи ја 
предвид долгата традиција на користење на дизелагрегатите, а со тоа и големиот број 
вакви реализирани системи, постои голема можност за заштеди, но и за зголемување на 
доверливоста во снабдувањето, доколку овие системи се „хибридизираат“. Слично, 
забележителни резултати може да се постигнат, ако постојните автономни системи, што 
опфаќаат само генератори од обновливи извори на енергија, се комбинираат со 
дизелагрегати или со некои други генератори. 

Класичниот начин на електрификација (со поврзување со електричната мрежа), е 
вообичаена постапка, при што можноста за исплатливо подобрување на техничките 
карактеристики или економските показатели, е речиси исцрпена [2, 3]. Според тоа, 
единствен очекуван начин за намалување на цената на електричната енергија за 
оддалечените потрошувачи, е во подобрените изведби на хибридните системи. Оваа 
докторска теза е фокусирана кон унапредување на метод за дизајнирање и 
димензионирање на хибридни фотоволтаични (ХФВ) системи, чии основни компоненти 
се: ФВ генератор, акумулаторска батерија и дизелагрегат. 

1.2. Дизајнирање и димензионирање на автономните хибридни системи  

За да можат да бидат прифатлива алтернатива на снабдувањето со поврзување со 
електроенергетската мрежа, хибридните системи треба да се дизајнирани и 
димензионирани да обезбедат континуирано напојување на потрошувачите со квалитетна 
електрична енергија. Со дизајнирањето се одредуваат компонентите на системот, 
конфигурацијата, диспечинг стратегијата, како и вредностите на некои параметри 
(напонски нивоа, агол на наклон на ФВ модулите, параметри на диспечинг стратегијата и 
сл.). Димензионирањето подразбира определување на инсталираните моќности на 
компонентите и капацитетот на акумулаторската батерија. 

Факт е дека потребните технички критериуми можат да се обезбедат со различни 
комбинации на компоненти и нивни инсталирани моќности, со примена на различни 
типови диспечинг стратегии, итн. [12, 13, 14, 15]. Затоа при дизајнирањето и 
димензионирањето, треба да се води сметка да се избере систем, кој со што е можно 
пониски трошоци, ги задоволува потребните технички критериуми.  

Наједноставен начин за дизајнирање и димензионирање е со користење на 
претходни, веќе стекнати искуства ("Rule-of-Thumb") и препораки за инсталираните 
моќности и капацитетот на компонентите, начинот на управување и сл. Ваквите 
препораки се резултат на повеќе научни истражувања и долгогодишна практична 
примена на хибридните системи [16]. Но, нивната применливост е ограничена, т.е. се 
однесуваат за одредена локација, специфична намена или сл. Поради тоа, 
димензионирањето со искуствени препораки, во некои случаи може да доведе до 
реализација на системи со дискутабилна функционалност и економичност. 

Развојот на компјутерската техника и изработката на софтверски алатки за 
симулација на перформансите на хибридните системи, го олеснуваат нивното 
дизајнирање и димензионирање [10, 11, 17, 18]. Притоа, перформансите на системите се 
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симулираат преку математички модели на компонентите и модели на нивната меѓусебна 
интеракција. Во ваков случај, димензионирањето се одвива преку интерактивна промена 
на влезните податоци, симулација на перформансите на системите и проверка дали 
добиените перформанси задоволуваат определени критериуми. Проблемот при примената 
на овој пристап, е во огромниот број можни варијанти на хибридни системи за кои треба 
да се изведе симулација на перформансите. Поради обемот и долготрајноста на 
пресметките, ваквиот начин на димензионирање може да трае многу долго.  

Побрзо наоѓање на најповолно решение може да се оствари со оптимизација [10, 
11, 18]. Притоа се скратува бројот на анализирани системи, но едновремено се избира 
систем што најсоодветно задоволува определен критериум (најчесто најниска цена на 
испорачаната електрична енергија на потрошувачите). Поради комплексноста на 
моделите на компонентите, големиот број параметри што се оптимизираат и потребата од 
повеќекратно повторување на симулации на перформанси на различни системи, и покрај 
намалувањето на бројот на пресметки, процесот на оптимизација може да биде 
значително сложен и долготраен. Во оваа теза е даден придонес кон оптималното 
дизајнирање и димензионирање на ХФВ системите. 

1.3. Преглед на предметната проблематика 

Подобрувањето на математичките модели за компонентите и моделирањето на 
интеракцијата на компонентите, со верен приказ на енергетските преобразби (сончева во 
електрична, електрична во електрохемиска и обратно), пресметка на перформансите и 
наоѓање критериуми за максимална енергетска ефикасност, се дел од тежишните 
активности од проблематиката на ХФВ системите [5, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31].  

Во реални услови, еден ХФВ систем е во постојан динамичен режим на работење. 
Тоа се должи на променливиот карактер на примарниот енергент во системот – 
енергијата на сончевото зрачење, на дијаграмот на оптоварување на потрошувачите, на 
температурата на воздухот и сл. Симулацијата на перформансите треба на соодветен 
начин да ја следи динамиката на системот. Во практиката, тоа се сведува на пресметка на 
перформанси, за низа од последователни состојби. Притоа, секоја состојба го отсликува 
однесувањето на системот во одреден временски интервал, со определено времетраење. 
За поедноставување, во рамките на еден временски интервал се усвојува дека системот 
работи во стационарен режим, што подразбира константна вредност на сите негови 
параметри. 

Концептот симулација со стационарни состојби во низа не е прифатлив за сите 
компоненти од ХФВ системите. На пример, кај акумулаторската батерија, каде при 
полнење и празнење континуирано се менуваат состојбата на наполнетост и напонот, 
ваквиот пристап не може директно да се примени. Овој проблем се надминува со 
примена на квазистационарни модели. Најпознат и најприменуван е т.н. „кинетички 
модел на батеријата“ [10, 19, 26]. За негова примена, е потребно (во најголем дел 
експериментално) да се одредат вредностите на 10-тина параметри на разгледуваната 
батерија, што често е ограничувачки фактор. Исто така, овој модел не ја зема предвид 
температурата на батеријата, што е важен параметар при нејзиното функционирање [27]. 

Оптималното димензионирање отсекогаш било и ќе биде предизвик. Во 
проблематика на ХФВ системите досега се предложени повеќе методи за оптимизација на 
поедини компоненти на системот. Така во [32] е даден метод за оптимално 
димензионирање на ФВ генератор, водејќи сметка да се намали времетраењето на 
вклученост на дизелагрегатот и максимизирање на работниот век на батериите. Во [2, 3, 
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4] при димензионирањето, се определуваат минималната површина на ФВ панелот и 
минималниот капацитет на батериите, а критериум е барем еднаш да се вклучи 
дизелагрегатот во секој месец. Во [3] се определува бројот на ФВ модули и на 
акумулаторски батерии, со цел да се добие систем што испорачува најниска цена на 
електричната енергија.  

Покрај ова, во [12, 13, 15], е посветено внимание на изборот на оптимална 
диспечинг стратегија. Притоа, за определување на оптималните вредности на 
параметрите на стратегијата, се изведени математички равенки. Тие се добиени со 
одредени претпоставки, упростувања и ограничувања на моделите на некои компоненти. 

Сеопфатен пристап кон оптимизацијата на хибридните системи, е применет во 
програмскиот пакет HOMER [11]. Оптималниот систем се избира откако ќе се изведат 
симулациите на перформансите на сите системи, чии можни варијанти се дефинираат 
пред почетокот на пресметките. За побрзо изнаоѓање на конечното решение, во HOMER 
се користат поедноставени модели на компонентите, со што се намалува обемот на 
пресметките, но се доведува во прашање коректноста на добиените резултати.  

Во [14, 16] е опишан метод за оптимално димензионирање на хибридните системи 
со примена на генетски алгоритми. Главна одлика на генетските алгоритми е можноста за 
оптимизација на нелинаерни, недиференцијабилни, прекинати функции, како и функции 
што содржат дискретни променливи [12, 14, 16, 18, 33, 34, 35]. Притоа, процесот на 
оптимизација е итеративен, а се применува аналогија со процесите што се случуваат во 
генетиката. Така, од генерација во генерација, со примена на процесите на селекција, 
вкрстување и мутација (генетски оператори), за симулација се издвојуваат само мал број 
системи, при што голема е веројатноста меѓу нив да се најде системот со најниска цена. 
На таков начин од една страна се скратува времетраењето на димензионирањето, но 
воедно се добива оптималниот систем. Притоа, во текот на оптимизацијата, 
разгледуваните системи претходно се „подготвуваат“, при што најпрво им се 
оптимизираат параметрите на диспечинг стратегијата, а дури потоа, се применуваат 
генетските оператори. Ваквата „подготовка“, во некои случаи може да доведе до 
намалување на шансите за добивање систем, што нуди најниска цена на електрична 
енергија.  

Анализата на чувствителноста (sensitivity analysis) дава слика за промената на 
одредени перформанси на веќе димензиониран систем при промена на вредностите на 
определени параметри, а врз кои проектантот не може да влијае. Вакви анализи се 
применети во [11, 14, 16], каде може да се анализира чувствителноста на цената на 
електричната енергија, при промена на цената на дизел горивото, стапките на инфлација 
и камата, цените на компонентите, работната рака, нивото на потрошувачка и слично. 

1.4. Предмет и цели на истражувањата 

Предмет на истражувањето во оваа теза е оптималното димензионирање на 
хибридните фотоволтаични (ХФВ) системи. Тоа подразбира определување на 
инсталираните моќности на компонентите, капацитетот на акумулаторската батерија, 
типот на диспечинг стратегијата и останатите параметри, при што цената на испорачаната 
електрична енергија кон потрошувачите е најниска. Во рамките на тоа, со цел да се 
добијат коректни резултати, посебно внимание e посветено на пресметката на 
перформансите на системот.  

Основен дел на ХФВ системите е ФВ генераторот. Моделите за симулација на ФВ 
генераторите, обично како влезни ги користат каталошките податоци на ФВ модулите 
[11, 17, 18, 36]. Притоа, симулираните перформанси треба да соодветствуваат на 
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перформансите во реални услови. Со цел подобро нивно соодветствување, во оваа теза, 
врз база на експериментални мерења, е предложено адаптирање на влезните податоци во 
4-параметарскиот модел на ФВ генератор [37]. 

За да се опфати влијанието на температурата на воздухот врз функционирањето 
на батериите, како и да се прилагоди нивниот модел кон концептот симулација на низа од 
стационарни состојби, е изработен т.н. квазистационарен модел на батерија [19]. Моделот 
е добиен со модификација на моделот на Copetti и Chenlo [24]. За негова целосна 
функционалност е применет топлинскиот модел на M. Ross [38], со кој се пресметува 
температурата на батериите. 

Примената на симулација врз основа на низа од стационарни состојби бара 
соодветно прилагодување и на диспечинг стратегиите. Во оваа теза се употребуваат 
диспечинг стратегиите што се користат во [11, 13, 15], но тие се соодветно доработени и 
допрецизирани. 

Со цел да се избере ХФВ систем што нуди најниска цена на електричната 
енергија, во оваа теза се применува сеопфатна (во еден чекор) оптимизација на ХФВ 
системите. Притоа, врз системите што се разгледуваат, се применуваат генетските 
оператори, без нивна претходна подготовка или парцијална оптимизација. На таков 
начин, се овозможува некои вредности на параметрите, што во рамки на одреден систем 
се неприфатливи, да не бидат исклучени како можни вредности на системите во следните 
генерации. Идејата е дека можеби токму тие, се вредностите што се дел од оптимално 
димензионираниот систем или пак ќе овозможат да се дојде побрзо до него.  

Поради бројноста на системите што се симулираат и обемот на потребните 
пресметки на перформансите на секој од нив, и покрај примената на оптимизационите 
техники, процесот на дизајнирање и димензионирање е долготраен [11, 18, 39]. Дел од 
истражувањата се насочени кон намалување на времетраењето на оптимизационите 
процеси [78]. Но, тоа не се бара во упростување на моделите на компонентите од 
системот, туку во продлабочената анализа на генетските поставки и посочување на 
вредности на параметрите, што најбрзо доведуваат до оптималното решение. 

Еден од научните придонеси на оваа теза, е изработката на модел за анализа на 
чувствителност на ХФВ системите, во однос на промените на интензитетот на сончевото 
зрачење [6]. Имено, приземното сончево зрачење подложи на часовни, дневни, сезонски, 
но и годишни флуктуации, кои покрај регуларниот имаат и стохастички карактер, а чии 
вредности се појавуваат со определена веројатност. Целта на истражувањата е изработка 
метод за генерирање низи со часовни податоци за сончевото зрачење, што во реални 
услови се јавуваат со однапред дефинирана веројатност. Со помош на овие низи, се 
проверува чувствителноста на определени перформанси на димензионираните системи, 
во однос на промените на интензитетот на сончевото зрачење, кои во текот на 
функционирањето на системот може реално да се очекуваат. 

1.5. Методологија на работа 

Oсновен метод на работа при истражувањата во оваа теза е компјутерската 
симулација. За таа цел е изработена софтверска алатка, во која се вградени 
симулационите модели на компонентите, како и моделите за интеракцијата на 
компонентите, диспечинг стратегиите и сл. Главната задача на оваа алатка е пресметката 
на цената на електричната енергија, за што се применува LCC (Life Cycle Cost) методот 
[5, 8, 11, 40]. 
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За оптимално димензионирање се користи софтверската библиотека наменета за 
примена на генетските алгоритми – GАlib [33]. Оваа библиотека дава можност за избор 
на разни типови генетски поставки. GАlib за секоја единка (систем што се симулира) ги 
задава вредностите на следниве параметри на системот: врвна моќност на ФВ 
генераторот, агол на наклон на модулите, капацитет на батеријата, номинални моќности 
на дизелагрегатот и на инверторот, тип на диспечинг стратегијата и вредности на 
нејзините параметри. Притоа, со помош на изработената софтверска алатка, се 
пресметуваат вредностите на целната функција, т.е. цената на испорачаната електрична 
енергија што ја дава секој систем. Вредностите на целната функција, GАlib ги користи за 
насочување на процесот на оптимизација, така што ги определува вредностите на 
параметрите на предвидените системи за симулација во следните генерации. Процесот на 
формирање нови генерации итеративно се повторува до исполнувањето на дефинираниот 
критериум за престанок на процесот на оптимизација. 

По завршувањето на оптимизацијата, со помош на посебно генерирани низи со 
часовни вредности на енергијата на сончевото зрачење, кои во реални услови се 
појавуваат со дадена веројатност, се пресметуваат определени перформанси (број на 
часови без напојување, потрошувачка на дизел гориво итн.), кои даден ХФВ систем, во 
одредена година, ги постигнува со однапред дефинирана веројатност.  

За да се добие слика за однесувањето во реални услови, се направени потребните 
мерења за определување на струјно-напонската карактеристика на еден ФВ генератор. Со 
анализа на добиените резултати, се посочени вредности на влезните параметри со кои се 
адаптираат карактеристиките на ФВ модулите, кон реалните услови на работа. 

Часовните вредности на енергијата на сончевото зрачење, се генерираат со TAG 
(Time-Dependent, Autoregressive, Gaussian) моделот, користејќи го софтверскиот пакет 
METEONORM [41]. Со него се генерираат и податоците за температурата на воздухот. 
Валидноста на генерираните податоци за сончевото зрачење и температурата на воздухот, 
е испитана со споредба на нивните статистички и секвенцијални параметри, со 
соодветните параметри од постојните мерени податоци [7, 9].  

Дијаграмите на потрошувачка на електрична енергија се генерираат со примена 
моделот на Vernetti dos Santos и Kleinkauf [42].  

1.6. Очекувани резултати 

Изложениот метод за оптимално димензионирање се применува за определување 
на конфигурацијата и карактеристиките на најповолниот ХФВ систем. Ваквиот систем, во 
одредени случаи може да биде конкурентен на класичниот начини на електрификација, 
но и да претставува единствен прифатлив начин за снабдување на потрошувачите, што се 
оддалечени од електричната мрежа. 

Дизелагрегатите, имаат традицијата на користење, особено за напојување на 
телекомуникациските уреди, при што досега се изведени голем број такви автономни 
системи. Резултатите од оваа теза, се очекува да поттикнат планирање на 
„хибридизација“ на овие системи. Тоа може значително да ги намали нивните трошоци за 
тековно работење и одржување и да ја зголеми доверливоста при снабдувањето со 
електрична енергија. 

Имајќи предвид дека во ХФВ системите се применуваат релативно нови 
технологии, особено кај нас не постои традиција на нивна примена, со што, пред 
пошироката стручна јавност, немале шанса да ги афирмираат своите предности во поглед 
на сигурноста во снабдувањето. Тоа е една од причините што на нивните реални 
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можности сèуште се гледа со недоверба. Сознанието за веројатноста со која еден ХФВ 
систем остварува одредени перформанси ќе даде нов квалитет при вреднувањето на овие 
системи.  

Не помалку е важно што за прв пат во нашата земја се изведени експериментални 
истражувања со ФВ системи. Придонесот од ваквите истражувања не е само во рамките 
на научноистражувачката работа, туку обмислената употреба на постојната опрема и 
стекнатите искуства се очекува да влијаат кон зголемување на застапеноста на ФВ 
системите во нашата земја, како и да влијаат кон зголемување на интересот за оваа 
проблематика во пошироката јавност.  

Поради атрактивноста, вреднувана од еколошки, енергетски, социолошки и др. 
аспекти, масовното користење на ФВ системите, од страна на голем број држави, 
постојано се поттикнува со разни високобуџетни програми и даночни олеснувања. Како 
резултат на вака создадениот поволен амбиент, во последниве години производството на 
ФВ модули бележи значителен пораст од 20 – 40 % годишно, што од своја страна влијае 
врз намалувањето на цената на ФВ модулите и на ФВ системите во целина. Според низа 
планско-развојни согледувања, овие позитивни повратни спреги се очекува да продолжат и 
во иднина, што би довело до дополнително намалување на цената на електричната 
енергија, добиена од ХФВ системите. 

1.7. Преглед на содржината  

Текстот на оваа теза е поделен на дванаесет поглавја (вклучувајќи го и воведот 
како Поглавје 1), прилог и списоци на ознаки и кратенки и на користена литература. 

Во Поглавје 2, е даден осврт на сончевото зрачење и на температурата на 
воздухот. Опишани се моделите за генерирање часовни податоци за овие големини, како 
и анализата на веројатност на појава на сончевото зрачење со одреден интензитет, заедно 
со моделот за генерирање на низи што се јавуваат со однапред дефинирана веројатност. 

Во Поглавје 3, се опишани компонентите што се користат во ХФВ системите, 
како и соодветните математички модели за нивна симулација. 

Во Поглавје 4, е елабориран моделот за генерирање часовни податоци за 
потрошувачката на електрична енергија во рурални населби. 

Во Поглавје 5, детално се опишани и прецизирани варијантите и верзиите на 
диспечинг стратегиите што се користат во рамките на оваа теза. 

Во Поглавје 6, детално се елаборирани трошоците што се јавуваат во текот на 
работењето на ХФВ системите. Исто така се дадени равенките за пресметка на цената на 
испорачаната електрична енергија на потрошувачите, според LCC методот. 

Во Поглавје 7, се опишани генетските алгоритми и начинот на нивна примена при 
оптимизација на ХФВ системите. 

Во Поглавје 8, е опишана софтверската алатка со која се врши симулација на 
перформансите и оптимизација на ХФВ системите. Акцент е даден на влезните 
параметри што ги опишуваат метеоролошките податоци, карактеристиките на 
компонентите, дијаграмот на потрошувачката, итн. Исто така, е даден осврт и на 
параметрите на ХФВ системите што се оптимизираат – т.н. контролни параметри. 

Во Поглавје 9, се дадени влезните податоци и резултатите добиени при 
оптималното димензионирање. 



  
ВОВЕД 8

 

Д. Димитров  Докторска дисертација 

 

Во Поглавје 10, се дадени резултатите од анализите на чувствителност на ХФВ 
системите, во однос на промена на вредностите на некои позначајни параметри (цени на 
компонентите, цена на горивото, економските стапки и сл.). 

Во Поглавје 11, е дадена компаративна анализа на цената на испорачаната 
електрична енергија од ХФВ системите, во однос на другите начини на електрификација. 

Во Поглавје 12, врз основа на истражувањата во рамките на оваа теза, се изнесени 
соодветни заклучоци. 
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2. СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ И ТЕМПЕРАТУРА 
Сончевото зрачење и температурата на воздухот, се фактори што значајно влијаат 

врз перформансите на ХФВ системите. Така, количеството електрична енергија што ја 
произведуваат ФВ генераторите, директно зависи од овие големини. Исто така, 
температурата на воздухот е еден од факторите што влијае и врз функционирањето на 
акумулаторските батерии.  

Во ова Поглавје се дадени математичките модели за генерирање часовни 
вредности за сончевото зрачење и за температурата на воздухот, но исто така е испитана 
нивната валидност за примена во нашиот регион. Покрај ова, е даден модел за 
генерирање низи со часовни вредности за сончевото зрачење, што за определен период 
(месец) од годината се јавуваат со однапред дефинирана веројатност. 

2.1. Сончево зрачење 

Сончевото зрачење е енергија во единица време се емитира од Сонцето, а е 
резултат на нуклеарните фузиони реакции што се случуваат во неговата внатрешност. 
Притоа, Сонцето во околниот простор зрачи приближно 3,7·1026 W, од кои на влезот во 
земјината атмосфера упаѓаат околу 1,7·1017 W. Дел од ова зрачење се рефлектира (~ 6 %) 
и апсорбира (~ 16 %) во атмосферата, а преостанатиот дел упаѓа на земјината површина, 
што годишно изнесува енергија од околу 4·1024 Ј [28]. 

Приземното сончевото зрачење врз хоризонтална површина, се состои од две 
компоненти: директна и дифузна. Првата е резултат на директните сончеви зраци, додека 
дифузната – на расејувањето на зраците во атмосферата. Директната компонента е 
доминантна при сончево време, а дифузната – при облачно. На наклонета површина, 
покрај овие две, се јавува и рефлектирана компонента, што настанува поради 
рефлексијата на сончевите зраци од околното земјиште и објекти. Збирот од трите 
компоненти се нарекува глобално сончево зрачење, т.е.: 

b d rG G G G= + + , (2.1) 

каде што Gb, Gd и Gr се ознаки за директната, дифузната и рефлектираната компонента, 
соодветно. 

Приземното сончево зрачење е подложно на регуларни (дневни и сезонски) и 
стохастички промени. Регуларните промени се должат на ротирањето на Земјата околу 
својата оска, кружењето околу Сонцето по несиметрична елипсовидна траекторија и 
промената на наклонот на оската на Земјата во однос на еклиптичката рамнина 
(рамнината на која лежи траекторијата на Земјата при движењето околу Сонцето). 
Стохастичките промени, се должат на случајното формирање и движење на облаците, 
промените на влажноста на воздухот итн., поради што варира рефлектирањето, 
апсорбирањето и расејувањето на сончевите зраци во атмосферата.  

Во метеоролошките станици, вообичаено се мери глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина. За локации за кои не постојат овие податоци, тие може да се 
определат од останатите климатолошки податоци (времетраење на дневната инсолација, 
влажноста на воздухот, облачноста, и др.) или пак да се генерираат со примена на некој 
од постојните методи [46, 44, 45]. За сончевото зрачење врз наклонета површина обично 
не се вршат мерења, па овие податоци се определуваат со пресметување.  
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Геометрија на сончевото зрачење   
Од фиксна точка на земјината површина, се добива впечаток дека Сонцето е во 

постојано движење. Притоа, во секој момент, неговата позиција може еднозначно да се 
определи со аголната висина hs и азимутот γs (сл. 2.1). Аголната висина претставува агол 
меѓу хоризонталната површина и линијата што ги спојува средишните точки на Сонцето 
и Земјата, додека азимут е аголот што го зафаќа проекцијата на линијата што ги спојува 
средишните точки на Сонцето и Земјата врз хоризонтална површина во однос на југ, при 
што γs > 0 кога Сонцето се наоѓа на запад. Овие две величини може да се изразат во 
зависност од географската ширина ϕ, соларната деклинација δ и часовниот агол на 
Сонцето ω, според следните релации: 

( )arcsin sin sin cos cos coshs ϕ δ ϕ δ ω= ⋅ + ⋅ ⋅ , (2.2) 

s
cos sinarcsin

coshs
δ ω

γ
⋅ =  

 
. (2.3) 

Соларната деклинација δ  е аголот меѓу површината на екваторот на Земјата 
(еклиптичка рамнина) и линијата што ги спојува средишните точки на Сонцето и Земјата. 
Таа зависи од денот во годината nd и се пресметува според следниот израз: 

d28423,45 sin 360
365

δ
+ = ° ° 

 
n . (2.4) 

Часовниот агол на Сонцето ω  се пресметува според:  

( )15 12ω = ° ⋅ − t . (2.5) 

каде што t е часот во текот на денот според соларно време, кое се разликува од времето 
што го покажуваат часовниците tlok (локалното време), при што: 

lok 15
LSTMt t EOT DSψ−

= + + + , (2.6) 

каде што LSTM (Local Standard Time Meridian) е географската должина на централниот 
меридијан на часовната зона на локацијата, ψ е географската должина, DS е корекцијата 
заради поместувањето на стрелките на часовникот (DS = 0 во периодот на зимско 
сметање на времето, а DS = 1 при летно сметање на времето). Со членот ЕОТ (Equation of 
Time) се зема предвид отстапувањето на локалното во однос на соларното време поради 
елиптичната траекторија на движење и деклинацијата на Земјата во однос на 
еклиптичката рамнина, а се пресметува според следната апроксимативна равенка, 
изразена во часови [29]: 

 

hs 

запад 

исток 

север 

југ 
γs 

 

Слика 2.1: Позиција на Сонцето во однос на земјината површина 
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0,0072 cos( ) 0,0528 cos(2 ) 0,0012 cos(3 )
0,1229 sin( ) 0,1565 sin(2 ) 0,0041 sin(3 ) 

= ⋅ − ⋅ − ⋅ −
− ⋅ − ⋅ − ⋅

EOT b b b
b b b

, (2.7) 

каде што d 360 365,25b n= . 

Часовниот агол кога Сонцето изгрева ωs, може да се пресмета од равенката (2.2) 
кога во неа ќе се замени hs = 0. Притоа, со преуредување, се добива:  

( )s arccos tan tanω ϕ δ= − ⋅ . (2.8) 

Сончево зрачење врз наклонета површина 
За зголемување на интензитетот на упадното сончево зрачење, панелите на ФВ 

генераторите обично се поставуваат под определен агол на наклон, во однос на 
хоризонталната површина. Компонентите на сончевото зрачење врз наклонета површина, 
може да се пресметаат од компонентите на сончево зрачење врз хоризонтална површина.  

Во [41] е изложен модел за пресметка на глобалната и дифузната компонента на 
сончево зрачење врз наклонета површина, ако се познати глобалната Gh  и дифузната Gd,h  
компонента врз хоризонтална површина. Притоа, директната компонента на сончевото 
зрачење врз наклонета површина со агол на наклон β, се пресметува според: 

( )
( )

( )b, d,
cos
sinh hG G G

hsβ
θ

= − , (2.9) 

каде што θ е упадниот агол на сончевото зрачење врз наклонетата површина, додека hs е 
соларната висина. 

Дифузната компонента врз наклонета површина се пресметува според: 

( )d, d, 1 1 2
1 cos 1 sin

2β
β

β
+ = − + + ⋅  h

aG G F F F
b

, (2.10) 

каде што F1 и F2 се коефициенти што го изразуваат степенот на анизотропија, а 
постапката за нивна пресметка е дадена во [41], додека a = max(0, cos θ) и 
b = max(0,087, cos hsZ), каде што hsZ e соларната висина кога Сонцето е во зенитот. 

Рефлектираната компонента врз наклонета површина се пресметува според: 

r,
1 cos

2β
β

ρ
−

= ⋅ ⋅ hG G , (2.11) 

каде што ρ е коефициент на рефлексија на околната површина (албедо).  

Ако е позната вредноста само на глобалното зрачење, директната и дифузната 
компоненета се определуваат со примена на т.н. динамички модел на Perez [43]. 

Коефициент на транспарентност   
Мерените резултати од приземното сончево зрачење обично се претставуваат во 

вид на временски низи. Овие низи се составени од усреднети податоци во тек на еден час, 
од вкупни дневни суми или сл. [41]. Поради регуларните промени на сончевото зрачење, 
овие низи се нестационарни и временски нехомогени, поради што нивната директна 
статистичка анализа е сложена.  

При анализите на сончевото зрачење се воведува променливата – коефициент на 
транспарентност. Коефициентот на транспарентност се дефинира за часовни 
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(kt = G / G0), но и за дневни податоци (Kt = H / H0). Притоа, G е средната вредност на 
приземното глобално сончево зрачење врз хоризонтална површина во тек на еден час, 
додека H е вкупната енергија на сончевото зрачење врз хоризонтална површина што 
упаѓа во тек на еден ден. G0 е екстратерестричното сончево зрачење, т.е. вредност на 
сончевото зрачење на влезот во земјината атмосфера. Бидејќи, во текот на годината се 
менува оддалеченоста на Сонцето во однос на Земјата, вредноста на екстратерестричното 
зрачење се менува и се изразува во однос на денот nd во годината. Врз хоризонтална 
површина, екстратерестричното зрачење се пресметува според следниот израз: 

d
0 0

3601 0,034 cos sin
365

nG E hs⋅ = + ⋅ ⋅ 
 

, (2.12) 

каде што E0 = 1373 W/m2 е т.н. соларна константа, што претставува средна вредност на 
сончевото зрачење на влезот во земјината атмосфера, врз површина поставена нормално 
на сончевите зраци. Енергијата на екстратерестричното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина, во тек на еден ден, се добива со интегрирање на горната 
равенка, т.е.:  

( )
s

d
0 0

s

0 d
s s 2

3601 0,034 cos sin sin cos cos cos d
365

24 360 2 Wh1 0,034 cos sin sin sin cos cos
365 360 m

ω

ω

ϕ δ ϕ δ ω ω

π
ω ϕ δ ω ϕ δ

π

+

−

⋅ = + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

⋅ ⋅     = + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅          

∫
nH E

E n
. (2.13) 

2.1.1. Генерирање низи со податоци за сончевото зрачење 

За пресметка на перформансите на системите за искористување на сончевата 
енергија, за локациите во кои не се мери сончевото зрачење, е потребно неговите 
вредности да се генерираат. За таа цел се користат повеќе модели [44, 45, 46].  

Генерираната годишна низа со часовни вредности, што има приближно исти 
вредности со статистичките и секвецијалните параметри, како и низите добиени со 
повеќегодишни мерења, се нарекува типична метеоролошка година (TMY). Ваквата 
временска низа се користи како влезен податок при симулацијата на перформансите на 
ФВ системите. 

Најпознат и најприменуван модел за генерирање на вредности за сончевото 
зрачење е TAG-моделот (Time-Dependent, Autoregressive Gaussian) [44]. Притоа, за 
генерирање на часовни податоци, доволно е да се познаваат средните дневни вредности 
на сончевото зрачење, во тек на еден месец врз хоризонтална површина. Генерирањето на 
часовните податоци се одвива во следните чекори: 

1 -  пресметка на средните дневни вредности на коефициентот на транспарентност за 
секој месец (се пресметуваат од соодветните средни дневни или вкупни месечни 
вредности на сончевото зрачење, за дадената локација [28]). 

2 -  генерирање низа со дневни вредности на коефициентот на транспарентност, 
3 -  генерирање часовни вредности на коефициентот на транспарентност, 
4 -  пресметка на компонентите на сончевото зрачење. 

Генерирање дневни податоци за сончевото зрачење 
Повеќето модели за генерирање дневни податоци за сончевото зрачење 

претендираат дека се „универзални“, т.е. дека даваат добри резултати за било која 
локација во светот, во било кој период во годината [44, 45, 46]. Во [45] дневните 
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вредности се генерираат со ARMA (Auto-Regressive Moving Average) моделот, со 
примена на инверзно Гаусово мапирање, додека во [46] се применуваат Маркови 
транзициони матрици. Во споменатите модели, најчесто, дневните податоци за сончевото 
зрачење се добиваат од дневните вредности на коефициентот на транспарентност Kt.  

Liu и Jordan [47] покажале дека кумулативната функција на распределба на 
веројатност на Kt во тек на еден месец, независно од локацијата и периодот во годината, 
зависи само од средната вредност на Kt (сл. 2.2). Оваа констатација е потврдена и за 
мерените податоци за Битола (од 1965–80 год.) (сл. 2.2) [7]. Bendt et al. [48] предложиле 
аналитички израз за распределбата на Kt: 

( )
t,min t

t t,min t,max

e e
e e

γ γ

γ γ
−

=
−

K K

K Kf K , (2.14) 

каде што Kt,min и Kt,max се коефициенти со кои се определува обликот на кривите на 
распределбите, при што се усвојува дека Kt,min = 0,05, додека 
Kt,max = 0,6313 + 0,267 Kt − 11,9 (Kt − 0,75)8, додека γ се пресметува со нумеричко 
решавање на следната трансцендентална равенка: 

( ) ( )t,min t,max
t,min t,max

t
t,min t,max

1 e 1 e

e e

K K

K K

K K
K

γ γ

γ γ

γ γ− − −
=

−
, (2.15) 

Со генерирање случајни вредности во опсегот меѓу 0 и 1 за f(Kt), од изразот (2.14) 
може да се добие низа со вредности на Kt за еден месец, што ги задоволува средната 
вредност и распределбата. Репродуцирањето на секвенцијалните карактеристики, се 
постигнува со промена на редоследот на податоците од низата. Според [49] најпрво 
добиената низа се сортира во растечки редослед, а потоа се преуредува со помош на 
секвенци со претходно дефиниран редослед. 

Друг начин за добивање на месечни секвенци со дневни вредности на Kt е со 
примена на методот на Маркови транзициони матрици [46]. За таа цел се генерирани 10 
матрици со димензија 10 x 10, што се добиени од податоците за 9 метеоролошки станици. 
Нивната валидност е потврдена за голем број локации. Вредностите на овие матрици се 
дадени во ПРИЛОГ 1, таб. П1.1. 
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Слика 2.2: Распределба на веројатност на дневни коефициенти на транспарентност 
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На почетокот, при генерирањето, врз основа на средната вредност Kt за 
разгледуваниот месец, се определува која од десетте матрици ќе се користи во 
понатамошната процедура. Од таб. П1.2 се определува минималната (Kt,min) и 
максималната (Kt,max) можна вредност на Kt. Опсегот меѓу Kt,min и Kt,max се дели на 10 
еднакви  сегменти со ширина (Kt,max– Kt,min)/10. Притоа, првиот сегмент се придружува за 
првата колона од матрицата, вториот – кон втората колона, итн.  

Вредностите на Kt се определуваат со повторување на следните чекори, сè додека 
не се генерираат сите вредности од секвенцата: 

1 -  бројот на редот во матрицата е еднаков на бројот на сегментот во кој припаѓа 
вредноста на Kt од претходниот ден. Бројот на редот на матрицата, за првиот член 
од низата е еднаков со бројот на сегментот во кој припаѓа средната вредност Kt од 
претходниот месец;  

2 -  се генерира случаен број R меѓу 0 и 1. Почнувајќи од првиот елемент од редот, 
вредностите на следните елементи кумулативно се собираат сé додека нивната 
сума e помала од бројот R;  

3 -  се прави линеарна интерполација на вредноста на разликата на R со сумата и 
вредноста на следниот елемент. 

На ваков начин се добиваат вредности што ја задоволуваат распределба на 
веројатност, но и автокорелацијата. За проверка на генерирањето, се контролира дали 
средната вредност на генерираните и мерените податоци се разликуваат, при што доколку                      
│Kt, генер. – Kt│> 0,01, процесот на генерирање се повторува.  

Генерирање часовни податоци за сончевото зрачење 
Од многуте модели за генерирање секвенци со часовни податоци за сончевото 

зрачење, кои се среќаваат во литературата, како „универзални“ се издвојуваат GH 
(Graham Hollands) моделот [45] и TAG моделот [44].  

И двата модела поаѓаат од фактот, дека обликот на кумулативната функција на 
распределба на веројатност на Liu и Jordan, важи и за часовните вредности на 
коефициентот на транспарентност [47]. Истото се однесува и во однос на 
„универзалноста“, т.е. дека обликот не зависи ниту од локацијата, ниту од месецот во 
годината (сезоната), туку само од средната вредност. При генерирањето на часовните 
податоци, се користи и фактот дека меѓу вредностите на kt постои значајна 
автокорелација само од прв ред, а од повисоките редови се занемарливи [44].  

За разлика од дневните вредности, кај секвенците со часовни вредности на 
коефициентот на транспарентност се забележуваат трендови, т.е. нестационарност и 
временска нехомогеност. Поради тоа, при процесот на генерирање часовни податоци се 
воведуваат нови променливи. Така, во GH-моделот е воведена променливата: 

( ) ( )s t s t s t( , ) , ,= − ttx h K k h K k h K . (2.16) 

каде што hs е час во денот според соларното време, додека kt(hs, Kt) е средната вредност на 
kt во часот hs при дневна вредност на коефициент на транспарентност Kt. Меѓу 
вредностите на променливата x(hs, Kt) постои автокорелација од прв ред, па според тоа, 
нејзините вредности може да се генерираат со авторегресивен модел од прв ред, т.е.: 

( ) ( )s t 1 s t, 1,φ= − +x h K x h K r . (2.17) 

каде што φ1 е коефициент на автокорелација од прв ред, додека r е случајна променлива 
со нормална Гаусова распределба со средна вредност 0 и стандардна девијација σ. Притоа 
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во GH-моделот се изведени и зависности на φ1, σ и kt(hs, Kt) во однос на дневната 
вредност на коефициент на транспарентност Kt.  

И покрај тоа што, при користењето на GH-моделот се генерираат вредности на kt 
со коректна средна вредност и стандардната девијација, обликот на распределбата на 
генерираните вредности (skewness и peakness) е неприфатлив за месеци со поголема 
вредност на Kt, што е последица на форсираната Гаусова распределба на x(hs, Kt) и 
kt(hs, Kt). Друг недостаток е можноста за генерирање на вредности на kt помали од 0 и 
поголеми од 1.  

За надминување на овие недостатоци, во TAG-моделот е воведена нова 
променлива y(hs, Kt), со која е постигнато стационирање на kt не само во однос на 
средната вредност kt, туку и во однос на стандардната девијација σ, а е дефинирана како: 

( ) ( )
( )

s t s t
s t

s t

, ,
( , )

,σ

−
=

tt

kt

k h K k h K
y h K

h K
, (2.18) 

притоа, за определување на средната вредност kt(hs, Kt) се користи следната релација: 

( ) sin s
s t, e

κ

λ ε
−

= + ⋅ h
tk h K , (2.19) 

каде што 8 t
t0,19 1,12 0,24 eλ −= − + + ⋅ KK , а ( )2

t0,32 1,6 0,5ε = − −K , додека изразот за 
стандардната девијација е: 

( ) ( )1 sin s
t s, eσ  ⋅ − = ⋅ B h

kt K h A , (2.20) 

каде што ( )220 0,35t0,14 e− ⋅ −= ⋅ KA , а ( )2 5
t t3 0,5 16= ⋅ − + ⋅B K K . 

Низите со податоци {y(hs, Kt)} се временски стационарни и хомогени. Притоа, 
y(hs, Kt) е случајна променлива со нормална Гаусова распределба, чија средна вредност е 
0 и стандардна девијација σy = 1, што е потврдено за повеќе локации [7, 44].  

Исто така, вредностите на y(hs, Kt) имаат значајна автокорелација од прв ред, па за 
нивно генерирање се користи авторегресивен модел од прв ред: 

( ) ( )s t 1 s t, 1,φ= ⋅ − +y h K y h K r , (2.21) 

каде што коефициентот на автокорелација од прв ред е φ1 = 0,38 + 0,06 cos(7,4 Kt – 2,5), 
y(hs − 1, Kt) е вредноста на y во претходниот час, а r е случајна променлива со нормална 

Гаусова распределба, со средна вредност 0 и стандардна девијација 2
1' 1σ φ= − .  

Кога е веќе определена вредноста на променливата y(hs, Kt), часовните вредности 
на коефициентот на транспарентност kt(hs, Kt) се определуваат преку изразот (2.18). При 
генерирањето, се проверува дали kt(hs, Kt) е во дозволените граници, т.е. од 0 до 
максималната вредност при „чисто небо“, определена според: 

( ) ( )t,cs s s0,88cos 12,5 30k h hπ = −  . (2.22) 

Во ретките случаи, кога се добива kt(hs, Kt) < 0 или kt(hs, Kt) > kt,cs(hs, Kt),  
пресметките во изразите (2.21) и (2.22) се повторуваат за нова вредност на r. Ваквата 
корекција не влијае врз стандардната девијација σ', но се нарушува постигнувањето на 
зацртаната вредност на автокорелација. Поради тоа во METEONORM [41] изразот (2.21) 
е коригиран, при што се користи изразот: y(hs, Kt) = 1,5 φ1 y(hs–1, Kt) + r. 
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Валидност на генерираните податоци за сончевото зрачење 
Во [23], за подрачјето на Битола, е испитана валидноста на сите фази при 

генерирањето на податоците за сончевото зрачење со помош на METENORM. Ова не е 
направено со цел да се оспори валидноста на METENORM, туку со критички пристап да 
се дадат одредени забелешки, што треба да се имаат предвид при неговата примена. 
Поради стохастичката природа на сончевото зрачење, валидноста на применетите модели 
се испитува со споредба на статистичките и секвенцијалните параметри на низите.  

Параметрите на генерираните податоци се споредени со параметрите на 16-
годишна низа (1965–1980 год.) од часови податоци на глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина, измерени во м.с. во Битола. Мерењата се изведени со Moll-
Gorczynski пиранометар, произведен од Kipp and Zonen. Средните дневни вредности на 
овие податоци, како и пресметаните средни вредности на дневниот коефициент на 
транспарентност, се дадени во табела 2.1.  

TАБЕЛА 2.1 – Средни дневни вредности на глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површ. H и на дневениот коефициент на транспарентност Kt 
за подрачјето на Битола 

 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 
H [kWh/m2ден] 1,76 2,59 3,62 4,90 5,97 6,50 6,65 6,04 4,62 3,40 2,15 1,47 

Kt  0,449 0,473 0,489 0,516 0,544 0,560 0,586 0,596 0,560 0,552 0,495 0,422 

Најпрво се анализирани дневните вредности на коефициентот на 
транспарентност, што се генерираат со MTM-матриците. Имајќи предвид дека средната 
вредност, на генерираните податоци Kt,g, не може да се разликува повеќе од зададената 
толеранција (предефинирана на ±0,01), во однос на соодветната вредност на мерените 
податоци Kt,m, таа сама по себе е во задоволителни граници. Стандардната девијација 
околу средната вредност на овие податоци е прикажана на слика 2.3. Може да се заклучи 
дека разликата меѓу стандардните девијации на мерените и генерираните податоци е само 
неколку проценти во летните месеци, додека во зимските месеци е значителна. 

Анализирани се и часовните вредности на коефициентот на транспарентност, 
генерирани со TAG-моделот. На сл. 2.4, за неколку вредности на Kt, се дадени 
вредностите на kt(hs, Kt) за мерените и генерираните податоци, како и вредностите 
пресметани со рав. (2.19). За сите вредности на Kt, освен за Kt < 0,4, посебно за sin hs < 0,3 
(hs < 17º), мерените и генерираните вредности се разликуваат до неколку проценти.  

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 

σ,  Kt

 Kt

 σмерени
 σгенер.

јан  

Слика 2.3: Средна дневна вредност на коефициентот на транспарентност и на 
стандардната девијација за мерените и генерираните податоци 
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Слика 2.4: Средна вредност на часовниот коефициент на транспарентност во однос на 

аголот на соларната висина 

На сл. 2.5 се дадени распределбите на веројатностите на часовните вредности на 
коефициентот на транспарентност и на променливата y(hs, Kt), при 0,3 < Kt < 0,35 и 
0,6 < Kt < 0,65. За споредба, е прикажана и теориската (Гаусова) распределба (со средна 
вредност 0 и стандардна девијација σ = 1). Се забележува дека и за случајот на Битола, 
распределбата на променливата y(hs, Kt) тежи кон Гаусова распредеделба.  
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Слика 2.5: Густината на распределба на коефициентот на транспарентност и на y(hs, Kt) за 
регионот на Битола (1965 – 1980) 

На сл. 2.6 е дадена процентуалната разлика ∆σ меѓу стандардните девијации на 
часовните вредности на коефициентот на транспарентност σkt(hs, Kt) на мерените 
податоци и вредностите добиени според равенката (2.20). Притоа се забележуваат 
значајни разлики по целиот опсег на hs и Kt. 
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Слика 2.6: Процентуална разлика на 
вредностите на стандардната девијација  
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Слика 2.7: Коефициент на автокорелација на 
часовниот коефициент на транспарентност 

Анализирана е и зависноста на средната вредност на коефициентот на 
автокорелација φ1 во однос на Kt. Притоа е заклучено дека за случајот на Битола (сл. 2.7), 
одговара следната релација: 

2
1 t t0,374 0,431 0,431φ = + ⋅ − ⋅K K . (2.23) 

2.1.2. Веројатност на појава на средни дневни вредности на 
сончевото зрачење 

Концептот на дизајнирање и димензионирање, со примена на „типична 
метеоролошка година“, не може да ги опфати сите случаи од функционирањето на ХФВ 
системите. На пример, во периодите кога интензитетот на сончевото зрачење во подолг 
период е понизок отколку вредностите од типичната метеоролошка година, се јавува 
недостиг од енергија, која или се надоместува со подолготрајна работа на дизелагрегатот, 
или пак, потрошувачот во определен период останува без напојување. Во оваа насока, за 
веќе димензиониран ХФВ систем, се појавуваат прашања од типот: „Која е веројатноста 
потрошувачката на гориво да биде 500 литри годишно, а која е за 600 литри годишно?“, 
или уште позначајните – „Која е веројатноста системот да има прекин во снабдувањето на 
потрошувачот од 10 часа годишно, а која е прекинот да биде 20 часа годишно?“ итн. 
Одговорите на овие прашања се многу важни за дизајнерите, инвеститорите, корисниците 
итн. За тие да се добијат е потребна продлабочена анализа на веројатноста на промените 
на енергијата на сончевото зрачење.  

Во [6, 50] се анализирани распределбите на веројатност на појава на средните 
дневни вредности на коефициентот на транспарентност во тек на еден месец. Врз основа 
на тоа, за секој месец во годината, е предложен модел за генерирање на средните дневни 
вредности на коефициентот на транспарентност, што се појавуваат со однапред 
дефинирана веројатност. Овие множества може да послужат за генерирање податоци за 
сончевото зрачење со помош на METEONORM.  

Според заклучоците во [51], корелацијата меѓу главните стационарни статистички 
параметри, може да варира за подрачја со различни климатски карактеристики, па поради 
тоа анализите во [6] беа ограничени за регионот на Балканот, во кои генерално владее 
умерена клима. Притоа, во анализите е користена базата на податоци за приземното 
сончево зрачење на WRDC (World Radiation Data Center) [53], воспоставена од светската 
метеоролошка организација (WMO – World Meteorological Organization). Таа содржи 
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мерени и пресметани податоци за компонентите на сончевото зрачење од 1964 до 1993 
год., собрани од метеоролошки станици од сите делови на светот. Притоа, најцелосни се 
базите на податоци со дневните вредности на глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина. За регионот од Балканот, овие податоци се достапни за 44 
локации и тие се предмет на анализа во продолжение.  

Искуствата при анализите со ваков тип податоци, покажуваат дека често се 
јавуваат периоди, во кои од технички или други причини, изостануваат мерени податоци. 
Исто така, во одредени случаи се јавуваат грешки во податоците, што се од систематска 
природа или од настанати грешки при читањето и запишувањето на податоците. Поради 
тоа е потребно „филтрирање“ на базите на податоци. Филтрирањето на податоците од 
дневни вредности на глобалното сончево зрачење, за регионот на Балканот, слично како 
во [48], е направено со помош на следните, ограничувања: 

• се отстрануваат податоците за деновите кога вредностите на Kt не припаѓаат во 
интервалот 0,05 < Kt < 0,8, 

• не се земаат предвид месеците кога има повеќе од еден отстранет податок, или 
пак, недостасува вредност за повеќе од еден ден. 

Во почетокот се пресметуваат, средните вредности на Kt  за секој месец m, година 
y и локација l. Притоа, 

( ) ( )t t
1

1, , , , ,
=

= ∑
J

j
K Km y l j m y l

J
, (2.24) 

каде што j = 1, 2, ... J, е редниот број на денот во месецот, а J е вкупниот број денови во 
месецот, со валидни (во однос на споменатите ограничувања) Kt вредности. 

Од вредностите пресметани со рав. (2.24), за секоја локација l, за секој месец m се 
пресметува т.н. „голема средна вредност“ на коефициентот на транспарентност: 

( ) ( )
1993

t t
1964

1 , ,,
=

< >= ∑
y

K K m y lm l
Y

, (2.25) 

каде што Y е вкупниот број години со валидни Kt(m,y,l). 

Поимот „голема средна вредност“, во суштина претставува „средната вредност“ 
на коефициентот на транспарентност што се среќава во литературата. Многу автори 
забележале [7, 51] дека средната вредност на коефициентот на транспарентност, со 
голема точност се совпаѓа со односот меѓу вкупната енергија на сончево зрачење врз 
хоризонтална површина во тек на еден месец H(m, l) и соодветното екстратерестрично 
зрачење H0(m, l), т.е: 

( )t
0

( , )
,

( , )
H m lK m l
H m l

< > = . (2.26) 

Оваа забелешка е значајна, бидејќи за повеќето локации се достапни само месечните 
вредности на вкупната енергија на сончевото зрачење врз хоризонтална површина.  

Во продолжение, во множествата се групираат со Kt(m,y,l)-вредности, чија голема 
средна вредност <Kt(m,y,l)> припаѓа во тесниот интервал од ± 0,01 околу специфицирана 
номинална вредност на коефициентот на транспарентност <Kt,nom>, независно од 
локацијата и месецот во годината. За зголемување на статистичката маса на податоци, во 
анализите, за чекорот на <Kt,nom> се зема вредност 0,01. Со оглед на должината на 
интервалот од 0,02, секое множество од Kt(m,y,l)-вредности припаѓа во два соседни 
интервала. При анализите, се разгледуваат само групи што вклучуваат повеќе од 100 
месеци, а тоа се групите со <Kt,nom(g)> = 0,30 ÷ 0,61. 
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Стандардната девијација на сите Kt(i) што припаѓаат на групите со голема средна 
вредност <Kt,nom> се пресметува според: 

( ) ( ) ( ) 2
t,nomemp, nom

1

1
,

1
σ

=

 = − < > − ∑
Ng

t
g i

g K K gg i
N

, (2.27) 

каде што i = 1, ..., Ng, Ng е вкупниот број на Kt(g,i) во групата со номинална голема средна 
вредност на групата <Kt,nom(g)>. Податоците од секоја група се класифицираат во 
сегменти (bin-ови) со следна препорачана ширина [52]: 

( ) ( ),max ,min

1 3.322 log
−

=
+

t t
g

g

K g K g
h

N
, (2.28) 

каде што Kt,min(g) и Kt,max(g) се минималната и максималната вредност на Kt(g,i) во секоја 
група, додека Ng е вкупниот број податоци во секоја група. 

Пресметките покажуваат дека средната вредност на ширината на сегментите 
изнесува околу 0,04, при што отстапувањата од оваа вредност се многу мали, па за 
упростување се зема дека hg = 0.04 = const за сите разгледувани групи. Притоа, 
сегментите се распоредуваат така што, средниот се „центрира“ со вредноста на 
номиналната голема средна вредност на групата <Kt,nom(g)>, а другите се распоредени 
лево и десно од централниот сегмент. Податоците од секоја група се класифицираат по 
сегменти, според своите вредности. Со тоа, за секоја група се добива распределба на 
фреквенција на појава на податоци по сегмент. Ако бројот на податоци во секој сегмент 
се подели со вкупниот број податоци во групата, се добива т.н. нормализирана 
распределба на фреквенции. Нормализираните распределби на фреквенции ја 
претставуваат емпириската веројатност на појава P[Kt(m,l), <Kt(m,l)>] на Kt(m,l) во 
определен месец m за дадена локација l, со голема средна вредност <Kt(m,l)>. 

За поедноставување, при определувањето на теориска функција што ќе 
соодветствува на емпириската распределба на веројатност, се работи со густините на 
распределба. Претпоставувајќи дека P[Kt(m,l), <Kt(m,l)>] е константна во рамките на еден 
сегмент hg, густината на распределба се пресметува според:  

( ) ( )
( ) ( ), , ,

, , ,
t t

t t
g

P K m l K m l
p K m l K m l

h

 < >  < > =  . (2.29) 

На сл. 2.8, со точки, се прикажани 7 емпириски густини на распределби, добиени 
со анализа на споменатите локации од Балканот. Се забележува дека емпириските 
распределби имаат облик на ѕвонче, што ја наметнува идејата за нивно „нагодување“ со 
некоја од познатите теориски функции на густина на распределба. Исто така, може да се 
забележи дека својата максимална вредност на густините на распределба ја имаат околу 
големата средна вредност <Kt,nom(g)>, поради што се зема дека тие се совпаѓаат, што 
многу ја упростува понатамошната анализа. Без да се прават подлабоки статистички 
анализи и тестови, за нагодување на емпириските распределби, се користи Гаусовата 
густина на распределба. Теориската функција на густина на распределба, за случајна 
променлива што има Гаусова распределба, за променлива Kt(m,l), со средна вредност 
<Kt(m,l)>, има облик: 

( )
21
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1 e,
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σ

σ π

 −< >−  
 =< >

K Kt t

t tp K K , (2.30) 

каде што σ е стандардната девијација кај Гаусовата распределба.  
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Бидејќи е претпоставено дека <Kt> = <Kt,nom(g)>, за теориските распределби е 
доволно само определувањето на σ од изразот (2.30). Притоа е применет, често 
користениот, LM–метод (Levenberg-Marquardt) за нагодување. Нагодувањето е направено 
за сите групи, при што за секоја се определува параметарот σLM. На сл. 2.8, со полни 
линии, се прикажани теориските густини на распределба. На сл. 2.9, се дадени 
стандардните девијации на емпириските податоци (со полна линија) и на теориските 
зависности (со точки), добиени со LM-методот. Како што може да се види, вредностите 
на стандардните девијации на емпириските податоци и на теориските зависности се 
многу блиски. Зависноста на стандардната девијација во однос на <Kt,nom(g)>, е 
апроксимирана со полиномна функција од втор ред (дебела полна линија, сл. 2.9): 

2
fit 0,515 0,436 0,026t tK Kσ = − < > + < > − . (2.31) 

Ако за некоја случајна променлива е позната густината на распределба, 
веројатноста може да се добие со интегрирање на изразот (2.30), при што за случај на 
средните дневни вредности на коефициентот на транспарентност, се добива: 
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Слика 2.8: Емпириски густини на распределба на средните месечни коефициентот на 
транспарентност и нивно нагодување со Гаусова густина на распределба 
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Слика 2.9: Емпириската, добиена со нагодување со LM и со рав. (2.31)  стандардна 
девијација во однос на номиналната голема средна вредност <Kt,nom(g)> 
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За средната вредност на коефициентот на транспарентност во практиката, не 
смеат да се појават вредности надвор од интервалот 0,05 < Kt < 1. Но, Гаусовата густина 
на распределба се однесува на вредности  од –∞ to +∞. Имајќи предвид дека веројатноста 
на појава на овие вредности е помала од 10-7, што е занемарливо малку, стандардните 
алатки за примена Гаусовата густина на распределба, може да се користат. Интегралот од 
равенката (2.32) не може да се реши во егзактна форма, туку решението се претставува 
преку функции на грешка или се решава нумерички.  

На сл. 2.10, се дадени теориските и емпириските распределби на веројатност 
(веројатности на појава) на средните месечни вредности на коефициентот на 
транспарентност, за четири месеци, за четири локации. Вредностите на теориските и 
емпириските распределби, во најголем број на случаи, не се разликуваат повеќе од 5 % до 
10 %, што е прифатливо. Сепак, во ретки случаи, се среќаваат и поголеми разлики (од 
15 % до 20 %).  
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Слика 2.10: Веројатност на појава на средни месечни вредности на коефициентот на 
транспарентност  
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2.2. Генерирање податоци за температурата на воздухот 

Мерењето на температурата на воздухот, има долга традиција, но податоците што 
најчесто се запишуваат се максималните, минималните и средните дневни температури. 
Многу е помал бројот на локации за кои постојат часовни вредности. Имајќи предвид 
дека при симулација на ХФВ системите се користат часовни вредности на температурата, 
се јавува потреба од нивно генерирање. За таа цел се развиени повеќе модели, чиј преглед 
е даден во [51] и [54].  

За генерирање на часовни низи со вредности за температурата на воздухот, во 
програмскиот пакет METEONORM (верзија 2–4), се користи подобрена верзија на 
моделот Scartezzini et al [55]. Притоа, овие вредности, се генерираат поаѓајќи од 
временските низи на часовните вредности на сончевото зрачење. Моделот е базиран врз 
претпоставката дека разликата меѓу максималната и минималната вредност на 
температурата во еден ден, е пропорционална со максималната часовна вредност на 
глобалното сончево зрачење во тој ден.  

Влезни податоци во моделот се средните месечни вредности на температурата на 
воздухот и годишната низа со часовни вредности за глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина за соодветната локација. Покрај тоа, во моделот се користат и 
т.н. конверзиони фактори, што зависат од метеоролошките и географските 
карактеристики на локацијата. Во последните верзии (5 и 6) на METEONORM, 
вредностите на температурата се генерираат со моделот што е развиен во рамките на 
Проектот „SoDa“ [56], но во самото упатство од програмскиот пакет, е споменато дека се 
добиваат многу слични резултати со претходните верзии на METEONORM.  

2.2.1.  Генерирање часовни вредности за температурата на воздухот 

Кај часовните временски низи за температурата се забележуваат регуларни 
детерминистички) и стохастички промени. Во [41], регуларните промени се 
репродуцираат со трансформација на низите со сончевото зрачење, а стохастичките – од 
другите метеоролошки фактори. 

Детерминистички промени на температурата на воздухот 
Според [41], главната причина за промените на температурата на воздухот се 

промените на сончевото зрачење. Поради топлинскиот капацитет на воздушните маси, 
акумулираната топлина во земјата и околните објекти, промените на температурата не се 
моментални, туку се случуваат со задоцнување од неколку часа во однос на промената на 
интензитетот на сончевото зрачење. Така, на пример, доколку сончевото зрачење 
достигнива максимум во 12:00 часот, максималната вредност на температуртата се 
очекува околу 15:00 часот.  

При генерирањето, за да се пренесе ова влијание, израмнетиот („испеглан“) 
дијаграм на сончевото зрачење се поместува за неколку часа. Израмнувањето се врши со 
усреднување на вредностите на сончевото зрачење за интервал од неколку часа, при што 
разгледуваниот час е во средината на интервалот. Ширината на интервалот се движи од 6 
часа во зимските, до 9 часа во летните месеци. Потоа, израмнетиот дијаграм временски се 
поместува за 2 до 3 часа. Потоа, секоја од вредностите на овие дијаграми се множи со т.н. 
температурен фактор. Ширината на интервалот, вредноста на поместувањето 
температурниот фактор се конверзиони фактори чии вредности се дадени на таб. 2.2, и 
зависат од географската положба на локацијата и од месецот во годината. 
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TАБЕЛА 2.2 – Конверзиони фактори и ограничувања [41] 

 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 

Min. од просекот (°C) -26 -23 -24 -18 -15 -15 -13 -14 -16 -18 -20 -25 

Max. од просекот (°C) 16 20 20 20 18 17 15 16 17 17(20) 15 16 

Интервал на израмнување (h) 7 7 8 9 9 9 9 9 9 8 (9) 8 7 

Временско поместување (h) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Температурен фактор од [41] 

2°C Wm 
   0,028 0,026 0,024 0,021 0,017 0,016 0,015 0,018 0,022 0,025 0,027 0,028 

Температурен фактор  од 
мерените податоци 2°C Wm 

   0,023 0,027 0,019 0,020 0,019 0,019 0,019 0,022 0,023 0,025 0,028 0,027 

 

На ваков начин се добива детерминистичката компонента на температурата што 
зависи од сончевото зрачење, но само од часот кога изгрева до часот кога заоѓа Сонцето. 
По заоѓањето на Сонцето, температурата се определува во зависност од вредноста на 
временското поместување. Кога поместувањето е 2 часа, трендот на намалување на 
температурата во првиот час после заоѓањето на Сонцето е ист како и во часот пред 
заоѓањето. Доколку е 3 часа, трендот на намалувањето на температурата пред заоѓањето 
на Сонцето, продолжува 2 часа после заоѓањето. За секој следен час до полноќ, 
температурата се намалува со константен фактор што зависи од ширината на интервалот 
на израмнување (таб. 2.3) По полноќ температурата константно опаѓа. Притоа ако 
вкупното дневно сончево зрачење надминува 25 % од вкупното екстратерестрично 
зрачење, опаѓањето изнесува 2/3 од температурното намалување во последниот час пред 
полноќ, а во спротивно - опаѓањето изнесува 1/3 од споменатата големина. Намалувањето 
на температурата на ваков начин се случува до моментот на изгревање на Сонцето. 
Потоа, температурата се определува од податоците за сончевото зрачење, како што беше 
претходно опишано. 

TАБЕЛА 2.3 – Фактор на намалување на температурата во часовите по полноќ 

Интервал на израмнување (часови) 6 7 8 9, за СГШ ϕ < 42° 9, за СГШ ϕ > 42° 
Фактор на намалување на 

температурата 1,5 1,35 1,3 1,2 1,15 

Стохастички промени на температурата 
Промените на температурата што не се директна последица на сончевото зрачење, 

туку се резултат на другите метеоролошки фактори (ветер, дожд, снег, магла, итн.), 
според [53] се претпоставуваат дека имаат стохастичка природа. Притоа се издвојуваат 
неколку стохастички компоненти. При генерирањето, вредностите на овие компоненти се 
суперпонираат на вредностите на детерминистачката компонента на температурата 

Една од нив е компонентата што се определува со авторегресивен процес: 

( ) ( )AR AR0,7 0,3851T T rh h∆ = ∆ +− , (2.33) 

каде што h е часот, додека r е случајна променлива со нормална Гаусова распределба, со 
средна вредност 0 и стандардна девијација 1. 

Друга стохастичка компонента, е резултат на температурната разлика што се 
јавува на полноќ на почетокот и крајот на денот ∆Tmm(nd). Овие разлики се определуваат 
со генерирање на случаен број што има Гаусова распределба со средна вредност: 
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, (2.34) 

и стандардна девијација: 

( ) ( ) ( )2
mm d d

3601 2 2sin sin 2288
365

σ ϕ  = + + −    
T n n , (2.35) 

каде што nd е редниот број на денот во годината, H и H0 се вкупното дневно глобално и 
екстратерестрично сончево зрачење врз хоризонтална површина, додека ϕ е географската 
ширина на локацијата. 

Притоа промената на температурата за секој час h е: 

( ) ( )mm d mm d,
24

∆ = ∆
hT n h T n . (2.36) 

Во умерената климатска зона, во која се наоѓа нашата земја, во првите два месеца 
во годината се забележуваат периоди во кои за кратко време (неколку дена) нагло се 
намалува температурата. Имајќи го предвид тоа, на генерираните податоци им се 
суперпонира уште една компонента со стохастичка природа. Притоа, во првиот ден, 
температурата се намалува за –14,4 °C, или за секој час промената изесува: 

( ) '
mm 14,4 0,6

24
hT hh∆ = − = − ⋅ , (2.37) 

во вториот ден намалувањето е –7,2 °C, т.е.:  

( ) '
mm 7,2 0,3

24
hT hh∆ = − = − ⋅ , (2.38) 

додека во третиот и четвртиот ден, таа се зголемува за 7,2 °C, т.е.: 

( ) '
mm 7,2 0,3

24
hT hh∆ = = ⋅ . (2.39) 

Појавата на нагло намалување на температурата се определува како случаен настан. 
Веројатноста на појава во било кој ден од првите два месеца е претпоставена на 5 %. 
Доколку не дојде до таква појава до крајот на февруари, случајно се избира ден за 
почеток на наглото намалување на температурата. 

Проверка и корекција на генерираните податоци 
Имајќи предвид дека во процесот на генерирање на податоците се користат 

случајни броеви, резултатите треба да се контролираат и да се држат во реални граници. 
За таа цел се применуваат неколку корекции и ограничувања. 

Често е потребна корекција на генерираните вредности на температурата при 
премин од месец во месец. Оваа корекција се прави со додавање на линеарна промена на 
температурата во текот на првиот ден во месецот ∆Tsup(h). Со оваа промена се постигнува 
температурата на полноќ на крајот од првиот ден во месецот Tmid(1), да не се разликува 
повеќе од 4 °C од средната месечна температура Tm, т.е..:  
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( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

m mid mid

sup mid

mid mid

4 , 41 124
0, 4 41

4 , 41 124

m

m m

m m

h T T T T

T T T Th
h T T T T

  − − < −  
∆ = − ≤ ≤ −


 − − − > + 

. (2.40) 

При процесот на генерирање на податоците за температурата, се контролираат 
просечните дневни вредности на температурата во секој ден. Притоа, во случај некоја 
вредност да се разликува за повеќе од 10 °C од просечната температура за разгледуваниот 
месец, процесот на генерирање се повторува од почетокот на месецот. 

Исто така, се контролира отстапувањето на минималната и максималната 
температура (таб 2.2) од средната температура во текот на месецот. Доколку при 
генерирањето, некоја вредност излезе надвор од дозволените рамки, процесот на 
генерирање се повторува од почетокот на разгледуваниот месец. 

Доколку разликата меѓу средната месечна температура на генерираните и 
мерените вредности е помала или еднаква 4 °C, тогаш генерираните вредности се 
прифатливи. Притоа тие се намалуваат или се зголемуваат, за вредноста на разликата 
меѓу просечната месечна температура на генерираните и мерените податоци. Со тоа се 
постигнува просечната месечна температура на коригираните генерирани податоци да се 
изедначи со просечната мерена температура. Ваквата корекција може да доведе до 
дисконтинуитет при преминот од месец во месец. Во случај кога при преминот од месец 
во месец се јави поголема разлика од 4 °C, се врши „гладење“ на вредностите на 
температурата за последните два часа од претходниот месец и првите два часа од 
разгледуваниот месец. Во случај на поголема разлика од 4 °C, процесот на генерирање се 
повторува од почетокот на месецот. 

 Валидност на генерираните податоци за температурата на воздухот 
Валидноста на моделот за генерирање на часовните податоци за температурата е 

испитана за подрачјето на Скопје [9]. За споредба се користени низи од мерени часовни 
податоци за температурата на воздухот и глобалното сончево зрачење врз хоризонтална 
површина, за период од октомври 2002 год. до мај 2004 год. Сончевото зрачење е мерено 
со пиранометар LiCor SA200 и термометар EMS32 во Лабораторијата за соларна 
енергетика на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје. 
Аквизицијата на мерените податоци е вршена со даталогер UNILOG. 

За оценка на валидноста на моделот, е генерирана годишна низа од часовни 
податоци за температурата на воздухот. И покрај значајната корелација со сончевото 
зрачење, температурата на воздухот има и стохастичка компонента, така што не може да 
се очекува потполно совпаѓање на генерираните вредности со мерените. Поради тоа, 
валидноста се испитува и со споредба на неколку статистички параметри.  

Еден од контролните параметри при процесот на генерирање на часовните 
податоци на температурата, е средната температура во текот на месецот. Притоа, 
генерираните и мерените податоци имаат идентична средна месечна температура, што 
значи овој параметар по автоматизам е коректен. 

На сл. 2.11, се прикажани дијаграмите со часовни податоци на мерените и 
генерираните податоци за јануари и јули. Се забележува дека генерираните податоци 
прилично добро ги следат часовните промени на мерените податоци. Но, евидентно е 
дека разликите меѓу генерираните и мерените податоци се поголеми во јануари, отколку 
во јули.  
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Слика 2.11: Мерени и генерирани часовни вредности на температурата на воздухот 

Во продолжение се анализирани дневните средни часовни дијаграми на 
температурата од генерираните и мерените податоци (сл. 2.12). Се забележува дека 
постои добро совпаѓање на обликот на дневните дијаграми. Сепак, за некои месеци, се 
јавува поголема разлика меѓу просечните екстремни температури. Имено, минималната 
просечна часовна температура на генерираните податоци е повисока за 4 % во јануари и 
декември, околу 11 % во мај, јуни, јули и август, до 16 %  во март, од просечната месечна 
амплитуда на температурата (разлика меѓу просечната минимална и максимална вредност 
на температурата). Слично, максималната просечна часовна температура на генерираните 
податоци е пониска од мерените за 2 % во јуни и јули, 6 % во мај и август, околу 14 % во 
март, април и септември, до 38 % во јануари, во однос на просечната дневна 
температурна амплитуда.  
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Слика 2.12: Мерени и генерирани просечни дневни дијаграми на температурата на 
воздухот  

На сл. 2.13 се дадени просечните дневни температури, мерени (со полна дебела 
линија) и генерирани од пет различни циклуси, за месеците јануари и јули. Како што се 
гледа, вредностите што се добиваат со различните циклуси на генерирање може да се 
разликуваат, но сепак се наоѓаат во реални рамки. Поголеми разлики се забележуваат во 
зимските месеци. 
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Слика 2.13: Мерени и генерирани средни дневни вредности на температурата на воздухот 

Распределбата на мерените и генерираните (од 5 циклуси) часовни вредности на 
температурата е дадена на сл 2.14. Може да се заклучи дека генерално распределбата на 
генерираните податоци има добро совпаѓање со распределбата на мерените податоци.  
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Слика 2.14: Распределба на мерените и генерираните податоци за температурата на 
воздухот 

На сл. 2.15 се дадени минималните и максималните вредности на температурите 
на генерираните (5 циклуси) и на мерените податоци. На истата слика е прикажан и 
опсегот на екстремните вредности што ги дозволува моделот, а се добиени од податоците 
од таб 2.2. Мало излегување од границите на моделот е допуштено поради 
прилагодувањето на дијаграмот на температурата во однос на просечната месечна 
температура. Но и покрај ова, генерираните податоци се наоѓаат во дозволениот опсег и 
речиси незабележително отстапуваат од мерените податоци.  
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Слика 2.15: Минимални и максимални вредности на температурата на воздухот 
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Исто така се анализирани температурните разлики од полноќ до полноќ  и 
нивната стандардната девијација (сл. 2.16). Просечните температурни разлики од полноќ 
до полноќ добро се репродуцираат за сите месеци, а освен во зимскиот период, а сличен е 
заклучокот и за стандардната девијација.  
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Слика 2.16: Средна вредност и стандардна девијација на температурната разлика 

(полноќ–полноќ) 
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3. СТРУКТУРА НА ХФВ СИСТЕМИТЕ 
Хибридните фотоволтаични (ХФВ) системи спаѓаат во групата на автономни 

системи за снабдување со електрична енергија. Електричната енергија, кај нив се 
генерира во ФВ генераторот и дизелагрегатот, се троши во потрошувачите, а вишокот 
енергија се акумулира во батериите. Во случај кога батериите се наполнети, вишокот 
генерирана електрична енергија, се троши во т.н. билансни потрошувачи. За да може еден 
ХФВ систем ефикасно да функционира, во него треба да бидат вградени компоненти за: 
прилагодување на електричната енергија, управување со енергетските текови, итн. На сл. 
3.1 е дадена принципиелната шема на еден ХФВ систем. 
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Слика 3.1: Принципиелна шема на ХФВ систем 

3.1. ФВ генератор 

Фотоволтаичниот (ФВ) генератор е главниот извор на електрична енергија кај 
ХФВ системите. Таа се генерира со директна конверзија на енергијата на сончевото 
зрачење, врз база на т.н. фотоволтаичен ефект. 

Основни составни делови на еден ФВ генератор се ФВ ќелиите. Тие најчесто се 
изработени од монокристален (c-Si), поликристален (p-Si) или аморфен силициум (а-Si). 
Во поново време се среќаваат и ќелии од галиум арсенит, индиум селенит, нанокристални 
ќелии врз база на титаниум диоксид, ќелии со тенки филмови и др. Во практиката 
најзастапени се монокристалните и поликристалните силициумски ќелии. 

Ќелиите се поставуваат во ФВ модули. Конструкцијата на модулите обезбедува 
заштита од: механички оштетувања, атмосферски влијанија, влага, корозија и др. Во 
модулот, ќелиите се поставуваат на заедничка подлога и се фиксираат со леење на 
транспарентен материјал (обично етил-винил-ацетат). За добивање на механичката 
цврстина, на рабовите на подлогата се поставува алуминиумска рамка. Предната страна 
на модулите се прекрива со стакло и се премачкува со антирефлексивен слој. Ќелиите 
електрично се поврзуваат во серија, па зависно од нивната големина и број, максималната 
моќност1 на еден ФВ модул може да биде од неколку 10-тини Wp, па сè до 300 Wp. 

За добивање на поголема моќност ФВ генераторот се составува од повеќе модули, 
ФВ модулите се прицврстуваат на алуминиумски или челични носачи, со што се 
_____________________________________________________________ 

1  при стандардни тест услови (Standard Test Conditions – STC): интензитет на упадно сончевото 
зрачење 1000 W/m2, температура на ќелиите 25 °C и брзина на ветер 1 m/s 
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формираат ФВ панели (сл. 5.1). Носачите на панелите треба да овозможат механичка 
стабилност и при посилни ветрови (со брзини преку 100 km/h). За зголемување на 
упадното сончево зрачење врз површината на модулите, носачите треба да овозможат 
наклонување под одреден агол. Обично, аголот на наклон е фиксен, a по потреба може 
рачно да се менува. Во некои изведби, носачите содржат систем за автоматско следење на 
движењето на Сонцето и позиционирање на аголот на наклон на панелите (tracking 
system), по една или по две оски. На ваков начин се зголемува упадната енергија на 
сончевото зрачење, но користењето на вртливи делови, ја намалува доверливоста на 
системот, а истовремено ги зголемува инвестиционите трошоци и трошоците за негово 
одржување [5, 8, 29]. Поради тоа, системите за позиционирање главно се среќаваат кај 
ФВ генераторите со многу големи моќности.  

 ФВ ќелија 

ФВ модул ФВ панел 
 

Слика 3.2: ФВ ќелија, модул, панел 

Моќноста на ФВ генераторот се зголемува со сериско поврзување на повеќе 
модули во низи и со паралелно поврзување на тие низи. На ваков начин моќноста на ФВ 
генераторот теоретски е неограничена. До крајот на ноември 2008 година, со најголема 
моќност (60 MWp) е ФВ генераторот во Parque Fotovoltaico Olmedilla de Alarcon, 
(Шпанија) [57]. 

3.1.1. Струјно-напонска карактеристика на ФВ ќелија 

Фотоните од сончевото зрачење, што упаѓаат врз површината на една ФВ ќелија, 
преку квантно-механички процеси, генерираат електричен напон. Ако во таков случај, на 
краевите од ќелијата се поврзе потрошувач, низ него ќе протече електрична струја. 
Струјата и напонот на ќелијата зависат од интензитетот на сончевото зрачење, 
температурата на ќелиите, како и од електричниот отпор на потрошувачот. 

Зависноста меѓу напонот и струјата на ќелиите, се нарекува струјно-напонска 
карактеристика. Од енергетски аспект, од значење е и зависноста на моќноста на ФВ 
ќелиите, во однос на напонот или струјата на ќелиите. На сл. 3.3 се дадени струјно-
напонските карактеристики и зависностите на моќноста на ФВ ќелија од монокристален 
силициум со површина од 15,5 x 15,5 cm, за различни интензитети на сончевото зрачење 
и температури на ќелијата. На прикажаните зависности, се издвојуваат неколку 
карактеристични точки: празен од, куса врска и точката во која моќноста има максимална 
вредност.  

Од струјно-напонските карактеристики на сл. 3.3, се гледа дека со намалување на 
интензитетот на сончевото зрачење се намалуваат вредностите на струјата на куса врска и 
напонот на празен од на ќелијата. Исто така, може да се забележи дека со зголемување на 
температурата на ќелијата, се зголемува вредноста на струјата на куса врска, додека 
вредностите на напонот на празен од и моќноста, бележат намалување. 
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3.1.2. Математички модели на ФВ ќелии 

За побрзи пресметки, моќноста на еден ФВ генератор може да се определи како 
производ од интензитетот на сончевото зрачење и ефикасноста на ФВ модулите [17]. 
Притоа се претпоставува дека ефикасноста е константна. Во [58] е утврдено дека 
грешката, што се јавува поради претпоставената константна ефикасност, за вредности на 
сончевото зрачење пониски од 600 W/m2, станува значајна.  

Многу почесто се користат математички модели за однесувањето на ФВ 
генераторите, што се базираат на струјно-напонската карактеристика на ФВ ќелиите [5, 8, 
10, 59]. Во практиката и теоријата најчесто се користи моделот со „една диода“.  

Модел на струјно-напонска карактеристика на ФВ ќелија со една диода 
ФВ ќелиите се состојат од два меѓусебно споени слоја полуспроводници, едниот 

од p-тип, а другиот од n-тип. Притоа во околината на контактната површина се создава 
силно електрично поле, насочено од n-слојот кон p-слојот [5]. Фотоните од сончевото 
зрачење што упаѓаат врз двата слоја предаваат својата енергија и создаваат парови 
слободни електрони / шуплини. Под дејство на електричното поле од p-n контактот, 
создадените шуплини во n-слојот се привлечени (и се поместуваат) кон p-слојот, а 
електроните остануваат во n-слојот. Слично, создадените електрони во p-слојот се 
поместуваат кон n-слојот, а шуплините остануваат во p-слојот. Просторното 
раздвојување на електроните и шуплините доведува до создавање на електрично поле и 
електричен напон на краевите на ќелијата. Ако на краевите од ќелијата се врзе 
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Слика 3.3: Струјно-напонски карактеристики и зависност на моќноста ФВ ќелија при 
различни интензитети на сончево зрачење и при различни температури на ќелијата 
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потрошувач, електроните поминуваат низ потрошувачот и се спојуваат со шуплините од 
p-слојот, создавајќи електрична струја I.  

Делувањето на елементите од електричното коло од сл. 3.4 се аналогни на 
претходно споменатите појави. Притоа, струјниот генератор го претставува сончевото 
зрачење, чиј интензитет е пропорционален со струјата IL. Диодата го отсликува 
делувањето на p-n контактот. Загубите на моќност во ќелијата, што се резултат на 
загубите на моќност во електричните контакти, загубата на генерираната моќност поради 
појава на спроводни врски во p-n контактот и поради процесот на рекомбинација и др., се 
претставуваат како загуби на моќност во отпорниците Rs и Rsh. Притоа, струјата што ја 
создава ФВ ќелијата е: 

Кај монокристалните и поликристалните ќелии, вредноста на отпорот Rsh → ∞, па 
неговото влијание се занемарува [11]. Во таков случај струјата низ Rsh ќе биде ≈ 0, што 
овозможува упростување на еквивалентното коло (сл. 3.5).  

Често во практика не може да се постигне совпаѓање на теориските со 
експерименталните струјно-напонски карактеристики. Поради тоа, равенката за струјно-
напонската карактеристика дополнително се модифицира со додавање на т.н. диоден 
фактор γ, па равенката на струјно-напонската карактеристика на ФВ ќелија ќе биде: 

( )s
c

L D L o[e 1]
q V I R
kTI I I I I γ

+
= − = − − , (3.1) 

каде што: IL е струја што е резултат на упаѓањето на фотоните (сончевото зрачење) врз 
ќелијата, ID е струјата низ диодата,  Iо е инверзна струја на заситување, V е напон на 
краевите од ќелијата, Rs е серискиот отпор, Tc e температурата на ќелијата, 
q = 1,602×10-19 C е електричниот полнеж на електронот, k = 1,381×10-23 J/K е 
Болцмановата константа, додека γ е диоден фактор, при што за идеална диода γ = 1, а во 
реален случај γ > 1. Од равенката (3.1), не е можно да се изведе експлицитен израз за 
пресметка ниту за струјата ниту за напонот на ќелијата, па за нивно определување се 
користат нумерички методи. Со одредени апроксимации, во [60] е изведен експлицитен 
израз за карактеристиката, но со тоа се намалува точноста на пресметките. 

Како што може да се види од рав. (3.1), струјно-напонската карактеристика на 
една реална ФВ ќелија е потполно определена ако се познаваат следните четири 
параметри: IL, I0, Rs, и γ. Поради тоа овој модел е наречен „4-параметарски модел“. 
Серискиот отпор Rs и диодниот фактор γ се сметаат за константни, додека другите два 
параметра зависат од интензитетот на сончевото зрачење G и од температурата на 
ќелиите Tc; и тоа: IL = IL(G, Tc) и Io = Io(Tc). При примена на еквивалентното коло од сл. 
3.4, се јавува дополнителен (петти) параметар е Rsh, па таквиот модел се нарекува 
„5-параметарски“. Во оваа теза ќе се користи 4-параметарскиот модел. 
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Слика 3.4: Еквивалентно електрично коло на 
реална ФВ ќелија (за 5-параметарски модел) 
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Слика 3.5: Упростено еквивалентно 
електрично коло на ФВ ќелија (за 4-

параметарски модел) 
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Модел за струјно-напонската карактеристика на ФВ модул 
Еден ФВ модул е составен од повеќе (најчесто 36) ќелии, врзани во серија. 

Еквивалентното електрично коло и струјно-напонските карактеристики на ФВ модулите 
се со иста конфигурација и облик како и карактеристиките на ФВ ќелиите. Според тоа, и 
во овој случај важи равенката (3.1). Притоа четирите параметри на струјно-напонската 
карактеристика се изразуваат преку каталошките податоци за ФВ модулите. Тие се даваат 
за референтни (стандардни тест) услови (Standard Test Conditions – STC): интензитет на 
сончево зрачење Gref = 1000 W/m2, температура на ќелии Tc,ref = 25 °C и брзина на ветер 
ws = 1 m/s. Параметрите се изразуваат преку следните каталошки податоци: 

- Imp,ref – струја при максимална моќност, 
- Vmp,ref – напон при максимална моќност, 
- Isc,ref – струја на куса врска, 
- Voc,ref – напон на празен од, 
- µI,sc – температурен коефициент на струјата на куса врска, 
- µV,oc – температурен коефициент на напон на празен од. 

Заменувајќи во равенката (3.1) за следните карактеристични точки се добива: 

- при максимална моќност 
( )mp,ref mp,ref s

c,ref
mp,ref L,ref o,ref [e 1]

q V I R
kTI I I γ

+

= − − , (3.2) 

- при празен од ( ) L,ref
o,ref

oc,ref
c,ref

0

e 1
q V

kT

I
I I

γ

= =

−

, (3.3) 

- при куса врска ( )
sc,ref s

c,ref
sc,ref L,ref o,ref0 (e 1)

q I R
kTV I I I γ= = − − . (3.4) 

Бидејќи 
sc,ref s

c,ref
L,ref o,ref (e 1)

q I R
kTI I γ −?  [11], следува дека:  

sc,ref L,refI I= . (3.5) 

По замената на равенките (3.3) и (3.5) во (3.2), за отпорот Rs се добива: 

mp,refc,ref
s mp,ref oc,ref

mp,ref sc,ref

1 ln 1
IkT

R V V
I q I

γ  
= − − +      

. (3.6) 

Во равенките (3.3) и (3.6) фигурира диодниот фактор γ. За негово определување се 
поаѓа од равенката (3.3), напишана за било која температура Tc, т.е: 

oc
c

L o (e 1)
q V
kTI I γ= − . (3.7) 

Бидејќи 
oc

ce 1

q V
kTγ

? следува дека: 

oc oc
c cL

o
e 1 e

q qV V
kT kTI

I
γ γ

= − ≈ . (3.8) 

Со логаритмирање на горниот израз се добива: 
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( ) ( )L o oc
c

ln ln qI I V
kTγ

− = . (3.9) 

Со диференцирање на горниот израз во однос на температурата Tc, се добива: 

o
oc2

o c c

d dd1 1 1 1
d d d

ocL

L c c c

I VI q V
I T I T k T T Tγ

 
− = −  

 
, (3.10) 

каде може да се искористат температурните коефициенти дадени од производителите, и 

тоа: L
sc

c

d
d I

I
T

µ=  и oc
oc

c

d
d V
V
T

µ= . 

Струјата на заситување на диода, може да се пресмета според: 

s
3 c

o c e
N q
kTI DT

ε
γ

−
= , (3.11) 

каде што ε е ширината на забранетата зона на полуспроводниот материјал од кој се 
направени ФВ ќелиите, а Ns е бројот на сериски врзани ќелии во ФВ модулот. 

Горната равенка, за референтни услови, го има следниот облик: 

s
3 c,ref

o,ref c,ref e
N q

kTI DT
ε

γ
−

= . (3.12) 

Ако се поделат левите и десните страни од равенките (3.11) и (3.12) и се среди 
изразот, се добива равенката за пресметка на Io: 

c,ref3 s 1
c,ref cc

o o,ref
c,ref

e

Tq N
kT TTI I

T

ε
γ

  
−  

   
 

=   
 

. (3.13) 

Ако и претходната равенка се диференцира во однос на Tc, се добива: 

c,ref 3s 12
c,refc,ref co c c s

3 2
o,ref c c,ref c,refc,ref c

d 31 e
d

Tq N
kT T TI T T q N

I T T kTT T

ε
γ ε

γ

  
−  

   
 

= +   
 

. (3.14) 

За референтни услови, горниот израз преминува во: 

o s

o,ref c c,ref c,ref

d1 1 3
d

I q N
I T T kT

ε
γ

 
= +  

 
. (3.15) 

Со замена на диференцијалите со температурните коефициенти и рав. (3.15) во 
(3.10), за референтни услови се добива: 

s
I oc,ref2sc oc

sc,ref c,ref c,ref c,ref c,ref

1 1 1 13 V
q N q V

I T kT k T T
ε

µ µ
γ γ

  
− + = −        

, (3.16) 

а со негово средување се добива: 

sc s
oc,ref2 2oc

sc,ref c,ref c,ref c,ref c,ref

3 1 1I
V

Nq V
I T k T T T

µ ε
µ

γ

 
− = − +  

 
, т.е.  
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oc,ref s
oc

c,ref c,ref c,ref c,ref oc,ref soc

c,refc,refsc sc

sc,ref c,ref sc,ref

3 3

V
V

I I

V Nq
kT T T T V Nq

TkT
I T I

ε
µ

µ ε
γ

µ µ

   
− +     − +   = =  

− −  
 

. (3.17) 

За струјата IL е експериментално покажано дека е пропорционална со сончевото 
зрачење и температурата на ќелијата, и за различни услови од референтните таа се 
пресметува според: 

( ) ( )L L,ref I c c,ref sc,ref I c c,refsc sc
ref ref

G GI I T T I T T
G G

µ µ   = + − = + −    . (3.18) 

За точно определување на температурата на ФВ ќелиите се применува т.н. 
топлински модел за модулите [5], во кој се применуваат сложени пресметки, а се 
потребни и дополнителни каталошки и други податоци за модулите. King et al. [61] 
предложиле апроксимативни равенки за пресметување на температурата на задната 
страна за типичен ФВ модул, поставен на носач: 

( )-0,223 sPV a19,6 e 11,61000
wGT T⋅= +⋅ + , (3.19) 

каде што Ta е температурата на воздухот (амбиентот) [°C], а ws е брзината на ветерот 
[m/s]. Температурата на ќелиите се пресметува од следниот израз: 

c PV 3
1000

GT T= + . (3.20) 

Во случај кога ФВ модулите се вградени во ѕидови или во покривни конструкции, 
поради слабото одведување на топлината од задната страна, температурата на модулот 
може и за повеќе од 10 °C да биде повисока, па равенката (3.19) не може да се користи. 

Производителите на ФВ модули вообичаено ја даваат и т.н. номиналната работна 
температура на ќелијата, што се добива при нормални работни услови NOCT (Normal 
Operating Cell Temperature) (упадно сончево зрачење од GNOCT = 800 W/m2, температура 
на воздухот Ta,NOCT = 20 °C и брзина на ветер ws,NOCT = 1 m/s). За ФВ модулот TE 1200, 
произведен од Total Energie, таа температура изнесува TNOCT = 45 °C. Ако се заменат овие 
вредности во равенките (3.19) и (3.20), за температурата на задната страна на модулот се 
добива TPV = 41,8 °C, а за температурата на ќелиите Tc = 44,2 °C што е блиска вредност со 
работната температура дадена од производителот (45 °C). 

Пресметка на максималната моќност на ФВ модул 
Од големо значење при моделирањето на ФВ модулите е пресметката на 

максималната моќност, при било која вредност на интензитетот на сончевото зрачење и 
температура на воздухот. Притоа, кога ФВ модулот работи во точката на максимална 
моќност, е исполнет условот: 

( )
mp mp 0

d VIdP dVV I
dI dI dI

= = + = . (3.21) 

при што: 

mp
mp

V
I

dV
dI

= −
 
 
 

. 
(3.22) 
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Равенката (3.1) може да се напише и во следниот облик: 

c L 0
s

0
lnkT I I IV IR

q I
γ  − +

= − 
 

, (3.23) 

каде што IL се пресметува со рав. (3.18). Со диференцирање во однос на струјата имаме: 

( )
c L 0 c

s s
0 L 0

1lnkT I I I kTdV d I R R
dI dI q I q I I I

γ γ  − +
= − = − −   − +   

. (3.24) 

Со замена на равенките (3.23) и (3.24), за случај на точката на максимална 
моќност (V = Vmp и I = Imp), во (3.22) се добива следниот израз: 

( )
( )

( )

L mp 0 L mp 0c
mp s s mp

0 0 c
mp L mp 0

c
s L mp 0s

cL mp 0

ln ln

1 1

I I I I I IkT qI R R I
q I I kT

I I I IkT q R I I IR
kTq I I I

γ
γ

γ
γ

− + − +   
− −   

   = = − +
+ − ++

− +

. (3.25) 

Бидејќи рав. (3.25) нема експлицитно решение, вредноста на Imp може да се добие 
со примена на некоја од нумеричките методи за решавање на равенки. 

Вредноста на напонот во точката на максимална моќност Vmp, се пресметува со 
замена за I = Imp во рав. (3.23), додека максималната моќност ќе биде Pmp = Vmp · Imp. 

Струјно-напонска карактеристика на ФВ генератор 
На сл. 3.6 е дадена шема на ФВ генератор. 

Бројот на ФВ модули врзани во серија во секоја 
низа изнесува NPV,s, а бројот на паралелно врзани 
низи е NPV,p. Струјно-напонската карактеристика 
на ФВ генераторот има ист облик како и 
карактеристика на ФВ модулите. Тоа значи дека и 
во овој случај важи рав. (3.1) и еквивалентното 
коло од сл. (3.5), но, притоа четирите параметри 
на моделот, во однос на параметрите на моделот 
за еден модул, ги добиваат следните вредности: 

• струјата се зголемува за NPV,s пати, т.е. 
IL,G = IL N PV,s, 

• струјата на заситување на ФВ генераторот 
се зголемува за NPV,s пати, т.е. Io,G = Io NPV,s, 

• еквивалентниот сериски отпор добива вредност Rs,G = (N PV,s / N PV,p) Rs, 
• диодниот фактор се зголемува NPV,s пати γG = γ N PV,s . 

каде што индексот G означува дека се работи за параметар на ФВ генераторот. 

3.1.3. Некои практични аспекти од работата на ФВ генераторите 

При функционирањето на ФВ генераторите во реални услови се јавуваат 
одредени несакани процеси и ефекти, со што се намалува количеството генерирана 
електрична енергија. Најзначајни несакани процеси и ефекти се: стареење на модулите, 
таложење на прашина и нечистотии врз нивната површина, рефлексија на сончевото 
зрачење од површината на модулите, неусогласеност на карактеристиките (mismatch 
losses) на ќелиите, модулите итн. 

 

+ 

– 

N PV,s 

N PV,p 

 

Слика 3.6: Шема на ФВ генератор 
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Стареење на ФВ модулите 
Во нормални услови, работниот век на ФВ модулите се движи од 20 до 30 години. 

Во овој период модулите постепено стареат, при што постепено почнуваат да отстапуваат 
од декларираните каталошки податоци. Стареењето на модулите се манифестира преку: 

• зголемување на вредноста на серискиот отпор Rs поради ослабување на 
контактите на поврзување на ФВ ќелиите, 

• намалување на вредноста на паралелниот отпор Rsh, поради појава на мали 
спроводни врски во p-n контактот,  

• деградација на антирефлексивниот слој на предната страна на ФВ модулите. 

Покрај овие несакани појави, во практиката може да се сретнат и напукнувања на 
ќелиите и други механички оштетувања на модулите. 

Загуби поради рефлексија  
Кога упаѓа сончевото зрачење врз некоја површина, дел од зрачењето се 

рефлектира. Рефлектираниот дел зависи од оптичките карактеристики на површината и 
од упадниот агол на зраците. Таков е случајот и кај ФВ модулите. За намалување на 
рефлексијата, предната површина на ФВ модулите се премачкува со антирефлексивен 
слој. Иако рефлексионите својства на површината на модулите може да се разликуваат, 
King et al. [61] предложиле општ апроксимативен израз за пресметување на односот меѓу 
апсорбираното и упадното сончево зрачење (Incidence Angle Modifier - IAM): 

4 6 2 7 3 8 41 1,098 10 6,267 10 6,583 10 1,4272 10θ θ θ θ− − − −= − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅IAM  (3.26) 

каде што θ  е упадниот агол на зрачењето, при што за зрак што нормално упаѓа врз 
површината, аголот θ = 0. 

Изразот (3.26) се однесува на директната компонента на сончевото зрачење. 
Сепак, апсорбираното зрачење зависи и од дифузната и рефлектираната компонента. За 
нивно пресметување, [59] ги вовеле следните „ефективни“ упадни агли: 

2
eff,d 59,7 0,1388 0,001497θ β β= − +  (3.27) 

2
eff, 90 0,5788 0,002693ρθ β β= − +  (3.28) 

каде што θeff,dif е ефективен упаден агол на дифузната компонента на сончевото зрачење, 
θeff,ρ на рефлектираната, а β е аголот на наклон на ФВ модулите. Со нивна замена во 
(3.26), се добиваат коефициентите на апсорпција на дифузната IAMd и рефлектираната 
IAMρ компонента. Според тоа, вкупното апсорбирано сончево зрачење ќе биде: 

b b d d ρ ρ= + +G G IAM G IAM G IAM  (3.29) 

Загуби поради неусогласеност на струјно-напонските карактеристики 
При сериското или паралелното поврзување на ФВ ќелиите, како и при 

поврзувањето на ФВ модулите во ФВ генераторите, се јавуваат загуби на моќност поради 
неусогласеност, што се резултат на неидентичноста на струјно-напонските 
карактеристики. Промена на карактеристиките, т.е. намалување на ефикасноста на 
ќелиите, може да настане од надворешни влијанија, како што се: засенување од околните 
објекти, измет од птици, прашина, гребнатинки, механички оштетувања и сл.  

На сл. 3.7 е прикажано електрично коло што содржи две паралелно врзани ФВ 
ќелии со неидентични карактеристики и отпорник со отпор R. На истата слика се дадени 
струјно-напонските карактеристики на ќелиите, како и нивната резултантна 
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карактеристика. Начинот на функционирање на ќелиите зависи од вредноста на R. При 
вредности 0 < R < Rcp и двете ќелии генерираат моќност. Притоа, Rcp е критичната 
вредност на отпорот, при која ќелијата со помала ефикасност нема да биде ниту 
генератор, ниту потрошувач. Во тој случај, вредноста на Rcp се добива во точката кога 
напонот на ќелиите е еднаков со напонот на празен од на таа ќелија. Доколку R > Rcp, во 
оваа ќелија се јавува дисипација на моќност. Во краен случај, при отворено коло (R → ∞), 
во оваа ќелија се дисипира целата генерирана моќност од другата ќелија. 

Сличен, но многу поизразен, е ефектот при паралелно поврзување на повеќе ФВ 
ќелии или ФВ модули, кога една од ќелиите или модулите, има помала ефикасност. При 
R > Rcp во ваквата ќелија се генерира топлина, што доведува до зголемување на нејзината 
температура (т.н. „hot spot“ ефект). Температурата може да порасне и до 150 °C, при што 
доаѓа до деградирање и трајно оштетување на модулот. 
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Слика 3.7: Загуби поради неусогласеност при паралелна врска на два ФВ модула 

Доколку сериски се поврзат две ќелии со различни карактеристики и ако им се 
приклучи потрошувач со отпор R, начинот на функционирање на ќелијата со помала 
ефикасност ќе зависи од вредноста на отпорот. На сл. 3.8 е дадено електричното коло и се 
прикажани струјно-напонските карактеристики на двете ќелии, како и нивната 
резултантна карактеристика. При вредности R > Rcp и двете ќелии генерираат моќност. Во 
овој случај Rcp е најниската (критична) вредност на отпорот, при што во ќелијата со 
помала ефикасност нема да се генерира ниту да се троши енергија. Притоа струјата на 
ќелиите е еднаква со струјата на куса врска на таа ќелија. Доколку 0 < R < Rcp, во оваа 
ќелија се јавува дисипација на моќност. При куса врска (R = 0), во оваа ќелија се 
дисипира целата генерирана моќност од другата ќелија. 

Ако сериски се поврзат повеќе ФВ ќелии или ФВ модули, и ако една од ќелиите 
или еден од модулите има помала ефикасност, при 0 < R < Rcp врз ваквата ќелија (или 
модулот) се јавува „hot spot“ ефект, што доведува до нивно оштетување.  

Имајќи го ова предвид, не се препорачува сериски или паралелно да се поврзуваат 
ФВ модули од различен тип или производител. И при примена на ист тип модули, за да се 
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спречат наведените проблеми, во ФВ генераторите се поставуваат диоди. Во идеален 
случај, вакви диоди треба да се поставуваат во секоја паралелна гранка (како што е 
прикажано на сл. 3.9) и паралелно на секоја ќелија (т.н. bypass диода) (како што е 
прикажано на сл. 3.10). Но, во овие диоди се создаваат загуби на енергија, па нивното 
поставување треба да се ограничи само на критичните точки. Поради тоа, во модулите, се 
поставува по една bypass диода на секои 15 до 20 ќелии (сл. 3.11). 
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Слика 3.8: Загуби поради неусогласеност при сериска врска на два ФВ модула 
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Слика 3.9: Начин на поставување и намена на диоди во паралелни гранки 
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Слика 3.10: Начин на поставување и намена на bypass диоди 
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Слика 3.11: Поврзување на ќелии и bypass диоди во еден ФВ модул 

Вообичаено, за ФВ генератори со повеќе модули, се зема дека загубите поради 
неусогласеност изнесуваат неколку проценти од вкупната генерирана енергија [8]. 
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3.1.4. Проверка на 4-параметарскиот модел за каталошки податоци 

Валидноста на струјно-напонските карактеристики што се добиваат со 
изложениот 4-параметарски модел е проверена за струјно-напонските карактеристики на 
модулот TE 1200, што се дадени од производителот Total Energie.  

На дијаграмот на сл. 3.12, со знаците ■, ▲ и ●, се прикажани три струјно-
напонските карактеристики што се дадени од производителот. Трите карактеристики се 
однесуваат за различни интензитети на сончево зрачење и температури на ќелиите. На 
истиот дијаграм, со полни линии се прикажани струјно-напонските карактеристики, што 
се добиваат со 4-параметарскиот модел. За квантитативно определување на совпаѓањето 
на вредностите на каталошките податоци со карактеристиките од моделот се користи т.н. 
коефициент на определеност R2 [62]. За трите карактеристики вредноста на коефициентот 
е приближно 1, што значи дека има одлично совпаѓање меѓу вредностите дадени од 
производителот и вредностите добиени со моделот. 

Gh = 800 W/m2, Tc = 45 °C
R2 = 0,9957

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

5

6

7

8

   каталошки
                     модел

 

 

Gh = 1000 W/m2

Tc = 65 °C
R2 = 0,9918

Napon na FV modul TE 1200 [V]

С
тр
уј
а 
на

 Ф
В

 м
од
ул

 [A
]

Gh = 1000 W/m2

Tc = 25 °C
R2 = 0,9937

 

Слика 3.12: Струјно-напонски карактеристики на ФВ модул Total Energie TE 1200 

3.1.5. Проверка на 4-параметарскиот модел во реални услови 

Во продолжение е анализирано функционирањето на еден ФВ генератор во 
реални услови. Притоа, испитувањата се вршени за ФВ генераторот од Лабораторијата за 
соларна енергетика на ФЕИТ – Скопје (сл. 3.13). Овој ФВ генератор е составен од четири 
TE 1200 силициумски монокристални ФВ модули, секој со врвна моќност од по 120 Wp. 
Модулите се поврзани во две паралелни гранки (NPV,p = 2), секоја со по два модула врзани 
во серија (NPV,s

 = 2).  

Анализите се направени преку оценка на струјно-напонските карактеристики на 
генераторот. За таа цел се изведуваат мерења на струјата и напонот на генераторот, за  
различни вредности на потрошувачот. При изведување на мерењата се користи шемата 
дадена на сл. 3.14. Мерењата се изведуваат во краток временски период (неколку 
минути), при што при стабилни временски услови може да се смета дека вредностите на 
сончевото зрачење и температурите на воздухот и на ќелиите се константни. Со 
нанесување на вредностите за струјата и напонот на I–V дијаграм и со поврзување 
точките, се добиваат мерените струјно-напонски карактеристики на ФВ генераторот, за 
определена вредност на сончевото зрачење и температура на ќелиите.  
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Слика 3.13: Дел од компонентите од Лабораторијата за соларна енергетика на ФЕИТ 
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Слика 3.14: Шема на поврзување на компонентите и мерните уреди при мерење на 
струјно-напонската карактеристика на ФВ генератор 

При мерењата, за одбегнување на рефлексиите од околните објекти и почвата, 
како и потребата од дополнителни пресметки на компонентите на сончевото зрачење, 
модулите од ФВ генераторот се поставуваат во хоризонтална положба. На излезот на ФВ 
генераторот се приклучуваат електрични отпорници, чиј отпор може рачно да се менува 
(сл. 3.14). Имајќи ги предвид можните вредности на струјата од ФВ генераторот (од 0 до 
16 А), за да не дојде до прегревање или оштетување на отпорниците, а воедно да се 
добијат точки од целиот опсег на струјно-напонската карактеристика, при мерењето се 
користат три различни отпорници со лизгач (R1, R2 и R3 – сл. 3.13 и 3.14). Користените 
отпорници имаат максимални отпори R1,max = 5 Ω, R2,max = 10 Ω и R3,max = 150 Ω, и 
максимални дозволени струи I1,max = 25 A, I2,max = 4,5 A и I3,max = 1 A, соодветно. 
Глобалното сончево зрачење врз хоризонтална површина се мери со пиранометар LiCor 
SA-200, а температурата на воздухот со температурен сензор EMS32. Информациите за 
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вредноста на струјата на ФВ генераторот се добиваат на краевите од шантот, додека за 
напонот од напонски делител како што е прикажано на сликата. Мерните сигнали се 
носат во даталогер (UNIGLOG MiniCube VX12 од чешко производство). Мерените 
величини се меморираат на секои 10 секунди. Овој временски чекор овозможува доволно 
време за манипулација со отпорниците, а воедно за временски период од неколку минути, 
овозможува да се добијат доволен број точки за исцртување на струјно-напонската 
карактеристика на ФВ генераторот. Даталогерот преку сериски (RS232) интерфејс се 
поврзува со компјутер, при што директно може да се надгледува мерењето. 

Во почетокот на мерењата, во електричното коло е поврзан само отпорникот R1. 
(кабелот за поврзување е во позиција "1"). Имајќи предвид дека струјата на куса врска 
при STC на ФВ генераторот e 2 · 7,7 = 15,4 А < I1,max = 25 A, за овој отпорник не постои 
опасност од прегревање и при највисоките можни вредности на сончевото зрачење. Затоа, 
неговиот лизгач може да се постави и во позицијата со најниска вредност на отпорот. Со 
овој отпорник се вршат мерења за 6 до 7 положби на лизгачот. Кога ќе се постигне 
крајната положба на лизгачот и се изведе мерењето, кабелот се преспојува во позиција 
"2", со што во електричното коло се приклучува и отпорникот R2. Постапката за мерење 
се повторува како и во претходниот случај (само со R1). Истата постапка се повторува и 
по додавањето на отпорникот R3 (со преспојување на кабелот во позиција "3"). Исто така, 
се мерат и струјата на куса врска (позиција "0") и напонот на празен од (отворено коло) 
на ФВ генераторот. Пред отпочнување со мерењата, R2 и R3 се подесуваат на вредности 
кои не дозволуваат надминување на нивните максимални вредности на струјата. За нивно 
грубо определување, може да се користи каталошката вредност на напонот на ФВ 
модулот при празен од, зголемен за онолку пати колку што ФВ генераторот има модули 
врзани во серија. Така, почетниот отпор за вториот отпорник изнесува 
R2,0 = 2 · Voc,ref / I2,max – R1,max = 2 · 21 / 4,5 – 5 = 4,33 Ω и R3,0  = 2 · Voc,ref / I2,max – (R2,max –
 R3,max) = 26 Ω. Овие вредности се подесуваат со помош на омметар. 

Користејќи ги каталошките податоци на ФВ модулите (дадени на таб. 3.1) како 
влезни, се пресметани четирите параметри од моделот за струјно-напонската 
карактеристика на ФВ генераторот. Притоа, нивните вредности се: IL,ref,G = 11,75 A, 
I0,ref,G = 0,15 mA, Rs,G = 0,0302 Ω и γG = 118,53.  

Мерењата на струјно-напонската карактеристика се изведени при сончево 
зрачење Gh = 770 W/m2 и температура на воздухот Ta = 29 °C. Од овие податоци, од 
равенките (3.19) и (3.20), е пресметана температурата на ќелиите Tc = 49,5 °C. Користејќи 
ги овие податоци, се определени вредностите на теориската струјно-напонска 
карактеристика на ФВ генераторот, кои се прикажани со полна линија на сл. 3.15.  

 

TАБЕЛА 3.1 –  

Каталошки податоци за ФВ модул Total 
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Слика 3.15: Корекција на струјно-напонската 
карактеристика на реален ФВ генератор 

PPV,m = 120 Wp  
Imp,ref = 7,1 A  
Vmp,ref = 16,9 V  
Isc,ref = 7,7 A 
Voc,ref = 21 V 

µI,sc = 0,0006 A/°C 
µV,oc = –0,08 V/°C 
TNOCT = 45 °C 
da = 1,476 m 
db = 0,66 m 
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На истата слика, со точки се дадени мерените вредности на струјно-напонската 
карактеристика. Споредувајќи ги двете карактеристики, се гледа дека за било кој напон, 
мерените податоци за струјата се пониски отколку добиените вредности со 
4-параметаркиот модел. Исто така, се забележува дека и мерените вредности на струјата 
на куса врска и напонот на празен од имаат нешто пониски вредности од соодветните 
вредности добиени со моделот. Физички, тоа може да се објасни како зголемена 
апсорпција на упадното зрачењето во заштитниот стаклен слој на ФВ модулите (околу 
3 %). Исто така, со оглед на загубите поради неусогласеност, големиот број на контакти и 
сл., точката на максимална моќност при референтни услови, во реалниот систем, е 
поместена на Vmp,ref_corr = 16,6 V  и Imp,ref_corr = 6,6 A. За овие вредности серискиот отпор на 
ФВ генераторот е Rs,corr,G = 0,376 Ω, додека диодниот фактор е речиси непроменет 
(γcorr,G = 118,48) во однос на вредноста добиена со моделот. Ако овие адаптирани 
вредности се применат како влезни во 4-параметарскиот модел, се добива коригираната 
струјно-напонска карактеристика на реалниот ФВ генератор (прикажана со испрекината 
линија на сл. 3.15). Се гледа дека во овој случај отстапувањето меѓу мерените вредности 
и вредностите добиени со моделот е релативно мало, при што R2 = 0,9924.  

За проверка на применетиот коригиран модел, се измерени точките од струјно-
напонските карактеристики при четири различни работни услови (со различни 
интензитети на сончевото зрачење и температури на воздухот). На сл. 3.16 се прикажани 
мерените точки од струјно-напонските карактеристики, како и соодветните 
карактеристики добиени со коригираниот 4-параметарски модел. За сите случаи, покрај 
интензитетот на сончевото зрачење и температурата на воздухот, на сликата се дадени и 
пресметаните вредности на температурите на ќелиите. Се гледа дека постои добро 
совпаѓање (со вредности за R2 блиски до 1) меѓу мерените вредности и вредностите 
добиени со 4-параметарскиот модел, каде што како влезни се користат адаптираните 
податоци. 
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Слика 3.16: Струјно-напонски карактеристики на реален ФВ генератор 
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3.2. Акумулаторски батерии 

Поради регуларните и стохастичките промени на приземното сончево зрачење, кај 
ФВ системите се јавува потреба од акумулирање на електричната енергија. Кај ХФВ 
системите, и покрај постоењето на дизелагрегат, кој може контролирано да се вклучува и 
исклучува, со вградување акумулатор, може значително да се подобрат перформансите на 
системот и да се намали цената на електричната енергија [10]. 

Во автономните системи, најчесто се користат оловни-киселински (Lead-Acid) 
акумулаторски батерии (во продолжение од текстот – батерии или оловни батерии) [10]. 
Тие се уреди, во кои електричната енергија се претвора во хемиска (полнење), а потоа, 
хемиската енергија повторно се претвора во електрична (празнење). Оловните батерии се 
покажале како доверлив уред во бројни апликации [27]. Нивната технологија е долго 
време усовршувана, а цената по акумулиран киловат-час е пониска во однос на другите 
типови батерии (NiCd, NiMH, Li-ion и др.).  

3.2.1. Симулационен модел на оловните батерии 

При полнење и празнење, во батериите се случуваат меѓусебно условени хемиски, 
електрични и термички процеси. Математичките модели на батериите, што се користат 
при симулација на перформансите на ХФВ системите, треба да ги земат предвид сите 
овие процеси, водејќи сметка за нивната поврзаност. 

Основен модел за симулација на функционирањето на батериите, е Shepherd-
овиот модел [25]. Во него батеријата се претпоставува дека е електричен елемент 
составен од сериски поврзани електромоторна сила и отпорник (внатрешен отпор). Во 
литературата се среќаваат голем број модификации на овој модел, што се разликуваат 
според деталноста, употребливоста и точноста [22, 24, 26, 31]. Еден од подеталните, е 
моделот на Copetti and Chenlo [24, 22]. Во него се дава врска меѓу моменталните 
вредности на напонот, струјата и состојбата на наполнетост на батеријата. Во моделот се 
користат коефициенти што се специфични за секоја батерија, а се определуваат со 
лабораториски мерења и дополнителни пресметки. Авторите, исто така, предложиле и 
т.н. нормализиран модел на батеријата, во кој се користат универзални коефициенти, што 
се валидни за различните типови оловни батерии што се користат во ФВ системите. 
Нивната примена ја намалува точноста на добиените резултати, но и покрај тоа, таа е 
прифатлива за голем број апликации.  

Компјутерските симулации на перформансите на ХФВ системите се изведуваат во 
чекори, при што секој одговара на временски интервал со одредено времетраење [39]. 
Притоа, во рамките на секој чекор се претпоставува дека сите параметри на системот се 
стационарни (константни). За разлика од останатите компоненти на ХФВ системите, 
ваквите претпоставки кај батериите не можат директно да се применат. Така, при 
полнење со константна струја, во текот на времето постојано се зголемуваат состојбата на 
наполнетост (SOC – State of Charge) и напонот на краевите на батеријата, а при празнење 
– тие континуирано се намалуваат. Како дополнение на ова, фактот што зависностите 
меѓу струјата, напонот и SOC се нелинеарни, не дозволуваат користење на просечни 
вредности, туку за таа цел треба да се користат т.н. квазистационарни (quasisteady) 
модели.  

Во најпознатите софтверски пакети за симулација на ХФВ системите [11, 10], се 
користи т.н. "кинетички модел на батеријата" (KiBaM) [26]. Тоа е квазистационарен 
модел, чии параметри се определуваат од каталошките податоци за батериите. Овој 
модел не го зема предвид влијанието на температурата врз карактеристиките на 
батеријата и претпоставува константна вредност на внатрешниот отпор. 
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Во [19] е предложен квазистационарен модел на батерија, добиен со модифи-
кација на математичките изрази на динамичкиот модел на батеријата [24, 22]. Со тоа, од 
една страна е искористена универзалноста на коефициентите, а од друга е добиен модел 
што го зема предвид влијанието на температурата врз карактеристиките на батеријата.  

Еквивалентната шема на батеријата што 
се користи во овој модел е дадена на сл. 3.17. По 
дефиниција, при полнење насоката на струјата е 
позитивна (I > 0), а при празнење негативна 
(I < 0).  

Во оваа теза, на овој модел се направени 
одредени допрецизирања што се изложени во 
продолжение. Вредностите на коефициентите 
што се користат во моделот се дадени на таб. 5.1. 

TАБЕЛА 3.2 – Коефициенти на нормализираниот модел на оловна батерија [22] 

Капацитет Режим на 
полнење Режим на преполнување Режим на 

празнење 
CT =1,67 
αC = 0,005 °C–1 
Аcap = 0,67 
Bcap = 0,9 
 

Vboc = 2,0 V 
Kboc = 0,16 V 
P1c = 6 VAh 
P2c = 0,6 
P3c = 0,48 Vh 
P4c = 1,2 
P5c = 0,036 Vh 
αrc = 0,025 °C–1 

g0 = 1,6 10–6 
g1 = 81,2 10–3 V 
g2 = 6000 °C 
Agas = 2,24 V 
Bgas = 1,97 Vh 
αgas = 0,002 °C–1 
 

Afc = 2,45 V 
Bfc = 2,011 Vh 
αfc = 0,002 °C–1 
Aτsc = 17,3 h 
Bτsc = 852,0 h 
Cτsc = 1,67 

Vbodc = 2,085 V 
Kbodc = 0,12 V 
P1dc = 4 VAh 
P2dc = 1,3 
P3dc = 0,27 Vh 
P4dc = 1,5 
P5dc = 0,02 Vh 
αrdc = 0,007 °C–1 

Основни параметри на батеријата 
Капацитетот на една батеријата е променлив и зависи од моменталната вредност 

на струјата. Со оглед на тоа, за батериите, се даваат повеќе вредности за капацитетот (C20, 
C10, C5,...), за различни вредности на струјата (I20, I10, I5,...), и тие се однесуваат за 
различни времетраења (20 часа, 10 часа, 5 часа,...) на целосно испразнување на полна 
батерија. Значи, под терминот „10-часовен капацитет на батеријата“ (C10) се подразбира 
капацитетот (изразен во ампер-часови) при кој, со константна струја (I10), полна батерија 
целосно се испразнува за 10 часа. Притоа, I10 = C10 / 10 h. Капацитетот зависи и од 
внатрешна температура на батеријата. Според [24, 21], тој се пресметува од изразот: 

( )
( )

cap

, 10
C

cap 10

1
1

T coef
B

C C
C T

A I I
α= + ∆

+
, (3.30) 

каде што CT,coef, Acap, Bcap и αC се коефициенти, ∆Tbat = Tbat – Tbat,ref (Tbat – температура на 
батеријата [°C], Tbat,ref = 25 °C – референтна температура). Во равенката (3.30), струјата е 
во апсолутната вредност │I│, бидејќи при празнење по дефиниција I < 0. 

Од равенката (3.30) следува дека капацитетот има најголема вредност при I ≈ 0. 
Исто така, се гледа дека тој расте при пораст на температурата. Во практиката, 
температурата на батеријата се контролира и се ограничува на 40 °C до 45 °C. Според тоа, 
нејзиниот максимален капацитет изнесува: 

( ),max , 10 C1 20T T coefC C C α= + , (3.31) 

При полнење со константана струја, за период со времетраење ∆t, полнежот на 
батеријата се зголемува за ∆Qc. Притоа, ако полнежот во почетокот е Q0, а ηc е 
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Слика 3.17: Еквивалентна електрична 
шема на акумулаторска батерија 
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ефикасноста на задржување на полнежот (рав. (3.34)), полнежот на крајот од периодот ќе 
биде Q = Q0 + ∆Qc = Q0 + ηc I ∆t. При празнење, полнежот од батеријата се намалува за 
∆Qdc, па на крајот ќе биде Q = Q0 – ∆Qdc = Q0 – │I│∆t. Притоа треба да се има предвид, 
дека при празнење не се јавува загуба на полнеж, т.е. ефикасноста е ηc ≈ 1.  

Односот меѓу акумулираниот полнеж и максималниот капацитет на батеријата се 
нарекува ниво на енергија (level of energy – LOE) [22]. Во квазистационарни услови 
(полнење или празнење со константна струја) тоа се пресметува според: 

0 c 0 c c
0

,max ,max ,max ,maxT T T T

Q I t Q I t I tLOE LOE
C C C C

η η η+ ∆ ∆ ∆
= = + = + , (3.32) 

каде што LOE0 е нивото на енергија на почетокот на периодот. 

Еден од параметрите при определувањето на работните карактеристики на 
батериите, е состојбата на наполнетост SOC. Во секој симулационен чекор SOC се 
пресметува според изразот: 

c
0

I tSOC SOC
C

η ∆
= + . (3.33) 

каде што SOC0 е состојбата на наполнетост на батеријата на почетокот на периодот. 
Вредностите на SOC се движат меѓу 0 и 1. При целосно полна батерија SOC = 1. 

Ефикасноста на задржување на полнежот во батеријата (Кулонова ефикаснот) се 
пресметува според [22]: 

( )cmt

cmt 10
1

1 e
a I SOC

I b I
cη

− −
−= − . (3.34) 

каде што acmt и bcmt се коефициенти. 

Максимални вредности на струите на полнење и на празнење 
Во симулациите на перформансите на ХФВ системите, врз основа на 

максималните вредности на струите на полнење и празнење на батеријата се определува 
режимот на работа во секој чекор. Максималната вредност на струјата (по апсолутна 
вредност), што во временскиот интервал ∆t може да се извлече од батеријата │Idc,max│, 
зависи од состојбата на наполнетост во почетокот на интервалот SOC0 и од минималната 
дозволена вредност на состојбата на наполнетост на батеријата SOCmin, т.е:  

dc,max
0 min

I t
SOC SOC

C
∆

− = , (3.35) 

од каде следува: 
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. (3.36) 

Максималната струја, со која во временскиот интервал ∆t може да се полни 
батеријата Ic,max, зависи од состојбата на наполнетост во почетокот на интервалот SOC0. 
Бидејќи максималната вредност на состојбата на наполнетост е SOCmax = 1, следува:  

c,max
0 1

I t
SOC

C
∆

+ = , (3.37) 

од каде следува: 
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( )

( ) cap

, 10 C0 0
c,max

cap c max 10

11 1

1

T coef
B

C C TSOC SOCI C
t t A I I

α+ ∆− −
= =

∆ ∆ +
. (3.38) 

Освен за некои вредности на Bcap, равенките (3.36) и (3.38) немаат експлицитно 
решение за Idc,max и Ic,max, па за нивно определување се користат нумерички методи.  

За илустрација на изразите (3.36) и (3.38) е земен пример на батерија со 
номинален капацитет C10 = 60,5 Ah. На сл. 3.18 се дадени промените на Idc,max и Ic,max во 
зависност од SOC0, во случај кога ∆t = 1 час. На првиот дијаграм, параметар е 
минималната дозволена состојба на наполнетост на батеријата, а на вториот – 
внатрешната температура на батеријата.  
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Слика 3.18: Максимални вредности на струите на полнење и на празнење на батерија 

Напон на батеријата 
Обично, оловните батерии се составени од повеќе електрохемиски елементи – 

ќелии, кои меѓу себе се сериски или паралелно поврзани. Напонот на краевите на една 
ќелија е околу 2 V. За добивање на повисок напон, ќелиите се врзуваат во серија. Така, 
најчесто на пазарот се нудат батерии што имаат по 6 ќелии врзани во серија, со што се 
добива напон од 12 V. Но, овие вредности не се константни, туку се менуваат со промена 
на режимот на работа, состојбата на наполнетост, итн. Во продолжение се дадени 
равенките за пресметка на напонот, кои се однесуваат за една ќелија. 

При полнење или празнење на батериите со константна струја, континуирано се 
зголемуваат или се намалуваат вредностите на SOC и напонот на краевите на батеријата 
V. Но, во квазистационарните модели, во рамките на еден временски интервал ∆t, сите 
параметри, мора да имаат константна вредност. За таа цел се воведува т.н. 
„квазистационарна вредност на напонот“ Vqs. Оваа вредност се определува ако се 
претпостави дека енергијата ∆W што ја прима или оддава батеријата, при динамички и 
при квазистационарни услови е еднаква [19], т.е.: 

qs
0 0

t t
W VIdt I Vdt IV t

∆ ∆

∆ = = = ∆∫ ∫ . (3.39) 
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За пресметка на напонот Vqs во [22, 24] се користат коефициентите од т.н. 
нормализиран модел на батеријата (дадени на таб. 5.1).  

Со рав. (3.40) се пресметува напонот на батеријата при празнење со константна 
струја [22]. Индексот "dc" означува процес на празнење (discharging), притоа: 

( )
( )

( )
2dc 4dc

1dc 3dc
dc bodc bodc 5dc rdc

10

11 1
1 P P

P P
V V K SOC P T I

C SOCI
α

     = − − + + + − ∆    + −   

dc

14444244443
14444444444244444444443E

R I

, 
(3.40)

каде што Vbodc, Kbodc, P1dc, P2dc, P3dc, P4dc, P5dc и αrdc се коефициенти. 

Изразот за квазистационарната вредност на напонот Vdc,qs, при празнење на 
батеријата со константна струја I, во даден временски интервал ∆t, се добива со замена на 
V од рав. (3.39) со Vdc. Со интегрирање и средување на (3.39), се добива:  

( )
( )

( )
( )

2dc

4dc
4dc

1dc
dc,qs bodc bodc 0 5dc rdc

10

1
13dc rdc

00
4dc 10

1 1
2 1

1
.

1

P

P
P

PW I t IV V K SOC P T
I t C C I

P T C I tSOC SOC
t P C C

α

α −
−

 ∆ ∆   = = − − − + + − ∆ + ∆    + − 
 − ∆ ∆ + − +  ∆ −    

 (3.41)

На сл. 3.19, со точкеста линија е прикажана динамичката промена на напонот на 
батерија во текот на времето, при празнење со константна струја, на батерија со 
C10 = 60,5 Ah. Со полна линија, се прикажани квазистационарните вредности на напонот 
за временски интервали со траење од ∆t = 1 час. На првиот дијаграм е дадена промената 
на напонот за различни струи на празнење I5 = 9,89 A, I10 = 6,05 A и I20 = 3,57 A 
(пресметани со рав. (3.30)), а на вториот е прикажано влијанието на температурата врз 
напонот на една ќелија на батерија (за температури 5 °C, 25 °C и 45 °C).  
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Слика 3.19: Напон на батерија при празнење со константна струја  

Со равенката (3.42) се пресметува напонот на краевите од батеријата при полнење 
[24]. Ознаката "c" во индексите на коефициентите укажува дека се работи за процес на 
полнење (charging). 
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( )
( )

( )
2c 4c

1c 3c
c boc boc 5c rc

10

1 1
1 1P P

P P
V V K SOC P T I

C I SOC
α

    = + + + + − ∆  + −   

c

144424443
14444444444244444444443E

R I

, 
(3.42) 

каде што Vboc, Kboc, P1c, P2c, P3c, P4c, P5c и αrc се коефициенти. 

Со замена за SOC со изразот од равенката (3.33) и замена за напонот на батеријата 
V од рав. (3.39) со Vc, а потоа со интегрирање и средување, се добива изразот за 
пресметување квазистационарната вредност на напонот на батеријата при полнење: 

( )

( )
( ) ( )

2c

4c
4c

c 1c
c,qs boc boc 0 5c rc

10
1

13c rc c
0 0

c 10 4c

1
2 1

1
1 1 .

1

P

P
P

I t PW IV V K SOC P T
I t C C I

P T C I t
SOC SOC

C t P C

η
α

α η
η

−
−

∆∆    = = + + + + − ∆ +   ∆ +   

 − ∆ ∆ + − − − −  ∆ −    

 (3.43)

При повисок напон доаѓа до преполнување на батеријата. (overcharge - индекс 
„oc“). Според [24], ако напонот Vc се зголеми над одредена гранична вредност Vg, 
батеријата почнува да гасира, при што:  

( ) ( )g gas gas 10 gasln 1 1 α = + + − ∆ V A B I C T . (3.44) 

Максималната вредност на напонот при која сеуште батеријата се полни е Vec [24]. 
Ако напонот е поголем од Vec, целата енергија што влегува во батеријата се претвора во 
топлина. Притоа:  

( ) ( )ec ec ec 10 ecln 1 1 α = + + − ∆ V A B I C T , (3.45) 

каде што Agas, Bgas, αgas, Aec, Bec и αec се коефициенти (таб. 5.1). 

Напонот, при режим на преполнување, се пресметува според [24]: 

,max g 0 ,max c g

oc g ec g g g( )[1 e ] ( )[1 e ]
T V T VLOE C SOC C LOE C It SOC C

I I
ecV V V V V V V

η

τ τ

− + −
− −

= + − − = + − − , (3.46)

каде што 
( ) sc

sc

sc 101 τ

τ

τ

τ =
+ C

A

B I C
 е временска 

константа на процесот на гасирање, а Aτsc, 
Bτsc и Cτsc се коефициенти. Состојбата на 
наполнетост, кога батеријата започнува со 
процес на гасирање SOCVg, се пресметува 
од израз добиен со изедначување на 
десните страни на равенките (3.42) и (3.44). 
На сл. 3.20 е илустрирана зависноста на 
SOCVg во однос на струјата на полнење за 
батерија со C10 = 60,5 Ah, за различни 
температури Tbat. На сликата се гледа дека 
при пониски температури, поради 
пониската вредност на капацитетот на 
батеријата, процесот на гасирање почнува 
при пониски вредности на SOC.  

0 5 10 15 20 25 30
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

45 °C

25 °C

Tbat = 55 °C

SOCgas

-5 °C

5 °C
15 °C

35 °C

I [A]

Слика 3.20: SOC на батеријата при 
отпочнување на процесот на гасирање 

Квазистационарната вредност на напонот при преполнување Voc,qs, се добива со 
замена на равенката (3.46) во (3.39). После интегрирањето имаме: 
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( )
0 ,max c gc

oc,qs g ec g
c

1 (1 e )e
T VLOE C I t SOC Ct

IWV V V V
I t t

ηη
τ ττ

η

+ ∆ −∆
− − ∆  = = + − + −

 ∆ ∆
 

. (3.47) 

На сл. 3.21 со точки е дадена динамичката промена на напонот на батерија со 
капацитет C10 = 60,5 Ah, при полнење со константна струја. Со полна линија, се дадени и 
квазистационарните вредности на напонот за временски интервали ∆t = 1 час, што се 
означени со вертикални линии. На првата слика е прикажана промената на напонот за три 
различни струи на полнење, на втората – влијанието на температурата.  
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Слика 3.21: Напон на батерија при полнење со константна струја  

Генерирање топлина при експлоатација на батериите 
При полнење и празнење на батеријата, се случуваат електрохемиски процеси, 

при кои дел од енергијата се претвора во топлина. Во моделите, во кои батеријата се 
претставува со сериска комбинација од електромоторна сила и внатрешен електричен 
отпор (сл. 3.17), топлинските загуби во батеријата се претставуваат како Џулови загуби 
во електричниот отпор. Според тоа, во секој момент, загубата на моќност при празнење 
ќе биде ∆Pbat,dc = RdcI2, а при полнење ∆Pbat,c = RcI2. Притоа, отпорот на батеријата при 
празнење Rdc, имајќи ја предвид рав. (3.41) ќе биде: 

( )
( )

( )
( )

2dc

4dc
4dc

1dc
dc 5dc rdc

10

1
13dc rdc

00
4dc 10

1 1
1

11 ,
1

P

P
P

PR P T
C I

P T C I tSOC SOC
I t P C C

α

α −
−

 
 = + − ∆ +
 + − 

 − ∆ ∆ + − +  ∆ −    

 (3.48) 

додека вредноста на отпорот при полнење Rc, имајќи на предвид рав. (3.43) ќе биде:  

( )

( )
( ) ( )

2c

4c
4c

1c
c 5c rc

10
1

13c rc c
0 0

c 10 4c

1 1
1

11 1 1 .
1

P

P
P

PR P T
C I

P T C I t
SOC SOC

I C t P C

α

α η
η

−
−

 = + − ∆ + + 

 − ∆ ∆ + − − − −  ∆ −    

 (3.49) 

Во случај на преполнување, се јавуваат два вида загуби на моќност: загуби при 
гасирање и Џулови загуби во внатрешниот отпор на батеријата, т.е.: 
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( ) 2 2c
bat,oc oc,qs qs c oc boc boc 0 c2

I tP V E I R I V V K SOC I R I
C

η ∆ ∆ = − + = − − + +  
  

. (3.50)

Топлината што се генерира во текот на еден временски интервал во батеријата 
∆Wbat се пресметува според: 

bat batW P t∆ = ∆ ∆ , (3.51) 

каде што ∆Pbat претставува загубата на моќност (∆Pdc, ∆Pc или ∆Poc) во интервал ∆t. 

3.2.2. Термички модел на батерија 

И покрај тоа што карактеристиките на батериите зависат од нивната внатрешна 
температура, во голем број на софтверски алатки за симулација на перформансите на ФВ 
и ХФВ системите, нејзиното влијание не се зема предвид. Притоа, често, се 
претпоставува дека температурата на батеријата е константна, обично еднаква со 
номиналната (20 °C или 25 °C), или еднаква со просечната месечна температура на 
воздухот [26]. Ваквиот пристап доведува до отстапување на перформансите на 
симулираните со реалните системи. Имајќи го тоа предвид, во оваа теза е применет модел 
за пресметување на температурата на батеријата [38].  

Врз температурата на батериите влијае и начинот на нивното чување. Заради 
заштита од смрзнување, влага и други атмосферски влијанија, батериите се сместуваат во 
куќишта или во затворени простории. Ѕидовите на куќиштата обично се направени од 
алуминиум, при што за намалување на влијанието на ниските температури, од 
внатрешната страна се обложени со термоизолационен материјал.  

Температурата на батеријата зависи и од генерираната топлина што се ослободува 
при нејзината работа. Но, исто така, врз температурата на батериите влијае температурата 
на околниот амбиент (воздухот), како и претходно акумулираната топлина во нејзината 
внатрешност. Овие три фактори се основа на термичкиот модел на батеријата што е 
применет во оваа теза. Заради упростување, во моделот е претпоставено следното:  

• температурата во внатрешностa во куќиштето Ti е еднаква со температурата на 
батеријата Tbat, т.е. Ti = Tbat, 

• температурата на надворешноста од куќиштето е еднаква со температурата на 
околината Ta, 

• пренесувањето на топлината меѓу надворешноста и внатрешноста на куќиштето 
се одвива само со кондукција, 

• топлинскиот капацитет на воздухот во однос на други компоненти е занемарлив. 

Збирот од топлината што се пренесува преку ѕидовите на куќиштето Qenc и 
генерираната топлина ∆Wbat е еднаков на акумулираната топлина во батеријата, т.е.: 

( )enc bat p,bat bat i i,0Q W c m T T+ ∆ = − , (3.52) 

каде што cp,bat е специфичниот топлински капацитет, mbat е масата на батеријата. Со 
диференцирање на горната равенка во однос на времето t и со преуредување се добива: 

enc i
p,bat bat bat

dQ dTc m P
dt dt

= − ∆ , (3.53) 

каде што ∆Pbat e загубата на моќност во вид на топлина. Притоа, при празнење 
∆Pbat = ∆Pdc, при полнење ∆Pbat = ∆Pc и при преполнување ∆Pbat = ∆Poc.  

Од Фуриеовиот закон за пренесување на топлина преку ѕид, следува:  
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( )enc enc enc
i a

enc

dQ k A T T
dt L

= − − , (3.54) 

каде што kenc е коефициентот на термичка кондуктивност на ѕидот на батериското 
куќиште, додека Аenc и Lenc се неговата површина и дебелина. Со изедначување на горните 
равенки се добива следната диференцијална равенка: 

p,bat bat enc enci
i bat a

enc enc enc enc

c m L LdTT P T
k A dt k A

= − + ∆ + , (3.55) 

чие решение (со почетен услов за t = 0  => Т = Тi,0) го има следниот облик: 

enc enc
bat i i,0 a bat a bat

enc enc enc enc

tL LT T T T P e T P
k A k A

τ
− 

= = − − ∆ + + ∆ 
 

, (3.56) 

каде што p,bat bat enc

enc enc

c m L
k A

τ =  е временска константа. 

Вообичаено, батериските куќишта се изведуваат во облик на квадар, при што 
нивната површина се пресметува со следниот апроксимативен израз: 

( ) ( ) 2
enc enc enc enc enc enc enc enc enc enc enc enc2 2,16 1,2A a b b c a c L a b c L= + + + + + + , (3.57) 

каде што aenc, benc и cenc се внатрешните ширина, должина и висина на куќиштето. 

3.2.3. Работен век на батериите 

При планирањето на динамиката на одржување и замена на компонентите, како и 
при економската анализа на ХФВ системите, од големо значење е процената на работниот 
век на батериите, како и периодот на нивна замена.  

Стареењето на батериите се должи на деградирањето на електродите, 
сулфатизацијата и стратификацијата на електролитот и друго. Овие појави се причина за 
губење на активниот материјал, намалување на капацитетот и создавање на внатрешни 
куси врски во батеријата. Поради тоа, по одреден период на користење, препорачливо е 
да се заменат со нови.  

Во литературата може да се сретнат повеќе модели за определување на периодот 
на замена на батериите, т.е. пресметка на нивниот работен век, кои се разликуваат според 
нивната комплексност и пристап [10, 11, 20, 63, 64]. Моделот применет во оваа теза, е 
релативно едноставен и применет во голем број случаи. Тој поаѓа од следните 
претпоставки [64]: 

1. Ограничен е вкупниот полнеж, (изразен во Ah), што во текот на работниот век, 
при полнење/празнење, поминува низ батеријата,.  

2. Длабочината до која се празни батеријата влијае врз вкупниот полнеж што 
поминува во текот на целиот работен век низ батеријата. Тој се намалува со 
зголемување на длабочината на испразнетост на батеријата. 

3. Вкупниот полнеж што поминува во текот на работниот век на батеријата, зависи 
од струјата на празнење и се намалува со нејзино зголемување.  

Според [64], процесот на полнење, незначително влијае врз намалувањето на 
работниот век на батеријата. Поради тоа, ова влијание, во презентираниот модел е 
занемарено, па се претпоставува дека само процесот на празнење влијае врз работниот 
век на батеријата.  
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Полнежот што во одреден временски период поминува низ батеријата е 
d = ∆Q = I ∆t. Тој се пресметува само кога батеријата се празни. При полнење на 
батеријата или кога таа е исклучена d = 0. За определување на работниот век на 
батеријата се користи т.н. ефективен полнеж deff, кој се добива со корекција на d, земајќи 
ги предвид втората и третата претпоставка. Кога вкупната сума од ефективни полнежи 
(пресметани за подолг период) што поминала низ батеријата се изедначи со вкупниот 
номинален полнеж, што може да помине низ батеријата во текот на целиот работен век 
(rated charge life), тогаш во ХФВ системот треба да се променат батериите. Вкупниот 
номинален полнеж се дефинира како: 

R R R 10CtF DOD CΓ = , (3.58) 

каде што DODR е номиналната дозволена длабочината на испразнетост, CtFR е бројот на 
циклуси при длабочина на испразнетост DODR, а C10 е 10-часовниот капацитет на 
батеријата.  

Производителите, графички или табеларно, даваат неколку точки за вкупниот 
број циклуси во текот работниот век CtF (cycles to failure) во зависност од максималната 
длабочина на испразнетост на батеријата DOD. Притоа DOD = 1 – SOC = 1 – Q/C10. Во 
моделот, оваа зависност се апроксимира со аналитички израз од обликот: 

0 1u 1

2 e R

DODu
DOD

R

DODCtF u
DOD

 
− 

  
=  

 
, (3.59) 

каде што u0, u1 и u2 се коефициенти што се определуваат од дадените податоци од 
производителот. На сл. 3.22 со точки се прикажани вкупниот број на циклуси во однос на 
длабочината на испразнетост за „типична“ оловна батерија [13, 72]. На истата слика 
графични е дадена споменатата аналитичка зависност, со вредностите за коефициентите 
што најдобро соодветствуваат на вредностите за „типичната“ батерија, при DODR = 1. 
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Слика 3.22: Вкупен број на циклуси во текот на работниот век на батеријата  

Ефективниот полнеж, што во одреден период е извлечен од батеријата, при 
земање предвид на длабочината на испразнетост deff,1, може да се добие со воведување на 
следните замени: CtFR = u2 и deff,1 / d = CtFR / CtF. Притоа горната равенка ќе го добие 
следниот облик: 
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. (3.60) 

Модифицираниот ефективен полнеж, што во одреден чекор е извлечен од 
батеријата, во однос на интензитетот на струјата на празнење, се определува според: 

10
eff,2

Cd d
C

= . (3.61) 

Ефективниот полнеж, што е резултат на длабочината на испразнетост и 
интензитетот на струјата, се определува како производ од deff,1 и deff,2, т.е.: 
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. (3.62) 

Намалувањето на работниот век на батеријата се определува преку сумирање на 
ефективните полнежи во сите временски чекори. Така во тек на една година, доколку 
временскиот чекор е еден час, ќе биде: 

8760

eff
1

use
R R 10

i
d

Age
CtF DOD C

=∆ =
∑

. 
(3.63) 

Покрај ова, важно е да се спомене дека, батеријата својот работен век го „троши“ 
независно дали е во функција. Со зголемување на температурата за секои 8 – 10 °C над 
20 °C, работниот век двојно се намалува. Делот од работниот век, што се „троши“ во тек 
на еден час, кога батеријата не се полни или празни се проценува на [20]: 
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∆  =  ∆
  
 

, (3.64) 

каде што m = –0,03 1/°C за електроди со висок процент на антимон, m = –0,038 1/°C за 
електроди со низок процент или без антимон, βfloat е коефициент што се пресметува од 
пропишаниот работен век на батеријата (од 8 до 16 години), додека Tbat е температурата 
на батеријата во [°C]. 

Според изложеното, делот од вкупниот работен век на батеријата, што се 
намалува во тек на една година изнесува: 

use floatAge Age Age∆ = ∆ + ∆ . (3.65) 

Доколку, на пример, во тек на една година ∆Age = 0,2, тогаш, при ист начин на 
користење, батериите треба да се менуваат на секои 1 / ∆Age = 5 години. 
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3.3. Дизелагрегат 

Електрични агрегати се уреди кои енергијата што се добива при согорување на 
гориво (дизел, бензин, итн.) ја претвораат во електрична енергија. Основни составни 
компоненти на агрегатите се мотор со внатрешно согорување и електричен генератор. 
Поради помалата потрошувачка на гориво, подолгиот работен век и др., најчесто се 
користат агрегатите со дизел погонско гориво – дизелагрегати.  

Дизелагрегатите во хибридните системи овозможуваат непрекинато снабдување 
на потрошувачите, при што, значајно може да се намали инсталираниот капацитет на 
обновливите извори и на акумулаторските батерии, со што се намалува цената на 
системот во целина. Но, функционирањето на дизелагрегатите бара постојан дотур на 
гориво, има високи трошоци за одржување, создава непријатна бучава и чад итн.  

Дизелагрегатите се произведуваат со номинални моќности од неколку стотини 
вати до повеќе мегавати. Агрегатите со моќност до неколку десетици киловати се лесни 
за транспорт и имаат прифатлива цена, па поради тоа многу често се користат за 
автономно снабдување на оддалечени потрошувачи од електродистрибутивната мрежа 
или за потрошувачи што немаат пристап до неа [65]. Исто така, дизелагрегатите се 
применуваат кај потрошувачи што мораат континуирано да работат (болници, 
телефонски централи, уреди за сигнализација, одредени производствени процеси и др.), 
како резервен извор, при што се вклучуваат во периоди кога има прекин на напојувањето 
од електродистрибутивната мрежа.  

Покрај целосно автономниот начин на работа, агрегатите кај хибридните системи, 
можат да работат паралелно (синхронизирано) со други агрегати или со други генератори 
(ФВ генератор, акумулаторска батерија, ветрогенератор, итн.) [13, 15, 72]. На таков 
начин, со компоненти што одделно имаат помала инсталирана моќност, а со тоа и 
пониска цена, се обезбедува напојување со електрична енергија на врвните оптоварувања.  

Главно агрегатите се наменети за снабдување на наизменични потрошувачи 
(220 V, 50 Hz). Во поновите изведби, во агрегатите се интегрира исправувач, што 
овозможува и снабдување на еднонасочни потрошувачи или полнење батерии. 

При функционирање на хибридните системи се врши контролирано вклучување и 
исклучување на агрегатите. Поради тоа, агрегатот треба да има можност за пуштање во 
работа со т.н. „електричен старт“. За таа цел во агрегатот се вградува стартерски мотор и 
акумулаторска батерија (за негово напојување). Притоа агрегатот има можност за 
вклучување со команда што би ја дал некој контролен уред.  

3.3.1. Потрошувачка на гориво на дизелагрегат 

Со моделот на дизелагрегатот, применет во оваа теза, се определува 
потрошувачката на гориво во зависност од генерираната електричната енергија за 
одреден временски период [13, 15]. При претпоставка дека е константна моќноста во 
даден временски период ∆t, потрошеното количеството дизел гориво F, изразено во 
литри, изнесува: 

( )0 i DA= + ∆F F F P t , (3.66) 

каде што PDA е активната електрична моќност на дизелагрегатот, F0 е потрошувачката на 
гориво во празен од, Fi е коефициент на зголемување на потрошувачката при 
зголемување на моќноста на агрегатот.  
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Потрошувачка во празен од е пропорционална со номиналната моќност на 
дизелагрегатот PDA,nom, при што за типичен дизелагрегат F0 = 0,0845 PDA,nom [l/h] (PDA,nom 
се изразува во [kW]). Коефициентот на зголемување на потрошувачката е константен, со 
типична вредност Fi = 0,246 [l/kWh] [13, 15]. Според тоа, специфичната потрошувачка на 
гориво Fsp, изразена во [l/kWh] е: 

( ) DA,nom0 i DA
sp

DA DA DA
0,08415 0,246

PF F P tFF
P t P t P

+ ∆
= = = +

∆ ∆
, (3.67) 

На сл. 3.23 е прикажана типичната зависност на специфичната потрошувачката на 
дизел гориво во однос на електричната моќност на дизелагрегатот. Од дијаграмот се 
забележува дека со зголемување на моќноста, специфичната потрошувачка се намалува. 
При номинална моќност (PDA = PDA,nom), типичната потрошувачка на дизел гориво 
изнесува 0,33 l/kWh. 
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Слика 3.23: Типична потрошувачка на гориво на дизелагрегат 

Дизелагрегатите може да снабдуваат потрошувачи за чие функционирање е 
потребна реактивна моќност. При фактор на моќност на потрошувачите cos ϕ < 1, 
ефикасноста на електричните генератори се намалува [66]. Но, бидејќи загубите енергија 
во генераторот се мали [67], влијанието на реактивната електрична моќност, врз вкупната 
ефикасност на дизелагрегатот, може да се занемари, па единствена меродавна за 
потрошувачката на горивото е активната електрична моќност на дизелагрегатот. 

3.3.2. Ограничувања при работата и одржување на дизелагрегатите 

За да се обезбеди долготрајна и правилна работа на дизелагрегатот, треба да се 
избегнуваат одредени режими на работа. За таа цел, обично се воведуваат следните 
ограничувања [10, 11]: 

Максимална моќност на дизелагрегатот – SDA,max. Тоа е максималната 
прифатлива моќност со која што агрегатот може да биде оптоварен. Оваа моќност не се 
однесува на краткотрајни преоптоварувања (на пр. при впуштање на електричен мотор во 
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работа), туку на подолготраен режим на непрекината работа. Обично се зема дека оваа 
вредност е еднаква со номиналната моќност на дизелагрегатот.  

Минимална моќност на дизелагрегатот – SDA,min. Функционирањето на 
дизелагрегатите при мали оптоварувања е неповолно поради зголемената специфична 
потрошувачка на гориво, но и заради зголемената амортизација. За таа цел се пропишува 
минималната вредност на моќноста, под која не треба да се дозволи да работи 
дизелагрегатот.  

Минимално времетраење на вклученост и исклученост – hDAmin,ON и hDAmin,OFF. 
Овие ограничувања се дефинираат за избегнување на краткотрајните вклучувања или 
исклучувања, што доведува до зголемена потрошувачка и амортизација на агрегатот. Во 
услови на квазистационарна симулација со чекор од еден час, овие ограничувања не 
играат никаква улога, бидејќи еден час работа или мирување, се далеку поголеми отколку 
минималните вредности на овие ограничувања. 

Максимално времетраење на непрекината работа – hDAmax. При долготрајна 
работа на дизелагрегатот може да дојде до негово прегревање, поради што се јавува 
потреба за почести сервиси и ремонти. За постигнување на подолг на работен век, е 
препорачливо по неколкучасовна работа, моторот да се исклучи.  

За правилна работа на дизелагрегатите е потребно да се вршат редовни и 
генерални сервиси. Редовните сервиси се од помал обем и притоа се врши замена само на 
одредени потрошни материјали (филтри, масло за подмачкување итн.), се врши 
инспекција на работата на дизелагрегатот и се прават одредени подесувања. Редовните 
сервиси се прават после исполнување на определен број на работни часови, чија вредност 
зависи од начинот на експлоатација на дизелагрегатот. Доколку се почитуваат 
препораките од производителите во однос на функционирањето, искуството покажува 
дека редовните сервиси треба да се прават после секои 200 часа работа на дизелагрегатот 
[3, 16]. Генералните сервиси (ремонти) се сервиси од поголем обем и притоа се врши 
замена или репарирање на поголем број на компоненти на дизелагрегатот (вентили, 
филтри, лагери, лежишта и сл.). Искуството покажало дека ремонт се препорачува по 
5000–10000 часа работа на дизелагрегатот. После таков сервис, дизелагрегатот обично се 
очекува да работи уште толку часови, а потоа треба да се замени со нов. 

3.4. Инвертор 

Инверторите се уреди наменети за конверзија на електричната енергија со 
еднонасочен напон и струја, во електрична енергија во наизменичен напон (220 V, 50 Hz) 
и струја. Инверторите што се применуваат во ХФВ системите се произведуваат со 
номинална моќност од неколку стотини VA, до неколку стотини kVA. До 7 kVA се во 
еднофазна изведба, а оние со поголема номинална моќност се трифазни.  

Обликот на излезната струја од инверторот може да биде со: квадратен облик, 
модифициран (скалест) синусен облик (mоdified sinvawe) и со вистински синусен облик 
(true sinvawe). Најквалитетни се инверторите што даваат вистински синусен облик на 
струјата. Содржината на вишите хармоници кај нив е на ниво на градската електрична 
мрежа, но и нивната цена е највисока. Инверторите со струја со квадратен и 
модифициран синусен облик се поевтини и може да се користат кај чисто активни 
потрошувачи (грејни тела, сијалици итн.). 

Ефикасноста на инверторите е преку 90 – 96 %. Тие можат да снабдуваат 
потрошувачи што користат и реактивна енергија (флуоресцентни светилки, мотори, 
разладни уреди итн.), со фактори на моќност од cos ϕ = 0,1 и поголеми. 
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Ефикасноста на еден инвертор ηinv, која зависи од неговото оптоварување, е: 

inv,out inv,out
inv

inv,in inv,out inv

P P
P P P

η = =
+ ∆

, (3.68) 

каде што Pinv,out е активната моќност на излез, Pinv,in е моќноста на влез, а ∆Pinv се загубите 
на моќност во инверторот. 

Два вида на загуби на моќност значајно влијаат врз ефикасноста на инверторот: 
загубите во празен од ∆Pinv,o (што не зависат од оптоварувањето) и Џуловите загуби во 
активните отпори на трансформаторот и во електронските елементи ∆Pe 
(пропорционални од квадратот на оптоварувањето), т.е.: 

2
inv inv,o inv,e inv,o inv inv,enP P P P Pκ∆ = ∆ + ∆ = ∆ + ∆ , (3.69) 

каде што ∆Pinv,en се електричните загуби на моќност при номинално оптоварување, а κinv е 
коефициент на оптоварување во однос на номинално оптоварување, притоа: 

inv,out inv inv inv
inv

inv,nom inv,nom inv,nom inv,nom

S U I I
S U I I

κ = = ≈ , бидејќи  inv inv,n constU U≈ ≈ , (3.70) 

каде што Sinv,out е привидната моќност на потрошувачот, Sinv,nom е номиналната моќност на 
инверторот, Iinv е струјата на потрошувачот, Iinv,nom е номиналната струја на инверторот, 
Uinv е излезниот напон на инверторот, Uinv,nom е номиналниот излезен напон. 

Вообичаено производителите на инвертори ги даваат вредностите на загубите во 
празен од ∆Pinv,o и ефикасноста при номинално оптоварување ηinv,nom. Во ваков случај, 
електричните загуби на моќност при номинално оптоварување, може да се определат ако 
се замени за κinv = 1, т.е.: 

inv,nom
inv,en inv,nom inv,o

inv,nom

S
P S P

η
∆ = − − ∆ . (3.71) 

Ако потрошувачите користат и реактивна енергија, активната моќност со која е 
оптоварен инверторот ќе биде Pinv,out = Sinv,out · cosϕload, каде што cosϕload е факторот на 
моќност на потрошувачот. Според тоа, ефикасноста на инверторот ќе биде: 

inv,out load
inv 2

inv,out
inv,out load inv,o inv,en

inv,nom

inv,out
2

inv,out
inv,out inv,o inv,en

load inv,nom

cos

cos

1
cos

S

S
S P P

S

S

S
S P P

S

ϕ
η

ϕ

ϕ

= =
 

+ ∆ + ∆  
 

=
  
 + ∆ + ∆     

, (3.72) 

Во [68] е испитана ефикасноста на инверторот Trace SW5548 во зависност од 
привидната моќност на оптоварување, за потрошувачи со различни фактори на моќност 
(сл. 3.24). На истата слика е прикажана ефикасноста на овој инвертор, определена со 
равенката (3.72). Притоа е очигледно е дека постои добро совпаѓање меѓу мерените и 
теориските вредности на ефикасноста. Од сликата се забележува дека ефикасноста на 
инверторот зависи од карактерот на потрошувачите, и тоа е поизразено при поголеми 
оптоварувања. Така, при номинално оптоварување ефикасноста на инверторот се 
намалува од 90 % при cos ϕload = 1 на околу 65 % при cos ϕload = 0,3.  
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Слика 3.24: Ефикасност на инверторот Trace SW5548 [68] 

При примена на моделот на ефикасноста на инверторот, често, од поголемо 
значење е да се определи влезната моќност, при познати оптоварување и фактор на 
моќност. Во таков случај: 

2

inv,out
inv,in inv,out load inv,o inv,en

inv,nom

cos
S

P S P P
S

ϕ
 

= + ∆ + ∆  
 

. (3.73) 

Ако е позната влезната моќност во инверторот, неговата излезна моќност ќе биде: 

( )

inv inv,in

load
inv 2

inv inv,in inv inv,in
inv,o en

load load inv,nom

2
inv,en inv,in inv,oinv,nom inv,out

2 2
inv,in inv,en inv,nom inv,in

cos

1
cos cos cos

4
1 1

2 cos

P

P P
P P

S

P P PS P
P P S P

η
ϕ

η
η η

ϕ ϕ ϕ

ϕ

= =
  
 + ∆ + ∆     

 ∆ − ∆
 = + − =

∆  
 

, (3.74) 

од што следува: 

( )2
inv,en inv,in inv,oinv,nom

inv,out 2 2
inv,en inv,nom

4
1 1

2 cos
P P PS

P
P S ϕ

 ∆ − ∆
 = + −

∆  
 

. (3.75) 

3.5. Исправувач 

Исправувачот е наменет за трансформација на електричната енергија со 
наизменичен напон и струја, во електрична енергија со еднонасочен напон и струја. Кај 
ХФВ системите исправувачот може да се користи за полнење на батериите, но и за 
напојување на еднонасочни потрошувачи.  
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Исправувачот се моделира преку неговата карактеристика на ефикасност ηbc. 
Притоа: 

bc,out bc,out bc,out
bc 2

bc,in bc,out bc bc,out bc,o bc bc,en

P P P
P P P P P P

η
κ

= = =
+ ∆ + ∆ + ∆

, (3.76) 

каде што Pbc,out е активната моќност на излез, Pbc,in е моќноста на влез, ∆Pbc се вкупните 
загуби на моќност, ∆Pbc,o се загубите на моќност во празен од, ∆Pbc,en се електричните 
загуби на моќност при номинално оптоварување, κbc =  Pbc,out / Pbc,nom е коефициент на 
оптоварување во однос на номинално оптоварување, а Pbc,nom е номиналната моќност на 
исправувачот. 

Често, производителите ги даваат вредностите на загубите во празен од ∆Pbc,o и 
ефикасноста при номинално оптоварување ηbc,nom. Во ваков случај, електричните загуби 
на моќност при номинално оптоварување ∆Pbc,en, може да се определат од равенката 
(3.76), ако се замени за κbc = 1: 

bc,nom
bc,en bc,nom bc,o

bc,nom

P
P P P

η
∆ = − − ∆ . (3.77) 

При симулација на перформансите на ХФВ системите, се јавува потреба од 
пресметка на влезната моќност на инверторот, ако е позната излезната, и обратно. 
Аналогно како и кај инверторите, за таа цел се користат следните релации, што 
произлегуваат од (3.76):  

2

bc,out
bc,in bc,out bc,o bc,en

bc,nom

P
P P P P

P
 

= + ∆ + ∆  
 

  и (3.78) 

( )2
bc,en bc,in bc,obc,nom

bc,out 2
bc,en bc,nom

4
1 1

2
P P PP

P
P P

 ∆ − ∆
 = + −

∆  
 

. (3.79) 

3.6. Уред за барање на максимална моќност 

Уредот за барање максимална моќност (MPPT – Maximal Power Point Tracker) е 
наменет за форсирање на ФВ генераторот да работи во точката на максимална моќност. 
Главниот дел на MPPT е микропроцесорски контролиран DC/DC трансформатор. 
Трансформаторот содржи наизменично меѓуколо кое работи со високи фреквенции (20–
50 kHz). Уредот функционира на тој начин што ја подесува вредноста на влезниот отпор, 
преку следење на струјно-напонската карактеристика на ФВ генераторот, т.е. следи дали 
е постигната вредноста на максималната моќност [5, 8]. Поради тоа што се користат 
високи фреквенции, загубите при трансформацијата се мали, и обично се претпоставуваат 
на неколку проценти од вкупната генерирана енергија од ФВ генераторот. 

3.7. Контролер за управување со тековите на моќност 

Управувањето со тековите на моќност во еден ХФВ систем, се врши со 
вклучување или исклучување на определени енергетски гранки во системот според 
однапред дефинирана диспечинг стратегија. Стратегијата се спроведува со примена на 
т.н. контролер за управување на тековите на моќност. 
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Контролерот за управување на тековите на моќност во еден ХФВ систем 
претставува микроконтролер, кој има неколку влезови и излези, микропроцесор и 
меморија. Влезовите во контролерот се аналогни, и на нив се доведуваат информации за: 
струите и напоните на ФВ генераторот, батеријата, дизелагрегатот и потрошувачот, 
температурата на батеријата и сл. Микропроцесорот се програмира за читање на влезни и 
извршување на определени команди. Командите на излезот се резултат на споредбата на 
вредностите на пресметаните и некои претходно подесени параметри (SOC при кој се 
вклучува или исклучува дизелагрегатот, моќност на потрошувачите, минимални 
моќности на компонентите итн.). Притоа се вклучуваат или исклучуваат одредени 
компоненти или цели енергетски гранки од системот. 

Често SOC на батеријата, се определува врз основа на нејзиниот напон и 
температура, но во поновите изведби се пресметува преку следење на полнежот што 
влегува или излегува од батеријата [31]. 

3.8. Контролер за полнење на батерии 

Контролерот за полнење на батериите е наменет за избегнување на режимите на 
работа во кои батериите забрзано го намалуваат својот работен век. Тоа се обезбедува со 
регулација на напонот на батеријата. Така, полнењето обично се спроведува во две фази. 
Во почетокот напонот на батеријата се одржува на определена максимална вредност (bulk 
charge – од 14 до 14,4 V за батерии од 12 V). Оваа вредност се одржува се додека 
батеријата не се наполни, а потоа напонот се намалува на околу 13 V, со што се одржува 
состојбата на максимална наполнетост (float charge). Се среќаваат и контролери што 
обезбедуваат три фази при полнењето. По завршувањето на bulk charge, одредено време 
напонот се одржува на нешто повисока вредност (apsorption charge), а потоа се смалува и 
се одржува максималната наполнетост на батеријата (float charge). Обично овие 
контролери имаат можност и за исклучување на батеријата при празнење, доколку 
напонот падне под определена вредност (11 V кај батерија од 12 V). На таков начин се 
спречува батеријата да биде испразнета под определена минимална состојба на 
наполнетост (обично SOCmin = 0,2). Вредностите на напоните зависат од типот на 
батеријата, но и од нејзината температура. Поради тоа кај некои контролери е предвидена 
и т.н. „температурна компензација“, при што се менуваат вредностите на напоните 
зависно од температурата. 

3.9. Уреди за насочување на енергијата во ХФВ системите 

Во поново време на пазарот се присутни уреди кои во себе интегрираат инвертор, 
исправувач, контролер за полнење на батериите, можност за едноставна контрола на 
тековите на енергија во рамките на ХФВ системот и др. [69, 70] На ваков начин е 
овозможена намалување на вкупната цена на ХФВ системот, поедноставна 
конфигурација, подобра прилагоденост на компонентите итн. Тие се наречени уреди за 
насочување на енергијата  (PCU – Power Conditioning Units). Во рамките на оваа теза ќе се 
разгледуваат уреди од ваков тип. 
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4. ПОТРОШУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
Намената на ХФВ системите е снабдување на потрошувачите со електрична 

енергија. Во секој момент, функционирањето на системот зависи од вредноста на 
потрошувачката. Поради тоа, временските дијаграми на потрошувачка се значајни 
елементи при димензионирањето и дизајнирањето на ХФВ системите. Во ова поглавје е 
изложен метод за генерирање часовни дијаграми на потрошувачка на електрична 
енергија. 

Имајќи предвид дека ФВ генераторите и батериите работат на еднонасочен напон, 
често во ХФВ системите се среќаваат еднонасочни потрошувачи. Сепак, поради 
распространетоста, многу почесто се среќаваат наизменични потрошувачи и само тие ќе 
се разгледуваат во оваа теза.  

Во моментите кога ХФВ системите не можат целосно да ја задоволат 
потрошувачката, снабдувањето со електрична енергија може да се спроведе делумно, со 
селективно исклучување на помалку приоритетни потрошувачи [10, 11].. Сепак, во оваа 
теза, не се разгледувани вакви случаи, па во моментите кога потрошувачот не може 
целосно да биде снабден – напојувањето на сите потрошувачи е во прекин. При 
управувањето на ХФВ системите се користат и т.н. билансни потрошувачи, кои служат за 
апсорбирање на вишокот на енергија од системот. 

4.1. Дијаграми на потрошувачка на електрична енергија во домаќинства во 
рурални населби 

Кај автономните системи, што снабдуваат еден или мал број потрошувачи, како 
што се телекомуникациски и репетиторски станици, метеоролошки мерни станици, 
осветлување и сигнализација и сл., едноставно може да се предвиди временскиот 
дијаграм на потрошувачката. Притоа или потрошувачката има константна вредност или 
пак лесно може да се предвидат моментите кога потрошувачите се вклучуваат и 
исклучуваат. За разлика од тоа, определувањето на дијаграмите на потрошувачка на 
електрична енергија во рурални населби е сложено, најчесто поради големиот број 
потрошувачи, но и поради недоволниот број (мерени или други) потребни податоци.  

Поради тоа се прибегнува кон искуствено (интуитивното) формирање на дневните 
дијаграми [11, 36], што подразбира претпоставување на моментите на вклучување и 
исклучување на секој потрошувач. Ваквиот пристап често се применува, иако во 
одредени случаи дава дискутабилни резултати. Извесно приближување кон реалната 
потрошувачка се добива кога на вака добиените дијаграми, им се суперпонира случајна 
компонента [10]. Во [42] е предложен модел за генерирање на дневни дијаграми на 
потрошувачка на електрична енергија во рурални селски населби, кои дијаграми во себе 
содржат слични статистички и секвенцијални параметри, како во неколку набљудувани 
населби. Со овој модел, часовните податоци за потрошувачката се генерираат тргнувајќи 
од средните вредности на потрошувачката и факторот на оптоварување во тек на еден 
месец.  

За оценка на вредностите на статистичките параметри што се користат при 
генерирањето на податоците за потрошувачката на електричната енергија, во [42] се 
анализирани дијаграмите од неколку рурални населби. Најпрво се разгледани низите 
составени од податоци за вкупната дневна потрошувачка W(j). За подолг период (неколку 
месеци, година и сл.) тие претставуваат нестационарни временскии низи [71]. За 
отстранување на влијанието на средната месечна потрошувачка врз вредностите на W(j), 
се воведува променливата XW(j). Притоа: 
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( )( )
2 ( )W

W jX j
W m

=
⋅

, (4.1) 

каде што j = 1, 2,.. е редниот број на денот во месецот, а W(m) е просечната дневна 
потрошувачка во разгледуваниот месец. Податоците од низите со XW(j) имаат средна 
вредност 0,5WX ≈ , додека стандардната девијација 

WXσ има вредности меѓу 0,03 и 0,05. 
При генерирањето на податоците, се претпоставува дека стандардната девијација има 
константна вредност 0,04

WXσ = . За да се согледаат секвенцијалните параметри на низата, 
се воведува нова променлива: 

( )( ) WW
W

XW

X j XZ j
σ

−
= , (4.2) 

каде што променливата ZW, според централната гранична теорема се приближува кон 
нормална Гаусова распределба со стандардна девијација еднаква на 1 и средна вредност 
еднаква на 0. Дополнително, од анализата на временската низа на променливата ZW, се 
покажува дека постои значајна автокорелација за дадена вредност на ZW, со вредноста од 
претходниот ден. Притоа, вредноста на коефициентот на автокорелација ρ(1) има 
вредности меѓу 0,3 и 0,5. Имајќи го тоа предвид, при генерирањето на податоците се 
претпоставува ρ(1) = 0,4. Според тоа, временска низа со променливи ZW може да се 
генерира со авторегресивен модел од прв ред: 

( ) (1) ( 1) ( )W Z W WWZ j Z j jρ ε= ⋅ − + , (4.3) 

каде што εW(j) е случајна променлива со Гаусова распределба, стандардна девијација 
2( ) 1 (1)

WW Zσ ε ρ= −  и средна вредност еднаква на 0.  

Значи, за да се добие годишна низа од дневни вредности на потрошувачката на 
електрична енергија, во почетокот се генерира низа од 365 вредности на променливата 
ZW, користејќи го авторегресиониот модел даден со равенката (4.3), и претпоставувајќи 
почетна вредност ZW(0) = 0. Користејќи ја равенката (4.2), низата со ZW се трансформира 
во низа со променливата XW. На крајот, од равенката (4.1), вредностите на XW и средната 
дневна потрошувачка во тек на еден месец, се пресметуваат вредностите на 
потрошувачката на електрична енергија за секој ден W(j). На сл. 4.1 се прикажани низите 
со променливите ZW(j), XW(j) и W(j), за населба со средна дневна потрошувачка од 
10 kWh/ден во јануари, февруари и декември; 10,52 kWh/ден во периодите март – мај и 
септември – ноември; како и 10,8 kWh/ден во периодот јуни – август. 
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Слика 4.1: Генерирање дневни вредности на потрошувачката на електрична енергија 

За генерирање на часовните податоци за потрошувачка на електрична енергија 
треба да се определи променливата наречена фактор на оптоварување. Се дефинираат:  

• средна вредност на факторот на оптоварување во тек на еден месец 
max( ) ( ) / ( )LF m P m P m= , каде што ( )P m  е средната, а Pmax(m) максималната 

вредност на часовните вредности на потрошувачката во месецот m (m = 1,...12), и  
• дневен фактор на оптоварување LF(ј) = P(ј) / Pmax(ј), каде што P(ј) е средната 
вредност, а Pmax(ј) е максималната часовна вредност на потрошувачката во денот j.  
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Меѓу вредностите на факторот на оптоварување LF(j) и дневната потрошувачка 
на електрична енергија W(j) не е покажано дека постои корелација, па поради тоа се 
прават дополнителни анализи. Стандардната девијација околу средната месечна вредност 
на факторот на оптоварување се усвојува дека е σLF = 0,05. Врз основа на ова, LF(j) се 
трансформира во нова променлива ZLF(j) чии вредности имаат Гаусова распределба: 

( ) ( )( )LF
LF

LF j LF iZ j
σ

−
= . (4.4) 

Забележано е дека меѓу вредностите со променливата ZLF(j) постои значајна 
автокорелација меѓу вредностите за два поледователни дена, при што е утвредено дека 

(1) 0,11ZLFρ ≈ . Низа со вакви секвенцијални параметри може да се генерира со примена 
на авторегресивен модел од прв ред, т.е.:  

( ) (1) ( 1) ( )LF Z LF LFLFZ j Z j jρ ε= ⋅ − + , (4.5) 

каде што εLF(j) е случајна променлива со Гаусова распределба и стандардна девијација 
2( ) 1 (1)LF ZLFσ ε ρ= − . 

Во процесот на генерирање, наместо часовни вредности за потрошувачката на 
електрична енергија P(h), се користат т.н. стандардизирани вредности P(h)*, при што 
P(h)* = P(h) / P(h), каде што P(h) е средната вредност на потрошувачката во тек на еден 
ден. Дневните дијаграми со вредности P(h)*, за повеќе рурални населби, според вредноста 
на факторот на оптоварување LF(j) се распоредени по класи. Притоа, распоредувањето е 
направено во десет класи: осум за дневни дијаграми со вредности на LF(j) меѓу 0,35 и 
0,75, со опсег на секоја класа од 0,05, една класа за LF(j) ≤ 0,35 и една за LF(j) > 0,75. Со 
усреднување, за секоја класа се добиени по еден дневен дијаграм со просечни часовни 
стандардизирани вредности на потрошувачка P(h)*. Исто така, за секој час во секоја класа 
е пресметана и стандардната девијација σP(h)* околу просечните часовни стандардизирани 
вредности на потрошувачка P(h)* (сл. 4.2).  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240

Стандардизирана потрошувачка на ел. енергија
Стандардна девијација на стандизираната потрошувачка на ел. енергија

LF
(j

) ≤
 0

,3
5

час

0,
35

  <
 L

F
(j

) ≤
 0

,4

0,
4 <

 L
F

(j
) ≤

 0
,4

5

0,
45

  <
 L

F
(j

) ≤
 0

,5

0,
5 

 <
 L

F
(j

) ≤
 0

,5
5

0,
55

  <
 L

F
(j

) ≤
 0

,6

0,
6 <

 L
F

(j
) ≤

 0
,6

5

0,
65

 <
 L

F
(j

) ≤
 0

,7

0,
7 

 <
 L

F
(j

) ≤
 0

,7
5

LF
(j

) >
 0

,7
5

 
Слика 4.2: Просечни дневни дијаграми на стандардизираната потрошувачка и 

стандардната девијација [42] 

За анализа на временските низи со стандардизираните вредности на 
потрошувачката P(h)*, се воведува променливата: 
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( )*

( )* ( )*( )P
P h

P h P hZ h
σ

−
= . (4.6) 

вредностите ZP(h) имаат значајна автокорелација за два последователни часа. Притоа, 
зависноста меѓу коефициентот на автокорелација и факторот на оптоварување е: 

( )*

2 3

,
4,01 18,89 ( ) 32,14 ( ) 17,35 ( ), 0,35 ( ) 0,75

(1)
0,6P hZ LF

LF j LF j LF j LF j
ρ

 − + − < ≤
= 

 za dr. vrednosti
. (4.7) 

Имајќи го ова предвид, со примена на авторегресивен модел од прв ред, може да 
се генерира низа со вредности на променливата ZP(h) која ги поседува истите 
секвенцијални карактеристики, т.е.: 

,( )*( ) (1) ( 1) ( )P Z LF P PP hZ h Z h hρ ε= ⋅ − + , (4.8) 

каде што εP(h) e случајна променлива со Гаусова распределба, со стандардна девијација 
2

,( )*( ) 1 (1)P Z LFP hσ ε ρ= − . 

За генерирање на часовни податоци за потрошувачката на електрична енергија во 
рурални населби, најпрво со примена на авторегресиониот модел даден со равенката 
(4.5), се генерира низа со вредности на променливата ZLF, при што ZLF(0) = 0. Потоа, со 
помош на равенката (4.4) и дадени вредности на LF(m), се пресметуваат вредностите на 
дневниот фактор на оптоварување. Со авторегресиониот модел даден со равенката (4.8), 
се генерираат вредностите на променливата ZP со почетен услов ZP(0) = 0, при што се 
применува и равенката (4.7) и соодветните генерирани вредности на LF. Низата со 
стандрардизирани вредности на потрошувачката P(h)* се добива со трансформација на 
вредностите на низа со ZP, со примена на равенката (4.6). На крајот, часовните вредности 
на потрошувачката се определуваат преку: 

( ) ( )*( )
24

W m P hP h = . (4.9) 

Во моделот не се опфатени влијанијата на температурата на околината, 
должината на денот и работен ден – викенд, врз потрошувачката на електрична енергија. 

4.2. Билансни потрошувачи 

Во еден автономен систем треба да се води сметка генерираната електрична 
енергија да биде веднаш потрошена или пак да биде акумулирана. Но, не секогаш 
вишокот електрична енергија може да се акумулира во батериите, па поради тоа, за да се 
воспостави баланс меѓу генерираната, акумулираната и потрошената електрична 
енергија, е потребно или генераторите да ја намалат својата моќност или пак да се 
зголеми потрошувачката на електрична енергија. Со оглед на тоа што за дизелагрегатот 
се пропишува минимална моќност со која може да биде оптоварен, во некои моменти, за 
постигнување на таа моќност, треба да се вклучат дополнителни, т.н. билансни 
потрошувачи.  

Билансните потрошувачи се наменети за апсорбирање на вишокот енергија што се 
јавува во системот. Во однос на системот, енергијата потрошена во билансните 
потрошувачи претставува загуба, тие може да вршат одредена корисна работа: пумпање 
вода, загревање и сл. За упростување, во рамките на оваа теза е претпоставено дека 
билансниот потрошувач во секој момент го апсорбира целиот вишок енергија. 
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5. УПРАВУВАЊЕ НА ХФВ СИСТЕМИТЕ  
За да можат да функционираат хибридните фотоволтаични системи треба да се 

управуваат тековите на електричната енергија меѓу компонентите. Тоа се одвива според 
однапред формулирана логика, наречена диспечинг стратегија [13, 15, 72]. Диспечинг 
стратегијата се спроведува преку определен број режими на работа. Во секој режим,  
точно е определено кои енергетски гранки во системот се вклучени, а кои се исклучени. 

За да се примени одреден режим на работа, е потребно да бидат исполнети 
определени услови, што се дел од претходно формулираната логика. При формулирањето 
на условите, се користат големините што ја отсликуваат актуелната енергетска состојба 
на системот (моќноста на ФВ генераторот и на потрошувачот, состојбата на наполнетост 
на батеријата и др.). Притоа мора да се води сметка да се опфатат сите можни 
комбинации од вредности на релевантните големини, при што во секој момент на 
системот мора да му се придружи еден и само еден режим на работа. 

Спроведувањето на диспечинг стратегијата се врши со примена на програмско-
логички контролер. Во контролерот (програмски) се внесуваат условите што треба да 
бидат исполнети за во системот да се примени некој од предвидените режими на работа. 
На влезовите во контролерот се доведуваат релевантни информации за диспечинг 
стратегијата. Излезите од контролерот командуваат одреден број на прекинувачи, при 
што, зависно од предвидениот режим на работа, се врши вклучување и исклучување на 
определени енергетски гранки или компоненти од системот.  

Правилниот избор на диспечинг стратегија е мошне значаен за ХФВ системите, 
затоа што од една страна може да се зголеми енергетската ефикасност, со што се 
намалуваат почетната инвестиција и трошоците за тековно работење и одржување на 
системот, а од друга страна да се зголемат расположливоста на генераторите и 
доверливоста во напојувањето на потрошувачите. Исто така, со правилно избрана 
стратегија може да се продолжи работниот век на батериите и на агрегатот. Кај ХФВ 
системите се применуваат следниве варијанти на диспечинг стратегии: со циклусно 
полнење на батеријата, со следење на потрошувачката и комбинирана стратегија [13, 15]. 

5.1. Стратегија со циклусно полнење  

Главна карактеристика на стратегијата со циклусно полнење (СЦП), е полнењето 
на батеријата во циклуси. СЦП се применува за поефективно искористување на 
батериите, имајќи предвид дека врз нивниот работен век, покрај начинот на 
експлоатација, влијае и бројот на циклуси полнење-празнење.  

При примена на оваа диспечинг стратегија, дизелагрегатот се вклучува во 
моментите кога вредноста на состојбата на наполнетост на батеријата ќе падне под 
дозволената SOCmin, или пак, во случај кога ФВ генераторот, заедно со батеријата (преку 
инверторот), не можат да ја задоволат потрошувачката. Но, доколку претходно е веќе 
вклучен дизелагрегатот, тој продолжува да работи сè додека не се постигне определена 
вредност на состојбата на наполнетост на батеријата SOCmax или (зависно од верзијата на 
стратегијата) додека целосно не ја наполни батеријата. 

Примената на оваа стратегија е поволна и од аспект на функционирањето на 
дизелагрегатот. Кога е вклучен, дизелагрегатот го снабдува потрошувачот и паралелно 
(преку исправувачот) може да ја полни батеријата. На ваков начин се обезбедува тој да 
работи со неговата номинална моќност, при што на најефикасен начин се искористува 
горивото. Исто така, поради тоа што дизелагрегатот продолжува да работи, независно 
дали потрошувачот може да се снабди од ФВ генераторот или батеријата, се избегнуваат 
неговите краткотрајни вклучувања и исклучувања.  
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Понатамошни позитивни ефекти при примена на стратегијата со циклусно 
полнење, може да се постигнат со додавање на дополнителни критериуми, што се 
опфатени во следните две верзии: подеслива и штедлива. 

Подеслива верзија на СЦП 
При примена на подеслива верзија на стратегијата со циклусно полнење (setpoint 

cycle charging) се дефинираат вредности на состојбата на наполнетост на батеријата при 
кои дизелагрегатот се вклучува SOCON и исклучува SOCOFF, кои се различни од 
максимално дозволените (SOCmin и SOCmax) за батеријата, и тоа: SOCON > SOCmin и 
SOCOFF < SOCmax. На тој начин, се избегнува испразнувањето на батериите под 
дозволеното ниво, како и нивното преполнување, што претставуваат подрачја на работа 
во кои се јавува забрзано намалување на работниот век на батериите или намалување на 
ефикасноста. Примената на оваа верзија води кон намалување и на времетраењето на 
вклученост на дизелагрегатот при едно пуштање. Така се намалува вишокот на енергија 
во системот, што се јавува поради (понекогаш) непотребното полнење на батериите. 
Таков е примерот кога дизелагрегатот не престанува да работи (и да ги полни батериите) 
во утринските часови, кога за кратко време се очекува ФВ генераторот да почне да 
генерира доволно енергија за снабдување на потрошувачот и за полнење на батериите.  

Изборот на вредностите на SOCON и SOCOFF, меѓу другото, зависи од 
генерирањето енергија од ФВ генераторот и од потрошувачката. Во рамките на оваа теза, 
во случаите кога се применува подеслива верзија, вредностите на SOCON и SOCOFF се 
параметри што се предмет на оптимизацијата на системот. 

Штедлива верзија на СЦП 
При примена на штедливата верзија на стратегија со циклусно полнење (frugal 

cycle charging) се дефинира приоритет од кој извор на електрична енергија (батерија или 
дизелагрегат) да се снабдува потрошувачот. За таа цел се определува т.н. критична 
вредност на потрошувачката при празнење на батеријата Pd. Притоа, ако 
потрошувачката на електрична енергија е помала од Pd, тогаш снабдувањето е 
поисплатливо да се реализира од батеријата, а во спротивно – од дизелагрегатот.  

Идејата за примена на штедлива верзија произлегува од анализата на трошоците 
што се издвојуваат за батериите. Тие се збир од: цената на батериите и трошоците за 
нивна замена. Трошоците за замена зависат од тоа колку често се полнат/празнат 
батериите и до која длабочина се празнат.   

Во [13, 15] е изложен метод за определување на вредноста на Pd. За таа цел се 
пресметуваат трошоците за потрошувачка на гориво на дизелагрегатот по kWh:  

DA,nom
DAf f

DA
0,246 0,08415

P
C c

P
 

= + 
 

, (5.1) 

каде што cf е цената на литар дизел гориво [€/литар], PDA е моќноста со која е оптоварен 
(т.е. моќноста на потрошувачот), а PDA,nom е номиналната моќност. Исто така, се 
пресметува и цената на испорачаната енергија од батеријата по kWh: 

b
bw,AC

inv

CC
EFC η

=
⋅

, (5.2) 

каде што Cb е цената по kWh по која се купува батеријата (пр. за батерија од 50 Ah, 12 V, 
која чини 125 €, Cb = 125/(50·12/1000) = 208,33 €/kWh), а EFC е средната вредност на 
еквивалентниот број на целосни циклуси (Equivalent Full Cycles), што може да ги има во 
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текот на целиот работен век на батеријата (пр. ако во работниот век на батеријата се 
прават 1000 циклуси со длабочина на испразнување DOD = 80 %, тогаш EFC = 800 
циклуси), а ηinv е ефикасноста на инверторот.  

На сл. 5.1 се прикажани 
цените на електрична енергија при 
директно напојување на 
потрошувачот од дизелагрегат и од 
батерија (преку инвертор) во 
зависност од оптоварувањето на 
дизелагрегатот (т.е. од моќноста на 
потрошувачот). Критичната 
потрошувачка Pd се наоѓа во 
пресечната точка на двете 
зависности.  

Аналитички, вредноста на 
критичната потрошувачка Pd, се 
определува ако се изедначат 
десните страни на равенките (5.1) и 
(5.2). Со нивно решавање се добива 
следниот израз: 

f
d DA,nom

b
f

0,08415

0,246
inv

cP PC c
EFC η

=
−

⋅

, 
(5.3) 

Изложениот метод за определување на Pd, е релативно едноставен за примена. 
Сепак поради претпоставките дека ефикасноста на инверторот е константна (која, инаку, 
зависи од оптоварувањето) и користењето на средна вредност на бројот на ефективни 
циклуси во текот на работниот век на батеријата (бројот на ефективни циклуси зависи од 
длабочината на испразнетост и температурата на батеријата), при определувањето на Pd 
се јавува определена грешка. Во оваа теза, вредностите на Pd ќе се определуваат преку  
процесот на оптимизација.  

5.1.1. Режими на работа ХФВ систем и формулирање на СЦП 

Потребните услови при примена на СЦП, за воспоставување на определен режим 
на работа на еден ХФВ систем, ќе биде објаснети за најсложениот случај, во кој се 
комбинирани и двете верзии: подеслива и штедлива. Поедноставните верзии се добиваат 
со модификација на подесливите вредности на параметрите што се користат во условите.  
Формулираните услови се прилагодени за компјутерска симулација на перформансите на 
системот, претпоставувајќи квазистационарни услови на работа.  

На сл. 5.2 е дадена принципиелната шема на ХФВ систем во кој може да се 
спроведе диспечинг стратегија со циклусно полнење. Режимите на работа ги спроведува 
контролерот со соодветно вклучување и исклучување на енергетските гранки во колото, 
што се реализира со отворање или затворање на прекинувачите (П1, П2,.... П7).  
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Слика 5.1: Цена на ел. енергија при напојување со 
батерија и со дизелагрегат [13, 15] 
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Слика 5.2: Принципиелна шема на ХФВ систем со исправувач за полнење на батериите 

При формулирањето на условите од стратегијата се користат величини, означени 
на следниот начин (дел од нив се прикажани на сл. 5.2): 

PPV − електрична моќност на ФВ генерторот,  
PPV,MPP − електрична моќност на ФВ генерторот во точката на максимална моќност,  
Sinv,nom − номинална моќност на (излез од) инверторот, 
Pbc,nom − номинална моќност на (излез од) исправувачот, 

Pload − активна моќност на потрошувачот, 
PDA − активна моќност на дизелагрегатот, 

SDA,nom − номинална моќност на дизелагрегатот, 
SDA,min − минимална дозволена моќност на дизелагрегатот, 

hDA − времетраење на непрекината вклученост на дизелагрегатот, 
hDA,max − максимално времетраење на непрекината вклученост на дизелагрегатот, 
SOC0 − состојба на наполнетост на батеријата во почетокот на интервалот, 

SOCON − состојба на наполнетост на батеријата при која се вклучува дизелагрегатот, 
SOCOFF − состојба на наполнетост на батеријата при која се исклучува дизелагрегатот. 

∆Pinv,o − загуби на моќност при празен од на инверторот, 
∆Pinv,n − загуби на моќност во инверторот при номинално оптоварување, 
∆Pinv,o − загуби на моќност при празен од на исправувачот, 
∆Pbc,n − загуби на моќност во исправувачот при номинално оптоварување. 

При компјутерските симулации, режимот на работа на еден ХФВ систем во даден 
момент (временски интервал со времетраење ∆t), зависи од граничните вредности на 
моќноста со кои батеријата може да се полни или да се празни. Максималната вредност 
на моќноста со која може да се полни батеријата се пресметува според: 

ch,max c,max c,qs c,max bat( , )P I V I T= ⋅ , (5.4) 

каде што Ic,max е максималната вредност на струјата, со која во текот на целиот 
временскиот интервал ∆t може да се полни батеријата, а Vc,qs(Ic,max, Tbat) е 
квазистационарната вредност на напонот при струја Ic,max и температура на батеријата Tbat. 
Максималната моќност на празнење на батеријата во дадениот интервал ќе биде: 

dc,max dc,max dc,qs dc,max bat( , )P I V I T= ⋅ . (5.5) 

каде што │Idc,max│ е максималната (апсолутна) вредност на струјата, со која во текот на 
целиот временскиот интервал ∆t може да се празни батеријата, а Vdc,qs(Idc,max, Tbat) е 
квазистационарната вредност на напонот при струја Idc,max и температура Tbat. 



  
УПРАВУВАЊЕ НА ХФВ СИСТЕМИТЕ 72

 

Д. Димитров  Докторска дисертација 

 

Во продолжение, користејќи ги равенките (3.71) – (3.75) се добиени следните 
изрази. Така, вкупната моќност што може да ја даде батеријата заедно со моќноста на ФВ 
генераторот, на излез од инверторот се пресметува според: 

( )

( ) ( )

inv,nom
PV,MPP dc,max inv,AC

inv,en

2
inv,nom load inv,en PV,MPP dc,max inv,o inv,nom load

2

cos 4 cos .

S
P P

P

S P P P P Sϕ ϕ

+ = ⋅
∆

 ⋅ + ∆ + − ∆ −  

 (5.6) 

Моќноста што треба да се обезбеди на влезната страна од инверторот за да се задоволи 
потрошувачот изнесува: 

2
load

load,DC load inv,o inv,en
inv,nom loadcos

PP P P P
S ϕ

 
= + ∆ + ∆  

 
. (5.7) 

Номиналната моќност на влезната страна на инверторот е: 

inv,nom_DC inv,nom load inv,o inv,encosP S P Pϕ= + ∆ + ∆ . (5.8) 

Моќноста на излезот од исправувачот ќе биде:  

( ) ( )2
bc,en DA,nom load bc,obc,nom

DA,nom load 2bc,DC
bc,en bc,nom

4
1 1

2
P P P PP

P P
P P

 ∆ − − ∆
 − = + −
 ∆
 

, (5.9) 

додека моќноста на излезот од исправувачот, кога се одржува минималната моќност на 
дизелагрегатот се пресметува според: 

( )
( )

2
bc,nom2 2

DA,min load load
bc,DC bc,en

2 2
bc,en DA,min load load bc,o

2
bc,nom

2

4
1 1

P
S Q P

P

P S Q P P

P

− − = ⋅
∆

 
∆ − − − ∆ 

⋅ + − 
 
  

. (5.10) 

Во случај кога во пресметките е позната моќноста на излез од исправувачот, 
моќноста на неговиот влез се определува според: 

( )
2

ch,max PV,MPP
ch,max PV,MPP ch,max PV,MPP bc,o bc,enbc,AC

bc,nom

P P
P P P P P P

P
 −

− = − + ∆ + ∆  
 

. (5.11) 

Во условите што го определуваат режимот на работа често се користи операторот 
MIN(arg1, arg2, ...,argn), со кој се добива вредноста на аргументот со најмала вредност. 

СЦП се спроведува преку девет режими на работа (СЦПР1, СЦПР2,.. ,СЦПР9), кои 
се објаснети во продолжение. Формулираните услови се однесуваат на диспечинг 
стратегија со комбинација од подеслива и штедлива верзија на СЦП. На принципиелните 
шеми, со точкести линии и стрелки, за секој режим на работа, се означени тековите на 
енергија во системот. Во првите шест режими потрошувачот се напојува со електрична 
енергија, додека во преостанатите три – снабдувањето е во прекин, па во тие режими 
генерираната енергија во системот се акумулира во батеријата. Иако во дефинираните 
услови не фигурира параметарот SOCON, тој е земен предвид при пресметката на 
максималната моќност при празнење на батеријата.  
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Во СЦПР1, ФВ генераторот, преку инверторот, го 
снабдува потрошувачот  (сл. 5.3). Со вишокот од 
генерираната енергија се полни батеријата. Во 
случај кога PPV,MPP – Pload,DC > Pch,max, се исклучува 
уредот MPPT, а работната точка ФВ генераторот ја 
определува контролерот, кој ја ограничува моќноста 
на полнење на батеријата на вредност Pch,max. 
Моќноста на ФВ генераторот, во овој случај, е PPV = 
Pload,DC + Pch,max. За овој режим на работа, треба да се 
исполнети следните услови: 

• MIN(PPV,MPP, Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC 
• hDA ≥ hDA,max ИЛИ hDA = 0 ИЛИ SOC0 > SOCOFF  

Во СЦПР2, моќноста што може да ја даде ФВ 
генератор не е доволна за задоволување на 
потрошувачот, па кусокот се надополнува од 
претходно акумулираната енергија во батеријата 
(сл. 5.4). За овој режим на работа, треба да се 
исполнети следните услови: 

• MIN(PPV,MPP, Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC 
• hDA ≥ hDA,max ИЛИ hDA = 0 ИЛИ SOC0 > SOCOFF  

и барем еден од следните два услови: 
• Pload ≤ Pd ИЛИ Sload < Sda,min ИЛИ Sda,nom < Sload 

ИЛИ hDA ≥ hDA,max 
• (PDA,nom – Pload)bc,DC > Pch,max 

Во СЦПР3, потрошувачот се снабдува директно од 
дизелагрегатот, а со вишокот енергија, надополнета 
со енергијата од ФВ генераторот, се полни 
батеријата (сл. 5.5). Доколку PPV,MPP + (PDA,nom –
 Pload)bc,DC > Pch,max, тогаш контролерот на полнење на 
батеријата ја ограничува моќноста на вредност 
Pch,max. Како резултат на тоа, дизелагрегатот ја 
намалува својата излезна моќност на вредност 

( )
2

2
DA load ch,max PV,MPP loadbc,AC

S P P P Q = + − +  
. 

Доколку SDA < SDA,min, тогаш моќноста на 
дизелагрегатот се ограничува на SDA = SDA,min, а се 
намалува моќноста на ФВ генераторот на 

2 2
PV ch,max DA,min load load bc,DC( )P P S Q P= − − − . 

За овој режим на работа, треба да биде исполнет следниот услов: 

• SDA,nom ≥ Sload И hDA < hDA,max И (PDA,nom – Pload)bc,DC ≤ Pch,max  

и барем еден од следните два услова: 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• Pload > Pd И MIN((PPV,MPP), Pinv,nom_DC) < Pload,DC И 

MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC И Sload ≥ Sda,min 
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Слика 5.4: Текови на енергијата во 
вториот режим на работа при 

примена на СЦП 

– 
~ 

LOAD 

~ G

 

DUMP 

P4 

P3 

P6 

P1 
P2 

P7 

P5 

 

Слика 5.5: Текови на енергијата во 
третиот режим на работа при 
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Исто така, овој режим на работа ќе се спроведе и доколку биде исполнет следниот услов: 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC И hDA < hDA,max И hDA > 0 И SOC0 ≤ SOCOFF 

И (PDA,nom – Pload)bc,DC > Pch,max 

СЦПР4, е сличен на претходниот, со таа разлика што 
моќноста што треба да ја даде дизелагрегатот е 
помала од минималната моќност со која смее да 
работи дизелагрегатот SDA,min. Поради тоа, за 
постигнување на минималната дозволена 
оптовареност, дизелагрегатот дополнително се 
оптоварува со билансен потрошувач (сл. 5.6). Во 
ваков случај батеријата се полни со нејзината 
максимална моќност само од дизелагрегатот, додека 
моќноста на ФВ генераторот е PPV = 0. За овој режим 
на работа, треба да се исполнети следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• SDA,nom ≥ Sload 
• hDA < hDA,max  
• (PDA,nom – Pload)bc,DC > Pch,max 

или пак сите следни услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC 
• hDA < hDA,max  
• hDA > 0 
• SOC0 ≤ SOCOFF 
• (PDA,nom – Pload)bc,DC > Pch,max 

Во СЦПР5, е овозможена паралелна работа на 
дизелагрегатот и инверторот (сл. 5.7). Овој режим 
на работа се остварува кога дизелагрегатот и 
инверторот, посебно, не можат самостојно да го 
задоволат потрошувачот. Со други зборови, тој се 
користи за задоволување на врвните оптоварувања 
на потрошувачите, при што номиналните моќности 
на дизелагрегатот и на инверторот може да се 
помали, со што се намалува и цената на ХФВ 
систем. За да се овозможи паралелната работа, 
потребно е да се постигне синхронизирано 
функционирање на дизелагрегатот и инверторот. 
При овој режим на работа, влезната моќност во 
инверторот е збир од моќноста на ФВ генераторот 
и моќноста со која се празни батеријата. За овој режим на работа, треба да се исполнети 
следните услови: 

• SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Snom,inv) + SDA,nom ≥ Sload  
• PPV,MPP < Pinv,nom_DC  
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Слика 5.6: Текови на енергијата во 
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Слика 5.7: Текови на енергијата во 
петтиот режим на работа при 

примена на СЦП 
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И СЦПР6, е режим на паралелна работа на 
дизелагрегатотот и инверторот (сл. 5.8). ФВ 
генераторот делумно го снабдува потрошувачот, 
при што ограничување претставува номиналната 
моќност на инверторот. Инверторот e оптоварен со 
неговата максимална моќност, а дизелагрегатот го 
обезбедува преостанатиот дел од моќноста за 
потрошувачот. Притоа, дизелагрегатот ја регулира 
својата моќност и не дозволува таа да падне под 
минимално дозволената SDA,min. Во таков случај 
моќноста на дизелагрегатот се ограничува на SDA = 
SDA,min, за сметка на намалување на моќноста од ФВ 
генераторот. Преостанатиот дел од моќноста на ФВ 
генераторот оди во насока на полнење на батеријата. 
Доколку моќноста со која треба да се полни батеријата е поголема од Pch,max, моќноста на 
ФВ генераторот се ограничува на вредност Pch,max. Моќноста на ФВ генераторот во овој 
случај ќе биде PPV = Pinv,nom_DC + Pch,max. Во случај кога треба да се одржува минималната 
моќност на дизелагрегатот, тогаш моќноста на ФВ генераторот изнесува 

2 2
PV ch,max DA,min load load bc,DC( )P P S Q P= − − − . За овој режим на работа, треба да се 

исполнети следните услови: 

• SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Snom,inv) + SDA,nom ≥ Sload  
• PPV,MPP > Pinv,nom_DC 

Во СЦПР7, потрошувачот не се напојува. Единствено 
се полни батеријата со моќноста од ФВ генераторот 
(сл. 5.9). Овој режим се јавува кога моќноста што 
заедно можат да ја дадат ФВ генераторот и 
батеријата не е доволна за снабдување на 
потрошувачот. Истовремено, дизелагрегатот не може 
да се вклучи поради тоа што претходно го достигнал 
максималното времетраење на непрекината работа, 
па во наредниот период тој мора да биде исклучен. 
Доколку PPV,MPP > Pch,max, тогаш контролерот на 
полнење на батеријата ја ограничува моќноста на ФВ 
генераторот на вредност Pch,max, т.е. PPV = Pch,max. За 
овој режим на работа, треба да се исполнети 
следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• hDA ≥ hDA,max  
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Слика 5.8: Текови на енергијата во 
шестиот режим на работа при 
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И во СЦПР8, потрошувачот не се напојува. Во овој 
случај батеријата се полни со енергија добиена од 
дизелагрегатот, надополнета со енергијата од ФВ 
генераторот (сл. 5.10). Во случај кога (Pch,max –
PPV,MPP)bc,AC ≤ SDA,nom, контролерот на полнење на 
батеријата ја ограничува моќноста на полнење на 
батеријата на вредност Pch,max. Како резултат на тоа 
дизелагрегатот автоматски ја намалува својата 
моќност, т.е. SDA = (Pch,max – PPV,MPP)bc,AC. Притоа мора 
да се обезбеди моќноста на дизелагрегатот да е 
поголема од PDA,min. За таа цел, по потреба, се 
намалува моќноста на ФВ генераторот, која на ваков 
начин би изнесувала PPV = Pch,max – ηrecSDA,min. За овој 
режим на работа, треба да се исполнети следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Sinv,nom) + SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• (Pch,max–PPV,MPP)bc,AC ≥ SDA,min 

Во СЦПР9, повторно потрошувачот не се напојува. 
Во овој случај батеријата се полни со нејзината 
максимална моќност Pch,max само од дизелагрегатот, 
при што ФВ генераторот е практично исклучен 
PPV = 0 (сл. 5.11). Бидејќи во овој случај 
дизелагрегатот работи со помала моќност од 
минимално дозволената, тој дополнително се 
оптоварува со билансен потрошувач. За овој режим 
на работа, треба да се исполнети следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Sinv,nom) + SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• (Pch,max – PPV,MPP)bc,AC < SDA,mi n. 

Изложените услови за деветте режими на работа, со доделување на вредности на 
определени параметри, може да се применат и за спроведување на следните верзии на 
диспечинг стратегија со циклусно полнење: 

• основна верзија, со замена за SOCON = SOCmin, за SOCOFF = 1 и за Pd се внесе 
вредност, еднаква (или поголема) на SDA,nom, 

• подеслива верзија, со внесување за Pd еднаква (или поголема) вредност со SDA,nom, 
• штедлива верзија, со замена за SOCON = SOCmin, за SOCOFF = 1. 

5.2. Стратегија со следење на потрошувачката 

Кај диспечинг стратегијата со следење на потрошувачката (ССП), дизелагрегатот 
се користи само за директно напојување на потрошувачот, без можност да ја полни 
батеријата. Притоа, кога дизелагрегатот работи, неговата моќност се прилагодува на 
вредноста на потрошувачката. При примена на оваа стратегија батериите единствено 
може да се полнат од ФВ генераторот. 

При примена на основната верзија на ССП, приоритет при снабдувањето на 
потрошувачот има батеријата, во однос на дизелагрегатот.  
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Слика 5.10: Текови на енергијата 
во осмиот режим на работа при 

примена на СЦП 
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При формулирањето на условите за оваа стратегија треба да се води сметка да се 
одбегнуваат чести вклучувања и исклучувања на дизелагрегатот. За таа цел на 
контролерот му се дефинираат минимални времетраења на вклученост и исклученост на 
дизелагрегатот (од 30 минути до 1 час). 

Штедлива верзија на ССП 
ССП се среќава и во штедлива верзија (frugal load following), при што и во овој 

случај се определува критичната вредност на потрошувачката Pd, при која цената на 
електричната енергија за снабдување на потрошувачот од ФВ генераторот (батеријата) е 
еднаква со цената од дизелагрегатот. При потрошувачка помала од вредноста на Pd, 
приоритет при снабдувањето му се дава на ФВ генераторот (батеријата), а во спротивно – 
на дизелагрегатот.  

5.2.1. Режими на работа ХФВ систем и формулирање на ССП 

ССП се спроведува преку седум режими на работа (ССПР1, ССПР2,..., ССПР7). Во 
продолжение се прикажани режимите на работа при примена на штедлива верзија на 
ССП. Бидејќи во оваа диспечинг стратегија не е предвидено дизелагрегатот да ја полни 
батеријата, во гранката од енергетското коло што содржи исправувач е исклучен 
прекинувачот „П4“ (од сл. 5.2) (или таа гранка не постои). Во првите шест режими 
потрошувачот се напојува со електрична енергија, додека во седмиот, напојувањето е во 
прекин. И при примена на оваа стратегија, во дефинираните услови, не се среќава 
параметарот SOCON, но тој се зема предвид при пресметката на максималната моќност на 
празнење на батеријата.  

Во ССПР1, ФВ генераторот, преку инверторот, го 
снабдува потрошувачот (сл. 5.12). Со вишокот 
генерирана енергија се полни батеријата. Ако 
PPV,MPP – Pload,DC > Pch,max, се исклучува уредот MPPT, 
а работната точка на ФВ генераторот ја определува 
контролерот на полнење на батеријата, кој ја 
ограничува моќноста на полнење на батеријата на 
вредност Pch,max. Притоа, моќноста на ФВ генерато-
рот ќе биде PPV = Pload,DC + Pch,max. За овој режим на 
работа, треба да е исполнет следниот услов: 

• MIN(PPV,MPP, Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC 

Во ССПР2, максималната моќност што може да ја 
даде ФВ генератор не е доволна за задоволување на 
потрошувачот, па кусокот се надополнува од 
претходно акумулираната енергија во батеријата 
(сл. 5.13). За овој режим на работа, треба да се 
исполнети следните три услова: 

• MIN(PPV,MPP, Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC 
• Pload ≤ Pd ИЛИ Sda,nom < Sload ИЛИ hDA ≥ hDA,max 

ИЛИ Sload < Sda,min  
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Слика 5.12: Текови на енергијата 
во првиот режим на работа при 

примена на ССП 
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во вториот режим на работа при 

примена на ССП 
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Во ССПР3, во ХФВ системот се издвојуваат два 
одделни подсистеми. Во едниот дизелагрегатот го 
снабдува потрошувачот, додека во другиот ФВ 
генераторот ја полни батеријата (сл. 5.14). Доколку 
PPV,MPP > Pch,max, тогаш контролерот на полнење на 
батеријата ја ограничува моќноста на полнење на 
вредност Pch,max и се исклучува MPPT уредот. 
Притоа, PPV = Pch,max. За овој режим на работа, треба 
да биде исполнет следниот услов: 

• SDA,nom ≥ Sload И hDA < hDA,max И Sload ≥ Sda,min  

и барем еден од следните два услова: 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• Pload > Pd И MIN((PPV,MPP), Pinv,nom_DC) < Pload,DC И  

MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) ≥ Pload,DC . 

ССПР4, е сличен на претходниот, со таа разлика што 
моќноста што треба да ја даде дизелагрегатот е 
помала од минимално дозволената моќност SDA,min. 
Поради тоа, дизелагрегатот дополнително се 
оптоварува со билансен потрошувач (сл. 5.15). За 
овој режим на работа, треба да се исполнети 
следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• Sload < SDA,nom 
• hDA < hDA,max  

 

Во ССПР5, ФВ генераторот и батеријата (преку 
инверторот) и дизелагрегатот, паралелно го 
напојуваат потрошувачот (сл. 5.16). За овој режим на 
работа, треба да се исполнети следните услови: 

• SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Snom,inv) + SDA,nom ≥ Sload  
• PPV,MPP ≤ Pinv,nom_DC 

 

И во ССПР6, дизелагрегатотот и инверторот работат паралелно (сл. 5.18). ФВ генераторот 
делумно го снабдува потрошувачот, при што ограничување претставува номиналната 
моќност на инверторот. Инверторот e оптоварен со неговата максимална моќност, а 
дизелагрегатот го обезбедува преостанатиот дел од моќноста за потрошувачот. Притоа, 
дизелагрегатот ја регулира својата моќност и не дозволува таа да падне под минимално 
дозволената SDA,min. Во таков случај моќноста на дизелагрегатот се ограничува на SDA = 
SDA,min, за сметка на намалување на моќноста од ФВ генераторот. Со преостанатиот дел од 
моќноста на ФВ генераторот се полни батеријата. Доколку моќноста на полнење е 
поголема од Pch,max, моќноста на ФВ генераторот се ограничува на PPV = Pinv,nom_DC + Pch,max. 
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Слика 5.14: Текови на енергијата 
во третиот режим на работа при 

примена на ССП 
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Слика 5.15: Текови на енергијата 
во четвртиот режим на работа при 

примена на ССП 
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Слика 5.16: Текови на енергијата 
во петтиот режим на работа при 

примена на ССП 
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Во случај кога треба да се одржува минималната 
моќност на дизелагрегатот, тогаш моќноста на ФВ 
генераторот изнесува 

2 2
PV ch,max DA,min load load bc,DC( )P P S Q P= − − − . За овој 

режим на работа, треба да се исполнети следните 
услови: 

• SDA,nom < Sload  
• hDA < hDA,max  
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Snom,inv) + SDA,nom ≥ Sload  
• PPV,MPP > Pinv,nom_DC 

 
Во ССПР7, потрошувачот не се напојува. 
Единствено се полни батеријата со моќноста од ФВ 
генераторот (сл. 5.17). Овој режим се јавува кога 
моќноста што заедно можат да ја дадат ФВ 
генераторот и батеријата не е доволна за 
снабдување на потрошувачот. Истовремено, 
дизелагрегатот не може да се вклучи поради тоа што 
претходно го достигнал максималното времетраење 
на непрекината работа, па во наредниот период тој 
мора да биде исклучен. Доколку PPV,MPP > Pch,max, 
тогаш контролерот на полнење на батеријата ја 
ограничува моќноста на ФВ генераторот на 
вредност PPV = Pch,max. За овој режим на работа, треба 
да се исполнети следните услови: 

• MIN((PPV,MPP + Pdc,max), Pinv,nom_DC) < Pload,DC 
• hDA ≥ hDA,max   
• MIN((PPV,MPP + Pdc,max)AC, Snom,inv) + SDA,nom < Sload  

Ако во изложените услови, за Pd се внесе еднаква (или поголема) вредност со 
SDA,nom, ќе се добие основната верзија на диспечинг стратегијата со следење на 
потрошувачката. 

5.3. Комбинирана диспечинг стратегија 

Комбинираната диспечинг стратегија ги опфаќа и двете споменати стратегии. 
Идејата за примена на комбинираната стратегија е да се искористат предностите и да се 
избегнат слабостите на претходните стратегии. Стратегиите со циклусно полнење и со 
следење на потрошувачката, во принцип, се разликуваат според начинот на користење на 
дизелагрегатот. Која стратегија ќе се примени во одреден момент, зависи од тоа дали е 
поисплатливо дизелагрегатот да го снабдува потрошувачот и да ја полни батеријата или 
пак да го снабдува само потрошувачот, без да ја полни батеријата (но да работи со помала 
ефикасност). Вредноста, според која се одлучува која варијанта ќе се примени, се 
нарекува критична потрошувачка при полнење на батеријата Pc.  

Во [15, 13] е изложен метод за определување на вредноста на Pc. Тој поаѓа од 
цената по kWh за дополнителната генерирана енергија за полнење на батериите, во случај 
кога дизелагрегатот работи и го снабдува потрошувачот. Со замена за PDA,nom = 0 во 
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Слика 5.17: Текови на енергијата 
во седмиот режим на работа при 

примена на ССП 
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равенката (5.1), се добива дека оваа цена изнесува 0,246 cf. Поради загубите во 
исправувачот, батеријата и инверторот, цената по kWh, што се пренесува преку нив и 
стигнува до потрошувачот се зголемува за ∆ccyc = 0,246 cf /η, каде што η = ηbcηbatηinv е 
вкупната ефикасност на исправувачот, батеријата и инверторот. Вкупната цена на 
дополнително генерираната енергија во дизелагрегатот која се акумулира во батеријата и 
со која потоа се снабдува потрошувачот Ccyc, е: 

cyc cyc bw,ACC C C= ∆ + , (5.12) 

На сл. 5.19 се дадени цените (по kWh): при снабдување на потрошувач преку 
батеријата со дополнително генерираната енергија од дизелагрегатот Ccyc, цената на 
акумулирање на енергија во батеријата Cbw,AC и цената при директно снабдување на 
потрошувачот од дизелагрегат. Се гледа дека за вредностите на потрошувачката од Pc, 
поисплатливо е да се примени стратегијата со циклусно полнење, а за помали вредности 
од Pc, стратегијата со следење на потрошувачката. 
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Слика 5.19: Цена на електричната енергија при напојување со батерија, со дизелагрегат и 
со дизелагрегат преку батерија [13, 15] 

Вредноста на Pc, се наоѓа во пресекот на зависностите на цената на директно 
снабдување на потрошувачот од дизелагрегатот и цената на индиректното снабдување на 
потрошувачот. Тогаш Ccyc = CDAf, при што Pload = Pc, т.е.: 

DA,nomb f
f

inv c

0,084150,246 0,246
PC c c

EFC Pη η
 

+ = + ⋅  
, (5.13) 

па за Pc се добива: 

f
c DA,nom

b
f

inv

0,08415
10,246 1

cP P
C c

EFC η η

=
 

+ − ⋅  

. 
(5.14) 

При пресметката на Pc, поради претпоставките дека ефикасностите на 
исправувачот, батеријата и инверторот се константни, се јавува определена грешка. Во 
оваа теза вредностите на Pc ќе се определуваат преку процесот на оптимизација.  

Со комбинација на верзиите од СЦП и ССП, се добиваат 8 различни  верзии на 
комбинираната стратегија. Прегледот на сите разгледувани (можни) верзии диспечинг 
стратегии, заедно со вредностите на параметрите за нивно добивање, е даден на таб. 5.1.  
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6. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ХФВ СИСТЕМИТЕ 
За електрификација на потрошувачите, постојат повеќе варијанти кои се 

разликуваат според техничките карактеристики, но и според висината на потребните 
трошоците. Во случај на снабдување на потрошувачи што се оддалечени од 
електроенергетската мрежа, поради потребата од дополнителни инвестиции во 
електроенергетската мрежа, автономните системи за снабдување со електрична енергија, 
често можат да се наметнат како поисплатлива варијанта. Поради тоа резултатите од 
економските анализи најчесто се одлучувачките елементи при определувањето на 
начинот на електрификацијата.  

При економските анализи на ХФВ системите, обично се користи  LCC-метод (Life 
Cycle Cost)  [8, 40]. Притоа, вкупната цена на системот се пресметува според: 

tot PW,tot PW,tot PW,totLCC IC SC RC SV= + + − , (6.1) 

каде што ICtot (total initial costs) се вкупните инвестициони трошоци, што се издвојуваат за 
системот да може да отпочне со работа. SCPW,tot е сумата на сите поединечни трошоци 
(total single costs), RCPW,tot е вкупната вредност на трошоците што се повторуваат секоја 
година (total recurring costs), додека SVPW,tot е вкупната остаточната вредност (total salvage 
value) на компонентите. Подетален осврт на секој од овие трошоци е даден во 6.1. 
Индексот „PW“  (present worth) од равенката (6.1), значи сведена сегашна вредност на 
соодветниот трошок. Сведувањето се прави затоа што, вредноста на парите што се 
издвојуваат во иднина е различна од нивната сегашна вредност. Така на пример, 
вложување од 1 милион денари, што треба да се случи по 10 години, има различна 
парична вредност од вложувањето на истиот износ денес (сега). Во најмала рака, може да 
се вложат помалку пари во банка, при што поради каматата, по неколку години ќе се 
добие потребниот износ.  

Да ја погледнеме рав. (6.2). Доколку сегашната цена на некоја компонента 
изнесува C, сведената сегашна вредност, при реализација на трошокот по N години, е: 

PW
1
1

NinfrateC C
dscrate

+ = ⋅  + 
, (6.2) 

каде што infrate е стапката на инфлација (годишен процент на зголемување на цените на 
производите и услугите), а dscrate е есконтната стапка, што претставува процентуална 
провизија што ја плаќаат банките при позајмување на пари (есконтни кредити) од 
Централната банка (во Р. Македонија – Народната банка). 

6.1. Трошоци во ХФВ системите 

Во продолжение ќе бидат елаборирани сите планирани финансиски издвојувања 
во текот на целиот работен век на ХФВ системите.  

6.1.1. Инвестициони (капитални) трошоци 

Инвестиционите (капиталните) трошоци, се оние трошоци што се издвојуваат за 
ХФВ системот да може да отпочне со функционирање. Овие трошоци опфаќаат 
издвојувања за: димензионирање и проектирање на системот, набавка на главните и 
помошните компоненти, транспорт до локацијата на поставување, работна рака за 
инсталирање и подесување на опремата и сл.. Во цената на опремата се опфатени 
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транспортните и фискалните (царина и даноци) трошоци што се издвојуваат при нивна 
набавка. Транспортните трошоци зависат од набавената количина на производи и се 
намалуваат по единица производ, со зголемувањето на набавената количина. Царината и 
даноците се пресметуваат како процент од цената на секоја поединечна компонента. 
Царинската стапка, а во некои случаи и даноците, по правило имаат различни проценти 
за различни компоненти. Во продолжение се дадени пресметките на трошоците за 
набавка, транспорт и инсталирање на поедините компоненти на еден ХФВ систем.  

Вкупниот инвестиционен трошок за ФВ генераторот се пресметува според: 

PV,mount. PV,tr.+inst.
PV,tot PV,s PV,p PV,mod1

100 100
c c

C N N C
 

= + + 
 

, (6.3) 

каде што cPV,mount е трошокот за набавка, транспорт и инсталирање на носачите на 
модулите (во проценти од цената на сите модули), cPV,tr.+inst. е трошокот за транспорт до 
локацијата и инсталирање на ФВ модулите (се изразува во проценти од цената на сите 
модули), NPV,s е бројот на модули врзани во серија, NPV,p е бројот на паралелно врзани 
низи со модули, CPV,mod е цената на еден модул со вклучени такси (царина, данок итн.). 

При пресметка на вкупните трошоци за батериите треба да се земат предвид и 
трошоците за батериските куќишта.  За упростување, цената  на куќиштето на батериите 
се изразува во проценти од цената на сите батерии. Според тоа, вкупниот инвестиционен 
трошок за акумулаторските батерии се пресметува според:  

bat,enc bat,tr.+inst.
bat,tot bat bat1

100 100
c c

C N C
 

= + + 
 

, (6.4) 

каде што cbat,enc е трошокот за набавка, транспорт и инсталирање на батериските куќишта 
(во проценти од цената на батерии), cbat,tr.+inst. е трошокот за транспорт до локацијата и 
инсталирањето на батериите (во проценти од цената на сите батерии), Nbat е бројот на 
акумулаторските батерии, а Cbat е цената на една батерија со вклучени такси. 

Вкупниот трошок за инверторот изнесува: 

inv,tr.+inst.
inv,tot inv1

100
c

C C
 

= + 
 

, (6.5) 

каде што cinv,tr.+inst. е трошокот за транспорт до локацијата и инсталирањето на инверторот 
(во проценти од цената на инверторот), Cinv е цената на инверторот со вклучени такси. 

Трошок за полначот на батериите (исправувачот) изнесува: 

bc,tr.+inst.
bc,tot bc1

100
c

C C
 

= + 
 

, (6.6) 

каде што cbc,tr.+inst. е трошокот за транспорт до локацијата и инсталирањето на 
исправувачот (во проценти од цената на исправувачот), Cbc е цената на исправувачот со 
вклучени такси. 

За дизелагрегатот се издвојува следниот износ: 

( )DA,tr.+inst.
DA,tot DA DA,tank1

100
c

C C C
 

= + + 
 

, (6.7) 

каде што cDA,tr.+inst. е трошокот за транспорт до локацијата и инсталирањето на 
дизелагрегатот (во проценти од неговата цена), CDA е цената на дизелагрегатот со 
вклучени такси (царина, данок итн.), додека CDA,tank е цената на дополнителниот резервоар 
за гориво. 
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Трошокот за контролерот изнесува: 

contr,tr.+inst.
contr,tot contr1

100
c

C C
 

= + 
 

, (6.8) 

каде што ccontr,tr.+inst. е трошокот за транспорт до локацијата и инсталирањето на 
контролерот (во проценти од цената на контролерот), Ccontr е цената на контролерот со 
вклучени такси. 

Вкупните трошоци за останатите елементи од системот, како што се: уредот за 
барање на максималната моќност, ожичувањето и др., обично се зема како процент од 
цената на компонентите од системот Csys: 

oth,tr.+inst. oth
oth,tot sys1

100 100
c cC C

 
= + 

 
, (6.9) 

каде што sys mp ms PV,mod bat bat inv bc DA contr( )C N N C N C C C C C= + + + + + , coth е цената на 
останатите со вклучени такси (царина, данок итн.) (во проценти од Csys), додека coth,tr.+inst. е 
трошокот за транспорт и инсталирање на останатите компоненти (во проценти од цената 
на останатите компоненти). 

Обично трошокот за проектирање, димензионирање и подесување на еден ХФВ 
систем csize&set изнесува неколку проценти од инвестиционите трошоци на системот. 
Според наведеното, вкупните инвестициони трошоци за еден ХФВ систем изнесуваат: 

size&set
tot PV,tot bat,tot inv,tot bc,tot DA,tot contr,tot oth,tot1 ( )

100
cIC C C C C C C C = + ⋅ + + + + + + 

 
. (6.10) 

6.1.2. Поединечни трошоци 

Поединечните трошоци се јавуваат кога во текот на работниот век на системот, се 
заменува некоја компонента. Главните поединечни трошоци кај ХФВ системите се 
јавуваат при замена на акумулаторските батерии, како и при замена или ремонт на 
дизелагрегатот. 

Во текот на работниот век на системот, има потреба од неколкукратна замена на 
батериите. Вкупните трошоци, за нивна замена, сведени на сегашна вредност се: 

bat_rep

bat,tot,PW bat,PW,
1=

= ∑
N

i
i

C C , (6.11) 

каде што  Nbat_rep е бројот на замени на батериите во текот на работниот век на системот, а  
Cbat,PW,i е сегашната вредност на трошокот на i-тата замена, пресметана со примена на 
равенките (6.4) и (6.2), при што трошокот за батериските куќишта не се зема предвид, т.е. 
cbat,house = 0.  

Во текот на работниот век на ХФВ системите се изведуваат ремонти и замени на 
дизелагрегатот со нов. Трошокот за ремонт, се пресметува според: 

DA,tr.+inst.ohl
DAohl DA100 100

ccC C
 

= + 
 

, (6.12) 

каде што cohl е цената на ремонтот, изразена во проценти  од цената на дизелагрегатот.  
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За секој дизелагрегат се пропишува број на работни часови после кои треба да се 
направи ремонт, како и вкупниот број работни часови, после кој дизелагрегатот станува 
неупотреблив, т.е. треба да се замени со нов. Од овие податоци, како и од времетраењето 
на вклученоста на дизелагрегатот (што се определува со анализата на перформансите на 
системот), се прави динамика на ремонти и замени. Притоа, вкупните трошоци за 
ремонтите, што се извојуваат во текот на работниот век на ХФВ системот, сведени на 
сегашно ниво, се пресметуваат според: 

DAohl

DAohl,tot,PW DAohl,PW,
1=

= ∑
N

i
i

C C , (6.13) 

каде што NDAohl е вкупниот број на ремонти. CDAohl,PW,i е цената, сведена на сегашна 
вредност, на i-тиот ремонт, пресметана со примена на равенките (6.12) и (6.2). Вкупните 
трошоци за замените на дизелагрегатите, сведени на сегашно ниво, изнесуваат: 

 
DArep

DArep,tot,PW DArep,PW,
1

N

i
i

C C
=

= ∑ , (6.14) 

каде што NDArep е бројот на замени на дизелагрегатот во текот на работниот век на 
системот, a CDArep,PW,i е трошокот на i-тата замена на дизелагрегатот, сведен на сегашна 
вредност, што се добива од равенките (6.7) и (6.2), при што CDA,tank = 0. 

Поединечните трошоци во текот на работниот век на ХФВ системот, сведени на 
сегашно ниво се: 

PW bat,tot,PW DAohl,tot,PW DArep,tot,PW= + +SP C C C . (6.15) 

6.1.3. Повторливи трошоци 

Под повторливи трошоци, се сметаат трошоците што се повторуваат во секоја 
година од работниот век на системот.  

Тековното одржување на еден ХФВ систем, се сведува на визуелна проверка, 
ситни поправки, чистење од нечистотии, дотур на гориво, редовни сервиси на 
дизелагрегатот итн. Трошоците што се предвидуваат за тековно одржување обично се 
изразуваат како процент од цената на некоја компонента од ХФВ системот. Вкупните 
трошоци, што во текот на една година се издвојуваат за тековно одржување на ХФВ 
системот, се пресметуваат според: 

om,tot,ann om,
1

Ncomp

comp comp
comp

C c C
=

= ⋅∑ , (6.16) 

каде што Ncomp е бројот на компоненти што се одржуваат, com,comp е трошокот што годишно 
се одвојува за тековно одржување на компонентата comp, а се изразува како процент од 
цената на компонентата на ХФВ системот Ccomp. 

Осигурувањето на компонентите на ХФВ системите е потребно, бидејќи овие 
системи може да бидат изложени на атмосферски празнења, струјни удари и сл. Но 
осигурувањето треба да го опфати, можеби најзначајниот проблем – вандализмот и 
кражбите на компонентите. Годишната премија за осигурување на опремата се изразува 
во проценти од инвестиционите трошоци во ХФВ системот. 
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ins
ins,ann tot100

cC IC= ⋅ , (6.17) 

каде што cins е трошокот што годишно се одвојува за осигурување на ХФВ системот, а се 
изразува преку процент од вкупната цена на сите компоненти на ХФВ системот ICtot. 

За определување на годишниот трошок за гориво, е потребно да биде определена 
вкупната годишна потрошувачка на гориво на дизелагрегатот. Годишниот трошок за 
набавка на гориво се пресметува според следната релација: 

fuel,ann fuel annC C F= , (6.18) 

каде што Cfuel е цената на еден литар дизел гориво, додека Fann е годишната потрошувачка 
на гориво изразена во литри.  

Вкупните повторливи трошоци во тек на една година изнесуваат: 

tot,ann om,tot,ann ins,ann fuel,annRC C C C= + + . (6.19) 

При сведувањето на сегашна вредност, овие трошоци може да се земат како 
поединечни, што се јавуваат во секоја година, но за упростување е изведен изразот [8]: 

( )

( )
tot,PW tot

1

1 1

LIFE

LIFE
dscrate dscrateRC RC

dscrate

+
=

 + − 

, (6.20) 

каде што RCtot се вкупните повторливи трошоци во тек на една година, LIFE е работниот 
век на системот, infrate е стапката на инфлација, а dscrate – есконтната стапка. 

6.1.4. Остаточна вредност на компонентите  

По изминувањето на предвидениот работен век на еден ХФВ систем (20 до 30 
години), неговите компоненти сеуште имаат вредност и може да бидат продадени како 
половни. Употребливата вредност на компонентите по завршувањето на работниот век на 
ХФВ системот, се нарекува остаточна вредност (salvage value). Вкупната остаточна 
вредност, сведена на сегашно ниво изнесува: 

PW
1

1
1

NLIFE comp

comp
comp

infrateS S
dscrate =

+ =  + 
∑ , (6.21) 

каде што Ncomp е бројот на компонентите во системот, а Scomp е цената на компонентата 
comp на крајот од работниот век на ХФВ системот. 

За оценка на цената на некоја компонента на крајот од работниот век Scomp, покрај 
пресметката на преостанатата вредност, треба да се води сметка дека при евентуалната 
продажба треба да се очекува дека ќе се добие пониска цена од преостанатата вредност, 
изразена во пари, на половните компоненти. За да се земе ова предвид, треба да се 
претпостави процент на намалување на остаточната вредност на компонентите. 

6.2. Цена на електричната енергија 

При економската анализа на ХФВ системите, од интерес е оценката на трошоците 
на системот, сведени на годишно ниво (annualized LCC). Тие се пресметуваат според: 
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Користејќи ја горната релација може да се пресмета цената на чинење на 
испорачаната електрична енергија по киловатчас (net electricity cost – NEC):  

ALCCNEC
YLD

= , (6.23) 

каде што YLD [kWh/год] е годишната потрошувачка на електрична енергија. 
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7. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА НА ХФВ 
СИСТЕМИТЕ 

Во ова Поглавје е даден осврт на начините за димензионирање и дизајнирање на 
ХФВ системите, како и за нивна оптимизација. Дадени се основните дефиниции и 
термини што се однесуваат на методите за оптимизацијата. Исто така, се елаборирани 
некои општи карактеристики на постоечките методи за оптимизација, со осврт на нивната 
применливост при оптималното димензионирање и дизајнирање на ХФВ системите. 
Посебен акцент е ставен врз генетските алгоритми.  

7.1. Пристапи кон дизајнирањето и димензионирањето на ХФВ системите и 
нивна оптимизација 

Дизајнирањето и димензионирањето на ХФВ системите, се постапки со кои се 
определуваат: составот, конфигурацијата, капацитетите или инсталираните моќности на 
компонентите, како и диспечинг стратегијата и вредностите на нејзините параметри. 
Притоа, главна цел, е обезбедување на континуирано снабдување со електрична енергија 
на потрошувачите, водејќи сметка тоа да е што поекономично. 

Во најраната фаза на примена на ХФВ системите, дизајнирањето и 
димензионирањето се одвивало според принципот „обид и грешка“. Притоа се 
конструира систем со определени параметри и се следи неговото функционирање. Во 
текот на работењето се исправаат евентуалните грешки и се прават одредени 
подобрувања. Практичните искуства стекнати на ваков начин, довеле до создавање на 
„Rule-of-Thumb“ (искуствени) препораки за димензионирање [14, 16]. На пример, со 
препораки од ваков тип, моќноста на ФВ генераторот се димензионира да може 
(директно или индиректно преку батерија) да обезбеди 40 – 60 % од вкупната 
потрошувачка на електрична енергија, моќностите на дизелагрегатот и инверторот – да 
можат да ја обезбедат врвната моќност на потрошувачот, капацитетот на батеријата – да 
може автономно да го снабди потрошувачот одреден број на денови, итн. На ваков начин, 
може релативно едноставно да се димензионираат хибридните системи, но, практиката 
покажала дека често овие препораки имаат ограничена применливост, т.е. се врзани за 
одредена локација, специфична намена или сл. Поради тоа, димензионирањето со 
искуствени препораки, може да доведе до реализација на системи со дискутабилна 
функционалност и економичност. 

Принципот на „обид и грешка“, се применува и при димензионирање и 
дизајнирање на ХФВ системите со примена на компјутерска симулација на 
перформансите [10, 17]. Притоа повеќе пати се повторуваат симулациите, при што 
интерактивно се менуваат вредностите на влезните податоци (инсталираните моќности и 
капацитети на компонентите, конфигурациите на системите, начините на управување и 
сл.), сè додека не се добие систем со најниска цена, кој воедно ги задоволува техничките 
критериуми (континуираност во снабдувањето и сл.). Ваквиот (интерактивен) пристап од 
дизајнерите бара поголемо искуство од областа на ХФВ системите.  

Димензионирањето и дизајнирањето на ХФВ системите, наместо со интерактивно 
внесување на вредностите на влезните податоци, може да се автоматизира. За таа цел 
може да се програмира пресметка на перформансите на системите со сите можни 
комбинации од вредности на влезните податоци (т.н. енумеративна оптимизација). На 
крајот, се избира системот со најдобри перформанси (на пр. најниска цена на 
електричната енергија). Сепак на ваков начин, оптимизацијата може да трае премногу 
долго што во повеќе случаи е неприфатливо [18].  
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Во [2, 73], при димензионирањето на ХФВ системите се оптимизираат 
инсталираната моќност на ФВ генераторот и капацитетот на батериите, а другите 
компоненти се определуваат искуствено. Притоа, димензионирањето се врши со 
компјутерска симулација. Пред почетокот на симулациите, се задаваат можните 
вредности на овие параметри. Во симулациите се применува програмата PVFORM [17], 
која е модифицирана за да може да се примени соодветна диспечинг стратегија. Аголот 
на наклон на ФВ модулите е еднаков со аголот при кој енергијата на упадното сончево 
зрачење, во најнеповолниот месец во годината (декември), има максимална вредност. 
При димензионирањето се избира систем, во кој дизелагрегатот барем еднаш  се вклучува 
во секој месец. „Најкритичен“ во овој поглед, се покажа дека е месецот август, па при 
определувањето на оптималниот систем се разгледува тој месец (слика 7.1).  

Сличен пристап при димензионирање на инсталираната моќност на ФВ 
генераторот и капацитетот на батериите, е применет во [3]. Притоа, во симулациониот 
модел се воведени економски пресметки. За секој разгледуван ХФВ систем, се врши 
пресметка на цената на електричната енергија, што му се испорачува на потрошувачот. 
Се избира системот со најниска цена на електричната енергија (слика 7.2), а кој притоа 
врши континуирано снабдување на потрошувачот. И во овој случај, преостанатите 
компоненти и параметри од системот се определуваат искуствено. 
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Слика 7.2: Определување на капацитетот 
на батеријата и површината на ФВ 
генераторот врз основа на цената на 

електричната енергија 

Во [32] е предложен начин за минимизирање на вкупната цена  на ХФВ систем со 
крајно упростена конфигурација. Во овој труд, проблемот на оптимизацијата на ХФВ 
системот е редуциран на определување на оптимален број на ФВ модули, за да при 
дадени дизелагрегат и (број на) батерии, се добие систем со најниска цена (пресметана со 
примена на LCC методот). За таа цел претходно се определени зависностите, на 
трошоците на дизелагрегатот и батериите, во однос на инсталираната моќност на ФВ 
генераторот. Добиените зависности укажуваат дека при зголемување на инсталираната 
моќност на ФВ генераторот, поради намалената потреба од дополнителна енергија во 
системот, времетраењето на вклученоста на дизелагрегатот се намалува, а со тоа се 
намалуваат и неговите вкупни трошоци. Исто така, вкупната цена на батериите е 
функција од инсталираната моќност на ФВ генераторот, бидејќи од тоа зависи 
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длабочината на испразнување и колку често се полнат/празнат, што влијае врз стареењето 
и периодот на нивна замена. По суперпонирањето на овие зависности се добива крива, 
чиј минимум го определува оптималниот број на ФВ модули во ХФВ системот. 

Во [13, 15] е посветено внимание, на изборот на оптимална диспечинг стратегија, 
како и на оптималното подесување на вредностите на параметрите на стратегијата. 
Применет е детерминистички пристап, при што за определување на оптималните 
вредности на подесливите параметри се изведени математички равенки. Равенките се 
добиваат со упростување на моделите на компонентите, што во одредени случаи 
доведува до разлики меѓу очекуваните и реалните перформанси на системите. 

Посеопфатен пристап кон оптималното димензионирање и дизајнирање е 
применет во програмскиот пакет HOMER [11]. Овој пакет овозможува да се разгледуваат 
конфигурации на хибридни системи и со други обновливи извори (ветрогенератори, 
биогас, итн.). Притоа може да се земат предвид различни конфигурации на системи и 
типови диспечинг стратегии. Оптимално димензионираниот хибриден систем, се добива, 
со енумеративна оптимизација, т.е. по пресметката на перформансите на сите можни 
комбинации од вредности на параметрите на системот, што припаѓаат во подрачјето на 
можни решенија, кое се дефинира пред почетокот на пресметките. Поради потребата од 
симулација на голем број системи, за намалување на времетраењето на пресметките, 
HOMER користи упростени модели на компонентите. Поради тоа, и самиот производител 
препорачува, по завршувањето на процесот на оптимизација, задолжителна проверка на 
перформансите на оптимално димензионираниот систем со некој друг софтвер (на пр. 
HYBRID2 [10]). Покрај ова, нефлексибилноста за проширување со нови параметри и 
недостапноста на изворниот код, го прави неповолен за користење при 
научноистражувачката работа.  

Скратување на бројот на системи, за кои се врши симулација, може да се постигне 
со примена на некој од методите за оптимизација. Притоа, според одредени правила, се 
посочуваат за симулација, само мал дел од вкупниот број можни системи. Сепак, иако се 
анализираат помал број системи, при примена на соодветен метод за оптимизација, се 
добива оптимално димензиониран и дизајниран систем.  

7.2. Општо за методите за оптимизација 

Во математичка смисла, оптимизацијата е дисциплина која се занимава со 
проучување на проблемите при определување на екстремните (минимална или 
максимална) вредности на некоја функција. [34]. Функцијата што се оптимизира, се 
нарекува целна функција, додека параметрите на таа функција се нарекуваат контролни 
параметри или параметри на одлучување при оптимизацијата. 

Оптимизационите проблеми се разликуваат според бројот, карактеристиките и 
ограничувањата на контролните параметри, математичките карактеристики на 
функцијата на цел итн. Со оглед на тоа, бројот на методи (и варијанти) за решавање на 
оптимизационите проблеми е голем, при што многу од нив се соодветни за решавање 
само на определени проблеми.  

Кај класичните методи, при пребарување на екстремните вредности се користат 
градиентите на целната функција [16]. Поради тоа, нивната примена е ограничена само на 
непрекинати и диференцијабилни функции. Дополнителен проблем на овие методи, е 
можноста за „заглавување“ на решението во подрачјето на некој локален екстрем, 
намалувајќи ја шансата за определување на глобалниот екстрем. Тие се неприменливи и 
во случаи кога вредностите на контролните параметри, покрај ограничувањата на 
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максималната и минималната вредност, имаат и други ограничувања (на пр. припаѓаат на 
множеството природни броеви или на некое друго дефинирано множество). 

Во поново време се користат методи за оптимизација со хеуристичко (случајно) 
пребарување на екстремните вредности. Кај нив, процесот на оптимизацијата делумно се 
насочува со генерирање на случајни броеви, а делумно, самиот процес „учи“ од 
претходните решенија и се стреми кон подобри. Ваквите методи често применуваат 
аналогија на некои природни процеси: невронски мрежи (neural networks), симулирање на 
калење (simulated annealing), процеси во генетиката (genetic algorithms) итн. Најважни 
карактеристики на методите за оптимизација со хеуристичко пребарување се:  

• не е потребна пресметка на градиенти на целната функцијата,  
• добивање глобален, а не локален екстрем, 
• подеднакво добро функционирање со мал и со голем број контролни параметри.  

Оптималното димензионирање на ХФВ системите зависи од поголем број 
параметри. Притоа со помош на целната функција се пресметува цената на електричната 
енергија што им се испорачува на потрошувачите. Во овој случај, оптимизацијата 
подразбира пребарување на комбинација од вредности на нејзините параметри, за кои 
целната функција има најниска вредност (барање на минимум).  

Имајќи ја предвид комплексноста на оваа функција кај ХФВ системите, тешко 
може да се очекува, да се најдат аналитички изрази за пресметка на градиентите во однос 
на било коj нејзин параметар. Поради тоа, за оптималното димензионирање и 
дизајнирање на еден ХФВ систем, соодветно е да се одбере некоја од хеуристичките 
методи за пребарување. Во оваа теза, ќе бидат применети генетските алгоритми.  

7.3. Генетски алгоритми 

Меѓу најважните својства на живите организми се нивната способност за 
прилагодување кон околината и природната селекција. Врз основа на овие својства, 
Чарлс Дарвин во 1859 година, ја формулирал теоријата на еволуцијата на живите 
организми. Негова главна теза била дека единките кои подобро се прилагодуваат кон 
околината имаат поголема веројатност да го продолжат својот вид. Во доцните 1960-ти и 
1970-тите години, John Holland [35] применувајќи аналогија со теоријата на Дарвин, ги 
вовел генетските алгоритми како метод при решавање на оптимизационите проблеми. 

Дарвин и неговите современици, согледале дека за процесот на еволуција на една 
популација, што се темели врз принципот на природна селекција, најважна улога имаат 
два чинитела. Првиот е наследувањето на особините од родителите, додека вториот е 
променливоста на особините на единките. И покрај тоа што Дарвин ги дефинирал 
основите на еволуцијата, и тоа го поткрепил со голем број на примери, тој не можел да ги 
објасни причините за влијанието на овие чинители. Објаснувањето е добиено стотина 
години подоцна, во областа на генетиката. Според основните принципи на генетиката, во 
јадрото на секоја клетка на живите организми, се наоѓаат точно определен број на 
хомологни хромозоми, при што составот на соодветните хромозоми во секоја клетка од 
една единка, е идентичен. Хромозомите се составени од поголем број  гени, кои 
преставуваат блокови од молекули на ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина). Во нив се 
содржани информациите за карактеристиките на единката. Во основа, може да се каже 
дека, секој ген е одговорен за определена карактеристика на единката (на пр. боја на 
очите). Составот на гените меѓу единките од еден вид може да се разликува, при што 
определената карактеристика на единката може да има различно својство (на пр. некоја 
единка може да има сини, а друга единка може да има црни очи).  



  
ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА НА ХФВ СИСТЕМИТЕ 92

 

Д. Димитров  Докторска дисертација 

 

При размножување (вкрстување) на две единки доаѓа до мешање на генетскиот 
материјал. Притоа, секој потомок има генетски материјал што претставува комбинација 
од генетските материјали на двата родитела. На таков начин се создаваат потомци, кои 
имаат комбинација од карактеристиките на двата родитела, со што се обезбедува 
пренесување на особините на единките во наредните генерации. Покрај ова, во процесот 
на мешање на генетскиот материјал може да дојде и до појава на мутација, т.е. промена 
на својствата на одредени гени (поради „грешка“ или надворешни влијанија). Мутацијата 
внесува променливост во популацијата, што може да резултира со зголемување или 
намалување на прилагодливоста на новодобиените единки кон околината.  

Генетските алгоритми претставуваат класа (група) хеуристички техники за 
пребарување, што ги симулираат појавите што се случуваат при биолошката еволуцијата 
во природата. Ниту биолошката еволуција има за цел да создаде перфектни единки, ниту 
пак со генетските алгоритми се врши оптимизација, туку тие во секоја генерација 
„произведуваат“ потомци, чии генерации во просек се подобри од претходните, т.е. 
подобро се прилагодуваат кон околината. Според тоа, не може директно да се каже дека 
генетските алгоритми се методи за оптимизација. Сепак, во практиката е покажано дека 
тие одлично можат да послужат за пронаоѓање на глобални екстреми на математички 
функции. Од таа причина често во литературата се посочуваат како методи за 
оптимизација.  

Генетските алгоритми се користат за решавање на сложени оптимизациони 
проблеми, чија целна функција не мора да биде непрекината, диференцијабилна, итн. Со 
генетските алгоритми се врши еволуција на една популација, при што, применувајќи го 
принципот „најјаките имаат најголема веројатност да преживеат“, се пребаруваат 
подобрите решенија. Притоа, во областа на пребарувањето, едновремено се испитуваат 
повеќе решенија, што овозможува алгоритмот да не запре на некој локален екстрем, туку 
да се стреми кон глобален екстрем, што ги надминува можностите на класичните 
градиентни оптимизациони техники [16, 34, 35]. 

Имајќи ја предвид аналогијата со генетиката, секоја единка од популацијата се 
нарекува хромозом. Бидејќи целната функција зависи од повеќе контролни параметри, 
под терминот „хромозом“, во рамките на генетските алгоритами, се подразбира вектор 
(матрица со еден ред), чии елементи се вредностите на контролните параметри на целната 
функција. Вредностите на елементите на секој хромозом претставуваат едно можно 
решение на оптимизациониот проблем. Резултатот што се добива при замена на 
вредностите на параметрите од хромозомот во целната функција се нарекува погодност 
(fitness). Генетските алгоритми ја пребаруваат максималната вредност на целната 
функција. Во случај на минимизација, вредностите на погодноста најчесто се добиваат со 
реципрочна вредност на целната функција.  

При пребарувањето на екстремот, генетските алгоритми користат три генетски 
оператори: селекција, вкрстување и мутација. Определувањето на оптималната вредност 
со примена на генетските алгоритми е итеративен процес. Затоа е потребно да се 
дефинира и критериум за прекинување на процесот на оптимизација. На сл. 7.3 е даден 
блок дијаграмот на изведувањето на оптимизацијата со примена на генетски алгоритми. 
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Слика 7.3: Блок дијаграм на изведување оптимизација со генетски алгоритам 

Постојат повеќе видови на генетски алгоритми, кои се разликуваат според 
нивните генетски поставки: начинот на репрезентација на проблемите, типот на 
применетите генетски оператори, репродуктивната стратегија, итн.  

7.3.1. Репрезентација на оптимизационите проблеми во генетски 
домен 

За да може да се применат операторите на генетскиот алгоритам, е потребно да се 
дефинира составот на хромозомите, т.е. да се дефинира начинот на репрезентација на 
параметрите на целната функција во генетскиот домен. Постојат повеќе видови генетски 
репрезентации: бинарна, декадна со цели броеви, декадна со реални броеви итн. Видот на 
репрезентацијата треба да е во склад со типот на проблемот на оптимизацијата, 
контролните параметри и ограничувањата.  

Бинарната репрезентација е најстара и најчесто користена техника. При примена 
на бинарната репрезентација се користи бинарно кодирање на контролните параметри. 
Така, на пример, сетот вредности [14 45 5], може да се кодира во хромозом со состав: 
[001110101101000101]. Оваа репрезентација е едноставна, но директно не може да се 
примени за негативни и децимални броеви. 

За некои оптимизациони проблеми, наједноставно е да се примени декадна 
репрезентација [74]. Притоа, сетот од вредности [14 45 5], се претставува со хромозомот 
[144505]. Оваа репрезентација може лесно да се искористи кога контролните параметри 
се децимални броеви. Декадната репрезентација покажува недостатоци при дефинирање 
на ограничувања. Така, доколку секој параметар се кодира со две цифри (максималната 
можна математичка вредност е 99), а ако ограничувањето на дадениот параметар е 20, 
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тогаш голем број од теоретски можните решенија се недозволени, па алгоритамот станува 
неефикасен. 

Воочените недостатоци на бинарната и декадната репрезентација, може да се 
надминат со репрезентација со реални броеви [33]. При оваа репрезентација, освен во 
ретки случаи, нема потреба од кодирање и декодирање, туку вистинските вредности со 
вредностите на контролните параметри во генетски домен се идентични. Тоа ја прави 
поприродна, побрза, поефикасна и применлива за различни оптимизациони проблеми.  

Постојат и други видови на репрезентација на контролните параметри во генетски 
домен. Такви се: репрезентацијата со пермутации, што се применува при решавање на 
задачата на линеарното програмирање (проблемот со трговскиот патник), 
репрезентацијата со кодирање на стебло што се користи при откривање на равенка на 
функција или откривање на алгоритам  итн. [34].  

Имајќи ги предвид можните вредности и ограничувања на параметрите на 
целната функција (цената на испорачаната електрична енергија), при оптималното 
димензионирање и дизајнирање на ХФВ системите најсоодветна е репрезентацијата со 
реални броеви. 

7.3.2. Селекција  

Селекцијата е генетски оператор со кој се одбираат единки, со цел тие меѓусебно 
да се вкрстат. Селекцијата се врши според определени критериуми, кои треба да бидат 
внимателно избрани и усогласени со процесите на вкрстување и мутација. Во спротивно 
може да дојде до намалување на променливоста на популацијата (појава на поголем број 
исти или слични единки), што ја намалува веројатноста за наоѓање на глобален екстрем и 
насочување на процесот кон некој од локалните екстреми или во друга крајност, да се 
забави конвергенцијата кон бараното решение. Во зависност од видот на 
репрезентацијата, развиени се неколку методи за селекција [33, 34, 35];  

− Случајна рамномерна селекција (Stochastic Uniform Selection), 
− Рулет селекција (Roulette Wheel Selection), 
− Селекција според рангирање (Ranking selection), 
− Турнирска селекција (Tournament Selection), итн. 

7.3.3. Вкрстување 

Вкрстувањето е најзначајниот оператор што ги разликува генетските алгоритми 
од останатите хеуристички методи на оптимизација. Со вкрстувањето се врши 
рекомбинирање на генетскиот материјал меѓу две, претходно селектирани, единки 
(родитела), при што се добиваат два наследника (потомка).  

Начинот на вкрстување зависи од видот на репрезентацијата. Додека кај 
бинарната и декадната репрезентација со цели броеви, при вкрстувањето се врши само 
размена на вредностите на определени сегменти од хромозомите на родителите, кај 
декадната репрезентација со реални броеви се користат, аритметичко или хеуристичко 
вкрстување.  

За добивање на наследниците, кај аритметичкото вкрстување се генерира 
случаен број r во интервал [0, 1], кој се користи во следните релации: 
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каде што X и Y се гените на родителите, а X' и Y' се гените на наследниците. На овој 
начин се добиваат две комплементарни линеарни комбинации на гените на родителите.  

Кај хеуристичкото вкрстување, покрај наследувањето на карактеристиките од 
родителите, потомците добиваат насоката за пребарување на подобро решение. Со тоа се 
нагласува хеуристичката компонента на алгоритмот, т.е. „учење“ од генерација во 
генерација, и добивање подобри решенија. Кај хеуристичкото вкрстување, наследниците 
се генерираат според следните релации:  

( )'

'
X X r X Y
Y X

= + −
=

 

каде што X се гените на родителот со поголема, а Y гените на родителот со помала 
погодност, X' и Y' се наследниците, а r е случаен број од интервалот [0, 1]. Ако X' не се 
наоѓа во просторот на дозволените вредности, постапката се повторува со генерирање 
нов случаен број r. Препорачливо е да се дефинира максимален број на повторувања на 
постапката за определување на X'. По достигнувањето на тој број, се форсира X' = Y. 
Сличен принцип важи и при аритметичкото вкрстување. 

Во продолжение е даден пример за аритметичко и хеуристичко вкрстување, за 
случај родителот X да има повисока погодност и r = 0,6.  
 X : [3,2  4,5  0,8  2,1  5,4] 

Y : [5,1  8,2  0,4  4,6  2,5] 

X' : [3,96  5,98  0,64  3,1  4,24] 
Y' : [4,34  6,72  0,56  3,6  3,66] 
 

ВКРСТУВАЊЕ 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА 
Аритметичко  вкрстување 

X' : [2,06  2,28  1,04  0,6  7,14] 
Y' : [5,1   8,2   0,4   4,6  2,5] 
 

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА 
Хеуристичко  вкрстување 

 

7.3.4. Мутација 

Мутацијата е генетски оператор, со кој се менува содржината на еден или на 
неколку гени од еден хромозом. Мутацијата е важна одлика на генетските алгоритми, 
што им овозможува на популациите да не стагнираат околу некој локален екстрем. Со 
други зборови, овој оператор го овозможува принципот на променливост на популациите. 
Пред процесот на пребарување, за мутацијата се дефинира определена веројатност на 
појава. Таа обично има ниска вредност (околу 0,01), но зависно од начинот на 
репрезентација на проблемот, може побрзо да се доаѓа до решение со повисока вредност 
(до 0,20). Вредноста на веројатноста на мутација треба внимателно да се одбира, бидејќи 
во некои случаи, ако оваа вредност е повисока, процесот на пребарување може да се 
претвори во т.н. примитивно случајно пребарување.  

При мутацијата кај бинарната репрезентација, вредноста на определен ген, се 
менува од 0 во 1 или од 1 во 0, додека кај декадната со цели броеви – се заменува со 
случајно генериран цел број од интервалот [0, 9], различен од постоечкиот. Кај декадната 
репрезентација со реални броеви може да се применуваат повеќе видови мутациски 
оператори: 
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Гранична мутација (Boundary mutation) – При оваа мутација вредноста на 
избраниот ген се заменува со минималната или со максималната дозволена вредност. 
Притоа се генерира случаен број r од интервалот [0, 1]. Ако r < 0,5 тогаш замената е со 
минималната, а доколку r ≥ 0,5 – замената е со максималната дозволена вредност. 

Нерамномерна мутација (Non-Uniform mutation) – Во ваков случај на 
одбраниот ген за мутација со вредност x, му се доделува нова вредност x', која се добива 
според: 

( ) ( )
( ) ( )

max 1

min 1

ако je 0,5 
'

ако je 0,5

x x x f G r
x

x x x f G r

 + − <= 
− + ≥

 

каде што f(G) = [r2 (1 – G / Gmax)]b, r1 и r2 се случајни броеви од интервалот [0, 1], xmin и 
xmax се минималната и максималната дозволена вредност на генот, G е бројот на 
актуелната генерација, Gmax е максималниот број на генерации, додека b e параметар на 
мутацијата.  

Рамномерна мутација (Uniform mutation) – Со овој оператор се заменува 
вредноста на одбраниот ген со случајна вредност, што се наоѓа во интервалот меѓу 
минималната и максималната можна вредност на генот.  

Гаусова мутација (Gaussian mutation) – Со овој оператор се менува вредноста 
на одбраниот ген со случајно избрана вредност која има нормална Гаусова распределба 
(средна вредност 0 и стандардна девијација 1). 

7.3.5. Репродуктивна стратегија 

Под поимот репродуктивна стратегија на генетските алгоритми се подразбира 
начинот на создавање на нова генерација во процесот на еволуција на една популација. 
Во продолжение се дадени најприменуваните типови на репродуктивни стратегии што се 
користат во генетските алгоритми. 

Стратегијата со целосна замена на популацијата, се среќава и под терминот 
проста репродуктивна стратегија. Оваа стратегија е применета во основниот генетски 
алгоритам на Holland [35]. Притоа, сите единки од новата генерација, се потомци на 
единките од претходната генерација. Оваа репродуктивна стратегија често се 
надополнува со принципот на елитизам, при што се форсира преживување (пренесување) 
на една или на неколку единки во следната генерација. Со правилна примена на 
елитизмот може значајно да се забрза доаѓањето до оптималното решение.  

Стратегијата со делумна замена на популацијата се среќава и под терминот 
стационарна селекција (Steady state selection). При оваа стратегија, дел од единките на 
една генерација (одбрани случајно или според некој критериум), без никаква 
модификација, преминуваат во следната генерација. За секоја генерација, се создава 
привремена популација и се додава на постојната популација. Потоа, за да го зачува 
фиксниот број на единки во популацијата, се отстранува потребниот број на единки со 
најмала погодност. Делот од популацијата што преминува во следната генерација се 
изразува или со процент од вкупниот број на единки од генерацијата или со точно 
дефинирање на бројот на единки што преоѓаат во следната генерација 

Кај растечката (incremental) стратегија, од генерација во генерација се 
вкрстуваат само два родитела, при што се добива еден или два наследника. Кај оваа 
стратегија, претходно се дефинира, како се избира единката од постоечката популација 
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што се заменува. Притоа, може да се врши: замена на еден или на двата родитела, замена 
на единката со најмала погодност, замена на случајно избрана единка итн.  

Кај паралелната репродуктивна стратегија, едновремено се генерираат 
неколку независни популации, при што секоја еволуира со стратегијата на делумна 
замена на популацијата. Притоа, при создавањето на нова генерација, според дефиниран 
критериум се селектираат единки кои мигрираат од една во друга популација. Покрај 
„обичните популации“, посебно се создава и „елитна популација“. Во секој чекор, 
„елитната популација“ се ажурира со „најпогодните“ единки од „обичните популации“. 

7.3.6. Пенализација 

Во текот на процесот на пребарување, може да се сретнат решенија, кои не 
задоволуваат или помалку задоволуваат одредени критериуми. Пример за ова кај ХФВ 
системите, е кога анализата на перформансите на димензионираниот систем, покажува 
дека одреден број на часови во текот на една година, потрошувачот останува без 
напојување. Ваквите решенија не треба априори да се отфрлаат, бидејќи доколку во мал 
број на часови потрошувачот остане без напојување, во некои случаи ваквото решение 
може да биде и прифатливо. Во ваков случај, обично погодноста на тие единки се 
намалува со воведување пенали (казни). Така, на пример, за секој час кога има прекин, 
цената на електричната енергија се „казнува“ со (се зголемува за) одредена сума пари.  

7.3.7. Критериум за престанок  

Оптимизацијата во која се користат генетските алгоритми претставува итеративен 
процес, кој треба да запре во моментот кога ќе биде исполнет т.н. критериум за 
престанок. Каков критериум за престанок ќе биде применет зависи од подрачјето на 
примена и од целната функција. Задоволувањето на овој критериум се испитува после 
секоја генерација.  

Наједноставен и најчесто користен критериум за престанок е постигнувањето 
определен број на генерации. Притоа, пред отпочнувањето на пребарувањето, се 
дефинира максималниот број генерации. Кога ќе се достигне овој број, оптимизацијата 
запира, а решението со најниска цена на испорачаната електрична енергија, се усвојува 
дека е оптималното.  

Исто така, критериум за престанок може да биде и точноста на решението. 
Притоа се дефинира толеранција на грешка. Процесот на пребарување на најдоброто 
решение запира во моментот кога решението на најдобрата единка ќе има помала грешка 
од дефинираната вредноста на толеранцијата. 

Често како критериум за престанок, се користи и т.н. конвергенција на 
популацијата. Притоа, се врши споредување на просечната вредност на погодноста на 
целата популација и вредноста на погодноста на најдобрата единка. Процесот запира, 
доколку процентуалната разлика е помала од некоја предефинирана вредност. 
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7.3.8. Софтверски пакет за оптимизација со генетски алгоритми 
GAlib 

Генетските алгоритми се користат за решавање на оптимизациони проблеми во 
разни области. За нивно полесно имплементирање и поефикасно решавање на 
проблемите, се развиени голем број на софтверски пакети [33, 74].  

За оптимизацијата на ХФВ системите, во оваа теза се користи софтверскиот пакет 
GAlib. Тој содржи пакет (библиотека) од изворни кодови за примена на генетските 
алгоритми, развиен од Matthew Wall (од Mechanical Engineering Department при MIT). 
Изворните кодови се напишани во програмскиот јазик C++. Достапноста на изворните 
кодови овозможува модифицирање на постоечките или надополнување со нови генетски 
репрезентации и оператори.  

Во библиотеката се опфатени повеќето постоечки типови репрезентации и 
генетски оператори. За примена на GAlib, при решавањето на оптимизационите 
проблеми, корисникот треба да дефинира: репрезентација на проблемот, генетски 
оператори и функцијата на цел. За олеснување, софтверскиот пакет GAlib доаѓа со голем 
број примери за начинот на неговата примена.  

7.4. Примена на генетските алгоритми при оптималното димензионирање и 
дизајнирање на ХФВ системите 

При оптимизацијата со генетски алгоритми, треба да се дефинираат целната 
функција, контролните параметри и нивните ограничувања. Со оглед на тоа што целта 
при оптимизацијата на ХФВ системите во оваа теза е добивање систем што испорачува 
електрична енергија со најниска цена, тогаш целната функција ќе ја пресметува нејзината 
цена. Детална елаборација на целната функција, контролните параметри и 
ограничувањата е дадена во Поглавјето 8.2.1. Имајќи ги предвид бројот, 
карактеристиките и ограничувањата на контролните параметри, соодветни за 
оптимизација во случај на ХФВ системите се генетските алгоритми.  

Општата форма на блок дијаграмот на изведување на оптимизацијата со примена 
на генетските алгоритми е даден на сл. 7.3. Овие алгоритми, се применети при 
оптималното димензионирање и дизајнирање на хибридните системи во [12, 14, 16]. 
Притоа оптимизацијата е во два чекора (сл 7.4а). Во првиот чекор, на секој разгледуван 
систем, му се оптимираат параметрите на диспечинг стратегијата. Во вториот чекор, врз 
вака „подготвените“ системи се применуваат генетските оператори.  

Имајќи предвид дека генетските алгоритми го насочуваат пребарувањето кон 
најдоброто решение, примената на „двочекорна оптимизација“, во некои случаи може да 
ја намали шансата за добивање на најдоброто решение. Со други зборови, не мора да 
значи дека добра диспечинг стратегија за некој систем, е нужно добра и за друг систем. 
Или обратно, ако во некој систем, вредноста на определен параметар влијае диспечинг 
стратегијата да е условно „лоша“, ваквата вредност на тој параметар може да е дел од 
оптималната стратегија за некој друг систем.  

Поради тоа, во овој труд се истражува можноста за сеопфатна (во еден чекор) 
оптимизација на ХФВ системот, вклучувајќи ги типот на диспечинг стратегијата и 
нејзините параметри (сл 7.4б). Притоа, на системите што се разгледуваат им се 
применуваат генетските оператори, но не им се врши никаква претходна подготовка или 
ниту парцијална оптимизација. На таков начин, се овозможува некои вредности на 
параметри, што во рамки на одреден систем (комбинација од вредности на параметри) се 
неприфатливи, да не бидат исклучени како можни вредности на параметрите на системи 
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во следните генерации. Идејата е дека можеби токму тие, се вредностите што се дел од 
оптимално димензионираниот систем или пак ќе овозможат да се дојде побрзо до него.  
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8. СОФТВЕРСКА АЛАТКА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА ХФВ 
СИСТЕМИТЕ  

Во ова Поглавје е даден осврт на софтверските алатки за симулација на 
перформансите на ХФВ системите, како и на компјутерските програми за оптимално 
димензионирање и дизајнирање на овие системи.  

Исто така, детално е опишана софтверската алатка за оптимално димензионирање 
и дизајнирање на ХФВ системите, што е применета во ова теза.  

8.1. Осврт на постоечките софтверски алатки за симулација на 
перформансите и оптимизација на ХФВ системите 

Со оглед на тоа што во хибридните системи се користат повеќе генератори и 
работат според определена диспечинг стратегија, тие се посложени за компјутерска 
симулација во однос на останатите автономни системи за снабдување со електрична 
енергија. Во [39] постоечките софтверските алатки, наменети за симулација на 
перформансите на хибридните системи, се поделени според деталноста на моделите на 
компонентите и брзината на добивање на потребните резултати. Според намената и 
достапноста на изворниот код, тие се класифицираат во четири категории: алатки за 
груби, но брзи пресметки (pre-feasibility tools), алатки за димензионирање, алатки за 
симулација и алатки со отворена архитектура. Некои од нив опфаќаат повеќе типови 
анализи, па можат да припаѓаат во неколку од споменатите категории. 

Со софтверските алатки од првите три категории, обично лесно се работи и во 
најголем број случаи, согласно нивната намена, даваат добри резултати. Сепак, за 
продлабочена истражувачка примена, најпогодни се софтверските алатки со отворена 
архитектура. Тие му овозможуваат на корисникот да ги користи понудените и или да 
применува нови: конфигурации, диспечинг стратегии, модели на компонентите, методи 
за оптимално димензионирање и сл. За нивна примена од корисниците се бараат добри 
програмерски способности. Овие алатки, обично ги користат можностите на другите 
софтверски пакети, наменети за симулација во разни инженерски области, како што се 
MATLAB (SIMULINK), PSpice, HP VEE и сл. Но, постојат и самостојни програмски 
пакети, што содржат потпрограми, при што со нивно соодветно вклопување во една 
програмска целина и компајлирање, може да се изведе компјутерска симулација на разни 
видови ФВ и ХФВ системи. Таков е случајот со програмскиот пакет TRNSYS [37], кој 
претставува збир од FORTRAN-ски потпрограми, достапни во изворна форма (source 
code), што служат за симулација на системи за искористување на сончевата енергија. 
Покрај него и софтверскиот пакет PVFORM [17], е достапен со изворен фортрански код, 
а е наменет за симулација и техно-економска анализа на ХФВ системите. Дел од 
фортранскиот код на овие програмски пакети е искористен при развојот на софтверската 
алатка што се користи во оваа теза. Осврт на повеќе постоечки софтверски алатки за 
симулација на перформансите на хибридните системи е даден во [16]. 

8.2. Софтверска алатка за оптимално димензионирање на ХФВ системите 

Во софтверската алатка за оптимално димензионирање на ХФВ системите, 
развиена во оваа теза, за оптимизација се применува софтверскиот пакет GAlib [33], чиј 
изворен код e достапен во програмскиот јазик C++. Процесот на оптимизацијата, се 
управува со т.н. „програмска маска“, направена во C++. Во неа, пред отпочнувањето на 
оптимизацијата, се внесуваат генетските поставки: начинот на репрезентација на 
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проблемот во генетски домен, границите и ограничувањата на контролните параметри, 
типот и параметрите на генетските оператори, репродуктивната стратегија, како и 
начинот на повикување на целната функција. Откако ќе се пополни маската, таа се 
стартува, со што отпочнува процесот на оптимизација. Блок-дијаграм на процесот на 
оптимизација е даден на сл. 7.3 во Поглавјето 7.3.  

8.2.1. Пресметка на целната функција  

Пресметката на целната функција е важен дел од процесот на оптимизација со 
примена на генетските алгоритми. Таа претставува квантитативен израз на погодноста на 
секоја единка. Секоја единка претставува една можна конфигурација на системот, со 
определен: број на ФВ модули и батерии, агол на наклон на модулите, тип на 
дизелагрегат и инвертор, диспечинг стратегија и вредности на нејзините параметри.  

За пресметка на целната функција е креирана фортранска функциска 
потпрограма. Подетален опис на влезните податоци (контролните параметри) во 
потпрограмата е даден во 8.2.2. Основа на изворниот код на потпрограмата е кодот на 
софтверскиот пакет PVFORM (верзија 3.3) [17], во кој се направени следните измени: 

• Заменет е постојниот модел на ФВ генератор, со 4-параметрски модел (Поглавје 
3.1). За таа цел е прилагодена и интегрирана потпрограмата TYPE94 од 
програмскиот пакет TRNSYS. 

• Изработен е, и интегриран програмски код, за примена на елаборираниот 
квазистационарен модел на батеријата, вклучувајќи го и топлинскиот модел 
(Поглавје 3.2). 

• Изработен е, и интегриран програмски код за примена на сите варијанти и верзии 
диспечинг стратегии, елаборирани во Поглавје 5. 

• Доработен е, и модифициран програмскиот код за економските пресметки, според 
елаборацијата во Поглавје 6. 

• Интегрирани се и моделите на останатите компоненти од ХФВ системот, што се 
елаборирани во Поглавје 3. 

• Воведена е пенализација на погодноста на единките, во случај кога разгледуваниот 
систем не е во состојба да обезбеди континуирано снабдување на потрошувачот, 
преку зголемување на цената на електричната енергија.  

• Податоците за компонентите на системот, метеоролошките податоци, дијаграмот на 
потрошувачка на електрична енергија, и др. се внесуваат преку влезни датотеки. 
Програмскиот код е соодветно прилагоден, за вчитување на овие податоци. 

Блок дијаграмот за пресметка на целната функција е даден на сл. 8.1.  
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Пресметка на: 
Текови на моќност 

SOC 
Темпер. на батер. 
Амортиз. на батер. 
Загуби на енргија 
Потрош. на гориво 

Определување на динамика на 
замена на компоненти 

Пресметка на сите трошоци 

Број на ФВ модули 
Број на батерии 

Агол на наклон на ФВ модули 
Ред. бр. на дизелагрегат 
Ред. бр. на инвертор 

Ред. бр. на диспечинг стратегија 
SOC при вклуч. на ДА 

SOC при исклуч. на ДА 
Крит. вр. на потрош. при празнење 
Крит. вр. на потрош. при полнење 

Пресметка на: 
Сонч. зрач. врз наклонета површ. 

Темпер. на ФВ ќелии 
Макс. моќ. на ФВ генератор 

Пресметка на цена на ЕЕ 

Пресметка на пенал 

Вредност на функција на цел 
 = цена на ЕЕ + пенал 

КРАЈ 

               Вчитување часовни податоци за: 
                Сончево зрачење 
           Температура на воздух 
      Дијаграм на потрошувачка на ЕЕ 

   Вчитување 
податоци за 
компонентите 

ЦЕЛНА 
ФУНКЦИЈА 

час = час + 1 

Пресметка на 
макс. вредн. на струите на 

полнење и празнење на батериите 

Определување на режим на  
работа на системот 

час = 1 

да 

час > 1,8760 
не 

 

Слика 8.1: Блок-дијаграм за пресметка на целната функција 
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8.2.2.  Контролни параметри и гени 

При оптималното димензионирање на ХФВ системите, во оваа теза, се користи 
целна функција со 10 контролни параметри. Во доменот на генетската репрезентација, 10-
те контролни параметри, се претставуваат со еден хромозом, составен од 10 гени 
{GEN1 GEN2... GEN10}. Ограничувањата на нивните вредности се дадени на табела 8.1.  

TАБЕЛА 8.1 – Контролни параметри, гени, ограничувања и врски меѓу контролните 
параметри и гените 

Контролни параметри Ген Граници на 
гените 

Други 
огранич. 
на гените 

Определување на 
контролните 
параметри 

NPV,p –  бр. на парал. 
низи на ФВ модулите GEN1 0 ≤ GEN1 ≤ NPVp,max цели броеви NPV p = GEN1 

Nbat,p – број на паралелни 
низи на батериите GEN2 0 ≤ GEN2 ≤ Nbat,p,max цели броеви Nbat p = GEN2 

β – агол на наклон на ФВ 
модулите 

GEN3 0 ≤ GEN3 ≤ 90° цели броеви 
со чекор 5° β = GEN3 

NDA – реден број на 
дизелагрегатпт GEN4 1 ≤ GEN4 ≤ NDA,tot цели броеви NDA = GEN4 

Ninv – реден број на 
инверторот GEN5 1 ≤ GEN5 ≤ Ninv, tot цели броеви Ninv = GEN5 

Nstg – ред. бр. на 
диспечинг стратегијата GEN6 1 ≤ GEN6 ≤ Nсtg,tot цели броеви Nstg = GEN6 

SOCON – SOC при вклуч. 
на дизелагрегот GEN7 SOCmin ≤ GEN7 < 1 реал. 

броеви SOCON = GEN7 

SOCOFF – SOC при 
исклуч. на 
дизелагрегатот 

GEN8 0 < GEN8 < 1 реал. 
броеви 

SOCOFF = SOCON + (1–     
– SOCON) · GEN8 

Pd – критична вредн. на 
празнење на батеријата GEN9 0 ≤ GEN9 < 1 реал. 

броеви 
Ld = SDA,min + (SDA,nom–      

– SDA,min) · GEN9 

Pc – критична вредн. на 
полнење на батеријата GEN10 0 ≤ GEN10 < 1 реал. 

броеви 
Lc = SDA,min + (Ld –             
– SDA,min) · GEN10 

Првиот контролен параметар од таб. 8.1, е бројот на паралелно врзани низи на 
ФВ модули NPV,p. Вкупниот број ФВ модули е NPV = NPV,p · NPV,s. NPV,s е бројот на сериски 
врзани ФВ модули во една низа, определен според напонот на еднонасочното коло. 
Напонот има стандардизирани вредности, при што кај ХФВ системите, најчесто се 
среќаваат следните вредности: 12 V, 24 V и 48 V. ФВ модулите, обично се наменети за 
напон од 12 V. Притоа, ако напонот на еднонасочното коло е 24 V, 
NPV,s = 24 / 12 = 2 модула. Можните вредности на овој контролен параметар се цели 
броеви, кои се движат меѓу 0 и максимален број, што се дефинира пред почетокот на 
оптимизацијата. При претставувањето во рамките на хромозомите (во генетски домен), 
вредноста на овој параметар соодветствува со вредноста на првиот ген, т.е. NPV,p = GEN1. 

Вториот контролен параметар е бројот на паралелно врзани низи на 
акумулаторски батерии Nbat,p. Напонот на една батериска ќелија е околу 2 V. Обично 
батериите содржат по 6 ќелии врзани во серија, па се наменети за напон од 12 V. Ако 
напонот на еднонасочното коло е 24 V, тогаш во секоја гранка, сериски се врзуваат по 
Nbat,s = 24 / 12 = 2 батерии, па вкупниот број на батерии е Nbat,p = Nbat,p · Nbat,s. 
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Ограничувањата на вредностите на Nbat,p се дадени на таб. 8.1. Во генетски домен 
Nbat,p = GEN2. 

Третиот контролен параметар е аголот на наклон при кој се поставени ФВ 
модулите β. Со цел да се забрза процесот на оптимизација, намален е бројот на можните 
вредности на овој параметар. Притоа, се дозволени вредностите од 0 до 90° со 
зголемување од 5°, т.е. 0, 5°, 10°, 15°, ..., 90°. Во практиката отстапувањата од неколку 
степени се чест случај, но тоа значајно не се одразува врз перформансите на ФВ 
генераторот. Во секој хромозом, β го зазема третото место, при што β = GEN3. 

Изборот на дизелагрегат се прави од неколку разгледувани модели. За 
поедноставување, при процесот на оптимизација тие се означуваат со редни броеви. 
Четвртиот контролен параметар го претставува редниот број на дизелагрегатот NDA, 
при што NDA = GEN4. 

Слично и инверторот се избира од неколку разгледувани модели, кои исто така се 
означени со редни броеви. Петтиот контролен параметар го претставува редниот број 
на инверторот Ninv. Во генетски домен Ninv = GEN5. 

Шестиот контролен параметар е редниот број на диспечинг стратегијата Nstg. 
Редните броеви се дадени на таб. 5.1 (од Поглавје 5). Притоа Nstg = GEN6. 

Седмиот контролен параметар е вредноста на состојбата на наполнетост на 
батеријата при која се вклучува дизеагрегатот SOCON. Вредноста на SOCON е реален број 
чии вредности се движат меѓу минималната дозволена вредност на состојбата на 
наполнетост на батеријата SOCmin и 1. Во генетски домен SOCON = GEN7. 

Осмиот контролен параметар е вредноста на состојбата на наполнетост на 
батеријата при која се исклучува дизеагрегатот SOCOFF. Генетските алгоритми 
дозволуваат слобода во начинот на дефинирање на генетската репрезентација на 
контролните параметри. Така, бидејќи е логично вредноста на SOCOFF > SOCON, за да се 
избегнат физички неприфатливите решенија, во генетски домен овој параметар се 
трансформира. Притоа, SOCOFF = SOCON + (1 – SOCON) · GEN8. Вредностите на GEN8 се 
реални броеви, ограничени меѓу 0 < GEN8< 1.  

Деветтиот контролен параметар е критичната вредност на потрошувачката при 
празнење на батеријата Pd. Вредностите на овој параметар се ограничени меѓу 
минималната дозволена SDA,min и номиналната моќност на дизелагргатот SDA,nom. Во 
генетски домен овој параметар се претставува со GEN9. Притоа, Pd = SDA,min + (SDA,nom –
 SDA,min) · GEN9. Вредностите на GEN9 се ограничени меѓу 0 и 1. 

Десеттиот контролен параметар е критичната вредност на потрошувачката при 
полнење на батеријата Pc. Овој параметар се користи само при примена на комбинирана 
диспечинг стратегија. Неговите вредности се движат меѓу SDA,min и Pd. Нелогичните 
решенија се избегнуваат, со трансформација на вредностите на Pc во генетски домен. 
Притоа, Pc = SDA,min + (Ld – SDA,min) · GEN10. И во овој случај вредностите на GEN10 се 
ограничени меѓу 0 и 1. 
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9. ВЛЕЗНИ ПОДАТОЦИ И РЕЗУЛТАТИ 
Во првиот дел од ова Поглавје, се дадени потребните податоци за генерирање 

часовни податоци за сончевото зрачење и температурата на воздухот, како и за 
генерирање на часовните дијаграми на потрошувачката на електрична енергија. Потоа, се 
дадени и податоци за компонентите, разгледувани во оваа теза, што се користат при 
симулациите на системите. 

Во продолжение, се анализирани процесите на оптимално димензионирање и 
дизајнирање на ХФВ системите. Притоа, се определени генетските поставки и параметри 
што овозможуваат најбрзо добивање на оптималното решение.  

Прикажани се основните параметри на оптимално димензионираните ХФВ 
системи, што снабдуваат потрошувачи со различна потрошувачка на електрична енергија, 
и притоа се изведени одредени заклучоци. Детално се презентирани перформансите за 
ХФВ системот, што снабдува потрошувач со средна дневна потрошувачка од 15 kWh/ден. 

На крајот, споредбено се дадени цените на електричната енергија и некои други 
перформанси на ХФВ системите, што се добиени со симулација, применувајќи 
каталошки податоци за ФВ генераторот како влезни. Исто така се дадени перформансите 
на ХФВ системите што се оптимизирани со примена на модел на батеријата, што 
претпоставува константна вредност на нејзината температура.  

9.1. Влезни податоци 

9.1.1. Сончево зрачење, температура на воздухот и брзина на ветерот 

Метеоролошките податоци, што се користат при анализите во оваа теза, се 
однесуваат за една мала рурална населба, село Врбица, што се наоѓа во североисточниот 
дел на Р. Македонија, чија географска широчина е λ = 42,13°N, географска должина 
ϕ  = 22,25°E и надморска височина од 800 m. 

С. Врбица е една од многубројните локации, за кои не постојат ниту средни 
месечни податоци за метеоролошките величини. Поради тоа, за симулација на 
перформансите на ХФВ системите во тоа подрачје, овие податоци треба да се пресметаат 
или да се претпостават. Во оваа теза се искористени постоечки податоци, за локации што 
се наоѓаат во близина на с. Врбица (таб. 9.1) [2, 75]. Притоа, средните дневни вредности 
на енергијата на сончевото зрачење врз хоризонтална површина, пресметани со примена 
на методот на Ангстрем, соодветствуваат за Крива Паланка, додека средните дневни 
вредности на температурата на воздухот, се добиени со усреднување на повеќегодишни 
мерења на температурата на воздухот за Кратово.  

TАБЕЛА 9.1 – Средни дневни вредности на: глобалното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина H, коефициентот на транспарентност Kt и 
температурата на воздухот Ta за с. Врбица (за период 1965 – 74 год.) 

 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 
H [kWh/m2ден] 1,76 2,59 3,62 4,90 5,97 6,50 6,65 6,04 4,62 3,40 2,15 1,47 

Kt  0,449 0,473 0,489 0,516 0,544 0,560 0,586 0,596 0,560 0,552 0,495 0,422 
Ta [°C] 0,1 2,6 5,7 11,2 16,0 19,1 21,0 21,3 17,4 12,1 7,5 2,2 
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Користејќи ги податоците од таб 9.1, со програмскиот пакет METEONORM 
(Верзија 3.0) [41], се генерирани потребните часовни податоци за една типична 
метеоролошка година. Притоа се генерирани следните метеоролошки величини: 
интензитет на директната компонента на сончевото зрачење што упаѓа врз површина што 
е поставена нормално на сончевите зраци, интензитет на дифузното сончево зрачење врз 
хоризонтална површина, температура на воздухот и брзина на ветерот. На таков начин е 
добиена датотека со по 8760 часовни вредности за секој од споменатите величини. 

Покрај тоа, на сличен начин, се генерирани и месечни низи од часовни податоци 
за сончевото зрачење, што се јавуваат со однапред дефинирана веројатност p. За таа цел 
се поаѓа од средните вредности, во тек на еден месец, на дневниот коефициент на 
транспарентност, што се јавува со веројатност p. При пресметките се користат големите 
средни вредности на коефициентот на транспарентност за секој месец <Kt(m)>, за кои е 
претпоставено дека се совпаѓаат со средните коефициенти на транспарентност што се 
дадени во табелата 9.1. Вредностите на <Kt(m)>, соодветните стандардни девијации 
(пресметани според рав. (2.31)) и средните месечни вредности на коефициентот на 
транспарентност на дневно ниво Kt, што се јавуваат со веројатност p, за с. Врбица, се 
дадени на таб. 9.2. На сл 9.1 се дадени зависностите на средните вредности на 
коефициентот на транспарентност на дневно ниво, во однос на веројатноста за нивна 
појава, за месеците јануари, април и јули. За појаснување, вредностите што се однесуваат 
за веројатност p = 0,3, значат дека во 30 % од соодветните месеци од еден повеќегодишен 
период, Kt(m) ќе ја има дадената или ќе има поголема вредност. Исто така, од таб. 9.2. и 
сл 9.1, се забележува дека за p = 0,5, Kt(m) = <Kt(m)>. 

TАБЕЛА 9.2 – Средни вредности на коефициентот на транспарентност Kt(m) што се 
јавуваат со определена веројатност p за с. Врбица 

Мес. <Kt> σfit 
Веројатност (p) 

0,001 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,999 
јан 0,449 0,066 0,653 0,557 0,534 0,504 0,484 0,466 0,449 0,432 0,414 0,394 0,364 0,341 0,245 
феб 0,473 0,065 0,674 0,580 0,556 0,528 0,507 0,489 0,473 0,457 0,439 0,418 0,390 0,366 0,272 
мар 0,489 0,064 0,687 0,594 0,571 0,543 0,523 0,505 0,489 0,473 0,455 0,435 0,407 0,384 0,291 
апр 0,516 0,062 0,707 0,618 0,595 0,568 0,548 0,532 0,516 0,500 0,484 0,464 0,437 0,414 0,325 
мај 0,544 0,059 0,726 0,641 0,619 0,593 0,575 0,559 0,544 0,529 0,513 0,495 0,469 0,447 0,362 
јун 0,560 0,057 0,735 0,653 0,633 0,608 0,590 0,574 0,560 0,546 0,530 0,512 0,487 0,467 0,385 
јул 0,586 0,053 0,749 0,673 0,653 0,630 0,614 0,599 0,586 0,573 0,558 0,542 0,519 0,499 0,423 
авг 0,596 0,051 0,753 0,680 0,661 0,639 0,623 0,609 0,596 0,583 0,569 0,553 0,531 0,512 0,439 
сеп 0,560 0,057 0,735 0,653 0,633 0,608 0,590 0,574 0,560 0,546 0,530 0,512 0,487 0,467 0,385 
окт 0,552 0,058 0,730 0,647 0,626 0,601 0,582 0,567 0,552 0,537 0,522 0,503 0,478 0,457 0,374 
ное 0,495 0,064 0,692 0,600 0,577 0,549 0,528 0,511 0,495 0,479 0,462 0,441 0,413 0,390 0,298 
дек 0,422 0,066 0,627 0,531 0,507 0,478 0,457 0,439 0,422 0,405 0,387 0,366 0,337 0,313 0,217 
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Слика 9.1: Веројатност на појава на средните дневни вредности на коефициентот на 
транспарентност Kt за с. Врбица 

Средната дневна вредност на енергијата на сончевото зрачење врз хоризонтална 
површина, што се јавува со одредена веројатност p, се пресметува од вредностите на 
коефициентот на транспарентност прикажани на таб. 9.2, и од средните дневни вредности 
на екстратерестричното зрачење. Овие вредности се дадени на таб. 9.3.  

TАБЕЛА 9.3 – Средни дневни вредности на екстратерестричното зрачење и енергијата на 
сончевото зрачење врз хоризонтална површина што се јавува со 
определена веројатност за с. Врбица 

Мес. 
Eкстратер. 
зрачење 

[kWh/m2ден] 

Ср. дневни вредности на сонч. зрач. врз хоризонтална површина [kWh/m2ден] 
Веројатност (p) 

0,001 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,999 
јан 3,92 2,56 2,18 2,09 1,98 1,90 1,83 1,76 1,69 1,62 1,54 1,43 1,33 0,96 
феб 5,48 3,69 3,18 3,05 2,89 2,78 2,68 2,59 2,50 2,40 2,29 2,13 2,00 1,49 
мар 7,40 5,09 4,40 4,23 4,02 3,87 3,74 3,62 3,50 3,37 3,22 3,01 2,84 2,15 
апр 9,50 6,72 5,87 5,65 5,39 5,21 5,05 4,90 4,75 4,59 4,41 4,15 3,93 3,09 
мај 10,97 7,96 7,03 6,79 6,51 6,31 6,13 5,97 5,80 5,63 5,43 5,14 4,91 3,98 
јун 11,61 8,53 7,58 7,34 7,05 6,84 6,67 6,50 6,33 6,15 5,95 5,66 5,42 4,47 
јул 11,35 8,50 7,63 7,42 7,15 6,96 6,80 6,65 6,50 6,34 6,15 5,88 5,67 4,80 
авг 10,12 7,63 6,88 6,69 6,47 6,30 6,16 6,04 5,90 5,76 5,60 5,37 5,19 4,44 
сеп 8,25 6,06 5,39 5,22 5,01 4,87 4,74 4,62 4,50 4,37 4,23 4,02 3,85 3,18 
окт 6,16 4,50 3,98 3,86 3,70 3,59 3,49 3,40 3,31 3,21 3,10 2,94 2,81 2,30 
ное 4,34 3,00 2,60 2,50 2,38 2,29 2,22 2,15 2,08 2,01 1,92 1,80 1,70 1,30 
дек 3,48 2,18 1,85 1,77 1,66 1,59 1,53 1,47 1,41 1,35 1,28 1,17 1,09 0,76 

9.1.2. Потрошувачка на електрична енергија во рурални населби 

За генерирање на часовните податоци на потрошувачката на електрична енергија, 
најпрво се креираат дневни дијаграми на потрошувачка врз основа на моќноста на 
потрошувачите, кои се очекува да ги користи домаќинство што живее во рурално 
подрачје [3]. Притоа, е претпоставено дека во споменатите домаќинства би се користеле 
следните потрошувачи: фрижидер (со моќност од 125 W), сијалици за осветление во 
домовите и шталите (со моќност од по 100 W), телевизор (со моќност од 150 W). 
Претпоставените моќности на поедините потрошувачи, во текот на денот, се дадени на 
табела 9.4. Од нив се пресметуваат вредностите на вкупната дневна, средната, и 
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максималната потрошувачка на електрична енергија, како и соодветните вредности на 
факторот на оптоварување. Моќностите прикажани на таб. 9.4 се однесуваат за 8 
домаќинства од с.Врбица (со вкупна инсталирана моќност на потрошувачите од 3,8 kW). 
При креирањето на дијаграмите на потрошувачка, е претпоставено дека домаќинствата не 
користат електрична енергија за загревање (на простории, на вода, за готвење итн.). Со 
примена на ваков пристап се креирани дневни дијаграми на потрошувачка на електрична 
енергија за сите сезони во текот на годината: зима, пролет/есен и лето. При креирањето 
на дијаграмите се води сметка дека вклучувањето на потрошувачите да е едновремено, па 
заради тоа во таб. 9.4 пониски вредности на моќноста на потрошувачите во споредба со 
вредностите што претходно се наведени. Така на пример, во првиот час од дијаграмот од 
зимскиот период е земено дека секој фрижидер е вклучен само во 15 % од периодот, па 
така просечната моќност, за 8-те домаќинства, изнесува 0,15 x 125 W x 8 домаќ. = 150 W. 

TАБЕЛА 9.4 –  Дневен дијаграм на потрошувачка на електрична енергија во с. Врбица 
(пример за 8 домаќинства) 
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1 150    0,15 200    0,20 250    0,25 
2 150    0,15 200    0,20 250    0,25 
3 150    0,15 200    0,20 250    0,25 
4 150    0,15 200    0,20 250    0,25 
5 150    0,15 200    0,20 250    0,25 
6 150   200 0,35 200   200 0,40 250   200 0,45 
7 150   200 0,35 250   200 0,45 250   200 0,45 
8 150   200 0,35 250   200 0,45 250   200 0,45 
9 150   200 0,35 250   200 0,45 250   200 0,45 

10 150   200 0,35 250   200 0,45 500   200 0,70 
11 150   200 0,35 250   200 0,45 500   200 0,70 
12 150   200 0,35 250   200 0,45 500   200 0,70 
13 150   200 0,35 250   200 0,45 500   200 0,70 
14 150 200  200 0,55 250   200 0,45 500   200 0,70 
15 150 400  200 0,75 250   200 0,45 500   200 0,70 
16 150 800 600 200 1,75 250 400 600 200 1,45 500  600 200 1,30 
17 150 800 600 200 1,75 250 800 600 200 1,85 500  600 200 1,30 
18 150 800 600 200 1,75 250 800 600 200 1,85 500 200 600 200 1,50 
19 150 800 1200 200 2,35 250 800 1200 200 2,45 500 200 1200 200 2,10 
20 150 800 1200  2,15 250 800 1200  2,25 400 400 1200  2,00 
21 150 800 1200  2,15 250 800 1200  2,25 400 800 1200  2,40 
22 150 800 1200  2,15 250 800 1200  2,25 400 800 1200  2,40 
23 150 800 600  1,55 250 800 600  1,65 400 800 600  1,80 
24 150 400 300  0,85 250 400 300  0,95 250 400 300  0,95 
Вкуп. потрош. [kWh/ден] 21,30 Вкуп. потрош. [kWh/ден] 22,40 Вкуп. потрош. [kWh/ден] 23,00 
Ср. вр. на потрош. [W]  888 Ср. вр. на потрош. [W]  933 Ср. вр. на потрош. [W]  958 
Максимал. потрош. [W] 2350 Максимал. потрош. [W] 2450 Максимал. потрош. [W] 2400 
Фактор на оптовар. LF 0,378 Фактор на оптовар. LF 0,381 Фактор на оптовар. LF 0,399 

Во рамките на оваа теза се генерираат часовни дијаграми на потрошувачка на 
електрична енергија и за други специфицирани средни вредности на дневната 
потрошувачка. Притоа се специфицира средната дневна вредност за месеците во 
зимскиот период, а за другите месеци се определува на следниот начин. Така, ако 
потрошувачката во јануари изнесува 10 kWh/ден, тогаш во сите зимски месеци 
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потрошувачката ќе ја има оваа вредност, додека во преостанатите – таа се пресметува со 
коефициенти, што произлегуваат од вредностите на дневната потрошувачка (од таб. 9.4). 
Притоа, коефициентот за пресметка на потрошувачката во пролетните (март, април, мај) 
и есенските месеци (септември октомври, ноември), при позната потрошувачка во зима е 
kз,пе = 22,40/21,30 = 1,052, додека коефициент за летните месеци kз,л = 23,40/21,30 = 1,08. 
Според тоа, потрошувачка во пролетните и есенските месеци ќе биде 
W(m) = 10 · kз,пе = 10,52 kWh/ден, а во летните месеци W(m) = 10 · kз,л = 10,80 kWh/ден. На 
сличен начин се пресметани средните вредности на потрошувачката за сите месеци, при 
што во зимскиот период таа се движи од 10 kWh/ден до 50 kWh/ден (таб. 9.5).  

TАБЕЛА 9.5 – Средна дневна вредност на потрошувачка на електрична енергија W(m) 
[kWh/ден] и на факторот на оптоварување ( )LF m  

Потрошувачка  
во зимски период јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 

10 [kWh/ден] 10,00 10,00 10,52 10,52 10,52 10,80 10,80 10,80 10,52 10,52 10,52 10,00 
15 [kWh/ден] 15,00 15,00 15,77 15,77 15,77 16,20 16,20 16,20 15,77 15,77 15,77 15,00 
20 [kWh/ден] 20,00 20,00 21,03 21,03 21,03 21,60 21,60 21,60 21,03 21,03 21,03 20,00 
25 [kWh/ден] 25,00 25,00 26,29 26,29 26,29 27,00 27,00 27,00 26,29 26,29 26,29 25,00 
30 [kWh/ден] 30,00 30,00 31,55 31,55 31,55 32,39 32,39 32,39 31,55 31,55 31,55 30,00 
35 [kWh/ден] 35,00 35,00 36,81 36,81 36,81 37,79 37,79 37,79 36,81 36,81 36,81 35,00 
40 [kWh/ден] 40,00 40,00 42,07 42,07 42,07 43,19 43,19 43,19 42,07 42,07 42,07 40,00 
45 [kWh/ден] 45,00 45,00 47,32 47,32 47,32 48,59 48,59 48,59 47,32 47,32 47,32 45,00 
50 [kWh/ден] 50,00 50,00 52,58 52,58 52,58 53,99 53,99 53,99 52,58 52,58 52,58 50,00 
Фактор на  

оптоварување 
0,378 0,378 0,381 0,381 0,381 0,399 0,399 0,399 0,381 0,381 0,381 0,378 

Средните вредности на дневната потрошувачка на електрична енергија и 
факторот на оптоварување од таб. 9.5, се искористени за генерирање на часовни податоци 
за потрошувачката на електрична енергија, според методот на Vernetti dos Santos и 
Kleinkauf [42]. За илустрација, на сл. 9.2, се прикажани дел од генерираните часовни 
податоци за потрошувачката на електрична енергија (за втората декада од месец 
февруари), и тоа за средна потрошувачка од 10 kWh/ден, 30 kWh/ден и 50 kWh/ден. 
Независно од промената на потрошувачката, претпоставено е дека месечните вредности 
на факторот на оптоварување не се менуваат. 
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Слика 9.2: Генерирани часовни вредности на потрошувачката на електрична енергија 

Генерираните часовни податоци за потрошувачката на енергија се однесуваат за 
активната енергија. Реактивната енергија се пресметува преку факторот на моќност на 
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потрошувачите cosϕload. Во пресметките е претпоставено дека факторот на моќност има 
константна вредност, и изнесува cosϕload = 0,95. 

9.1.3. Податоци за компонентите на  ХФВ системите 

При компјутерските симулации на перформансите на ХФВ системите, покрај 
влезните часовни податоци (за метеоролошките големини, потрошувачката, итн.), се 
потребни податоците за техничките карактеристики на компонентите, нивните цени, 
економските стапки и други релевантни податоци. Тие може да бидат каталошки 
податоци, да се определени на експериментален начин, или пак, да се користат некои 
претпоставени вредности. Во продолжение, се дадени релевантните податоци на 
компонентите за пресметка на перформансите на системите, што се земаат предвид при 
разгледувањата во овој труд. 

ФВ модули 
ФВ модулите го сочинуваат главниот дел на ФВ генераторите. При анализите во 

оваа теза, се разгледува само еден тип ФВ модул, чии карактеристики се дадени на таб. 
9.6. Како што беше покажано во 3.1.5, резултатите од експерименталните мерења на 
карактеристиките на ФВ генераторот покажаа дека, во реални услови, може да се јават 
извесни отстапувања од карактеристиките пресметани со каталошки вредности. Поради 
тоа, во компјутерските симулации во овој теза, се користат адаптирани вредности за 
струјата и напонот при максимална моќност. Исто така, врз основа на мерените податоци, 
е утврдено дека во реални услови, поради апсорпција, интензитетот на сончевото зрачење 
што упаѓа врз ќелиите се намалува за 3 %.  

TАБЕЛА 9.6 –  Технички карактеристики и цена на ФВ модулите 

Производител, тип Total Energie, 1200  
Цена на ФВ модул со вклучени такси и даноци CPV,mod 525 € 
Струја на куса врска Isc,ref 7,5 A 
Струја при максимална моќност Imp,ref  7,1 A (адаптирана 6,6 A) 
Напон на празен од Voc,ref 20,7 V 
Напон при максимална моќност Vmp,ref  16,9 V (адаптирана 16,6 V) 
Температурен коефициент на струјата на куса врска µI sc  0,0006 A/°C 
Температурен коефициент на напонот на празен од µV oc  –0,08 V/°C 
Број на ќелии во модулот врзани во серија Ns  36 ќелии 
Ширина на забранета зона ε  1,12 eV 
Нормална работна температура на ќелиите TNOCT  45 °C 
Температура на воздухот за постигнување на нормална 
работна температура на ќелиите Ta,NOCT 20 °C 

Ширина на ФВ модулот dA  0,66 m 
Должина на ФВ модулот dB  1,476 m 

Во оваа теза е усвоено дека загубите поради неусогласеност (mismatch) 
изнесуваат 3,5 % од моќноста на ФВ генератор, составен од ФВ модули со идентични 
карактеристики. При пресметката на рефлектираната компонента на сончевото зрачење, е 
претпоставено дека коефициентот на рефлексија од околината, во текот на целата година 
е константен и изнесува ρ = 0,3. Аголот на наклон на ФВ панелите е предвидено да биде 
фиксен, а се определува преку процесот на оптимизација. При фиксна положба на ФВ 
панелите, доколку не постојат засенувања поради околни објекти, максималната вредност 
на упадното сончево зрачење врз модулите, се добива при јужна ориентација, која е 
усвоена во понатамошните пресметки. 
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Акумулаторски батерии 
Акумулаторските батерии, се исто така, една од важните компоненти на ХФВ 

системите. Заради избегнување на загубите поради неусогласеност на карактеристиките, 
се препорачува сите батерии, што се вградуваат во еден систем, да се од ист тип. Во оваа 
теза се разгледува само еден тип батерија, чии карактеристики се дадени на таб. 9.7. 

TАБЕЛА 9.7 –  Технички карактеристики и цена на акумулаторската батерија 

Производител тип Sonnenschein, Dryfit A400  
Цена со вклучени такси и даноци Cbat 150 € 
10-часовен капацитет C10 50 Ah 
Номинален напон, број на ќелии 12 V, 6 ќелии  
Минимална дозволена состојба на наполнетост SOCmin 0,2 
Работен век (float service life) SLfloat 10 години 
Специфичен топлински капацитет cp bat 660 Ј/(kg °C) 
Маса на една батерија mbat 20 kg 

Електродите на оваа батерија содржат низок процент на антимон, па според 
изложеното во 3.2.3, коефициентот m = –0,038 °C–1. За пресметување на коефициентот 
βfloat, се користи вредноста на пропишаниот век на батеријата што не зависи од начинот 
на нејзино користење SLfloat. Притоа, имајќи ја предвид равенката (3.64), се добива: 

float float
20

float

1
8760 8760 10 m

Age SL
t β

∆
= =

∆
, (9.24)  

од каде што вредноста на коефициентот βfloat, се добива од следниот израз: 

( )float 20 0,7620 0,038
10 10 10 57,54

10 1010mβ −⋅ −
= = = =  години. (9.25) 

За да се заштитат од атмосферски влијанија, батериите се сместуваат во куќиште, 
кое на ѕидовите има слој од термоизолационен материјал. На таб. 9.8 се дадени 
параметрите на куќиштето, а кои се користат во топлинскиот модел на батериите. 

TАБЕЛА 9.8 –  Параметри на куќиштето за сместување на батериите 

Должина aenc 2 m 
Ширина benc 2 m 
Висина cenc 2,5 m 
Дебелина на изолацијата Lenc 0,10 m 
Коефициентот на термичка кондуктивност на 
изолациониот слој на ѕидовите kenc 

0,029 W / (m2 °C) 

На почетокот на компјутерските симулации, за секој анализиран ХФВ систем е 
претпоставено дека батеријата е целосно наполнета, т.е. притоа SOC = 1. 
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Дизелагрегати 
Дизелагрегатот е дополнителен извор на електрична енергија во ХФВ системите. 

При оптималното димензионирање на овие системи, во рамките на оваа теза, се избира 
еден од четирите дизелагрегати, чии карактеристики и цени се дадени на таб. 9.9. 

TАБЕЛА 9.9 –  Технички карактеристики и цени на дизелагрегатите 

Реден број   1 2 3 4 

Производител, тип Hatz 
EMH2/1 

Hatz 
EMH3,5/1 

Hatz 
EMH5/1 

Hatz 
EMH7,5/1 

Номинална моќност SDA,nom [VA] 2000 3500 5000 7500 
Цена со вклучени такси CDA [€] 2559 2818 3443 5470 
Мин. дозвол. моќ. SDA min [% од SDA,nom] 25 25 25 25 
Макс. време. на непрекин. раб. hDAmax [час] 10 10 10 10 
Изминати раб. час. до ремонт hDAohl [час] 8000 8000 8000 8000 
Вкупен број на раб. час. hDArep [час] 16000 16000 16000 16000 

Заради заштита од атмосферските влијанија, дизелагрегатот се сместува во 
посебно куќиште. Во него се поставува и резервоарот за гориво. Во оваа теза, е усвоено 
дека капацитетот на резервоарот е 400 литри. 

Уреди за насочување на електричната енергија 
Имајќи предвид, дека составни компоненти на хибридните системи се инвертор, 

исправувач и контролер за полнење на батериите, во овој труд се разгледуваат, т.н. уреди 
насочување на електричната енергија (Power Conditioning Units), кои во себе ги 
интегрираат трите споменати компоненти. Со ваквата изведба се постигнува пониска 
цена, во однос на вкупната цена на овие компоненти посебно, но исто така се упростува 
изведбата на системите, што е од големо значење при инсталирањето и одржувањето. Во 
рамките на овој труд, при оптимизација на ХФВ системите се избира еден од 7-те уреди 
за насочување на електричната енергија, чии карактеристики се дадени во таб. 9.10. 

TАБЕЛА 9.10 – Технички карактеристики и цени на уредите за насочување на енергијата 
Реден број  1 2 3 4 5 6 7 

Производител, тип 

Compact 
Studer 
XPC 
1624 

Compact 
Studer 
C2324 

Compact 
Studer 
C3548 

Compact 
Studer 
HPC 
5048 

Compact 
Studer 
HPC 
7048 

Rich 
Electric 

DAI-
1500C-242 

Rich 
Electric 

DAI-
3000C-242 

Номинална моќност  
Sinv,nom [kVA] 1,6 2,3 3,3 5,0 7,0 1,5 3,0 

Цена со вклучени такси  
Cinv [€] 1493 2233 3055 4590 5760 782 1353 

Напон. ниво на еднонасоч. 
страна UDC [V] 24 24 48 48 48 24 24 

Електрични загуби во 
празен од ∆Pinv,o [W] 7 9 12 18 30 7 15 

Ефикасност при макс. 
оптоварување ηinv,nom [%] 95 95 95 96 96 90 90 

Максимална струја на 
исправувачот Ic,max,bc [A] 37 55 50 70 90 50 100 

Електрични загуби во 
празен од ∆Pinv,o [W] 0 0 0 0 0 0 0 

Ефикасн. при макс. струја 
на полнење ηbc nom [%] 95 95 95 95 95 95 95 
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9.1.4. Останати трошоци и економски параметри  

За пресметка на цената на електричната енергија, што му ја испорачува еден ХФВ 
систем на потрошувачот, покрај цените на компонентите, треба да се познати и 
останатите трошоци, што се издвојуваат во текот на работниот век на системот. Меѓу нив 
се трошоците за: транспорт и монтажа на компонентите, одржување и тековно работење 
на системот итн. На таб. 9.11 се дадени износите на овие трошоци, или е наведен начинот 
за нивно определување. 

TАБЕЛА 9.11 – Останати трошоци и цени 

Логички конролер со програмирање Ccontr 1000 € 
Останати компоненти со такси coth 2 % (од цената на др. компоненти на системот) 
Носачи на ФВ модулите cPV,mount 10 % (од цената на ФВ модулите) 
Куќиште за батерии cbat,house 2000 € 
Куќиште за дизелагрегат и гориво cDA,enc 2000 € 
Резервоар за гориво CDA,tank 100 € 
Дизел гориво Cfuel 0.9 € / литар 
Трансп. и монтажа на ФВ модули cPV,tr.+inst. 5 % (од цената на ФВ модулите) 
Трансп. и монт. на дизелагрегатот cDA,tr.+inst. 5 % (од цената на дизелагрегатот) 
Транспорт и монтажа на батерии cbat,tr.+inst. 5 % (од цената на батериите) 
Транспорт и монтажа на инвертор cinv,tr.+inst. 5 % (од цената на инверторот) 
Трансп. и монтажа на контролер ccontr,tr.+inst. 5 % (од цената на контролерот) 
Транспорт и монтажа на ост. комп. coth,tr.+inst. 5 % (од цената на останатите компоненти) 
Ремонт на дизелагрегатот cohl 15 % (од цената на дизелагрегатот) 
Тековно одржување на ФВ генератор com,PV 1 % (од цената на ФВ модулите годишно) 
Тековно одржување на дизелагрегат com,DA 2 % (од цената на дизелагрегатот годишно) 
Тековно одржување на батерии com,bat 1 % (од цената на батериите годишно) 
Тековно одржување на инвертор com,inv 1 % (од цената на инверторот годишно) 
Тековно одржување на контролер com,contr 1 % (од цената на контролерот годишно) 
Тек. одрж. на останати компоненти com,oth 2 % (од цената на останатите комп. годишно) 
Годишна премија за осигурување cins 1 % (од цената на компонентите на системот) 
Трошоци за проект. и дименз.е на системот 10 % (од цената на компонентите на системот) 
Процент на намал. на остаточната вредност 50 % (од преостанатата вредност на компонентата) 

При пресметката на цената на електричната енергија, сите трошоци што се 
издвојуваат во текот на целиот работен век на системот, се сведуваат на сегашна 
вредност. Вредностите на потребните параметри за сведувањето се дадени на (таб. 9.12) 
[76]. 

TАБЕЛА 9.12 – Работен век на системот и економски показатели 

Работен век на системот LIFE 25 години 
Есконтна стапка dscrate 6,5 % 
Инфлација infrate 1,5 % 
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9.2. Резултати 

9.2.1. Симулација на перформансите на ХФВ систем 

Оптималното димензионирање и дизајнирање на ХФВ системите со примена на 
генетски алгоритми, е процес во кој се изведуваат симулации на перформанси на поголем 
број системи. Во почетокот на процесот се генерираат ХФВ системите од почетната 
популација. Нивните инсталирани моќности, капацитет на батеријата и вредностите на 
останатите параметри се избираат на случаен начин, од множествата на нивните 
дозволени вредности. Погодноста на секој систем (единка) се определува со симулација 
на неговите перформанси. Од генерација во генерација, применувајќи ги операторите за 
селекција, вкрстување и мутација се добиваат системи што имаат сè поголема и поголема 
погодност, т.е. се доближуваат до оној систем што им обезбедува најниска цена на 
електричната енергија на потрошувачите. 

На ваков начин е оптимално димензиониран и дизајниран ХФВ систем што 
континуирано да снабдува потрошувачи од рурална населба, чија потрошувачка на 
електрична енергија во зимскиот период е 15 kWh/ден. Во продолжение се дадени 
неговите компјутерски симулирани перформанси. Инсталираните моќности на 
компонентите, капацитетот на батеријата и вредностите на параметрите со кои е 
димензиониран и дизајниран системот се опишани на таб. 9.13.  

TАБЕЛА 9.13 –  Компоненти и параметри на ХФВ систем што служи за напојување на 
рурална населба со потрошувачка од 15 kWh/ден 

Број на ФВ модули 10 паралелни гранки х 2 модула во гранка = 20 модули  
2,4 kWp 

Број на батерии 11 паралелни гранки х 2 батерии во гранка = 22 батерии  
1100 Ah, при 12 V 

Агол на наклон на модулите 40º 
Тип на дизелагрегат Hatz EMH2/1, 2000 VA 
Тип на инвертор Rich ElectricDAI-1500C-242, 1500 VA, 24/230 V  
Стратегија бр. 12 (Комбинирана, од СЦП - подеслива и ССП - штедлива) 
Вклучување на ДА при SOCON 0,279 
Исклучување на ДА при SOCOFF 0,788 
Крит. потрош. на празнење Pd 0,541 х 2000 = 1082 VA 
Крит. потрош. на полнење Pc 0,466 х 2000 = 932 VA 

На сл. 9.3 се дадени интензитетот на сончевото зрачење што упаѓа врз 
површината на ФВ модулите, температурите на воздухот и на ФВ ќелиите, како и 
моќноста на ФВ генераторот. На сликата е прикажана една седмица од месец мај, каде 
што се гледа дека во текот на денот кога интензитетот на сончевото зрачење е поголемо 
од 0, температурата на ќелиите може да биде и до неколку десеттини ºC поголема од 
температурата на воздухот. Највисоката постигната вредност на температурата на 
ќелиите е 52,4 ºC, при температура на воздухот од 26,8 ºC. Тогаш интензитетот на 
сончевото зрачење е 952 W/m2, а моќноста на ФВ генераторот е 1720 W. Зголемената 
температура на ќелиите ја намалува моќноста на ФВ генераторот. Така, на пример, во 
зимскиот период, при интензитет на упадното сончево зрачење од 970 W/m2 и 
температура на воздухот е 3,1 ºC, температурата на ќелиите e 23 ºC, додека максималната 
моќност, што може да ја постигне ФВ генераторот изнесува 2096 W.  

Во продолжение е илустрирано функционирањето на акумулаторските батерии. 
При полнење, електричната енергија и струјата се претставени со позитивни вредности, 
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додека при празнење со негативни. На сл. 9.4 се прикажани моќноста на полнење и 
празнење, струјата и напонот, како и состојбата на наполнетост на батеријата. Се 
забележува дека ако при работата, на батеријата и' се контролира состојбата на 
наполнетост, таа може да се полни и со повисок напон (преку 30 V, т.е. 2,5 V/ќелија). Со 
тоа се зголемуваат струјата и брзината на полнење на батеријата, а контролирањето на 
состојбата на наполнетост, не дозволува батеријата да работи во режим на преполнување, 
кога таа гасира и работи со намалена ефикасност.  

Како што беше елаборирано во 3.2, важен параметар при функционирањето на 
батеријата е нејзината температура. Загубите на енергија при процесите на полнење и 
празнење се претвораат во топлина и доведуваат до зголемување на температурата на 
батеријата. Иако ѕидовите на куќиштата за заштита од атмосферски влијанија се прават 
од термоизолационен материјал, сепак и надворешната температура е фактор што влијае 
врз температурата на батеријата. За нејзино определување се користи топлинскиот модел 
на батеријата, претставен во 3.2.2. На сл. 9.5 се дадени состојбата на наполнетост, 
температурата на воздухот и температурата на батеријата. Се забележува дека поради 
големиот топлински капацитет и топлинската изолација, батериите со мало задоцнување 
ги примаат промените на надворешната температура.  
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Слика 9.3: Интензитетот на глобалното сончево зрачење врз површина со наклон од 40º, 
температурата на воздух и температурата на ќелиите од ФВ модулите на системот 
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Слика 9.4: Моќност на полнење и празнење, струја, напон и сост. на наполн. на батеријата 
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Слика 9.5: Состојба на наполнетост, температура на воздухот и температура на батеријата 
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На сл. 9.6, за неколкудневен период, е дадена потрошувачката и генерирањето на 
енергија во системот. На истата слика се дадени моќноста на ФВ генераторот и 
батеријата, како и моќноста на дизелагрегатот. Во дијаграмот на моќноста на 
дизелагрегатот, е издвоен делот што директно се предава кон потрошувачите и делот со 
кој се полнат батериите. Во моментите кога потрошувачката е поголема, можно е 
потрошувачот да се снабдува со паралелна работа на инверторот и дизелагрегатот. Од 
сликата се забележува дека, тоа се случува на 20-ти мај.  
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Слика 9.6: Текови на моќност во ХФВ системот 

На сл. 9.7, се прикажани генерирањето и потрошувачката на електрична енергија 
во ХФВ системот. Притоа, поодделно се дадени генерирањето енергија од ФВ 
генераторот и дизелагрегатот. Како што може да се види од сл. 9.6, ХФВ системот е 
дизајниран, при поголеми вредности на потрошувачката, потрошувачот директно да се 
снабдува од дизелагрегатот, поради што тој обично се вклучува во доцните попладневни 
часови. Од сл. 9.6 се гледа дека во прикажаниот период, дизелагрегатот секојдневно се 
вклучува. Ваква практика се случува дури и во летниот период.  

Разликата меѓу генерираната и потрошената електрична енергија, претставува 
загуба на енергија во компонентите од системот. Енергетските загуби, на годишно ниво, 
изнесуваат 17,42 % од генерираната енергија. Притоа, 78,9 % од вкупната загуба на 
енергија се јавува во батериите, 17,1 % во инверторот, додека 4 % во полначот на 
батериите.  
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Слика 9.7: Генерирање и потрошувачка на електрична енергија 

ФВ генераторот и дизелагрегатот, во еден ХФВ систем, можат директно или 
индиректно (преку батериите) да го снабдуваат потрошувачот. Притоа, вишокот  
генерирана енергија се акумулира во батериите, со која подоцна се снабдува 
потрошувачот. На сл. 9.8, е даден процентуалниот однос од генерираната енергија од ФВ 
генераторот, со која директно или индиректно се снабдува потрошувачот. Се забележува 
дека со околу 60 % од генерираната енергија од ФВ генераторот, директно се снабдува 
потрошувачот, додека преостанатиот дел „поминува“ низ батеријата.  
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Слика 9.8: Директно и индиректно снабдување на потрошувачот од ФВ генераторот 

Слично, на сл. 9.9, е прикажано како се користи генерираната енергија од 
дизелагрегатот. Од дијаграмот се гледа дека со 60 % до 80 % од генерираната енергија, 
дизелагрегатот директно го снабдува потрошувачот, а со преостанатиот дел ја полни 
батеријата. Во летниот период овој процент е повисок, бидејќи во моментите кога се 
вклучува дизелагрегатот (доцните попладневни часови), состојбата на наполнетост на 
батеријата, поради поголемото генерирање на електрична енергија од ФВ генераторот, 
генерално, има повисока вредност. Од таа причина, дизелагрегатот, „успева“ побрзо да ги 
дополни батериите до вредноста на SOCOFF.  Поради тоа, тој работи пократко во однос на 
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зимскиот период и тоа само во часовите кога потрошувачката е поголема, па поради тоа 
најголемиот дел од неговата енергија директно „оди“ кон потрошувачот. 
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Слика 9.9: Директно и индиректно снабдување на потрошувач од дизелагрегатот  

На сл. 9.10 е прикажана структурата на трошоците во текот на работниот век на 
системот. Прикажаните проценти се однесуваат на сведените вредности на трошоците на 
сегашна вредност. Од сликата се гледа дека инвестиционите трошоци (вкл. 
проектирањето и инсталацијата на системот), изнесуваат околу една третина (33,1 %) од 
вкупната цена на ХФВ системот, а другите две третини се издвојуваат во текот на 
работата на системот. Остаточната вредност на крајот од работниот век на системот, не е 
прикажана на сликата, а изнесува околу 1,1 % од вкупната сегашна вредност на системот. 
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Слика 9.10: Трошоци во ХФВ системот 

На сл. 9.11 е прикажана деталната динамика на трошоците во текот на работниот 
век на разгледуваниот ХФВ систем, што треба да се реализираат за да се обезбеди 
предвиденото функционирање. Притоа се дадени актуелните трошоци, но и нивните 
(сведени) сегашни вредности. Вкупните трошоци, што во текот на работниот век се 
издвојуваат за ХФВ системот, изнесуваат 73420 €. При пресметката на цената на 
електричната енергија, овој износ се намалува за остаточната вредност, која е оценета на 
796 €, па вкупната сведена цена на системот, вклучувајќи ги сите трошоци, изнесува 
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72624 €. Вкупните трошоци на системот на годишно ниво (annualized LCC) изнесуваат 
5954 €. Имајќи предвид дека вкупната потрошувачка на електрична енергија за една 
година изнесува 5735 kWh, се добива дека цената на електричната енергија, што им се 
испорачува на потрошувачите, изнесува 1,038 €/kWh.  
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Слика 9.11: Динамика на трошоците за ХФВ системот 

9.2.2. Оценка на влијанието на типот на генетскиот алгоритам и 
вредностите на генетските поставки 

Значајно влијание врз оптимизационите процеси при примена на генетски 
алгоритми имаат генетските поставки. Во продолжение е анализиран процесот на 
оптимално димензионирање на ХФВ систем што снабдува потрошувачи од рурална 
населба со просечна потрошувачка на електрична енергија во зимскиот период од 
10 kWh/ден. Притоа е анализирано влијанието на следните поставки: тип на 
репродуктивната стратегија, број на единки во популацијата, веројатност за вкрстување, 
веројатност за мутација и процент на замена на популација при формирање на нова 
генерација [78]. Нивните типови и вредности се дадени на таб 9.14.  
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TАБЕЛА 9.14 – Типови и вредности на разгледуваните генетските поставки 

Тип на репродуктивна стратегија 

• со целосна замена на популацијата без елитизам (ЦЗП) 
• со целосна замена на популацијата со елитизам (ЦЗПЕ) 
• со делумна замена на популацијата (ДЗП) 
• растечка, со замена на една единка во генерација (Раст1) 
• растечка, со замена на две единки во генерација (Раст2) 

Број на единки во популацијата pop_size 50 75 100 125 150 
Веројатност за вкрстување pc [%] 80 85 90 95 100 
Веројатност на мутација pm [%] 1 2 5 10 15 20 
Дел од попул. што се менува2 p_repl [%] 10 30 50 70 90 

Покрај изложените параметри, накратко беа тестирани неколку методи на 
селекција и типови на мутација. Без да се направи подлабока анализа, поради добрите 
резултати, во рамките на овој труд, се користи случајна рамномерна селекција, како и 
Гаусов тип на мутација [33]. 

Доколку во текот на оптимизацијата, за некој систем се утврди дека не е во 
состојба да обезбеди континуирано снабдување на потрошувачот, тогаш тој систем не се 
отфрла од разгледување, туку неговата цена на електричната енергија се пенализира. 
Висината на пеналот влијае врз тековите на оптимизационите процеси. Имајќи го ова 
предвид, се направени повеќе испитувања. Притоа се покажа дека при поголеми 
вредности на пеналот (преку 0,1 €/kWh за секој час прекин) може да се случи процесот на 
оптимизација да се оддалечи од оптималното решение. Од друга страна при помали 
вредности од 0,001 €/kWh за секој час прекин, често се случува добиениот ХФВ систем, 
да работи со повеќе прекини. Поради тоа, за секој час прекин при снабдувањето на 
потрошувачот, е усвоена вредност на пеналот од 0,002 €/kWh.   

Имајќи предвид дека одвивањето на генетските алгоритми е поврзано со 
генерирање на случајни броеви, во GALib постои потпрограма (класа) 
GARandomSeed(seed). Со неа се генерира низа од псевдослучајни броеви во интервалот 
меѓу 0 и 1. Доколку таа се повикува без аргумент во заградата, вредностите од 
генерираната низа се определуваат според моменталните вредности на датумот и времето 
на компјутерот. Но, ако се постави вредност на аргументот (seed), тогаш низата на 
псевдослучајни броеви се определува врз основа на оваа вредност. Притоа, со секое 
повикување со иста вредност на аргументот seed, се добиваат идентични низи од 
псевдослучајни броеви. Тоа, од една страна овозможува повторливост, но во исто време, 
и различност (при поставување на различни вредности на аргументот) на процесите на 
одвивање на генетските алгоритми, што ги олеснува анализите.  

Влијанието на генетските параметри врз потребниот број на анализирани системи 
за добивање на оптималното решение, е испитано за сите можни комбинации на 
генетските поставки, што се дадени на таб. 9.14. При исти генетски поставки, може 
случајно, за определена вредност на аргументот seed, да се добие процес што бргу ќе 
доведе до оптималното решение (или блиску до него), а за други да не дава добри 
резултати. За да се избегне донесување на погрешни заклучоци поради ова, за секоја 
комбинација вредности, се изведени по 10 оптимизациони процеси со различни 
вредности на аргументот seed.  

На табела 9.15 е даден преглед на генетските поставки и бројот на изведените 
оптимизациони процеси. За оваа цел се анализирани вкупно 13500 оптимизациони 
процеси со различни генетски поставки.  

 

_____________________________________________________________ 

2 Само при примена на репродуктивна стратегија со делумна замена на популацијата (ДЗП) 
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TАБЕЛА 9.15 – Број на оптимизациони процеси 

Репродуктива 
стратегија 

ХФВ системи со различна вредност на 

 pc pm seed pop_size p_repl 
ЦЗП 5 6 10 5 / 1500 
ЦЗПЕ 5 6 10 5 / 1500 
ДЗП 5 6 10 5 5 7500 
Раст1 5 6 10 5 / 1500 
Раст2 5 6 10 5 / 1500 

   ВКУПНО 13500 

За определувањето на генетските поставки со кои најбрзо се доаѓа до најдоброто 
решение, се споредуваат оптимизационите процеси. За илустрација како се вршат 
споредбите, на сл. 9.12 е даден текот на два случајно избрани оптимизациони процеси. 
Притоа оптимизациониот процес што е претставен со полна линија е поефикасен, бидејќи 
за доаѓање до конечното решение треба да се анализираат помал број на различни ХФВ 
системи, и што е поважно, се добива ХФВ систем што има пониска цена.  
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Слика 9.12: Тек на оптимизационите процеси при примена на генетски алгоритам 

Определувањето на најповолните генетски поставки е направено во неколку 
чекори  [78]. Во првиот чекор се усреднуваат оптимизационите процеси што имаат иста 
комбинација од вредности на генетските параметри, но различна вредност на аргументот 
seed. Пример за ова е даден на сл. 9.13, при што усреднетата вредност на 
оптимизационите процеси е прикажана со задебелена линија.  

Вкупен број на процеси            
pc x pm x seed x pop_size x p_repl 
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Слика 9.13: Усреднета вредност на тековите на оптимизациони процеси 

Во вториот чекор, се анализирани усреднетите вредности на оптимизационите 
текови за повеќе групи (вкупно 45). Притоа, секоја група е составена од по 30 усреднети 
оптимизациони текови, а се добиени со иста репродуктивна стратегија и ист број на 
единки во популацијата. Единствено за стратегијата со делумна замена на популацијата 
(ДЗП), во одделни групи се разгледуваат процесите што имаат и ист процент на замена на 
популацијата. Од секоја група се издвојува усреднетата вредност на најефикасниот 
оптимизационен процес. На сл. 9.14, како пример се дадени дијаграмите на усреднетите 
вредности на оптимизационите процеси за две разгледувани групи. Со задебелени линии 
се прикажани најефикасните оптимизациони процеси, при што се означени и нивните 
генетски поставки. 

Во следниот чекор, се споредуваат најефикасните оптимизациони процеси од 
претходно споменатите 45 групи. Нивните текови се дадени на сл. 9.15. На сликата, со 
задебелени линии, се издвоени усреднетите вредности на петте најефикасни 
оптимизациони процеси, при што се означени и нивните генетски поставки. Од 
вредностите на генетските поставки на најефикасните оптимизациони процеси, се гледа 
дека изостануваат процесите што се добиваат со растечка репродуктивна стратегија, како 
и репродуктивната стратегијата без примена на елитизам. Тоа нè води кон заклучок дека 
поефикасни резултати се добиваат со репродуктивните стратегии со делумна замена на 
популацијата и стратегијата со целосна замена на популацијата со примена на принципот 
на елитизам. Исто така, може да се заклучи дека веројатноста на мутација за 
најефикасните процеси се движи од 15 % до 20 %. 
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Слика 9.14: Усреднети вредности на оптимизационите процеси за различни вредности                                                  
на веројатност на мутација и вкрстување 
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Слика 9.15: Издвојување на најефикасните оптимизациони процеси  

Оценка на резултатите од најефикасните оптимизациони процеси и 
определување на критериум за престанок на процесот 
Во продолжение, за оптимизационите процеси, добиени од петте комбинации 

генетски поставки посочени на сл. 9.15, се изведени уште по 90 оптимизациони процеси 
(или заедно со претходните, вкупно по 100 процеси). На добиените резултати е направена 
статистичка распределба во однос на постигнатата цена на испорачаната енергија, бројот 
на анализирани ХФВ системи во текот на еден оптимизационен процес и бројот на 
повторувања на процесите (сл. 9.16). Распределбата е направена со класифицирање на 
добиените системи, во однос на процентуалното отстапување на постигнатата цена од 
најниската цена на електричната енергија, што е постигната од сите оптимизациони 
процеси, изведени во рамките на оваа теза, што изнесува 1,1446 €/kWh.  

Се забележува дека во најчест случај, најмал број на потребни оптимизациони 
процеси, при ист број анализирани системи во еден процес и исто процентуално 
отстапувањето од најниската цена, се добива со репродуктивна стратегија со делумна 
замена на популацијата 90 %, при што популацијата се состои од 125 единки, 
веројатност на мутација од 20 % и веројатност на вкрстување од 80 %. Со оглед на 
тоа, при анализите во оваа теза, ќе бидат користени овие генетски поставки.  

Од дијаграмите на сл. 9.16 може да се добијат неколку информации. Така за 
означената точка може да се каже дека со 38 различни оптимизациони процеси, во кои се 
анализираат околу 9000 ХФВ системи (т.е 82 генерации), се очекува дека постигнатата 
цена од сите процеси, нема да отстапува повеќе од 3 % од најниската цена. 
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Слика 9.16: Распределба на постигнатата цена на електричната енергија, за најефикасните 

генетски процеси  

Најчесто применуван критериум за прекин на оптимизационите процеси, при 
примена на генетските алгоритми, е задоволувањето на условот за постигнување на 
соодветен број на генерации. Секако, со зголемување на бројот на генерации се зголемува 
веројатноста за добивање на систем со пониска цена на електричната енергија, но исто 
така е значајно процесот на оптимизација да не трае премногу долго. Поради тоа, бројот 
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на генерациите, при кој запираат оптимизационите процеси треба да се бара во 
компромисот меѓу цената на електричната енергија што може да се постигне и 
прифатливото времетраење на пресметките  [78].  

За посочените генетски поставки, на сл. 9.17, се прикажани времетраењата на 
оптимизационите процеси, за различен број генерации, како критериум за престанок на 
оптимизационите процеси. Притоа е земено предвид дека за еден час се симулираат 
околу 50000 ХФВ системи, што е резултат добиен на компјутер со процесор Intel 
Core2Duo 2 GHz. При примена на компјутери со побрзи процесори, времетраењето на 
пресметките е пократко. Од претставените резултати, се гледа дека најдобри резултати се 
добиваат при прекин на оптимизационите процеси во 50-тата генерација. Притоа, за 9,5 
минути, со помош на еден оптимизационен процес, кој запира заклучно со 72-рата 
генерација, се очекува да се добие ХФВ систем чија цена на електричната енергија не 
отстапува повеќе од 5 % од системот со најниска цена. За 5 часа се добива систем со цена 
не помала од 3 %, додека за 11 часа, може да се добие ХФВ систем чија цена на 
електричната енергија не отстапува повеќе од 0,5 % од системот со најниска цена.  
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Слика 9.17: Вкупно времетраење на процесот на оптимизација 

9.2.3. Компоненти и вредности на параметрите на оптимално 
димензионираните и дизајнираните ХФВ системи 

На сл. 9.18, се прикажани резултати од оптимизациониот процес, при кој се 
добива оптимално димензионираниот ХФВ систем, што снабдува потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија од 10 kWh/ден. Притоа се дадени вредностите на 
контролните параметри на системите, за кои заклучно до соодветната генерација имаат 
најниска цена на испорачаната електрична енергија. Се гледа дека во овој случај, 
оптималниот систем се добива во 75-тата генерација, имајќи предвид дека во следните 
генерации нема промени на вредностите на контролните параметри. 
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Слика 9.18: Вредности на контролните параметри при оптимизација на ХФВ систем што 

снабдува потрошувачи од 10 kWh/ден 
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На таб. 9.16 се дадени инсталираните моќности на компонентите, капацитетот на 
батеријата, типот и параметрите на диспечинг стратегијата, на оптимално 
димензионираните системи што снабдуваат потрошувачи од рурална населба, за 
различни вредности на средната дневна потрошувачка. Покрај нив, е дадена и цената на 
електричната енергија што се постигнува со овие системи. При оптимизацијата на секој 
од овие системи се изведени по 10 оптимизациони процеси, при што секој процес 
завршува заклучно со 200-тата генерација. Притоа, од 10-те оптимизациони процеси, се 
избира системот што испорачува најниска цена на електричната енергија на 
потрошувачите. 

TАБЕЛА 9.16 – Оптимизирани параметри (моќност на ФВ генератор PPV, број на ФВ 
модули NPV, капацитет на батерии Wcap, број на батерии Nbat, агол на 
наклон на ФВ панели β, моќност на дизелагрегат SDA,nom, моќност на 
инвертор Sinv,nom, реден број на диспечинг стратегија Nstg, состојба на 
наполнетост при вклучување на дизелагрегат SOCON, состојба на 
наполнетост при исклучување на дизелагрегат SOCOFF, критична вредн. 
при празнење на батериите Pd, крит. вредн. при полнење на батериите Pc) 
на ХФВ системите при потрошувачка во зимскиот период W 

W  
[kWh/ден] 

PPV 
[kWp] NPV Wcap 

[kWh] Nbat β SDA,nom 
[kVA] 

Sinv,nom 
[kVA] Nstg SOCON SOCOFF Pd 

[VA] 
Pc 

[VA] 

Цена на ел. 
енергија 
[€/kWh] 

10 1,68 14 13,2 22 40º 2,0 1,5 4 0,398 0,831 817 / 1,148 
15 2,40 20 13,2 22 40º 2,0 1,5 14 0,206 0,818 1090 739 1,038 
20 3,12 26 15,6 26 40º 2,0 1,5 4 0,206 0,825 1063 / 0,982 
25 4,08 34 21,6 36 40º 3,5 3,0 14 0,200 0,826 1673 1450 0,950 
30 4,56 38 24,0 40 40º 3,5 3,0 14 0,200 0,836 1768 900 0,912 
35 5,28 44 27,6 46 40º 3,5 3,0 12 0,200 0,836 1815 1353 0,894 
40 4,56 38 24,0 40 40º 3,5 2,3 4 0,200 0,435 875 / 0,906 
45 6,96 58 36,0 60 40º 5,0 3,0 14 0,200 0,817 2233 1629 0,888 
50 6,72 56 39,6 66 35º 5,0 3,0 4 0,206 0,868 2480 / 0,885 

На сл. 9.19 се прикажани зависностите на инсталираните моќности на 
генераторите и инверторот, како и капацитетот на батеријата во однос на просечната 
дневна потрошувачка на електрична енергија. Очекувано, со порастот на потрошувачката 
на електрична енергија, инсталираните моќности и капацитети – растат. Забележливо е 
дека при процесите на оптимизација, за разгледуваните потрошувачи, се избираат 
инверторите под реден број 6 (со моќност од 1500 kVA) и реден број 7 (со моќност од 
1500 kVA). Тоа се должи на нивната пониска цена, без оглед на тоа што нивната моќност 
е пониска од врвните моќности на потрошувачите. Овие врвни моќности се „покриваат“ 
од дизелагрегатот или паралелна работа на дизелагрегатот и инверторот. 
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Слика 9.19: Инсталирани моќности и капацитети на компонентите 

Од таб. 9.16, се гледа дека вредноста на оптималниот агол на наклон се движи 
околу 40º, што е блиску до вредноста на аголот на наклон (околу 35º), при кој се добива 
максимална вредност на упадното сончево зрачење, сметано во текот на целата година  
[77]. Тоа укажува дека пристапот за определување, на аголот на наклон кај ХФВ 
системите е различен отколку кај ФВ системите, кој соодветствува со аголот на наклон на 
ФВ панелите при кој упадното сончево зрачење во најнеповолниот месец во годината има 
највисока вредност, што за наши услови е околу 70º (за месец декември) [2, 3]. 

Од таб. 9.16 се гледа дека оптималната диспечинг стратегијата се разликува од 
случај до случај. Сепак се издвојуваат диспечинг стратегиите со реден број 4 (СЦП со 
примена на подеслива и штедлива верзија), реден број 12 (комбинирана стратегија со 
СЦП - подеслива и ССП - штедлива) и реден број 14 (комбинирана стратегија со СЦП - 
подеслива и штедлива и ССП - штедлива). На сл. 9.20 се прикажани вредностите на 
состојбата на наполнетост на батериите, при кои се вклучува (SOCON) и исклучува 
дизелагрегатот (SOCOFF). Може да се забележи дека најчесто вредноста на SOCON е 
приближна со минималната дозволена вредност (0,2), додека вредноста на SOCOFF се 
движи од 0,82 до 0,9. На сл. 9.21 е прикажана критичната вредност на потрошувачката 
при празнење (Pd) и при полнење (Pc) на батериите, дадени во проценти од моќноста на 
дизелагрегатот. Се забележува, дека вредноста на Pd изнесува од 40 % – 53 % од моќноста 
на дизелагрегатот, додека (при примена на диспечинг стратегијата бр. 12) вредноста на Pc 
е пониска за околу 1,5 % – 14,5 % од вредноста на Pd. 
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Слика 9.20: Вредности на состојбата на наполнетост на батериите за вклучување и 
исклучување на дизелагрегатот 
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Слика 9.21: Крит. вредности на потрошувачката при полнење и празнење на батериите 

Оптимизација со примена на каталошки податоци за ФВ модулите 
Во 3.1.3, беше покажано дека карактеристиките на ФВ модулите во реални услови 

отстапуваат од оние што се добиени со компјутерска симулација со каталошките 
податоци како влезни. Поради тоа во оваа теза, како влезни, се користат адаптирани 
податоци за модулите, што соодветствуваат на нивното функционирање во реални 
услови. Сепак, за да се оцени отстапувањето на цената на електричната енергија на ХФВ 
системите, се направени и анализи со примена на каталошките податоци, како влезни, 
чии резултати се прикажани на сл. 9.22. На истата слика, за споредба, се дадени и цените 
што се добиваат со адаптираните влезни податоци. Притоа, се гледа дека ако се земат 
предвид променетите карактеристики на ФВ модулите, во реални услови цената на 
електричната енергија добиена од ХФВ системот, е просечно повисока за 3,5 %. Тоа е 
резултат на потребата од поголем број ФВ модули, за постигнување истата моќност на 
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Слика 9.22: Цени на електрична енергија при примена на каталошки и адаптирани влезни 
податоци за ФВ модули  

Оптимизација со примена на модел со константна температура на 
акумулаторските батерии 
Во пресметките во оваа теза, се користи квазистационарен модел на батеријата 

што ја зема предвид нејзината температура. За нејзина пресметка е воведен топлински 
модел на батеријата. За разлика од ова, во голем број случаи, влијанието на 
температурата на батеријата се занемарува [10, 11], при што во симулациите се користат 
номиналните карактеристики на батериите, што се однесуваат за температура од 20 °C 
или 25 °C. 

За да се согледа разликата во пресметаните перформанси на ХФВ системите при 
користење на константна температура и перформансите при променлива температура, 
направена е анализа, при што најпрво оптимално се димензионирани ХФВ системи, 
земајќи дека вредноста на температурата на батеријата е константна и изнесува 25 °C. 
Потоа, за системите, со така добиените параметри, е направена симулација на 
перформансите, но со земање предвид на промените на температурата. На дијаграмот на 
сл. 9.23 се дадени вредностите на температурата на батеријата при двата начина на 
симулации на перформансите, за потрошувач од рурална населба со просечна дневна 
потрошувачка во зимскиот период од 15 kWh/ден. Пресметаните вредности на некои 
перформанси на ХФВ системите, врз кои влијае промената на температурата на 
батеријата, се дадени на таб. 9.17.  
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Слика 9.23: Температура на батериите при двата начини на пресметка на перформансите 

Како што може да се забележи од дијаграмот на сл. 9.23, во поголем дел од 
годината вредностите на температурата на батеријата се пониски од 25 °C. Имајќи 
предвид дека капацитетот на батеријата се намалува со намалување на нејзината 
температура, следува дека во најголемиот дел од времето, тој ќе биде помал отколку при 
температура од 25 °C. Од тие причини, во одредени моменти батеријата не ќе може да ја 
прима или оддава предвидената енергија, што треба да биде компензирано со енергија од 
дизелагрегатот или пак ќе резултира со вишок енергија во системот, што не ќе може да се 
искористи. Ова доведува до зголемување на бројот на работни часови на дизелагрегатот, 
зголемена потрошувачка на гориво (до 12,1 %), намалување на енергетската ефикасност, 
зголемување на трошоците за одржување (до 3,5 %), побрза амортизација на 
дизелагрегатот, но и до прекин на напојувањето на потрошувачот во одредени периоди 
(до 8 часа). Сето тоа доведува до зголемување на цената на електричната енергија што им 
се испорачува на потрошувачите. За разлика од тоа, во летниот период, поради 
повисоките температури на батеријата, нејзиниот капацитет е поголем, поради што се 
случуваат обратни ефекти. На сл. 9.24 е дадена потрошувачката на гориво по месеци, од 
каде се гледа дека при земање предвид на променлива температура на батериите, освен во 
јуни и август, во сите други месеци таа е поголема.  

TАБЕЛА 9.17 – Перформанси на ХФВ системи, оптимизирани со константна и со 
променлива температура на батериите  

 Темпе- 
ратура 

Потрошувачка [kWh/ден] 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Тековно одрж. 
[€/год.] 

Конст. 425 665 817 823 933 1042 1198 1251 1338 
Пром. 433 673 823 833 942 1052 1206 1260 1348 

Потрошувачка на 
гориво [l] 

Конст. 784 1181 1595 1952 2396 2778 3179 3976 4396 
Пром. 806 1200 1610 1993 2433 2816 3213 4023 4442 

Поединечни 
трошоци [€] 

Конст. 12196 15366 18994 22238 26392 29285 33216 37161 40689 
Пром. 11945 16271 18361 22689 26346 29351 32644 37161 41622 

Нето сегашна 
вредност [€] 

Конст. 54343 73502 92827 111722 128795 147419 169562 187600 206499 
Пром. 57330 74760 95312 112833 132194 150947 172379 191162 211000 

Часови без 
напојување 

Конст. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пром. 0 0 3 0 0 3 3 1 0 

Пресмет. раб. век 
на батерии [год.] 

Конст. 3,0 3,0 3,4 3,4 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 
Пром. 3,3 3,2 3,8 3,7 3,2 3,1 4,3 3,1 3,7 

Цена на ел. енерг. 
[€/kWh] 

Конст. 1,164 1,051 0,996 0,960 0,922 0,903 0,909 0,896 0,888 
Пром. 1,228 1,069 1,029 0,970 0,946 0,931 0,930 0,915 0,907 
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Слика 9.24: Потрошувачка на дизел гориво за потрошувачи од рурална населба 

Од друга страна, помалото количество енергија што минува низ батеријата, но и 
нејзина пониска температура, го намалуваат амортизирањето на батеријата, со што се 
зголемува нејзиниот предвиден работен век (до 23,9 %). Ова пак, поради можното 
намалување на бројот на замени на батериите во текот на работниот век на системот (што 
резултира со намалување на поединечните трошоци), доведува до намалување на цената 
на електричната енергија. Ако се земат предвид споменатите ефекти, промената на цената 
на електричната енергија, во случај на пресметување на температурата на батеријата 
може да се движи од –0,4 % до 6,6 %.  
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10. АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ХФВ СИСТЕМИТЕ  
Во ова поглавје се дадени резултатите од анализата на чувствителност на ХФВ 

системите. Притоа, е анализирано влијанието на промената на цените на: компонентите 
од системот, горивото и економските стапки, врз промената на цената на електричната 
енергија што ја испорачува системот. Исто така се дадени резултатите од анализата на 
чувствителност на ХФВ системите, при очекуваните стохастички промени на 
интензитетот на сончевото зрачење. 

10.1. Промена на цените на компонентите, на горивото и на економските 
стапки  

Во претходните анализи беа земени предвид актуелните цени на компонентите и 
горивото, како и актуелните вредности на економските стапки. Од разни причини, овие 
цени може да се променат, па соодветно на тоа да влијаат врз цените на електричната 
енергија од ХФВ системите. Очекувањата се дека цените на компонентите имаат тренд на 
намалување, поради следните главни причини: помасовното производство, даночните 
олеснувања, набавка на поголеми количини, воведување на нови технологии и сл. За 
разлика од цените на компонентите, цената на дизел горивото се очекува да расте. 
Анализите што следуваат даваат слика за влијанието врз цената на електричната енергија 
на ХФВ системите, при претпоставена поединечна промена на цената на некоја 
компонента, горивото и економските стапки, кои се сметаат дека ќе бидат постигнати во 
иднина. Тие се изведени за потрошувачи од рурална населба, со просечна потрошувачка 
во зимскиот период од 15 kWh/ден. Параметрите на системите се добиени со примена на 
изложената софтверска алатка за оптимално дизајнирање и димензионирање, при што, на 
соодветен начин се внесени променетите цени на компонентите или на горивото, како и 
променетите вредности на економските стапки. 

 На сл. 10.1 се дадени зависностите на цената на електричната енергија на ХФВ 
систем, при промена на цената на ФВ модулите и на батериите, а на сл. 10.2 при промена 
на цената на дизелагрегатот и дизел горивото. Слично, на сл. 10.3 се дадени зависностите 
на цената на електричната енергија, при промена на каматната стапка и стапката на 
инфлација. При анализите, варирањето на цените и стапките е направено во рамки што 
реално може да се очекуваат во иднина. Од дијаграмите се гледа дека во сите случаи 
промената на цената на електричната енергија е речиси линеарна. Притоа, при 
намалување за 1 % на цената на ФВ модулите, цената на електричната енергија се 
намалува за 0,224 %. За слично намалување на батериите, цената на електричната 
енергија се намалува за 0,244 %. При намалување на цената на дизелагрегатот за 1 %, 
цената на електричната енергија на ХФВ системот се намалува за 0,203 %, а ако цената на 
дизел горивото се намали за 1 %, тоа врз вкупната цена на електричната енергија ќе 
резултира со намалување за 0,205 %. При намалување на стапка на инфлација и 
каматната стапка за 1 процент, цената на електричната енергија се намалува за 2,755 %, 
т.е. за 7,34 %. 
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Слика 10.1: Промена на цената на електричната енергија на ХФВ системот во зависност 
од цената на ФВ модулите и батериите 
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Слика 10.2: Промена на цената на електричната енергија на ХФВ системот во зависност 
од цената на дизелагрегатот и дизел горивото 
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Слика 10.3: Промена на цената на електричната енергија на ХФВ системот во зависност 
од каматната и инфлационата стапка 

10.2. Промена на вредноста на енергијата на сончевото зрачење 

Сите претходни пресметки се изведени со точно дефинирана низа од часовни 
податоци за сончевото зрачење. Но, во реални услови на работа, енергијата на сончевото 
зрачење, што упаѓа врз површината на ФВ модулите, покрај регуларните покажува и 
стохастички промени. Така од година во година, за ист период (на пр. ист месец), е 
очекувано вредноста на зрачењето да се менува. Тоа, кај ХФВ системите, предизвикува 
промена на количеството генерирана електрична енергија од ФВ генераторот, а со тоа и 
промена и на останатите перформанси на ХФВ системите.  

За оценка на чувствителноста од промената на енергијата на сончевото зрачење 
врз перформансите, за оптимално димензионираните ХФВ системи (од таб. 9.16) се 
изведени дополнителни симулации. Притоа, за секој ХФВ систем се направени анализи, 
при што како влезни податоци се внесени месечните низи од часовни податоци, што 
одговараат на веројатност на појава на сончевото зрачење во границите од 1 % до 99 %. 
Низите се генерирани со помош на софтверскиот пакет METEONORM, користејќи ги 
месечните вредности на вкупната енергија на сончевото зрачење врз хоризонтална 
површина, што се јавува со определена веројатност, кои се дадени на табела 9.3.  

Анализите, за потрошувачи од рурална населба со средна дневна потрошувачка 
во зимскиот период од 10 kWh/ден до 50 kWh/ден, покажуваат дека и во периодите кога 
енергијата на сончевото зрачење има пониски вредности, континуираноста при 
снабдувањето на потрошувачите се задржува, т.е. во најголем дел од времето, ХФВ 
системите ги снабдуваат потрошувачите. Сепак се забележуваат и случаи, кога 
снабдувањето, во рамки на еден месец, е во прекин вкупно од 1 до 4 часа. Така на пример, 
за потрошувачи со средна дневна потрошувачка од 50 kWh, веројатноста дека во месец 
декември, снабдувањето ќе биде во прекин 1 час е 30 % (т.е. три пати во десет години), 
додека еднаш во 20 години (веројатност 5 %) дека во истиот месец ќе има прекин од 
вкупно 2 часа.  
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Сепак, за обезбедување на континуираност во снабдувањето на потрошувачите, 
при намалено генерирање енергија од ФВ генераторот, што е резултат на намаленото 
количество на енергија на сончевото зрачење, е надоместено со зголемено производство 
на електрична енергија од дизелагрегатот, т.е. со зголемена потрошувачка на дизел 
гориво, и обратно. Ова е илустрирано преку перформансите на ХФВ системот што 
снабдува потрошувачи од рурална населба со средна дневна потрошувачка во зимскиот 
период од 10 kWh/ден. На сл. 10.4, за секој месец е дадена зависноста на сончевото 
зрачење што упаѓа врз хоризонтална површина од веројатноста на нејзина појава.  
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Слика 10.4: Веројатност на појава на средната дневна вредност на енергијата на 
сончевото зрачење врз хоризонтална површина за с. Врбица 

На сл. 10.5 е дадена веројатноста на генерирање електрична енергија од ФВ 
генераторот, додека на сл. 10.6, веројатноста на потрошувачка на дизел гориво. Од 
дијаграмите може да се заклучи колку променетата вредност на сончевото зрачење влијае 
врз енергијата што се добива од ФВ генераторот и врз потрошувачката на дизел гориво. 
Така на пример за месец декември, кога средната дневна вредност на енергијата на 
сончевото зрачење изнесува 1,47 kWh/(м2 ден) (за веројатност од 50 %), вкупната енергија 
од ФВ генераторот изнесува 124,6 kWh, додека потрошувачката на дизел гориво изнесува 
85 литри. Во 90 % од случаите, средната вредност на сончевото зрачење е барем еднаква 
или помала од 1,17 kWh/(м2 ден) (што е за 20,4 % помала од големата средна вредност), 
генерираната енергија од ФВ генераторот е најмногу 90,2 kWh (за 27,6 % помало), а 
потрошеното количество гориво е најмалку 95 литри (т.е. зголемување од 11,8 %). Во 
10 % од случаите средната вредност на сончевото зрачење е најмногу 1,77 kWh/(м2 ден) 
(20,4 % поголема од големата средна вредност), генерираната енергија од ФВ генераторот 
е барем еднаква или помала од 158,4 kWh (за 27,12 % поголемо), додека потрошеното 
количество гориво е најмалку 76 литри (т.е. намалување од 10,6 %). 
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Слика 10.5: Веројатност на генерирање енергија од ФВ генераторот за ХФВ системот од 
таб. 9.16 (со врвна моќност од 1,68 kWp, при агол на наклон од 40º) 
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Слика 10.6: Веројатност на потрошувачка на дизел гориво за ХФВ системот од таб. 9.16 
за потрошувачка од 10 kWh/ден во зимскиот период 
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11. ЗАКЛУЧОЦИ 
Во рамките на овој труд, се анализирани хибридните системи, што содржат ФВ 

генератор, дизелагрегат, акумулаторски батерии и останати компоненти. Притоа, од 
голема важност е компонентите да бидат соодветно димензионирани, и соодветно да 
бидат подесени параметрите на системот. За да се обезбеди целосна функционалност на 
системот, во текот на целиот работен век, е потребно системот да се одржува според 
пропишаната динамика, утврдена при неговото проектирање. 

Во оваа теза е изложена методологија за генерирање на часовни податоци на 
сончевото зрачење. Валидност е испитана за сите фази при генерирањето на овие 
податоци, за подрачјето на Битола. Оценето е дека  применетите модели, за ова подрачје 
се применливи, но со определени забелешки. Притоа, отстапувања се јавуваат кај 
стандардна девијација на дневниот коефициент на транспарентност во зимските месеци, 
кај часовните коефициенти на транспарентност, во деновите со поголема облачност и 
особено во раните утрински и доцните попладневни часови, како и кај нивните 
стандардни девијации. Слично, и кај средната вредност на коефициентот на 
автокорелација се јавуваат разлики, поради што е предложена подобрена аналитичка 
функција за нивно пресметување. 

Исто така е даден осврт на модел за генерирање на часовните податоци за 
температурата на воздухот. Валидноста на овој модел е испитана за подрачјето на Скопје, 
при што мерењата се изведени во Лабораторијата за соларна енергетика на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии (ЛСЕ на ФЕИТ). Притоа, се забележани 
помали отстапувања: кај просечните екстремни температури во летниот период, кај 
просечните дневни температури во зимските месеци, додека кај просечните температурни 
разлики од полноќ до полноќ и нивната стандардната девијација, се јавуваат мали 
отстапувања само во зимскиот период. Предложени се корекции на неколку конверзиони 
фактори дадени со моделот. И покрај овие забелешки, генерираните податоци се сметаат 
дека се прифатливи. 

Во реални услови на работа, поради неусогласеноста на карактеристиките на ФВ 
модулите, појавата на нечистотии на нивната површина итн., тие отстапуваат од оние 
што се добиваат со каталошките податоци. Заради ова, се покажа дека моќноста на ФВ 
генераторот, во конкретниот случај, може да биде и до 15 % пониска од очекуваната 
назначена во каталошките податоци. Поради ова, се адаптирани потребните влезни 
податоци за ФВ модулите, што се користат при определување на нивната струјно-
напонска карактеристика. Во случај на примена на каталошки податоци како влезни, 
цената на електричната енергија од ХФВ системите е во просек за 3,5 % пониска од 
цената на системите што работат во реални услови.  

За определување на овие адаптирани вредности, е потребно, со мерење, да се 
определат точките на струјно-напонската карактеристика на ФВ модулите. Во рамките на 
тезата е објаснет начинот на мерење и понатамошна обработка на струјно-напонските 
карактеристики на ФВ модулите. Адаптирањето на податоците за ФВ модулите, е 
направено врз основа на мерењата што се изведени во ЛСЕ на ФЕИТ, која е соодветно 
опремена за оваа намена. 

Изработен е квазистационарен модел на батеријата, со кој се надминати некои 
последици од претпоставката, дека струјата и напонот во даден временски интервал треба 
да се константни. Имајќи предвид дека батеријата се наоѓа во постојана динамика, т.е. 
функционира во режим на постојано акумулирање или оддавање енергија, нејзиниот 
напон, струја и состојба на наполнетост постојано се менуваат. Во рамки на еден 
временски интервал, поаѓајќи од тоа дека енергијата што ја прима или оддава батеријата, 
при динамички и при квазистационарни услови е еднаква, се определува т.н. 
квазистационарна (усреднета) вредност на напонот. 
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Температурата на батеријата, има значајно влијание врз моменталните вредности 
на нејзиниот капацитет, внатрешен отпор, електромоторна сила, итн. Но, и покрај тоа, во 
голем број симулациони модели на батериите, не се зема предвид нејзиното влијание, и 
се претпоставува дека температурата на батеријата е константна. Предложениот 
квазистационарен модел на батеријата, го зема предвид тоа. За определување на 
температурата, е воведен топлински модел, кој ги опфаќа влијанијата на температурата 
на воздухот, генерирањето топлина при функционирањето на батеријата и термичките 
карактеристики на куќиштето во кое се сместуваат батериите. 

Во симулационите модели, што не ја земаат предвид температурата на батеријата, 
нејзините влезни податоци обично се однесуваат за температури од 20 °C или 25 °C. 
Освен во летниот период, обично температурата на батериите на ХФВ системите е 
пониска од овие вредности. Поради тоа и капацитетот, во најголемиот дел од времето, е 
понизок од номиналниот, што резултира со намалена способност, во одреден временски 
период, батеријата да ја прима или оддава потребната енергија. Ова доведува до различно 
однесување на системите во реални услови, во однос на симулираните перформанси. Ова, 
во некои случаи, може да доведе до непредвидени прекини на напојувањето на 
потрошувачите. 

Имајќи предвид дека ХФВ системите, покрај ФВ генератор, содржат дизелагрегат 
и батерија, во секој момент снабдувањето на потрошувачите може да се реализира на 
повеќе начини, при што или се искористува сончевата енергија или пак се користат 
другите ресурси од системот (дизел гориво или акумулираната електрична енергија во 
батериите). Со цел да се постигне континуирано снабдување, со воедно пониска цена на 
електричната енергија, од голема важност е нивното управување. Тоа се спроведува со 
примена на определена диспечинг стратегија, при што се врши управување на 
енергетските текови во системот. Во оваа теза се формулирани 14 верзии на диспечинг 
стратегија. 

Во оваа дисертација е претставен метод за оптимално димензионирање и 
дизајнирање на ХФВ системите. За таа цел, се применети генетските алгоритми, кои се 
една од најмоќните оптимизациони техники, што користат хеуристичко случајно 
пребарување. Тие се подеднакво ефикасни за мал, но и за поголем број контролни 
параметри.  

Сепак, се покажа дека процесот на оптимизација на ваков начин може да биде 
долготраен. Еден од пристапите за намалување на обемот на пресметки при процесот на 
оптимизација на ХФВ системите, е таа да се одвива во два чекора. Притоа, во првиот 
чекор, на секој разгледуван систем му се оптимизираат параметрите на диспечинг 
стратегијата. Ваквата „подготовка“, во некои случаи може да го пренасочи 
пребарувањето на оптималното решение, бидејќи ако вредноста на определен параметар 
влијае диспечинг стратегијата да е неповолна, ваквата вредност на параметарот може да е 
дел од оптималното решение за друга комбинација од вредности на контролните 
параметри. Со оглед на тоа, во оваа теза е применета сеопфатна оптимизација, без 
„подготовка“ на единките, што се смета за предност во смисла на добивање на 
поквалитетно решение. При примена на сеопфатната (во еден чекор) оптимизација, по 
правило е потребно да се анализираат поголем број системи, што го зголемува 
времетраењето на оптимизационите процеси. 

Од друга страна, врз брзината на определувањето на оптимално 
димензионираниот и дизајнираниот систем, влијаат и поставките на генетскиот 
алгоритам. Природата на оптимизациониот проблем, начинот на дефинирање на целната 
функција, репрезентацијата во генетскиот домен итн. влијаат врз тоа кои треба да се 
вредностите на овие поставки. Намалување на бројот на разгледуваните системи, а со тоа 
намалување на времетраењето на процесот на оптимизација, може да се постигне со 
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претходна продлабочена анализа на генетските поставки. Притоа е заклучено дека 
најдобри резултати се добиваат при примена на стратегија со делумна замена на 
популацијата 90 %, при што популацијата се состои од 125 единки, веројатност на 
мутација од 20 % и веројатност на вкрстување од 80 %. Исто така е заклучено дека 
најдобри резултати се добиваат со повеќекратно повторување на оптимизационите 
процеси, кои завршуваат заклучно со 50-тата генерација. 

За да можат на соодветен начин да се применат подобрените модели на 
компонентите и моделите на функционирањето на системот во целина, како и да се 
изведат сите потребни пресметки, во оваа теза е развиена софтверска алатка. Со оваа 
алатка, се врши оптимално дизајнирање и димензионирање на ХФВ системи, 
применувајќи генетски алгоритми. Со помош на оваа алатка се димензионирани ХФВ 
системи што снабдуваат потрошувачи од рурална населба. Од добиените резултати може 
да се заклучи дека цената на испорачаната електрична енергија кон потрошувачите 
зависи од дневната потрошувачка, и таа се движи од 1,148 €/kWh (при потрошувачка од 
10 kWh/ден) до 0,885 €/kWh (при потрошувачка од 50 kWh/ден).  

При процесот на дизајнирање и димензионирање на ХФВ системите се користат 
определен број влезни податоци (технички карактеристики и цени на разгледуваните 
компоненти, вредности на метеоролошките големини и сл.). Некои од овие податоци, 
поради разни причини можат да ги променат своите вредности (на пр. промена на цената 
на компонентите, дизел горивото и сл.). Поради тоа е препорачливо да се анализира 
чувствителноста на системите при нивните промени. Резултатите од овие анализи 
покажаа дека постои речиси линеарна зависност на цената при промена на овие 
величини. Така при нивно зголемување од 1 %, цената на електричната енергија се 
зголемува од 0,203 % до 0,244 %.  

Анализата на чувствителност може да се однесува и на други фактори, како што 
се метеоролошките параметри. Имајќи го предвид ова, е изработен метод за 
определување на вредностите на енергијата на сончевото зрачење врз хоризонтална 
површина, што се јавуваат со однапред дефинирана веројатност (од 0,01 до 0,99). Ова е 
искористено за генерирање на месечни низи со часовни вредности на енергијата на 
сончевото зрачење. Ваквите низи се применети за анализа на чувствителноста на веќе 
димензионираните системи. И при широки граници на промена на веројатноста на појава 
на сончевото зрачење (од 0,1 до 0,9), произведената енергија од ФВ генераторот, кај 
разгледуваните системи, линеарно се менува. Притоа, може да се заклучи дека е мала 
веројатноста дека ќе дојде до чести и долги прекин при снабдувањето на потрошувачите. 
За сметка на тоа, се јавува промена во потрошувачката на дизел гориво, додека 
континуираноста при снабдувањето на потрошувачите, со мали исклучоци, се задржува и 
во периодите кога сончевото зрачење има најниски вредности.  
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ПРИЛОГ 1: Табели за генерирање на дневни вредности на 
сончевото зрачење со Маркови транзициони матрици  

 

TАБЕЛА П1.1 – Маркови транзициони матрици за различни вредности на средната 
месечна вредност на дневниот коефициент на транспарентност Kt 

Kt ≤ 0,3 

0,229 0,333 0,208 0,042 0,083 0,042 0,042 0,021 0,000 0,000 
0,167 0,319 0,194 0,139 0,097 0,028 0,042 0,000 0,014 0,000 
0,250 0,250 0,091 0,136 0,091 0,046 0,046 0,023 0,068 0,000 
0,158 0,237 0,158 0,263 0,026 0,053 0,079 0,026 0,000 0,000 
0,211 0,053 0,211 0,158 0,053 0,053 0,158 0,105 0,000 0,000 
0,125 0,125 0,250 0,188 0,063 0,125 0,000 0,125 0,000 0,000 
0,040 0,240 0,080 0,120 0,080 0,080 0,120 0,120 0,080 0,040 
0,000 0,250 0,000 0,125 0,000 0,125 0,125 0,250 0,063 0,063 
0,000 0,250 0,000 0,125 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,125 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,250 0,000 0,250 

 

0,3 < Kt ≤ 0,35 

0,000 0,000 0,091 0,000 0,364 0,091 0,182 0,000 0,273 0,000 
0,118 0,118 0,176 0,118 0,059 0,118 0,176 0,059 0,059 0,000 
0,067 0,267 0,067 0,200 0,067 0,000 0,133 0,133 0,000 0,067 
0,118 0,235 0,000 0,235 0,059 0,176 0,118 0,000 0,059 0,000 
0,077 0,154 0,308 0,077 0,154 0,077 0,000 0,077 0,077 0,000 
0,083 0,000 0,167 0,250 0,083 0,167 0,000 0,083 0,167 0,000 
0,222 0,222 0,000 0,111 0,111 0,000 0,111 0,222 0,000 0,000 
0,091 0,182 0,273 0,000 0,091 0,273 0,000 0,091 0,000 0,000 
0,111 0,111 0,111 0,222 0,000 0,000 0,000 0,222 0,111 0,111 

 

0,35 < Kt ≤ 0,4 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 
0,206 0,088 0,176 0,176 0,088 0,029 0,176 0,029 0,029 0,000 
0,120 0,100 0,140 0,160 0,120 0,220 0,100 0,000 0,020 0,020 
0,077 0,123 0,185 0,123 0,077 0,139 0,092 0,123 0,061 0,000 
0,048 0,111 0,095 0,206 0,206 0,190 0,095 0,048 0,000 0,000 
0,059 0,137 0,118 0,137 0,098 0,118 0,118 0,157 0,059 0,000 
0,014 0,097 0,139 0,153 0,125 0,139 0,208 0,056 0,042 0,028 
0,073 0,101 0,116 0,145 0,087 0,159 0,203 0,087 0,029 0,000 
0,019 0,037 0,111 0,056 0,074 0,111 0,185 0,296 0,074 0,037 
0,035 0,069 0,035 0,000 0,035 0,103 0,172 0,138 0,379 0,035 
0,000 0,167 0,167 0,000 0,167 0,000 0,000 0,333 0,000 0,167 

 

0,4 < Kt ≤ 0,45 

0,167 0,167 0,167 0,000 0,083 0,125 0,000 0,167 0,125 0,000 
0,117 0,117 0,150 0,117 0,083 0,117 0,200 0,067 0,017 0,017 
0,049 0,085 0,134 0,158 0,098 0,110 0,134 0,134 0,061 0,037 
0,039 0,090 0,141 0,141 0,167 0,141 0,090 0,141 0,039 0,013 
0,009 0,139 0,074 0,093 0,194 0,139 0,167 0,093 0,074 0,019 
0,036 0,018 0,117 0,099 0,144 0,180 0,180 0,117 0,072 0,036 
0,000 0,046 0,061 0,061 0,136 0,159 0,273 0,167 0,098 0,000 
0,016 0,056 0,080 0,128 0,104 0,080 0,160 0,208 0,136 0,032 
0,011 0,053 0,021 0,043 0,128 0,096 0,074 0,223 0,277 0,074 
0,000 0,074 0,037 0,000 0,074 0,074 0,074 0,074 0,333 0,259 
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0,45 < Kt ≤ 0,5 

0,120 0,200 0,160 0,120 0,120 0,120 0,080 0,000 0,040 0,040 
0,100 0,080 0,120 0,140 0,140 0,200 0,180 0,040 0,000 0,000 
0,046 0,114 0,068 0,171 0,125 0,171 0,080 0,159 0,057 0,011 
0,015 0,061 0,084 0,099 0,191 0,153 0,153 0,115 0,115 0,015 
0,024 0,030 0,098 0,098 0,165 0,195 0,195 0,140 0,043 0,012 
0,015 0,026 0,062 0,124 0,144 0,170 0,170 0,222 0,062 0,005 
0,000 0,013 0,045 0,108 0,112 0,175 0,188 0,224 0,117 0,018 
0,008 0,023 0,054 0,066 0,093 0,125 0,191 0,253 0,183 0,004 
0,006 0,022 0,061 0,033 0,067 0,083 0,139 0,222 0,322 0,044 
0,000 0,046 0,091 0,091 0,046 0,046 0,136 0,091 0,273 0,182 

 

0,5 < Kt ≤ 0,55 

0,250 0,179 0,107 0,107 0,143 0,071 0,107 0,036 0,000 0,000 
0,133 0,022 0,089 0,111 0,156 0,178 0,111 0,133 0,067 0,000 
0,064 0,048 0,143 0,048 0,175 0,143 0,206 0,095 0,079 0,000 
0,000 0,022 0,078 0,111 0,156 0,156 0,244 0,167 0,044 0,022 
0,016 0,027 0,037 0,069 0,160 0,219 0,230 0,160 0,075 0,005 
0,013 0,025 0,030 0,093 0,144 0,202 0,215 0,219 0,055 0,004 
0,006 0,041 0,035 0,064 0,090 0,180 0,337 0,192 0,049 0,006 
0,012 0,021 0,029 0,035 0,132 0,123 0,184 0,371 0,082 0,012 
0,008 0,016 0,016 0,024 0,071 0,103 0,159 0,270 0,309 0,024 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 0,294 0,412 0,176 

 

0,55 < Kt ≤ 0,6 

0,217 0,087 0,000 0,174 0,130 0,087 0,087 0,130 0,087 0,000 
0,026 0,079 0,132 0,079 0,026 0,158 0,158 0,132 0,158 0,053 
0,020 0,020 0,020 0,040 0,160 0,180 0,160 0,200 0,100 0,100 
0,025 0,013 0,038 0,076 0,076 0,139 0,139 0,266 0,215 0,013 
0,030 0,030 0,050 0,020 0,091 0,131 0,162 0,283 0,131 0,071 
0,006 0,006 0,013 0,057 0,057 0,121 0,204 0,287 0,185 0,064 
0,004 0,026 0,037 0,030 0,093 0,107 0,193 0,307 0,167 0,037 
0,011 0,009 0,014 0,042 0,041 0,071 0,152 0,418 0,203 0,041 
0,012 0,022 0,022 0,038 0,019 0,050 0,113 0,281 0,360 0,084 
0,008 0,024 0,039 0,039 0,063 0,039 0,118 0,118 0,284 0,268 

 

0,6 < Kt ≤ 0,65 

0,067 0,133 0,133 0,067 0,067 0,200 0,133 0,133 0,067 0,000 
0,118 0,059 0,059 0,059 0,059 0,118 0,118 0,235 0,118 0,059 
0,000 0,024 0,024 0,049 0,146 0,073 0,195 0,244 0,195 0,049 
0,026 0,000 0,026 0,026 0,053 0,184 0,263 0,184 0,237 0,000 
0,014 0,000 0,042 0,056 0,069 0,097 0,139 0,306 0,278 0,000 
0,009 0,009 0,052 0,069 0,052 0,112 0,215 0,285 0,138 0,060 
0,009 0,009 0,026 0,017 0,094 0,099 0,232 0,283 0,210 0,021 
0,010 0,014 0,016 0,019 0,027 0,062 0,163 0,467 0,202 0,019 
0,004 0,007 0,031 0,017 0,033 0,050 0,086 0,252 0,469 0,050 
0,000 0,000 0,015 0,046 0,031 0,046 0,077 0,123 0,446 0,215 

 

0,65 < Kt ≤ 0,7 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0,500 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,375 0,250 0,125 
0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,167 0,167 0,250 0,333 0,000 
0,000 0,000 0,042 0,042 0,043 0,083 0,083 0,292 0,292 0,125 
0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,032 0,129 0,387 0,355 0,065 
0,000 0,000 0,000 0,038 0,038 0,075 0,047 0,340 0,415 0,047 
0,004 0,004 0,007 0,007 0,011 0,030 0,052 0,141 0,654 0,089 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,061 0,030 0,030 0,349 0,470 
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Kt > 0,7 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,250 
0,000 0,000 0,143 0,143 0,000 0,143 0,143 0,429 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,400 0,200 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 0,444 0,333 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,080 0,080 0,480 0,240 0,040 
0,000 0,000 0,027 0,009 0,027 0,018 0,135 0,523 0,252 0,009 
0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,043 0,043 0,326 0,511 0,054 
0,000 0,000 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,143 0,714 0,000 

 

 

TАБЕЛА П1.2 – Минимална и максимална вредност на Kt за различни вредности на Kt 
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Kt,min 0,031 0,058 0,051 0,052 0,028 0,053 0,044 0,085 0,01 0,319 
Kt,max 0,705 0,694 0,753 0,753 0,807 0,856 0,818 0,846 0,842 0,865 
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Список на користени ознаки и кратенки 
AC (Alternate Current), наизменична струја 
ann (Annual), годишно 
ARMA (Auto-Regressive Moving Average), модел за генерирање временски низи 
bat (battery), батерија 
bc (battery charger), полнач на батерии, исправувач 
comp (Component), компонента 
contr (Controller), контролер 
CtF (Cycles to Failure), вкупниот број циклуси во текот работниот век 
DA Дизелагрегат 
DC (Direct Current), еднонасочна струја 
DOD (Depth of Discharge), длабочина на испразнетост на батерија 
DS  (Daylight Savings), корекција поради ленто сметање на времето 
DUMP Билансен потрошувач 
enc (Enclosure), куќиште 
ЕОТ (Equation of Time), отстапување на локалното во однос на соларното 

време 
fuel Гориво 
GH (Graham Hollands), модел за генерирање часовни податоци на сончевото 

зрачење 
GАlib Софтверската библиотека наменета за примена на генетските алгоритми 
HOMER Софтверски пакет за оптимизација на хибридни системи 
HYBRID2 Софтверски пакет за симулација на хибридни системи 
IAM (Incidence Angle Modifier), однос меѓу апсорбираното и упадното 

сончево зрачење 
ins (Insurance), осигурување 
inv (Inverter), инвертор 
KiBaM (Kinetic Battery Model), кинетички модел на батерија 
LCC (Life Cycle Cost), вкупни трошоци во тек на работен век  
LM (Levenberg-Marquardt), метод за определување вредности на параметри 

на функција 
load Потрошувач 
LSTM  (Local Standard Time Meridian), географската должина на централниот 

меридијан во часовната зона 
METEONORM Софтверски пакет за генерирање на податоци за метеоролошки 

големини 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
mount Носачи на модули 
MPP (Maximal Power Point), точка на максимална моќност  
MPPT (Maximal Power Point Tracker), уред за барање максимална моќност  
MTM (Markov Transition Matrices), Маркови транзициони матрици 
nom (Nominal), номинален 
ohl (Overhaul), ремонт 
om (Operation and maintenance), тековно одржување 
oth (Other), останати 
p_repl (Replacement percentage), дел од популацијата што се менува 
pc (Crossover probability), веројатност за вкрстување 
PCU (Power Conditioning Unit), уред за насочување на енергијата   
pm (Mutation probability), веројатност за мутација 
pop_size (Population size), број на единки во популацијата 
PV (Photovoltaic), фотоволтаичен 
PVFORM Софтверски пакет за симулација на хибридни фотоволтаични системи 
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PW (Present Worth), сегашна вредност 
rep (Reparation), репарирање 
SOC (State of Charge), состојба на наполнетост на батерија 
stg (Strategy), стратегија (реден број) 
sys (System), system 
TAG (Time-Dependent, Autoregressive, Gaussian), модел за генерирање 

часовни податоци на сончевото зрачење 
tank Резервоар за гориво 
TMY (Typical Meteorological Year), типична метеоролошка година 
tot (Total), вкупно 
tr.+inst. Транспорт и инсталирање 
TRNSYS Софтверски пакет за симулација на системи за искористување на 

сончевата енергија 
WMO (World Meteorological Organization), Светска метеоролошка организација 
WRDC (World Radiation Data Center), Центар за бази на податоци за сончевото 

зрачење 
ДЗП Репродуктивна стратегија со делумна замена на популацијата 
ИГД Источна географска должина 
ЛСЕ Лабораторија за соларна енергетика 
Раст1 Растечка репродуктивна стратегија со една нова единка во следната 

генерација 
Раст1 Растечка репродуктивна стратегија со две нови единки во следната 

генерација 
СГШ Северна географска широчина 
ССП Стратегија со следење на потрошувачката 
СЦП Стратегија со циклусно полнење 
ФВ  Фотоволтаичен (систем, генератор, панел) 
ФЕИТ Факултет за електротехника и информациски технологии 
ХФВ  Хибриден фотоволтаичен (систем) 
ЦЗП Репродуктивна стратегија со целосна замена на популацијата без 

примена на елитизам  
ЦЗПЕ Репродуктивна стратегија со целосна замена на популацијата со 

примена на елитизам  
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