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1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

Максимална количина Сунчеве енергије се може прикупити када су Сунчеви зраци 
нормални на површину соларног колектора, осносно када су паралелни са нормалом на 
површину колектора [1]. То се може постићи једино коришћењем уређаја за праћење 
положаја Сунца (Sun tracking system), који модификују вредност нагиба и/или азимута 
соларног колектора како би се он позиционирао оптимално у односу на Сунце. Постоје 
бројне студије које показују да коришћење ових система омогућава знатно већу 
количину прикупљене енергије по јединици површине у односу на ону енергију која се 
може прикупити по јединици површине код фиксних система. На пример, у [2] се 
наводи да Sun tracking системи повећавају укупну дневну сакупљену енергију за 
43.87% у односу на фиксне системе. Веома детаљан преглед ефикасности различитих 
систем за праћење положаја Сунца дат је у [3]. У том раду аутори извештавају о 
повећању прикупљене енергије коришћењем Sun tracking система у опсегу од 10-100%, 
у зависности од различитих периода времена и географских услова. Међутим, Sun 
tracking системи су прилично скупи, троше енергију и нису препоручљиви за употребу 
код система мале снаге [3,4]. Други прилаз, који доводи до повећања количине 
прикупљене енергије по јединици површине, јесте постављање соларних колектора под 
оптималним нагибним углом и оптималним углом оријентације (азимутом). Да би 
фиксирани колектор сакупио највећу количину годишњег соларног зрачења, површина 
колектора мора бити оријентисана ка екватору. Као што се може видети са дијаграма 
путање Сунца (Слика 1), максимална висина Сунца сваког дана се постиже у подне 
када је угао Сунчевог азимута једнак нули, односно око линије север-југ. За датуме 
када је Сунце на најнижим максималним висинама, пожељно је поставити колекторе са 
великим нагибним углом β, како би се смањио угао између Сунчевих зракова и 
нормале на површину колектора. За периоде када Сунце има више путање на небу, β 
мора бити мало.  

 

Слика 1 – Дијаграм путање Сунца за 45° северне географске ширине [1]    
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2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа 
постојећих решења 

Утицај нагибног угла соларних колектора истраживан је за различите апликације 
коришћења соларне енергије: вакуумски соларни колектори за загревање воде [5,6], 
хибридни системи [7], фотонапонско генерисање електричне енергије [8], соларни 
шпорет [9], итд. Постоје бројне студије чији је циљ одређивање оптималног угла 
соларног колектора за различите локације: Carbondale, Illinois [10], Izmir Turkey [11], 
Sanliurfa, Turkey [12], Dhaka [13], 30 градова у Кини [14], Madinah, Saudi Arabia [15], 
Jordan [16], Helwan, Egypt [17], Brunei Darussalam [18], Syria [19], Cyprus [20], Burgos, 
Spain [21], Brisbane, Australia [22], Хрватска [23], Reunion Island [24], и друге. 
Разкличити истраживачи су предложили различите шеме за оптимизацију угла нагиба 
соларног колектора за различите географске ширине. Неки од њих су чак предложили 
и скупове од 12 једначина (по једну једначину за сваки месец) ([25,26]). Међутим, иако 
су у последње две деценије истраживачи уложили знатне напоре да израчунају, или бар 
процене, оптималне углове постављања соларних колектора, може се рећи да не 
постоји опште прихваћена вредност, или метод, за одређивање овог оптималног угла, 

па се вредности које су пријављене у радовима, за исту географску ширину (), 

разликују и за више од 15°: (+15)±15 [27], -10 [28], ±10 [29]. 

3. Суштина техничког решења 

За одређивање нагибног угла постављања соларног колектора могу се користити 
различити критеријуми, као што су на пример, максимална прикупљена енергија за 
период када постоји највећа тражња, или максимално прикупљена енергија током целе 
године. Такође, уместо фиксирања колектора на нагибном углу који је једнак 
отпималном углу на годишњем нивоу, може се нагибни угао колектора и неколико 
пута годишње ручно подешавати према оптималним угловима на месечном или 
сезонском нивоу [1].  

Ово техничко решење омогућава израчунавање оптималног угла постављања соларних 
колектора у оквиру било ког временског периода, као и израчунавање количине 
енергије Сунчевог зрачења по јединици површине тако нагнутих колектора. Ови 
резултати могу да послуже за одређивање оптиманог сценарија коришћења соларних 
колектора за специфичну локацију.    

4. Детаљан опис техничког решења 

4.1 Математички модел 

Упадни угао Сунчевог зрачења на произвољно нагнуту површину (θ) је угао између 
Сунчевих зракова и нормале на ту површину (Слика 2). Тај угао зависи од нагиба 
површине у односу на хоризонталну раван (β), као и од азимута површине (γ).   



 

Слика 2 – Упадни угао Сунчевог зрачења на произвољно нагнуту површину [1]    

 

За дату позицију Сунца, упадни угао зрачења се може одредити на основу зенитног 
угла Сунца  и Сунчевог азимута  [1]:   

    cos = cos cos sin sin cos( )z z s         4.1.1.

или преко деклинације  и часовног угла : 
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  4.1.2.

Претходни изрази представљају опште изразе за одређивање упадног угла Сунчевог 
зрачења на произвољно нагнуту површину. У специјалним случајевима ови изрази 
попримају много једноставније облике.    

За хоризонталне површине 0°, па је упадни угао Сунчевог зрачења једнак 
зенитном углу Сунца ( ). За овај специјалан случај једначина изражена преко 
деклинације  и часовног угла , постаје израз за угао висине Сунца.  

За ветикалне површине је 90°, па се општи израз за упадни угао Сунчевог зрачења 
своди на: 
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cos = sin cos cos
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  4.1.3.

Претходна једначина се користи за израчунавање количине топлоте од Сунчевог 
зрачења кроз прозоре.   

За површине на северној хемисфери које су оријентисане ка југу ( 0°), општи израз 
за упадни угао Сунчевог зрачења се своди на: 

   

cos = sin sin cos

sin cos sin

cos cos cos cos

cos sin sin cos

   
  
   
   





  4.1.4.

што се даље може редуковати на: 

    cos = sin( ) sin cos( ) cos cos            4.1.5.

За површине на јужној хемисфери које су оријентисане ка северу (γ 180°), општи 
израз за упадни угао Сунчевог зрачења се може редиковати на следећи израз: 

    cos = sin( ) sin cos( ) cos cos            4.1.6.

Сунчево зрачење које доспева на спољашњу границу атмосфере назива се 
екстратерестрично Сунчево зрачење. Током године екстратерестрично Сунчево 
зрачење варира у релативном опсегу 3.3% (Слика 33), углавном због промене 
растојања од Земље до Сунца током године.  

 
Слика 3 – Промена екстатерестричног Сунчевог зрачења током године [1] 
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Промена екстатерестричног Сунчевог зрачења (G ) које доспева на јединичну 
површину која је управна на правац зрачења, може се представити помоћу следећег 
израза:  

    0

360
1 0.033cos

365
d

n c

n
G I

        
  4.1.7.

где је  (=1367 W/м2) количина Сунчеве енергије која у јединици времена доспе на 
јединичну површину, која је управна на правац зрачења, на спољашњој граници 
атмосфере, за средњу удаљеност Земље од Сунца, и која се назива соларном 
константом. Соларна константа представља ирадијансу на ободу атмосфере.    

Када се посматра екстратерестрично Сунчево зрачење које пада на хоризонталну раван 
(Слика 44), онда се компонента која је управна на ту раван  (W/м2) може одредити 
на основу израза: 
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  4.1.8.

 
Слика 4 – Екстратерестрично и терестрично Сунчево зрачење [1]  

Претходни израз представља тренутно екстратерестрично зрачење по јединици 
површине хоризонталне равни. Уколико се жели одредити количина 
есктратерестричног Сунчевог зрачења које падне на хоризонталну раван  у току једног 
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дана ( ), потребно је интегралити претходни израз у времену од изласка до заласка 
Сунца: 
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Како је: 
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    4.1.10.

односно: 
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   4.1.11.

следи да је: 
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Интеграљењем се добија: 
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На аналоган начин се може одредити часовно екстатерестрично Сунчево зрачење на 
хоризонталну раван ( ): 
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Индекс провидности неба (clearness index)  представља однос укупног зрачења 
које доспева на хоризонталну раван на Земљиној површини и екстратерестричног 
зрачења на хоризонталну раван на локацији на којој се посматра зрачење:  
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   4.1.15.

Аналогно, средња месечна вредност индекса провидности неба  дефинише се на 
основу следећег израза: 
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   4.1.16.

где је  (W/м2) средња месечна вредност дневног терестричног зрачења на 
хоризонталну површину, а  (W/м2) средња месечна вредност дневног 
екстратерестричног зрачења на хоризонталну површину. 

Средње месечне вредности дневног  и часовног  екстратерестричног зрачења 
на хоризонталну површину могу се одредити на основу израза: 
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    4.1.18.

где је  број дана у посматраном месецу.       

Индекс провидности неба је индикатор колико се Сунчевог зрачења изгубило на 
расипање и кроз апсорбовање у атмсофери. Индекс провидности неба не узима у обзир 
само путању зрачења кроз атмосферу, односно вредност оптичке ваздушне масе АМ, 
него и облачност и састав атмосфере. Због тога се може рећи да индекс провидности 
неба карактерише соларну климу одређене локације. Вредности индекса провидности 
неба зависе од локације и доба године, а крећу се од 0.2 за веома облачна подручја до 
0.8 за веома сунчана подручја. 

Једна од најједноставнијих релација за одређивање укупне месечне соларне 
ирадијације на хоризонталну површину представља Angström-oв модел линеарне 
регресије који је дат следећим изразом:   

   
0 0

H S
a b

SH
    4.1.19.

где је  просечна месечна вредност броја Сунчаних сати у току дана,  просечна 
месечна вредност максималног броја Сунчаних сати у току дана (дужине дана), а  и  
су константе које се одређују на основу експерименталних података.  

Максимални број Сунчаних сати у току дана, односно дужина дана  одређује се на 
основу израза: 



    0
24

[ ]ssS hw
p

=   4.1.20.

где је  (у радијанима) часовни угао заласка Сунца.  

Постоји велики број модела који су засновани на оригиналном Angström-ов линераном 
регресионом моделу, као и велики број нелинеарних модела. 

Приликом дизајнирања система за трансформисање Сунчеве енергије у корисне облике 
енергије, неопходно је познавати количину Сунчевог зрачења које падне на 
произвољно нагнуту површину. Укупно терестрично Сунчево зрачење на нагнуту 
плочу састоји се од три компоненте: директног, дифузног, и рефлектованог зрачења. 

Уколико се директно зрачење на нагнуту раван означи са , дифузно зрачење са 

, и рефлектовано зрачење са , онда се за укупно зрачење на површину која је 

нагнута под углом  у односу на хоризонталну раван, , може писати: 

     dir dif refG G G G  
     4.1.21.

Као што се може видети са слике (Слика 55) директно Сунчево зрачење на нагнуту 
површину је: 

    cosdir nGG    4.1.22.

док је директно Сунчево зрачење на хоризонталну површину: 

    cosdir n zG G    4.1.23.

 

Слика 5 – Директно Сунчево зрачење на хоризонталну (лево) и нагнуту плочу (десно) [1] 

Однос директног Сунчевог зрачења на хоризонталну површину и директног Сунчевог 
зрачења на нагнуту површину назива се фактор нагиба директног зрачења ( ), и дат 
је следећим изразом: 
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    4.1.24.

За фиксирану површину која је оријентисана према југу, и која је нагнута под углом  
у односу на хоризонталу, фактор нагиба директног зрачења постаје: 

GG nn zq
Gdir

Gdir



   
sin( )sin cos( ) cos cos

sin sin cos cos cosdirR
      

    
  




  4.1.25.

За познати фактор нагиба директног зрачења, компонента директног зрачења на било 
коју површину се може представити на основу израза: 

    dir dir dirGG R    4.1.26.

Дифузно зрачење на хоризонталну плочу ( ), одређује се на основу израза: 

   

2/

0

2 cos 2dif R z z RG G d G


     4.1.27.

где је  (W/м2-рад) дифузна радијанса неба. 

Дифузно зрачење на плочу која је нагнута под углом  у односу на хоризонталу, 
рачуна се на основу следећег израза: 

   

/ /

0

2 2

0

cos cosdif R z z R z zG G d G d
  

    


     4.1.28.

Други члан у претходном изразу једнак је једној половини дифузног зрачења на 
хоризонталну плочу ( /2), па се може писати: 

    0

2/

/ 2cos sin( )
2 2 2 2

1 cos

2

dif dif dif dif
dif z z

dif

G G
G

G G
d

G

 
    





   

   






  4.1.29.

Зрачење које се рефлектује од тла представља производ албеда тла  и суме директног 
и дифузног зрачења, и једнако је следећем изразу: 

   

/

0

2

( ) 2 cos 2G dir dif r z z rG G G d G


       4.1.30.

где је  (W/м2-рад) изотропна, од тла рефлектована радијанса.       

Рефлектовано зрачење које пада на нагнуту плочу једнако је: 

   

/

/

2

2

cosref r z zG dG




 

 


    4.1.31.

Комбиновањем претходна два израза добија се: 



   
1 cos

( )
2ref G dir difG GG       

  4.1.32.

па је, коначно, укупно зрачење на нагнуту плочу једнако: 

   
1 cos 1 cos

( )
2 2dir dir dif G dir difG R G G G G

           
 

  4.1.33.

Укупно зрачење на хоризонталну плочу, једнако је збиру директног и дифузног 
зрачења, при чему се претпоставља да зрачење које се рефлектује од тла не пада 
поново на хоризонталну плочу, односно: 

    dir difG G G    4.1.34.

Фактор нагиба укупног зрачења , представља однос укупног зрачења на нагнуту 
плочу и  укупног зрачења на хоризонталну површину: 

   
1 cos 1 cos

2 2
difdir

dir G

GG
R

G G G

G
R            


 

   4.1.35.

Постоји велики број модела за прорачун укупног Сунчевог зрачења на нагнуту 
површину, коришћењем вредности тоталног зрачења на хоризонталну површину. 
једина разлика у тим моделима је начин одређивања дифузне компоненте Сунчевог 
зрачења, па се у складу са тим ти модели деле у 1) изотропне и 2) анизотропне. 
Одређивање оптималног угла постављања соларног колектора своди се на тражење 
угла , за који је укупно зрачење на нагнуту плочу највеће за одређени временски 
период. 

4.2 Кориснички интерфејс 

Софтвер за одређивање оптималног угла постављања соларних колектора написан је у 
програмском језику C#, а изглед корисничког интерфејса приказан је на Сликама 6-9. 
Софтвер омогућава израчунавање оптималног угла постављања соларних колектора за 
специфичну локацију за било који временски период. Као олакшица приликом рада са 
програмом, направљени су шаблони за десет различитих сценарија: 

1. дневни оптимални углови, 

2. полумесечни оптимални углови, 

3. месечни оптимални углови, 

4. сезонски оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

  Зима: децембар – фебруар, 

  Пролеће: март – мај, 



  Лето: јун – август,  

  Јесен: септембар - новембар   

5. сезонски оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

  Зима: новембар – јануар, 

  Пролеће: фебруар – април, 

  Лето: мај – јули,  

  Јесен: август - октобар  

6. сезонски оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

  Зима: јануар – март, 

  Пролеће: април – јун, 

  Лето: јули – септембар,  

  Јесен: октобар – децембар 

7. сезонски оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

  Зима: 22.12. – 21.03., 

  Пролеће: 22.03. – 21.06., 

  Лето: 22.06. – 21.09.,  

  Јесен: 22.09. – 21.12. 

8. полугодишњи оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

 1. полугодиште: 01.01. – 30.06., 

 2. полугодиште: 31.01. – 31.12. 

9. полугодишњи оптимални углови, при чему су сезоне дефинисане као: 

 1. полугодиште: 22.03. – 21.09., 

 2. полугодиште: 22.09. – 21.03., 

10. годишњи, односно, фиксни оптимални угао.  

  

 



 

Слика 6 – Приказ глобалног Сунчевог зрачења (Wh/m2) на хоризонталну плочу за Београд 

(географска ширина 44.78° N) 

 

Слика 7 – Приказ екстратерестричног Сунчевог зрачења (Wh/m2) 



 

Слика 8 – Приказ оптималних дневних углова постављања соларних колектора за Београд 

(географска ширина 44.78° N) 

 

Слика 9 – Приказ оптималних дневних количина енергије (Wh/m2) за Београд 
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11824-34 од 19.03.2015. године именовани смо за рецензенте предлога техничког 
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На основу предлога овог техничког решења подносимо следећи 
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Техничко решење "Софтвер за прорачун оптималног угла постављаља соларних 

колектора" аутора: Др Милана Деспотовића, ред. проф., Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу, Др Милорада Бојића, ред. проф., Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу, и Владимира Недића, дипл.инг., докторанта Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу., реализована 2015 године, приказано је на 16 страница формата 

А4, писаних фонтом Times New Roman, величине 12, проредом 1, и садржи 9 слика. 

Састављено је од следећих поглавља: 

1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

2. Стање решености проблема у свету- приказ и анализа постојећих решења 

З. Суштина техничког решења 

4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрациЈе и 

техничке цртеже) 

5. Литература 

Техничко решење припада области научно-технолошких услуга, пројектовање и 

развој компјутерског софтвера (класа 42). 

Наручилац техничког решења је Министарство за просвету и науку, а техничко 
. . . 

ртешење реализована Је у оквиру рада на проЈекту из програма технолошког развоЈа 

"Истраживања и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње" ( евиденциони 

број пројекта ТР33015) и проЈекта интегралних и интердисциплинарних 



истраживања "Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних 

система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије" 

( евиденциони број пројекта III 42006). Основне идеје као и резултати за ово 

техничко решење још нису објављени у часописима. 

У оквиру првог поглавља, аутори даЈу опис проблема који је предмет техничког 

решења. Како се положај Сунца на небу непрекидно мења, највећу количину 

Сунчеве енергије могуће је прикупити једино коришћењем уређаја за праћење 

положаја Сунца, који модификују вредност нагиба и/или азимута соларног 

колектора како би се он позиционирао оптимално у односу на Сунце. Међутим, 

такви уређаји су прилично скупи, троше енергију и нису препоручљиви за употребу 

код малих соларних система. Други прилаз, који доводи до повећања количине 

прикупљене енергије по јединици површине, јесте постављање соларних колектора 

под оптималним нагибним углом и оптималним углом оријентације (азимутом). 

У другом поглављу, дат је преглед решености проблема у свету. Констатовано је да, 

иако су у последње две деценије истраживачи уложили знатне напоре да израчунају, 

или бар процене, оптималне углове постављања соларних колектора, не постоји 

опште прихваћена вредност, или метод, за одређивање овог оптималног угла, па се 

вредности које су пријављене у радовима, за исту географску ширину разликују и за 

више од 15°. 

У трећем поглављу, приказана Је суштина предложеног техничког решења. 

Наведени су различити критеријуми, који се могу користити приликом одређивања 

оптималног угла постављања соларног колектора, као што су на пример, максимална 

прикупљена енергија за период када постоји највећа тражња, или максимално 

прикупљена енергија током целе године. 

У четвртом поглављу, дат је детаљан опис техничког решења и то кроз детаљан 

приказ математичког модела који се користи за решавање описаног проблема, и кроз 

приказ корисничког интерфејса. 

На крају пријаве техничког решења, дат је приказ коришћене литературе. 



МИШЉЕЊЕ 

Аутори техничког решења "Софтвер за прорачун оптималног угла постављаља 

соларних колектора " , су јасно приказали, теоријски обрадwzи и w.тлементирали 

комплетну структуру техничког решења. 

Предложени софтвер написан је на основу потребе за истраживањем и развојем 

куће нето нулте енергетске потрошње, као и различитих технологија коришћења 

соларне енергије. 

На основу описа техничког решења могу се донети следећи закључци: 

Ј. Развијени софтвер представља ефикасан алат за решавање описаног 

проблема. 

2. Софтвер за прорачун оптималног угла постављања соларних колектора је 

развијан према утврђеном програмском задатку, а у оквиру пројеката из 

области технолошког развоја и интегралних и интердисциплинарних 

истраживања, коришћењем експертског знања истраживача који су 

учествовали у развоју софтвера. 

З. Софтвер за прорачун оптималног угла постављања соларних колектора 

омогућава прорачун оптималног угла постављања соларних колектора за 

различите локације и у произвољном временском периоду. Као помоћ 

кориснику прwzиком рада на програму, дефинисани су шаблони који 

о.могућавају прорачун оптималног угла постављања соларних колектора за 

Ј О различитих сценарија. 

4. Софтвер за прорачун оптималног угла постављања соларних колектора 

дизајниран је у пријатном графичком окружењу и пријатељски је 

оријентисан ка кориснику (иser frieпdly) .. 

Дакле, "Софтвер за прорачун оптималног угла постављаља соларних колектора" 

има значајно .место као ефикасан алат прwzиком одређивања оптималног угла 



постављаља соларних колектора у прозвољним временским периодима и избора 

оптималног сценарија коришћеља соларних колектора. Са задовољством 

предлажемо Наставио научном већу Факултета ин:жељерских наука у Крагујевцу 

да се " Софтвер за прорачун оптимштог угла постављаља соларних колектора" 

прихвати као ново техничко решеље, класа М85, према класификацији из 

Правилника о поступку и начину вредноваља, и квантитативном исказиваљу 

научноистраживачких резултата истраживаља. ("Сл. Гласник РС'� бр. 38/2008). 

25.03.2015. у Крагујевцу 

Др Вања ш, штершич, ван. проф. 

k dL 
Др Драган-Rарановић, доцент 



yH H BEP3hTET v r(PAfvJ EBUv
Oaxyrrer HHxerbepcKhx HayKa
6poj: rP-8412015
23.04.201 5.  roAnHe
l(paryjeaaq

Hacranno-HayqHo eehe Oaryrrera HHrttelbepcKHX Hayt(a y l(paryjeeqy
Ha ceojo j  ceAHhql4 o l  23.04.2015.  roAune Ha ocHoBy qnaHa 205.
Craryra Oar<yrrera HHlKertepct(HX nayra, 4oneno je

oInvKv
Yceajajy ce no3HniBHe peqeHrraje rexH qKof peueFba ,,Co$reep la
npopaqyH onrHMarlHor yrna nocTaBrbalba conapHnx KoaeKTopa"'
ayropa gp MHnaHa ,f lecnoroer.rha, peAoBHof npoQecopa @ar<yrrera

HHlxelbepcrc4x Hayxa YHneep3ilrera y l{paryjeaqy, ap Mnnopaga
6ojnha, peAoBHof npo@ecopa Oaxyrrera HHrxeFbepcK14x HayKa

Ynneep:nrera y l(paryjeaLly H Bnagr'rrrar'rpa He.qHha, cryAeHra

Aor(ropcr(Hx cry nuja (Dat<yrrera HHXeFbepcKl4x Hayxa YHuaep3hrera y

l(paryjeauy.

Peuerue nphna4a x.rracra M85, npe,raa xnacuQut<a4niu n: flpaarrHuxa
o nocTynr(y,  Haq Hy BpeAHOBa|by, r , l  t (BaHTHTaTHBHOM 14CKa3HBalby

H ayr{ HoHcrpaxllBa '{t(HX pe3ynrara HcrpaxuBaqa (,,cn. fnacnrzr( PC" -

6p. 38/2008).

PeqenaeHru cy:

1. .[p Barua ll lyrureprur.ru, eanp. npoQ., Oar<yrrer HH]KebepcKhx
nayr<a, l(paryjeeaq,
Yxa nayuHa oblacr: Enepreruxa h npoqecHa rexHhl(a,

2. ,[p flparan Tapauoer.rh, AoueHr, @axyrrer HHrxeFbepcKt'lx
nayra,  Kparyjenaq,
YNe uayvne oblacrn: MoropHa Bo3l4rla, Ayrouarnt<a u
MexarpoHHKa ra .{pyrnrcr<u caobpahaj.

l locra srbeHo:
- Ayroput'la
-  Apxuau

.iIE KAH OAI(YIITETA I,1 HiI(E I-b EP C I( h X H AY I(A

M1q,,?fl9,!AP er(oBhh, peAoBHH npoSecop


