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MOŽNOSTI POSTAVITVE SONČNIH CELIC V NASELJU LAVRICA S POMOČJO
GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Izvleček:
Z vedno višjimi cenami nafte in naraščajočim onesnaženjem je prišlo tudi zavedanje o naši
energetski odvisnosti od fosilnih goriv. V ospredje so bile v preteklih letih postavljene čiste
tehnologije, ki pri pridobivanju energije puščajo veliko manjši ekološki odtis. Ena izmed njih
je fotovoltaična tehnologija, ki za pridobivanje električne energije izkorišča neskončno zalogo
sončne energije. Za spodbuditev večjega zanimanja ljudi za izgradnjo sončnih elektrarn sem
naredil model, s katerim sem ugotavljal smiselnost postavitve elektrarn v domačem naselju
Lavrica. Izdelavo modela sem razdelil na več delov. Najprej sem s pomočjo ArcGIS orodja
Solar Analyst naredil karto globalnega obsevanja, jo obdelal ter iz nje izvlekel vrednosti. Te
sem uporabil za nadaljnji izračun podatkov, ki so pomembni pri odločanju za postavitev
sončnih elektrarn. Problem se je pojavljal pri omejitvah glede natančnosti in dostopnosti
podatkov. Kljub temu smo dobili uporabno atributivno bazo, na podlagi katere smo uspešno
ocenili možnost postavitve sončnih sistemov na Lavrici.
KLJUČNE BESEDE: sončna energija, fotovoltaika, GIS, Lavrica.
POSSIBILITY OF SOLAR CELL PLACEMENT IN THE VILLAGE OF LAVRICA
WITH THE HELP OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
Abstract:
With progressively higher oil prices and increasing rate of pollution the severity of energy
dependence is becoming more and more obvious. Cleaner technologies which leave a smaller
ecological footprint from producing energy have been in placed the foreground. One of them
is photovoltaic technology which harnesses the infinite supply of solar energy. I designed a
model to determine how reasonable is the placement of solar power plants in the village of
Lavrica, encouraging people to invest in solar technologies. My work was divided into three
parts. First, a card of global insolation was made and modified with the help of ArcGIS tool
Solar Analysis. Then the values were extracted and used for further calculations. Problems
arose because of the limitations of data accuracy and accessibility. Despite this, a valuable
database was created for the successful evaluation of Lavrica solar capabilities.
KEY WORDS: solar energy, photovoltaics, GIS, Lavrica.
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1. Uvod
1.1. Namen
Glavni namen zaključne seminarske naloge je izdelati metodologijo oziroma model, ki bo
opredelil primernost postavitve sončnih elektrarn na objekte v območju naselja Lavrica. Za
lažjo preglednost bodo rezultati prikazani na sončni karti. Za razliko od Slovenije je bilo v
tujini s pomočjo geoinformacijskih programov izdelanih že več uspešnih spletnih sončnih
kart, kar me je tudi spodbudilo k izbiri tematike zaključnega seminarskega dela.
1.2 Cilji
Cilji zaključne seminarske naloge so:
·
·
·
·
·
·

Pregled literature na temo sončne tehnologije.
Pregled že narejenih sončnih zemljevidov.
Analiza in opis omejitev ter zahtev za postavitev sončnih elektrarn.
Izdelati sončni zemljevid na podlagi DMV-ja s pomočjo GIS orodij.
Izračunati podatke, ki so pomembni pri odločanju za postavitev sončnih elektrarn.
Ovrednotiti in prikazati rezultate na pregledni sončni karti.

1.3 Način dela
Zaključna seminarska naloga se osredotoča na izračun vrednosti, pomembnih pri ocenjevanju
zgradb za postavitev sončnih elektrarn. Vrednosti so izračunane na podlagi digitalnega
modela reliefa v geoinformacijskem programu, kar pomeni, da je delo kabinetno. Začel sem z
iskanjem in pregledom virov in literature, med katerimi je prevladovala večinoma tuja. Tuja
literatura je bila pridobljena s pomočjo informacijskih virov iz svetovnega spleta, domača iz
slovenskih knjižnic. Na svetovnem spletu sem poiskal sončne zemljevide, narejene s pomočjo
geoinformacijskih programov in podrobneje preučil metode, s katerimi so bili narejeni. S
pridobljenim znanjem sem določil faktorje, ki vplivajo na postavitev sončnih elektrarn.
Njihove vrednosti sem na podlagi kvantitativne in objektivne metodologije izračunal iz
vektorskih in rastrskih podatkov v programu ArcGIS z vključenimi orodji. Po pregledu
rezultatov sem na podlagi literature določil meje razredov, ki določajo primernosti postavitve
sončnih elektrarn. Dobljene ugotovitve sem predstavil na kartah. Za lažje razumevanje sem
neznane izraze zbral v slovarju izrazov (Priloga 1).
1.4 Delovni hipotezi
Lavrica ima dobre naravne pogoje za postavitev sončnih elektrarn.
Za večino streh na Lavrici je možna in ekonomična postavitev sončnih elektrarn.

4

2. Teoretska izhodišča
2.1 Sončna energija
Energija je sposobnost opravljanja dela. Obstaja v različnih oblikah: potencialna, kinetična,
termalna, električna, kemična, nuklearna, mednje pa spada tudi sončna energija. To je sončno
sevanje, ki je sposobno sproščati toploto, začeti kemične reakcije ali pa s primerno
tehnologijo proizvajati električno energijo (Encyclopædia Britannica. Energy, 2013;
Encyclopædia Britannica. Solar Energy, 2013).
Sonce je nam najbližja zvezda,,s premerom 695 508
km, maso 330 000 krat večjo od Zemljine in površinsko
temperaturo okoli 5700 °C. Sončno sevanje izvira iz
zlitja vodikovih atomov v helijeve v jedru Sonca.
Zaradi jedrske fuzije vsebuje sevanje veliko energije z
velikim spektrom: vidno svetlobo, ultravijolično in
infrardeče sevanje. Sestavljeno je iz majhnih delcev
energije, imenovanih fotoni. Večina energije, ki jo
nosijo elektroni, se nahaja v vidnem spektru. Gostota
Graf 1: Energijski spekter sončnega sevanja
sončne energije v fotonih znaša 1367 W/m2 na vrhu
Zemljine atmosfere in se spreminja za okoli 0,04 % ob
Vir: About Sunlight, 2004
letnem kroženju Zemlje okoli Sonca. Skupaj prejme
Zemljina površina v enem letu 1,5 × 1018 kWh energije na leto, kar je približno 10 000 krat
več od trenutne letne človeške porabe. To pomeni, da Zemlja v manj kot 45 minutah prejme
dovolj energije za enoletne potrebe človeštva. Ogromna količina sončne energije, ki obseva
Zemljo, igra veliko vlogo v procesu energetske izmenjave med atmosfero in zemeljskim
površjem. Prostorska in časovna heterogenost dohodne sončne energije posledično določa
dinamiko mnogih površinskih procesov: temperaturo ter vlago zraka in prsti, taljenje snega,
fotosintezo in evapotranspiracijo. Vsak med njimi ima lahko neposredni vpliv na človeško
družbo. Znanje o prostorski razporeditvi sončnega obsevanja je zatorej bistveno v
klimatologiji, ekologiji, načrtovanju hiš, prostorski ureditvi in okoljevarstveni znanosti na
splošno. V območjih zapleteno izoblikovanega površja, spremenljivosti v višinah in usmeritvi
površja (naklon in smer neba) se vzpostavijo močni lokalni gradienti sončne obsevanosti.
Posledično se vzpostavijo velike prostorske in časovne razlike v lokalni energiji in vodnem
ravnotežju, vplivajoč na površinske procese. Pomen določanja prostorske razporeditve
površinske obsevanosti je zatorej na teh območjih velik, kar lahko velja tudi za izkoriščanje
fotovoltaične energije (Jayakumar, 2009; Davis, 2013; Tovar-Pescador in sod., 2006).
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2.2 Vpliv geografskih dejavnikov na sončno sevanje
Sončno sevanje je na poti od Sonca do Zemljinega površja dovzetno za veliko naravnih
vplivov. Zaradi tega se oslabi za znaten delež (Slika 1). Razporeditev trajanja in moč sevanja
sta v glavnem odvisni od:
·
·
·

Spremenljivih
lokalnih
atmosferskih
dejavnikov
Astronomskih dejavnikov(spreminjanje poti
Sonca nad ravnino horizonta čez leto).
Oblikovanosti reliefa.

Atmosfera vpliva na sončno energijo preko sipanja
(razprševanja) in absorpcije, ki sta različno močni
za različne valovne dolžine. Ti povzročata
eksponentno upadanje gostote sončne energije
neposrednega sončnega sevanja skozi ozračje. V Slika 1: Prehod sončnega sevanja skozi ozračje
brezoblačnem in čistem ozračju imata oba procesa Vir: Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007
energetsko primerljive učinke oslabitve sončnih
žarkov, najočitnejši vpliv na oslabitev neposrednega sončnega obsevanja tal pa imajo seveda
oblaki in megla. Sipanje razpršuje sončno energijo na vse strani in s tem zmanjšuje gostoto
energijskega toka neposrednega sončnega obsevanja neposrednih sončnih žarkov. Z
razprševanjem se zato povečuje delež razpršenega sončnega obsevanja. Nebo in oblaki so vir
razpršenega sončnega sevanja. Približno polovica razpršene sončne energije se s sipanjem
preusmerja nazaj v vesolje, druga polovica pa prispeva k razpršenem sončnem obsevu pri tleh.
Absorpcija v vodni pari, suhem zraku, ozonu in aerosolu seveda pomeni, da absorbirani del
sončne energije sicer nekoliko ogreva ozračje, neposredno za obsevanost pri tleh pa je ta del
izgubljen (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
Kadar je sonce v zenitu, neposredno sončno sevanje pri prehodu navpično navzdol skozi čisto,
brezoblačno ozračje oslabi za približno 10 % zaradi sipanja in približno 10 % zaradi
absorpcije. Del sipanega sevanja pride do tal kot razpršeno sevanje. Kadar pa je sonce nižje na
nebu (pri nas pozimi le največ 21,5°), je lahko oslabitev dosti večja, ob megli ali smogu pa je
lahko ob nizkem soncu oslabitev skoraj popolna. Ob nekem zenitnem kotu sonca α se pot
skozi ozračje podaljša glede na sonce v zenitu približno s faktorjem 1/cos α. Podobno je pot
sončnih žarkov daljša do nižin, kot do visokih leg v hribih. Za to, koliko sončne energije pride
do tal, so odločilni tudi oblaki in megla – to upoštevamo prek trajanja sončnega obsevanja. Če
obravnavano območje ni na ravnini, temveč ima na obzorju tudi vzpetine (ali morda, v
urbanem okolju, kake druge ovire), je treba take ovire upoštevati (Kastelec, Rakovec, Zakšek,
2007).
Relief ima zaradi naklona in usmerjenosti velik vpliv na neposredno in razpršeno osončenost
tal. Neposredna osončenost na nagnjeno površino je večja kot osončenost horizontalne
ploskve, če je ta bolj obrnjena proti soncu in ima tako manjši vpadni kot sončnih žarkov od
zenitnega kota sonca. Medtem je razpršena osončenost odvisna od odprtosti območja proti
nebu. V ozkih dolinah s temnimi pobočji ja ta manjša, saj prihaja večina razpršene
osončenosti iz neba. Če je površina v senci reliefne oblike, je njena neposredna osončenost
enaka nič, razpršena pa je odvisna od deleža vidnega neba (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
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2.3 Sončni obsev v Sloveniji
Slovenija je sicer majhna, vendar je zaradi lege na poti potujočih depresij ter dvignjenega
reliefa vpliv dejavnikov na slabšanje moči sončnega obseva velik. Razporejenost trajanja in
moči sončnega obseva po pokrajinah (Karta 1) kaže vpliv reliefne pregrade zahodne
Slovenije, ki zaradi dviga zraka iz Padske nižine povzroča velik delež oblačnosti v osrednjem
in vzhodnem delu (Ogrin, Plut, 2009).
Na zahodnem delu orografske pregrade ležijo sončne Obsredozemske pokrajine, kjer sije
Sonce v povprečju od 2100 do 2400 ur letno. Najbolj sončni so poletni meseci, ko je ob
Tržaškem zalivu nad 800 ur sonca. Pozimi, ko je zelo pogosta frontalna oblačnost, je približno
1/3 dni brez neposrednega Sončevega obsevanja. Najslabše so razmere v gorskem svetu, zlasti
v severozahodni Sloveniji, kjer sonce sije od 1600 do 1900 ur letno. Zaradi razvoja
konvektivne oblačnosti so slabo osončena poletja (do 600 ur), nasprotno pa imajo gorski
vrhovi zelo sončne zime, ki po številu sončnih dni presegajo Obsredozemske pokrajine. V
gorskem svetu so najslabše razmere v kotlinah, ki jim pozimi sončevo obsevanje skrajšuje
radiacijska megla, poleti pa konvekcijska oblačnost. Nekoliko več sonca kakor gorski svet
imajo kotline in ravnine v osrednji Sloveniji, kjer je v povprečju od 1800 do 1950 sončnih ur
letno. Največ jasnih dni je tam poleti, pozimi in jeseni, ko je zelo pogosta radiacijska megla,
pa je več kot 1/3 dni brez Sončevega obsevanja. Za kotline in doline je pozimi značilna tudi
zelo velika spremenljivosti osončenosti od leta do leta, saj lahko v najbolj osončenem
zimskem mesecu sonce sije nekajkrat dlje kot v najmanj osončenem. Ugodnejše razmere,
zlasti pozimi, so v vzpetem svetu (gričevja, hribovja) nad kotlinami in ravninami, ki leži nad
inverzijskim pasom in zimskimi meglami, hkrati pa je tudi dovolj oddaljen od gorskega sveta,
da ni pod vplivom poletne konvekcijske oblačnosti. Ti predeli imajo od 1900 do 2050 ur
sonca na leto. Razporeditev trajanja obseva se odraža v količini prejete sončne energije v
kWh/m2, kar lahko vidimo na Karti 1 (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007; Ogrin, Plut, 2009).

Karta 1: Razporeditev sončnega obsevanja v Sloveniji
Vir: Pvportal, 2013
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2.4 Fotovoltaika
Beseda fotovoltaika je sestavljena iz grške besede photos, kar pomeni svetloba, in imena
fizika Alessandra Volte, ki je posodil svoje ime merski enoti za električni potencial in
napetost. Sončna fotovoltaična(angl. Photovoltaics) tehnologija neposredno pretvarja sončno
sevanje v električno energijo. (Medved, Arkar, 2009; McLaughlin in sod., 2010).
2.4.1 Sončne celice
Sončne celice izvirajo iz enega izmed
najpomembnejših odkritij znanosti 20.
stoletja. Nemški znanstvenik Max Planck
je začel stoletje z raziskovanjem
naravnega sončnega sevanja. Njegova
odkritja so spodbudila Alberta Einsteina,
da je leta 1905 osnoval teorijo svetlobe,
ki je kasneje vodila k oblikovanju in
razvoju kvantne mehanike. Razvoj na
tem področju je dosegel višek leta 1926
v Edwin Schrödingerjevi valovni enačbi.
Wilson je leta 1930 rešil to enačbo za
snov v trdni obliki, kar mu je omogočilo
razložiti lastnosti polprevodnikov. Ti
postanejo prevodni pri izpostavitvi
sončnemu ali toplotnemu sevanju.

Graf 2: Energijski spekter sončnega sevanja z označeno
sprejemno valovno dolžino silicija
Vir: Viridian Solar, 2004

Fotovoltaične lastnosti silicija so bile ponesreči odkrite leta 1940, ko je Russel Ohl posvetil s
svetilko v domnevno čisto palico silicija in izmeril električno napetost. To je Williama
Shockleya vodilo v oblikovanje praktičnega tranzistorja leta 1949, kateremu je sledilo
revolucionarno odkritje praktičnih polprevodnikov ter nato prvih ekonomičnih sončnih celic
leta 1954. Prvič se je uporabnost sončnih celic pokazala na vesoljskih plovilih, ki so bila
glavni razlog za razvoj tehnologije vse do zgodnjih sedemdesetih let. Takrat so naftni embargi
in visoke cene nafte vzpodbudili povečana vlaganja zaradi iskanja alternativnih goriv (Green,
2000).
Kot vsaka druga ima tudi fotovoltaična tehnologija svoje prednosti in slabosti (Jayakumar,
2009):
Prednosti:
·
·
·
·
·
·

Je obnovljiv vir energije s teoretično neskončnimi zalogami.
S primerno tehnologijo je sončni obsev mogoče učinkovito izkoriščati za pretvorbo v
električno energijo.
Med delovanjem ne onesnažuje; ne izpušča toplogrednih plinov.
Zaradi manjšega deleža gibljivih delov je tehnologija brezhrupna, z manjšim stroškom
vzdrževanja.
Lahko se namesti v modulih in tudi širi, če je potreba.
Najboljša alternativa za odmaknjene podeželske regije, kjer je povpraševanje veliko.
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Slabosti:
·
·
·

·
·
·
·

Fotovoltaična tehnologija je še na začetni razvojni stopnji, posledično so tudi
izkoristki manjši.
Začetni finančni vložki so veliki. Trenutno uporaba fotovoltaike narašča zaradi
subvencij vlade.
Na voljo je le podnevi in ob jasnem vremenu, kar pomeni, da je lahko tudi potreben
nakup baterij za shranjevanje električne energije. Te dosežejo med 30 do 40 %
originalne vrednosti elektrarne, menjava je potrebna na 3 do 5 let, kar ima veliko večji
pomen v odročnih krajih, kjer ni električnega omrežja.
Glede na izkoristek je prostor, potreben za elektrarno, dokaj velik. Vendar se
tehnologija v tej smeri nenehoma izpopolnjuje.
Sončni obsev je zelo odvisen od atmosferskih pogojev.
Obsev se razlikuje od lokacije do lokacije, kar pomeni, da so določene geografske
omejitve v proizvodnji.
Trenutna tehnologija je lahko neekonomična za obremenitve z visoko začetno močjo,
kot je na primer klima naprave.

Sončne celice so narejene iz raznih polprevodniških snovi, med katerimi prevladuje silicij, ki
se uporablja v proizvodnji približno 95 % sončnih celic. Pridobi se ga lahko iz kvarcita,
primeren nadomestek je tudi silicijev pesek. Silicij je obdelan na visoko stopnjo čistosti ter
staljen v velik cilindričen kristal, ki je potem razrezan na krožne rezine, debele manj kot
milimeter.
Za obdelavo silicija v sončno celico je
potrebno čisti silicij dopirati. Dopiranje je
vnašanje kemijskih elementov, ki ustvarijo
presežek pozitivnih ali negativnih nosilcev
električnega naboja v polprevodni snovi.
Pri silicijevih sončnih celicah dodajamo
čistemu siliciju fosfor in bor. Z dodajanjem
fosforja so ustvarjeni prosti negativni
elektroni, z borom pa proste pozitivne Graf 3: Povečanje izkoristka za proizvodnjo sončnih celic
vrzeli. Ko sta dve različni plasti dopiranega Vir: Merc, 2009
silicija združeni, se med njima ustvari
električno polje, ki daje celici značilno električno napetost. Pri siliciju je to teoretično 0,7 V,
kar lahko celica tudi ohranja, čeprav ni obsijana s soncem. Če je energija fotonov zadostna, jo
predajo enemu ali več elektronom, ki se zato osvobodijo veze z jedrom atoma silicija.
Elektroni stečejo po zunanjem električnem vodniku do vključene naprave, kjer elektroni
opravijo električno delo, preden se vrnejo v sončno celico (Green, 2009).
2.4.2 Različne vrste in izkoristki sončnih celic

Kljub temu, da je način delovanja vseh vrst sončnih celic enak, so lahko izdelane iz različnih
snovi in z različnimi postopki. Najbolj razširjene so silicijeve mono- in polikristalne celice.
Prve so, kakor že ime pove, izdelane iz tanke rezine enega samega kristala silicija; druge iz
več kristalov. Izdelava je v drugem primeru cenejša, toda tako izdelane sončne celice so manj
učinkovite. Trenutno zmorejo sončne celice pretvoriti med 14 in 18 % sončne energije v
električno.
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Tankoslojne celice je možno proizvajati
v večjih obsegih, kar jih naredi cenejše.
V laboratorijskih razmerah dosežejo
največjo učinkovitost do 16 %; tržni
izdelki imajo pol manjšo. Ker so tanki
sloji nanešeni na upogljivo podlago, so
lahko
oblikovani
poljubno.
Pomanjkljivosti tehnologij tankoslojnih
celic je uporaba okolju škodljivih snovi
pri proizvodnji. Najboljše kombinacije
snovi za izdelavo tankoslojnih celic
znanstveniki še iščejo (Green, 2009).
2.4.3 Fotovoltaični moduli

Največjo vrednost moči sončne celice
imenujemo vršna moč (angl. peak
power). Označimo jo z Wp (Watt peak). Graf 4: Najvišje izmerjene učinkovitosti sončnih celic v
To je količina električne energije, ki jo pri laboratoriju
moči sončnega sevanja 1000 W/m² in Vir: Viridian Solar, 2004
temperaturi sončne celice 25°C lahko
proizvede sončna celica. Sončne celice na trgu imajo povprečno moč 0,16 kWp/m2, kar
pomeni da zmorejo pretvoriti v povprečju 16 % sončnega obseva v električno energijo (Solar
Facts and Advice, 2013). Na primer, sončni modul s površino 1 m2 in učinkovitostjo 16 %
proizvede 0,16 kWh/m2. Pri ugodni temperaturi ter obsevu 1000 kWh/m² proizvede 160 kWh
električne energije na leto. Ker so moči posameznih sončnih celic majhne (1 do 2 W) jih
združujemo v fotonapetostne module. Ti imajo vršno moč 10 Wp do 300 Wp ter površino od
nekaj dm² do 2 m². Tipični modul sestavlja poleg sončnih celic steklen pokrov, ki varuje
sončne celice pred vremenskimi vplivi in električne vodnike, s katerimi modul povežemo v
fotovoltaične sisteme (Medved, Arkar, 2009).
2.4.4 Fotovoltaične elektrarne

Med sončne elektrarne uvrščamo vse fotovoltaične sisteme, ki proizvedeno elektriko oddajajo
neposredno v omrežje. Tudi nazivno moč elektrarn merimo z vršnimi vati električne moči
(Wp). Osnovni elementi sončnih fotonapetostnih elektrarn so sestavljeni iz dveh sklopov.
Prvega predstavljajo sončni fotonapetostni moduli, ki so srce vsake sončne elektrarne in imajo
vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in napetost.
Drugi sklop so elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije
za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli,
regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali materiali (Medved, Arkar,
2009; Merc, 2009).
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2.5 Učinkovitost fotovoltaičnih sistemov
Učinkovitost energetske pretvorbe posamezne enote ali sistema kot skupine povezanih enot je
definirana kot razmerje med električno močjo, pridobljeno iz enote in prejetim sončnim
obsevom (Rakovec in sod., 2011).
Električni donos enote je odvisen od več parametrov:
·
·
·
·
·

Obsevanosti, na katero vplivata sončno okno in senčenje.
Kota naklona strehe.
Azimutne postavljenosti modula.
Temperature modula, ki je tudi najpomembnejša.
Vpliva lokalnega vremena.

Poleg omenjenih dejavnikov je električna moč sistema odvisna tudi od izgub v napeljavi med
moduli in inverterji. Te znašajo okoli 15 % proizvedene električne energije (Jayakumar,
2009).
2.5.1 Sončno okno

To je del neba v časovnem okviru enega leta, znotraj katerega sonce seva najdlje in
najmočneje na neko lokacijo. Uporablja se za določanje potencialnih problemov s senčenjem
med načrtovanjem sončnih elektrarn. Če se odločamo za postavitev sončne elektrarne,
moramo poskrbeti, da je sončno okno nezastrto za največji izkoristek sistema. Dnevni razpon
okna je približno 5 ur, ko je sonce najvišje na nebu in ima tudi najmočnejši obsev na
Zemeljsko površje (JSOLAR LLC, 2012; Geosolar, 2010).

Graf 5: Najugodnejše ure v dnevu za izkoristek obseva

Slika 1: Sončno okno

Vir: JSOLAR LLC, 2012

Vir: Geosolar, 2010
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2.5.2 Vpliv sence

Sončni moduli so zelo občutljivi na senco, saj lahko le
majhen osenčen del zmanjša izkoristek za polovico ali
povzroči popolno ustavitev proizvodnje električne energije.
To se zgodi zaradi zaporedne vezave celic, saj najšibkejša
celica potegne ostale na svoj nivo izkoristka. V primerih na
Sliki 2 se bo zaradi polovice pokrite sončne celice zmanjšal
Slika 2: Delno zakritje sončnih celic
izkoristek za polovico.
Pri zakritju celotne celice ali vrste celic, Vir: Scull, 2011
kot je ponazorjeno na Sliki 3, lahko
elektrarna izkorišča sončno energijo z ostalimi celicami s spremenjenim
potekom električne energije okoli te nedejavne celice oz. sklopa celic. V
primeru zakritja celotne vrste, se proizvodnja električne energije zmanjša
na 0. Zato se je zelo pomembno izogibati postavljanju elektrarn na
Slika 3: Celotno zakritje osenčene strehe. Obstajajo tudi tehnologije, ki se izognejo opisanim
sončnih celic
problemom s senčenjem (SolarEdge in Microinverter), vendar so tudi
primerno dražje (Scull, 2011).
Vir: Scull, 2011
2.5.3 Vpliv naklona modula na izkoristek

Na Grafu 6 so predstavljeni rezultati študije
Rakovca (2011) o relativni pridobljeni
energiji
v
Ljubljani za optimalno
kombinacijo nagnjenosti in orientacije
(označeno s križem) v primerjavi z energijo
na ravnem površju. Abscise predstavljajo
azimutno orientacijo za azimute od V do Z
(90° do 270°) ter ordinatna os naklon
modula (0° za vodoravno in 90°za navpično
površino). Prejeta energija se od sredine
zmanjšuje, kar kažejo. Upoštevati je tudi
treba, da so optimalne orientacije in nakloni
močno pod vplivom lokalnega vremena in
klimatskih pogojev.
Graf 6: Relativna sprememba obseva različno nagnjenih in

Koti naklona sončnega modula so bolj orientiranih sprejemnih ploskev glede na globalni obsev za
odvisni od letnih časov kot azimutni koti, saj december, marec, junij in za leto v okolici meteorološke
je decembra optimalna nagnjenost 67°do postaje Ljubljana
70°(odvisno od geografske širine). Razlog Vir: Rakovec in sod., 2011
za to je megla ali nizka oblačnost v zimskih
jutrih, kar velja za Ljubljano zaradi lokacije v kotlini. Za razliko od decembra je najbolje v
juniju zaradi visokega hoda sonca modul postaviti vodoravno. V povprečju je najboljši naklon
za optimalni izkoristek okoli 25° čez celo leto za fiksne sisteme (Rakovec in sod., 2011).
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Globalno
obsevanje
(kWh/²)

Najboljši
azimut
modula (°)

Naklon
za Najboljši
najvišji Edir ob naklon
najvišjem soncu modula (°)
(°)

Ljubljana, SGŠ = 46° 4´, VGD = 14° 31´ nadmorska višina = 299 m
Marec
97.4
183
46
35
Junij
178.5
185
22.5
9
Sept.
108.7
190
46
32
Dec.
23.8
183
69.5
62
leto
1229.3
185 /
25

Obsevanje
najboljšem
naklonu
azimutu
(kWh/m)

pri
in

113.8
180.4
124.1
38.2
1329.3

Preglednica 1: Najboljši azimuti in nakloni fotovoltaičnih modulov za Ljubljano
Vir: Rakovec in sod., 2011

Pozimi je zaradi visokega albeda snežne odeje velik delež razpršene svetlobe iz smeri tal.
Vpliv ima le pri večjih naklonih modulov, ker so izpostavljeni večjemu deležu tal v njihovem
vidnem polju in tako izkoristijo več razpršenega sončnega sevanja. Z naklonom 70° je delež
razdeljen na 40 % tal in 60 % neba. Taki nakloni so bolj primerni za zimo zaradi snežne odeje
in njenega visokega albeda, ki lahko naredi tla svetlejša od neba (Rakovec in sod., 2011).
2.5.4 Vpliv azimuta na izkoristek

Ljubljana leži na severni
polobli, kar pomeni, da je
optimalni
azimut
sončnih
modulov proti jugu. S tem se
doseže ugoden kot med
modulom in Soncem za
najboljši izkoristek. Idealen
azimut za sončno elektrarno
znaša 185°. Glavni razlog za to
je vpliv jutranje megle ali nizke
oblačnosti,
ki
povzroči
asimetrično
osončenost
površine okoli poldneva. Ta
dejavnik prevlada nad večjo Graf 7: Delež prejetega globalnega obseva za sončne module, postavljene na
učinkovitostjo
celice
v različno orientirane nagnjene ploskve
zgodnjem popoldnevu zaradi Vir: Yamawaki in sod., 2001
nižjih temperatur modula in s
tem zakasni višek proizvedene energije na obdobje malo po sončnem poldnevu. Azimut po
drugi strani ni tako odvisen od letnih časov kot naklon, saj je vedno smiselno orientirati
sončni modul proti jugu (Kastelec, Rakovec, Zakšek, 2007).
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2.5.5 Vpliv temperature

Sončne elektrarne lahko ostanejo operativne v
širokem temperaturnem razponu med -60 ° C ter več
kot 90 ° C, vendar so kljub temu zelo občutljive na
pregrevanje. S povečevanjem temperature zaradi
absorpcije sončnega sevanja se učinkovitost
zmanjšuje, kar pomeni, da se ta spusti za okoli 0,4 %
pri dvigu temperature za 1 °C. Silicijeva sončna
celica z 20 % učinkovitostjo pri 20 °C se zniža na 16
% pri 30 °C. Moduli so zato zgrajeni s praznim
prostorom na spodnji strani za boljše prezračevanje,
po možnosti še z dodatnim hlajenjem (Katkar,
Shinde, Patil, 2011).

Graf 8: Vpliv temperature na učinkovitost
sončnih celic
Vir: Messmer, 2013

2.5.6 Vpliv lokalnega vremena

Lokalni vremenski pojavi imajo zelo velik vpliv na proizvodnjo električne energije. Najbolj
pogosti so oblaki, saj je za oblačne dneve tipična proizvodnja modulov od 10 do 15 % njihove
normalne kapacitete. Točni delež se razlikuje glede na gostoto oblakov in tip sončne celice,
saj nekatere bolje prejemajo razpršeno sončno sevanje. Ultravijolično sevanje, ki lahko prodre
skozi oblake, se da izkoristiti s posebnimi, trgu še nedostopnimi sončnimi celicami (Roberts,
2012).
Drug pojav z velikim vplivom na obsev je megla, saj se v običajni megli pridobi 25-30 %
normalne proizvodnje. Veliko je odvisno tudi od debeline megle, saj tanka plast ne bi imela
velikega vpliva. V najslabšem primeru pade produkcija tudi do 5-10 %. Pravzaprav lahko
tanka svetlejša megla pomaga pri proizvodnji elektrike, saj jutranje sonce zadane streho pod
velikim (topim) kotom. Megla razprši sončno sevanje in s tem fotovoltaičnemu sistemu
omogoči prejeti več obsevanja kot na jasnen zimski dan. Poleg tega pa za boljši izkoristek
poskrbi tudi temperaturni obrat, ki dodatno hladi sončne module (Kamtex solar, 2013; Peters,
2010).

2.6 Fotovoltaika po svetu, v Nemčiji in v Sloveniji
Fotovoltaična industrija je trenutno po
celem svetu v velikem porastu, saj je
trg že presegel 100 milijard dolarjev na
leto. Do konca leta 2011 je skupna
proizvodnja fotovoltaične energije
dosegla skoraj 70 GW. Vsako leto od
2006 do 2011 je proizvodnja naraščala
za 54 %. Tri četrtine ali 51 GW od 70
GW svetovne nameščene moči se
nahaja v Evropski uniji. Po deležu
svetovne proizvodnje med njimi vodita
Nemčija s 35,6 % in Italija s 18,3 % ter Graf 9: Spreminjanje fotovoltaično proizvedene električne energije v
ostale države EU z 20,4 %.V svetu Nemčiji 2000-2012
sledijo po deležu nameščene moči Vir: German Solar Industry Association, 2011)
Japonska (7,1 %), ZDA (5,7 %),
Kitajska(4,4 %) in ostale države s 7,5 % (REN21, 2012).
Nemčija se je uveljavila kot svetovna voditeljica v izkoriščanju sončne energije. Zaradi
bližine in podobnih pogojev je primerna za primerjavo s Slovenijo. Do konca leta 2012 je bilo
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nameščenih 1.280.000 elektrarn s skupno močjo 32.400 MWp, ki so na leto proizvedle 28.060
GWh elektrike. S proizvodnjo je bil delež električne energije iz sončnih elektrarn okoli 4 %
vse porabljene električne energije v Nemčiji, ki se bo s trenutnimi trendi povečal na 10 % v
letu 2020. Predvideno je, da bo s tem prihranjenih nad 18 milijonov ton CO2. Število družb, ki
se ukvarjajo s fotovoltaiko je bilo okoli 5000; med 200, ki se jih ukvarja s proizvodnjo celic,
modulov in drugih komponent. Do leta 2030 naj bi prinesle 56 do 75 milijard evrov zaslužka
(German Solar Industry Association, 2011).
V Sloveniji je bilo do leta 2013 postavljenih 3014 sončnih elektrarn s skupno močjo 229,3
MWp, ki so v letu 2012 proizvedle 63424 MWh, kar je 0,4 % od skupne proizvedene
električne energije v Sloveniji. Slika 4 prikazuje skupno število in moč sončnih elektrarn po
posameznih regijah v Sloveniji, desni graf pa rast skupne moči elektrarn z nameščanjem
novih. Veliko zaslugo za rast ima državna podpora alternativnim virom energije, vendar je bil
do zdaj napredek majhen (Pvportal, 2013; Statistični urad Republike Slovenije, 2013).

Slika 4: Število in moč elektrarn v Sloveniji ter rast nameščene moči
Vir: Pvportal, 2013

2.7 Stroški in ekološka vprašanja sončnih elektrarn
Trajanje povrnitve vseh vložkov za najnovejše polikristalne module je trenutno 4 leta. V
prihodnosti se bo s predvidenim razvojem tehnologije zmanjšalo na 2 leti. Za tenko-filmske
module se vložek povrne v 3 letih in v prihodnosti tudi v 1 letu (The National Renewable
Energy Laboratory, 2004).
V splošnem velja, da bo leta 2030 še vedno
več kot 40 % celotnega tehnološkega deleža
fotovoltaike predstavljala danes 95 %
zastopana tehnologija. Čeprav je pričakovana
cena
modulov
s
tankoplastnimi
tehnologijami leta 2030 nižja od cene
modulov s kristalno silicijevimi sončnimi
celicami (0,71 €/Wp v primerjavi z 0,95
€/Wp), bo proizvodna cena kWh v primeru Graf 10: Povračilo vložka v sončne elektrarne
kristalnega silicija še vedno pod ceno kWh Vir: The National Renewable Energy Laboratory, 2004
električne energije tankoplastnih tehnologij.
V primeru kristalnega silicija bi naj po napovedih cena kWh do leta 2030 upadla na vrednosti
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med 0,10 in 0,16 €/kWh, medtem ko v primeru tankoplastnih tehnologij na vrednosti med
0,11 in 0,16 €/kWh (Merc, 2009).
Z vidika ekologije veljajo sončne elektrarne za čiste in okolju prijazne, ki ne povzročajo
nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. 87 % do 97 % energije, ki jo proizvedejo
sončne elektrarne v 30 letih delovne dobe ni obremenjene s fosilnimi gorivi in toplogrednimi
izpusti. Kot primer lahko navedemo, da 1 MWp velika sončna elektrarna letno proizvede 1,1
GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi 320 povprečnim slovenskim
gospodinjstvom. V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita 1 MWp velika
sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1100 ton CO2 vsako leto njenega obratovanja.
Hkrati je to vsakoletni prihranek 580 ton lignita, kar v 20 letih obratovanja pomeni prihranek
več kot 11 000 ton lignita. Tolikšno zmanjšanje izpusta CO2 je enako 1200 novo zasajenim
drevesom. Delovanje sončnih elektrarn je varno
in okolju neškodljivo (Merc, 2009).
Trenutno so sončne elektrarne odvisne od
raznih državnih podpor, v glavnem zato, ker je
tehnologija še vedno v začetni fazi. Začetne
spodbude razvoja fotovoltaike so pomembne
zato, ker gre za revolucionarno tehnologijo, ki
ima največji tehnološki in komercialni
potencial in ki bo že v samo nekaj letih
konkurenčna konvencionalni m energetskim
virom. Pri vsakokratni podvojitvi svetovne
proizvodnje cena fotonapetostnih modulov
upade za 20 %. Pri trenutni rasti panoge to
pomeni, da proizvodna cena električne energije Slika 5: Rezerve energije na Zemlji
iz sonca vsako leto upade za 7 do 9 %. Prav to
pa žene naprej konkurenčnost fotovoltaike v Vir: Perez, Perez, 2009
primerjavi z drugimi energetskimi viri (Merc, 2009).
2.7.1 Odkupna cena električne energije v Sloveniji proizvedene v fotovoltaičnih elektrarnah

Država v sklopu promocije proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov predpisuje
dve vrsti podpor: zagotovljena odkupna cena in obratovalna podpora. Podpore so tudi do
3-krat višje v primerjavi s tržnimi cenami električne energije in ob izbiri se lahko upravičenci
odločijo le za eno vrsto podpore. Podporo uvaja država kot spodbudo državljanom, zaradi
ciljev povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in k približevanju
zadanim ciljev Republike Slovenije po zmanjševanju toplogrednih plinov (SoncneElektrarne,
2013).
Pri zagotovljeni odkupni ceni se proizvedena električna energija oddaja v javno
omrežje. Pomoč, enaka proizvodnim stroškom, je dodeljena v obliki zagotovljene odkupe
cene. Oddano električno energijo prevzema Center za podpore. Če se investitor odloči za
obratovalno podporo, potem sam proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov in jo
prodaja na trgu pod tržnimi cenami. V tem primeru Center za Podpore ne prevzema in ne
plačuje proizvedene električne energije, ampak na podlagi proizvedenih neto količin
električne energije izplačuje obratovalno podporo 15 let od priklopa na omrežje
(SoncneElektrarne, 2013).
Zagotovljene odkupne cene se polagoma znižujejo z namenom izenačenja s tržnimi cenami v
prihodnosti. Razlog za to so vedno cenejše ponudbe za izgradnje sončnih elektrarn. Zaradi
lažjega izračuna bom vzel odkupne cene zagotovljene odkupne cene, saj so te veliko bolj
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zanesljive kot tržne cene, ki pogojujejo obratovalno podporo. Vrednosti, ki sem jih upošteval,
so iz Aprila 2013 (SoncneElektrarne, 2013).
Moč sončne elektrarne
Cena 1
elektrike

kWh

Do 50 kW

proizvedene 0,138 €

Od 50 do 1 MW

Od 1MW do 10MW

0,126 €

0,105 €

Preglednica 2: Zagotovljene odkupne cene elektrike v Aprilu 2013 glede na velikost sončnih elektrarn

0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

0.138
0.127
pod 50 kWp
moči

Graf 11: Spreminjanje
zagotovljene odkupne cene
v letu 2013 ter označene
vrednosti za April 2013
Vir podatkov: Borzen, 2013
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2.8 Geografski oris preučevanega območja
Naselje Lavrica se nahaja v občini Škofljica, 2 km jugovzhodno od Mestne občine Ljubljana.
Samo naselje leži na nadmorski višini 300 m. Najnižja točka se z 285,6 m nahaja na Barju in
najvišja s 575 m na območju Molnika. Samo območje naselja Lavrica meri 9.92 km2.
Povprečna moč sončnega obseva za območje Lavrice je vzeta s klimatološke postaje Bežigrad
ter znaša 1229 kWh/m2 v enem letu. Desetletno merjeno povprečje (2001- 2011) trajanja
sončnega obseva je 2177 ur na leto (Vir
podatkov: Arhiv meritev, 2013).
Območje se po diagonalni črti SZ-JV, po
kateri teče železnica Ljubljana-Novo
Mesto, razdeli na območje Golovca in
Barja. Severovzhodni del karte zajema
hribovit relief Golovca, v katerega se
zajeda barjanski pritok Grivka. Ta razdeli
območje Golovca na severni del, kjer so
najvišji hribi od Z proti V: Debeli hrib,
Hrastovec in na robu Molnik. Ti se
večinoma v obliki položnih pobočij z
manjšimi nakloni spuščajo proti jugu, kjer
leži velik del Lavrice na prisojni legi. Na
nadmorski višini okoli 300 m se začne
pobočje spuščati v poplavne travnike
Grivke, ki se raztezajo v pasu od Barja na
zahodu do pobočij Molnika na vzhodu. Na Karta 2: Območje Lavrice
južnem obrobju ravnice se začne relief Vir: Geopedia, 2013
strmo dvigati s severnimi pobočji
Smrečnika od Barja na zahodu do zaključka doline pri Molniku. Velik del območja zavzema
Ljubljansko barje na njeni ravninski JZ polovici karte. Izjemi v ravnini sta dva osamelca, ki
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sta v vzpetinah porasla z gozdom: položni Grmez in Babna Gorica. Grmez je razen policijske
baze neposeljen, Babna Gorica pa ima manjši istoimenski zaselek na njeni vzhodni in južni
stran pobočja.
Vsa Lavrica leži na južnih in jugozahodnih pobočjih Hrastovca, Debelega in Smrečnika ter na
obrobnih ravninah Ljubljanskega barja. Manjši delež mlajših stanovanjskih objektov pa se
nahaja na poplavnih ravnicah zatoka Grivke. Nekaj hiš se nahaja v senčnih dolinah Hrastovca
in Debelega hriba, zelo redke pa so postavljene ob vznožje osojnega severnega pobočja
Smrečnika. Postavitev objektov prikazuje pasivno izkoriščanje sončne energije in dokaj
ugoden položaj za uporabo fotovoltaične tehnologije.

2.9 Solar Analyst
V zadnjem desetletju je bila predlagana nova metoda za ocenitev sončnega obsevanja v
območjih s kompleksnim reliefom. Tehnika, ki jo uporablja ArcGIS Solar Analyst, izračuna
globalni obsev na podlagi DMV-ja. DMV, kot že ime pove, lahko opredelimo kot
računalniški prikaz Zemljinega reliefa. Omogoča vključitev pomembnih vplivov reliefnih
faktorjev(višine, smeri neba, naklon in vidno polje), kateri lahko vplivajo na prostorsko in
časovno razporeditev sončnega obseva v zapletenem površju. Na ta način lahko pridobimo
hitre, učinkovite in natančne ocene sončnega obsevanja na velikih površinah površja v
različnih časovnih razponih. Poleg ugotavljanja prejete sončne energije se ga uporablja tudi za
analizo mikroklimatskih faktorjev, kot so temperaturni režimi zraka in prsti,
evapotranspiracija, vzorec taljenja snega, vlažnost prsti in sončno sevanje, ki je na voljo za
fotosintezo. Obstajata dva modela za ocenjevanje sončnega obsevanja na površje (Sulebak,
2000; Tovar-Pescador in sod., 2006; Solar Analyst, 2013):
·

·

Točkovni, pri katerem se izračuna obsev za določeno točko v prostoru na podlagi
geometrije površja, vidnega neba in položaja sonca. Lokalni vpliv reliefa je vključen v
model z empirično analizo. Ti modeli so lahko zelo natančni za določeno lokacijo,
vendar nepraktični za celotno območje, saj je nemogoče narediti specifičen model za
vsako samosvojo lokacijo na površju.
Območni, ki v nasprotju s točkovnim izračuna obsev za celo območje, upoštevajoč
orientacijo zemeljskega površja in vpliv sence, ki jo meče relief iz DMV-ja. Ta način
ni tako natančen kot točkovni, vendar lahko izračuna obsev za vsako točko na danem
površju.

Solar Analyst uporabi prednosti obeh modelov in izračuna globalni obsev območja za
določeno obdobje. Upošteva lahko zemljepisno širino in nadmorske višine, orientacijo
površja, sence okolišnjega reliefa, dnevne in sezonske premike v kotu sončnega obsevanja ter
atmosferske vplive na količino prepuščene sončne energije (Tovar-Pescador in sod., 2006). Ta
postopek vključuje štiri korake (ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2007):
·
·
·
·

Izračun razgledne poloble, ki je postavljena navpično ter osnovana na reliefu.
Prekrivanje razgledne poloble in sončne karte za ocenjevanje neposrednega obsevanja.
Prekrivanje razgledne poloble in razpršena karta neba za oceno razpršenega obsevanja.
Ponavljanje procesa za vsako lokacijo na DMV-ju ter tako izdelavo karte sončnega
obsevanja.

2.9.1 Izračun razgleda

Razgled je rastrska predstavitev celotnega vidnega neba iz določene lokacije. Narejen je z
iskanjem največjega kota zastrtosti obzorja za poljubno lokacijo na vse glavne strani neba.
Tiste lokacije, ki so bile zaradi hitrejše izdelave razgleda izpuščene, so interpolirane. Koti
obzorja so nato pretvorjeni v koordinatni sistem, v katerem prikazujejo tridimenzionalno
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poloblo smeri neba kot dvodimenzionalno rastrsko sliko. Vsaki rastrski celici je prirejena
oznaka zakritosti ali odkritosti (ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2007).
Slika 6 prikazuje izračun za eno celico DMV-ja. Rezultat prikazuje zastrtost vseh smeri neba.
Fisheye fotografija je prekrita z vidnim nebom za ponazoritev tega prikaza.

Slika 6: Reliefna zakritost na dvodimenzionalni rastrski sliki
Vir: ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2007

2.9.2 Izračun karte sončne poti

Karta sončne poti prikaže pot sonca čez nebo v enem dnevu ali
navidezno pozicijo sonca, ki se spreminja med obdobjem dneva
ter med dnevi v letu. Sestavljena je iz ločenih sončnih sektorjev,
ki so definirani z lokacijo sonca na nebu ob določenih intervalih
v dnevu (ure) in letu (dnevi ali meseci). Izračun poti sonca je
osnovan na geografski širini proučevanega območja in časovnih
nastavitvah, ki definirajo sončne sektorje (vsak s svojim
zenitnim in azimutnim kotom). Za vsak sektor je tudi posebej
izračunano sončno obsevanje ter prekrito s karto vidnega neba
za izračun neposredne obsevanosti (ArcGIS 9.2 Desktop Help,
2007).

Slika 7: Primer karte sončeve
poti za 45° severne geografske
širine
Vir: ArcGIS 9.2 Desktop Help,
2007

2.9.3 Izračun karte neba

Karta neba kaže razpršeno sončno obsevanje, razdeljeno na več
sektorjev, ki so definirani z zenitnimi in azimutnimi koti. Za
prikaz se uporablja enako poloblo kot razgled in karta sončne
poti. Za izračun razpršene svetlobe je potrebna izdelava karte
neba. Sevanje je izračunano za vsak sektor glede na smer neba
(ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2007).
2.9.4 Izračun globalnega obseva

Na podlagi razgleda, karte sončne poti in nebne karte so Slika 8: Primer karte neba
izračunane neposredne in razpršene vrednosti sončnega obseva. Vir: ArcGIS 9.2 dDesktopHelp,
Za potrebo izračuna neposrednega in razpršenega sončnega 2007
obseva sta za Solar Analyst potrebna dva parametra, ki sta
povezana z atmosferskimi pogoji: prepustnost in stopnja razpršenosti. Globalno obsevanje se
izračuna s seštevkom neposrednega in razpršenega obsevanja (Tovar-Pescador in sod., 2006;
ArcGIS 9.2 Desktop Help, 2007).
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2.10 Drugi primeri sončnih zemljevidov
Zaradi vedno večjega zanimanja za sončno energijo in spodbud raznih vlad in mestnih svetov
po obnovljivih energijah, se je pojavilo na internetu ogromno sončnih zemljevidov. Na njih so
preprosto in pregledno prikazane informacije za podporo pri načrtovanju sončne elektrarne.
Izbral sem dva primera, ki sta izdelana na podlagi različno natančnih DMV-jev, kar je glavna
razlika med temi zemljevidi. Solar Boston Map je bil zgrajen s pomočjo navadnega DMV-ja,
medtem ko je SUN-AREA projekt uporabil zelo natančen DMV, ki je bil pridobljen z LIDAR
tehnologijo.
2.10.1 Solar Boston Map

Za izračun tega zemljevida je bil uporabljen program ArcMap z orodjem Solar Analyst.
Algoritmi v Solar Boston Mapu predvidevajo ravnost vseh streh. Moč sistema pa na 0,127
kWp/m2. Delež površine, ki bi jo uporabnik namenil sončni elektrarni, se izbere z drsnikom.
Prav tako je privzeto, da so vse strehe usmerjene proti jugu in niso osenčene. V povprečju je
letni proizvod električne energije 1200 kWh na nameščen kilovat. Potencialni prihranki so
določeni iz potencialnega letnega proizvoda elektrike pri ceni le-te 0,18$/kWh. Prav tako
izračuna potencialne prihranjene izpuste toplogrednih plinov.
Za osnovo so avtorji vzeli DMV z
reliefno natančnostjo 3 m in DMV
pridobljen s tehnologijo LIDAR z
ločljivostjo 1m. Iz tega so lahko
pridobili le obrise zgradb, saj je za
natančnejše analize neprimeren. V
algoritem za izračun zato ni bil
vključen vpliv senčenja dreves in
oblik streh. Solarni zemljevid
prikaže naslednje izhodne podatke
(National
Renewable
Energy
Laboratory, 2011):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Slika 9: Solar Boston Map
Vir: Solar Boston Map, 2007

Graf z mesečnim sončnim obsevanjem (kWh/m2).
Celotna velikost izbrane strehe (m2).
Odstotek uporabne strehe, ki ga določi uporabnik (do 75 %).
Uporabna površina strehe (m2).
Predviden fotovoltaični potencial (kW).
Vpadajoče sončne obsevanje (kWh/m2).
Predvidena proizvodnja elektrike (kWh/leto).
Predviden prihranek s proizvodom električne energije ($/leto).
Predviden prihranek toplogrednih plinov (lb/leto).
Lokacije že nameščenih elektrarn.

Bostonski solarni zemljevid se je kljub pomanjkljivostim izkazal kot uporabno orodje za
večanje trga fotovoltaične tehnologije, ozaveščanja o napredkih in pospeševanja izgradnje
virov čiste energije. V prihodnosti načrtujejo na občinski upravi Bostona nadgraditi svoje
LIDAR podatke z bolj natančnimi, ki bi omogočili razlikovanje med drevesi in drugimi
objekti, ki imajo možnost senčiti streho. Izračuni naj bi vključevali tudi vpliv naklona strehe
(National Renewable Energy Laboratory, 2011).
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2.10.2 Osnabrück Sun Area

Projekt SUN-AREA je bil razvit pod
vodstvom dr. Martine Klärle s finančno
podporo Univerze Osnabrück. Izkazal
se je za uspešnega, saj je bil uporabljen
že v številnih mestih v Nemčiji, Veliki
Britaniji in ZDA (Klärle, Ludwig,
Lanig, 2012).
Analiza je največkrat zasnovana na
podatkih, pridobljenih z LIDAR
tehnologijo. Senzorji imajo natančnost
2 točk ali več na kvadratni meter in
višinsko natančnostjo približno 15 cm.
S tem je mogoče zaznati tudi
najmanjše strukture na strehi, kot so
dimniki, in jih vključiti v izračune.

Slika 10: Osnabrück SUN-AREA
Vir: Solardachpotenzial Osnabrück, 2013

Za natančno določitev hiš v prostoru so uporabljeni obrisi hiš iz uradnega informacijskega
geodetskega registra. S temi podatki SUN-AREA izračuna pomembne dejavnike, ki vplivajo
na primernost strehe (Klärle, Ludwig, Lanig, 2012):
· Naklon, pri čemer je idealen 30-40°.
· Orientacija, ki vpliva na prejeto energijo, saj lahko zahodno in vzhodno usmerjene
strehe prejmejo le 80 % obseva južno usmerjenih.
· Senčenje dreves in strešnih elementov.
· Obsev lokalnega globalnega sončnega obsevanja.
Nato se na podlagi teh faktorjev izračuna potencial sončne energije vsake strehe v območju in
pridobi sledeče podatke:
· Primerna površina strehe za postavitev in velikost modula, ocenjena na najmanj 3
kWp.
· Primeren tip modula glede na pogoje na terenu.
· Potencialni energetski donos v kWh.
· Prihranek CO2.
· Strošek investicije.
· Izračun ekonomičnosti, ki pokaže, kdaj se investicija povrne.
· Sončna karta je lahko povezana z ostalimi podatki, kot sta kulturna in naravna
dediščina za povečanje informativnosti zemljevida.
Ti podatki so bili predstavljeni na interaktivnem zemljevidu na voljo za vse uporabnike na
internetu. Vsak obris stavbe je povezan s podatkovno bazo izračunanih podatkov o vsaki
stavbi, na podlagi katerih se lahko uporabnik pouči o sončnem potencialu za izbrano hišo.

3. Postopek ugotavljanja primernosti postavitve sončnih elektrarn
Od programske opreme je bil uporabljen geografski informacijski sistem ArcGIS 10.1, ki ga
je razvilo podjetje ESRI. Za analize smo uporabili paket ArcInfo z vključenimi razširitvami.
Najbolj so bila uporabljana orodja iz sklopa Spatial Analyst. Najpomembnejše orodje za
izračun globalnega sončnega obseva je bilo Area Solar Radiation.
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Pri nalogi smo upoštevali nalednje glavne predpostavke:
·

·
·
·
·

Strehe hiš so zaradi omejitev v izračunih ravne, uporabna površina za postavitev
elektrarne je določena s 40 % za nagnjene in 80 % za ravne strehe. Pri izračunu
največje možne uporabljene površine je bila zaradi ekonomičnosti postavljena spodnja
meja 1 kWp na sistem oz. 6 m2 (Highman, 2011; Solar Boston Map, 2007).
Senčenje zaradi omejitev ni upoštevano, a je vključeno v manjši meri v deležu
uporabne strehe.
Moč celic je privzeto 0,16 kWp/m2, kot povprečje ponudbe na trgu. Učinkovitost celic
je privzeto 16%.
Cena sončnih celic na kvadratni meter je 1,66 €. Ta vključuje strošek namestitve
(Flego, 2013; Tersus, 2013).
Odkupna cena je 0,138 €/kWh za elektrarne, manjše od 50 kWp in 0,126 €/kWh za
velikost med 50 kWh in 1MWh. Elektrarn nad 1 MWh nisem vključil, ker jih na
Lavrici ni in so preveliki za postavitev na strehe (Borzen, 2013).

Za čim bolj natančne analize so bili izračuni opravljeni v dveh različnih scenarijih. Prvič smo
vzeli celotno uporabno površino posamezne hiše in izračunali, kako bi bilo, če bi bila celotna
pokrita s sončnimi moduli. Namen tega je odkriti celoten potencial sončne energije na Lavrici.
Drugič nas je zanimalo, kakšne vrednosti bi dobili, če bi bila na vsak objekt nameščena ravno
dovolj velika sončna elektrarna, da bi zadovoljevala gospodinjstvo za vse enoletne potrebe po
električni energiji. Povprečna poraba slovenskega gospodinjstva je okoli 4000 kWh/leto.

3.1 DMV – Digitalni model nadmorskih višin
Za rešitev problema je bila najbolj primerna uporaba geoinformacijskega programa, predvsem
zaradi velikega nabora orodij, hitrosti izračuna, praktičnosti ter velike količine obdelanih
podatkov. Tako kot tudi v ostalih načinih za ugotavljanje sončnega obsevanja, smo za osnovo
vzeli DMV 05 z ločljivostjo celic 5 m. Kvaliteta podatkov je najboljša možna za Slovenijo,
prav tako je ločljivost primerna za nalogo, saj je območje zelo majhno. Poleg DMV-ja so bili
iz GIKL strežnikov pridobljeni tudi podatki o mejah naselja Lavrica in vektorskih obrisih
zgradb za izračun in zapis dobljenih podatkov.

3.2 Izrez proučevanega območja
Za to nalogo smo iz vektorskega sloja obrisov naselij, v katerem so shranjene meje vseh
naselij v Sloveniji, s pomočjo orodja Select izbrali območje naselja Lavrica z identifikacijsko
številko 2531. Za potrebo večje natančnosti izračunanih vrednosti smo okoli te meje dodali še
pas z orodjem Buffer v razdalji 1km. Razlog za to je močan vpliv reliefa, ki se nahaja izven
območja, na izračun sončne obsevanosti v samem območju.
V naslednjem koraku je bilo uporabljeno orodje Clip in vnesen raster Slovenija DMV 05 ter iz
njega izrezano povečano preiskovano območje, ki bo pozneje uporabljeno v izračunu globalne
karte obsevanja.
Postopek je bil ponovljen za podlago vektorski sloj Obrisi objektov, vendar smo za razliko od
prejšnjega vzeli prvotne meje naselja Lavrica.
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Slika 11: Model za izrez območja za izračun

3.3 Izračun globalnega sončnega obsevanja v Solar Analystu
Za izračun smo uporabili orodje Area Solar Radiation, z izrezano podlago DMV 05 za
območje naselja Lavrica z dodatkom 1km pasu.
Glavni parametri in vnosi, katere smo vpisali pri izračunu karte osončenosti:
·
·
·

·
·

Vnešen je bil raster naselja Lavrica z dodanim pasom.
Za geografsko širino smo vnesli 46°, saj ta vzporednik seka naselje Lavrica skoraj po
sredini..
Za ločljivost v višini 1200, kar naredi raster za vidno polje, karto neba in sončno karto
z ločljivostjo 1200 × 1200 celic za najboljšo kvaliteto dobljenih podatkov. Standardna
vrednost je 200.
Časovno obdobje je bilo določeno leto 2013.
Interval, na katerega se računa karte neba, smo pustili privzetega na 14 dni. Isto velja
tudi za interval računanja sektorjev karte neba za izbrani dan: 0,5h.

Parametri reliefa:
·
·
·

Z faktor je bil puščen na 1.
Vrsta vnosa za naklon in azimut je FROM_DEM, ki izračuna omenjene rastre iz
površinskega rastra.
Število azimutnih smeri je nastavljeno 32, kar je primerno za izračun karte pri
kompleksnem reliefu.

Radiacijski parametri
·
·

·

·

Azimut smo pustili, da se razdeli na 8 delov.
Za tip modela razpršenega obsevanja smo izbrali STANDRAD OVERCAST SKY, pri
katerem se prispelo razpršeno obsevanje spreminja z zenitnim kotom, kar prispeva k
boljši natančnosti karte.
Delež razpršenega sevanja, ki je uporabljan pri izračunu, smo pustili na 0,3, kar je
vrednost, ki označuje jasno nebo. Vrednost lahko sega od 0 do 1; nastavljena naj bi
bila glede na atmosferske pogoje, vendar o tem nimamo podatka.
Prepustnost je delež sevanja, ki prispe skozi atmosfero. Prav tako lahko nastavimo
vrednost od 0 (nič ne prepušča) do 1 (vse prepušča). Uporabil sem privzeto 0,5 za
jasno nebo.
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Slika 12: Model za izdelavo karte globalnega obsevanja

3.4 Obdelava karte globalnega obsevanja
Pri izdelavi karte so bili zaradi nepopolnosti podatkov in le osnovnih funkcij Solar Analysta
določeni parametri, značilni za jasno vreme. Zaradi pogoste oblačnosti Slovenije se izdelana
karta zelo razlikuje od stanja na terenu. Od 4376 ur, v katerih bi lahko Sonce neovirano sijalo
čez leto na območju Lavrice, se do površja prebije le 2177 ur na leto (podatek za 10- letno
povprečje od 2002 do 2012, vir podatkov pridobljen iz Arhiva meritev ARSO). Sonce lahko
sije le 24,9 % ur na leto v primerjavi z idealno obsevanostjo, ki bi prišla vse do 50 %.
Območje Lavrice prejme po ugotovitvah Solar Analysta približno 3883 kWh/m2 v idealnih
pogojih v 4376 urah obseva. Po podatkih dr. Kastelca s sodelavci (2007) prejme Ljubljana na
leto povprečno 1229 kWh/m2 sončne energije v 2177 urah obseva. Zaradi neupoštevanega
faktorja vremena oz. samo možnostjo uporabe preprostih funkcij ArcGIS-ovega Solar
Analysta, smo se odločili za preračun karte globalnega obsevanja z Raster Calculatorjem. S
tem smo dobili vrednosti karte, ki so bližje vrednostim, zabeleženim na meteorološki postaji
Bežigrad.
V začetku je bila karta globalnega obseva obrezana nazaj na meje naselja. Nato smo vzeli obe
povprečji sončnega obseva ter izračunali delež podatka bežigrajske postaje (1229 kWh/m2)
glede na izračunan podatek (3884 kWh/m2). Raster smo v Raster Calculatorju preračunali po
sledeči enačbi:

Rp = Rgo ×

ഥ Bežigrad
E
ഥ izračunan
E

(1)

Rp - preračunan raster globalnega obsevanja [kWh/m²]
Rgo
- raster globalnega obseva
ഥ
EBežigrad - povprečni globalni obsev bežigrajske postaje [kWh/m²]
ഥizračunan - v Solar Analystu izračunan povprečni globalni obsev [kWh/m²]
E

S tem smo dobili kvalitetno porazdelitev energije sončnega obsevanja in vrednosti, ki so bolj
podobne naravnim.Formula za izračun v Raster Calculator:

3.5 Izvleček in vnos vrednosti v sloj obrisov stavb
Za nadaljnje obdelave dobljenih vrednostni sončnega obseva smo uporabili orodje Zonal
Statistics As Table v oddelku Spatial Analysta za izračun osnovne statistike rastrskega sloja
za določeno območje. Izračunana statistika se shrani kot preglednica in z orodjem Join Field
pripne v vektorski sloj. V našem primeru je rastrski sloj karta globalnega obsevanja, drugi sloj
pa vektorski sloj katastra stavb. Za izračun statistik smo izbrali le povprečje ali mean in ga
pripeli v podatkovno bazo vektorskega sloja obrisa hiš.
24

Slika 13: Model izvlečka vrednosti v sloj obrisov stavb

3.6 Računanje orientacije stavb
V ArcGIS smo to izračunali s pomočjo orodja, ki se nahaja v sklopu orodij Cartography
Tools, imenovanega Calculate Polygon Main Angle. Imenovano orodje izračuna glavni kot
vnesenih poligonov glede na jug in jih zapiše v polje podatkovne baze. Glavni kot poligona je
kot najdaljših stranic, ki imajo podobno orientacijo ter so zapisane v decimalnih stopinjah
(ArcGIS 10 Desktop Help, 2011). Za naše potrebe orientiranosti proti jugu vzamemo
pozitivne vrednosti kot usmerjenost proti zahodu, medtem ko negativne proti vzhodu.
Streham z naklonom 0°, ki sem jih prepoznal na podlagi poznavanja kraja, sem priredil
azimut juga: 0°. Te stavbe sem izbral na podlagi poznavanja kraja. Za to sem se odločil zato,
ker je možno na ploščati strehi postaviti sončne module v poljubno smer, v našem primeru
proti jugu.

Slika 14: Model izračuna azimuta

3.7 Računanje vpliva azimuta hiše na prejeto sončno obsevanje
Za potrebe definiranja primernosti za postavitev sončnih elektrarn sem razdelil dobljene
rezultate na 5 strani neba. Na podlagi karte globalnega obsevanja za Ljubljano sem priredil
vsaki strani parameter in izračunal zmanjšanje prejete sončne energije zaradi odmika od
optimalnega azimuta. Ploščate strehe so dobile enako vrednost kot južno usmerjene strehe.
Koti

Orientacija

-90 do -67.5
-67.5 do -22.5
-22.5 do 22.5
22.5 do 67.5
67.5 do 90

Zahod
Jugozahod
Jug in ploščate strehe
Jugovzhod
Vzhod

Preglednica 3: Parametri za izračun vpliva azimuta
Vir podatkov: Bas, 2010
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Delež prejetega sončnega
obsevanja
0,87
0,95
1
0,95
0,85

Vpliv azimuta na prejeto sončno energijo smo izračunali z vključitvijo podatkov, ki jih je
izračunal Bas (2010), po sledeči formuli za vsako skupino:
Ea = E × a

(2)

Ea - obsevanost z vplivom azimuta [kWh/m²]
E - obsevanost [kWh/m²]
a - delež prejete energije glede na azimut


Slika 15: Model izračuna vpliva azimuta

3.8 Izračun uporabne površine strehe
Za izračun uporabnih površin smo vzeli 40 % celotne površine hiše. Upoštevali smo, da je
lahko sončna elektrarna postavljena ekonomično samo na eni polovici strehe. Od polovice
površine je bilo odštetih 10 % zaradi potencialnega senčnega in omejevalnega vpliva, ki bi ga
lahko imele oblike strehe ter ostali možni strešni elementi, kot so dimniki. Za ravne strehe
smo v enačbi vzeli kot potencialno uporabno površino 100 % in podobno odbili 20 % zaradi
konstrukcij na strehi, ki mečejo senco ali zmanjšujejo površino (Solar Boston Map, 2007).
Na podlagi dobljenih podatkov smo zasnovali enačbo, ki vključuje vpliv konstrukcij na
uporabno površino (Solar Boston Map, 2007):

Aupo. str. = Astr. × dstr.

(3)

Astr.
- površina strehe ሾm2 ሿ
Aupo. str. - uporabna površina strehe za postavitev sončne elektrarne [m2 ]
ୱ୲୰Ǥ

-delež uporabne površine

26

Slika 16: Model izračuna uporabne površine streh

3.9 Izračun moči sončne elektrarne
Za izračun pridobljene energije moramo najprej izračunati moč elektrarne. Povprečje moči
različnih proizvajalcev je 0,16 kWp na kvadratni meter sončnih modulov. Za izračun smo
potrebovali največjo uporabno površino predvidene konstrukcije.

ഥ × Aupo. stǤ
Pnam. = P

(4)

Pഥ
- povprečna močč [kWp/m2 ]
Aupo. str. - uporabna površina strehe [m2 ]
Pnam.
- nameščena moč [kWp]

3.10 Strošek investicije
S tem izračunom nameravamo prikazati stroške postavitve sončne elektrarne. Povprečna cena
se prikazuje kot € na nameščen Wp ali €/Wp, katera v Sloveniji po pregledu ponudbe znaša
okoli 1,6 €/Wp. V to je vključena namestitev konstrukcije (Flego, 2013; Tersus, 2013).
Drug parameter, ki ga potrebujemo za izračun, je nameščena moč, ki smo jo izračunali v
prejšnjem poglavju.
ഥ son. e. × Pnam.
Cinv. = C

(5)

Cinv. - strošek investicije [€]
ഥ son. e. - povprečna cena sončne elektrarne [€/kWp]
C
Pnam. - nameščena moč [kWp]

3.11 Izračun pridobljene električne energije

Pri izračunu potrebujemo izračunan podatek o prejeti sončni energiji za vsako hišo, pri kateri
je že bil upoštevan azimut hiše. Poleg tega rabimo tudi učinkovitost proizvodnje električne
energije ter površino sončne elektrarne za izračun pridobljene električne energije na kvadratni
meter sončne elektrarne. Podatke zmnožimo, da dobimo proizvedeno električno energijo za
celotno elektrarno. Zaradi upora v celicah, vezjih, žicah in razsmernikih, se v sistemu izgubi
15 % električne energije (Jayakumar, 2009). Ker želimo, da se to odrazi v izračunu,
pomnožimo proizvedeno električno energijo z 0,85.
Ep = ൫Ea × (ηnam. × Aupo. stǤ ൯ × 0,85

(6)
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୮

-proizvedena električna energija [kWh]

ୟ - obsevanost z vplivom azimuta [kWh/m²]
ηnam. - čpretvarjanjač
Aupo. str. - uporabna površina strehe [m2 ]

3.12 Vrednost pridobljene električne energije
Na koncu je potrebno še izračunati, koliko denarja bi lahko dobili za proizvodeno električno
energijo, če bi vso prodajali v omrežje. To se poračuna glede na trenutno zagotovljeno ceno
odkupa električne energije, ki jo določi organizator trga z električno energijo. V zaključni
seminarski nalogi smo uporabili vrednosti 0,138 €/kWh za elektrarne, manjše od 50 kWp ter
0,126 €/kWp za elektrarne med 50 in 1MWp. Vrednost pridobljene električne energije ni bila
izračunana za elektrarne, večje od 1MWp, saj jih na Lavrici ni (Borzen, 2013).
D = Ep ×Co

(7)

D - dobiček od proizvodnje električne energije [€]
Ep - proizvedena električna energija [kWh]
Co - trenutna zagotovljena odkupna cena [€/kWh]

3.13 Povračilo
Izračunali smo tudi čas, ki je potreben, da se vložena investicija povrne, glede na čisti dobiček
iz proizvedene električne energije. Ta enačba je zelo preprosta in ne upošteva odplačevanja
kreditov, povečanja stroška vzdrževanja ter ostalih faktorjev.
T=

Cinv.

(8)

D

T - čas povračila investicije [leta]
Cinv. - cena investicije [€]
D - dobiček od proizvodnje električne energije [€]
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3.14 Prihranek CO2

Ob proizvodnji vsakega vata električne energije v navadnih elektrarnah se sprostijo
toplogredni plini. Za potrebe lažjega razumevanja in tudi največjih količin izpusta pri
proizvodu elektrike se največkrat omenja izpust CO2, za katerega je v Sloveniji povprečje
0,55 kg CO2/kWh (Energo Optimum, 2009).
S to enačbo izračunamo prihranjeno količino ogljikovega dioksida na leto.
mprCO2 =Ep × m
ഥ CO2

(9)

mprCO2 - masa prihranjenega CO2 ሾሿ
Ep
- proizvedena sončna energija [kWh]
m
ഥ CO2  - povprečna masa izpustov CO2 na proizvedeno kWh v Sloveniji [kg/kWh]

3.15 Izračun podatkov za eno gospodinjstvo s 4000 kWh porabe

Za porabo posamezne hiše smo predvidevali, da v se v eni zgradbi nahaja eno gospodinjstvo
in zato vzeli povprečno potrošnjo gospodinjstva. Ta v Sloveniji znaša 3947 kWh na leto ali
4000 kWh na leto za lažji izračun (Vir podatkov: Gospodinjstva po številu ..., 2008; Bilanca
proizvodnje ..., 2013). Do tega smo z obračanjem formule za izračun pridobljene energije tako
, da smo dobili idealno nameščeno moč sončne elektrarne. Iz tega je sledila še enačba idealne
površine sončne elektrarne, ki jo potrebuje posamezna hiša za proizvodnjo 4000 kWh
električne energije.
Vse nadaljnje izračune smo izračunali po enakih formulah kot za maksimalen izkoristek
uporabne površine strehe.

3.16 Predvidena letna proizvodnja na kWp
Učinkovitost sončne elektrarne v razmerju moči sončne elektrarne do proizvedene električne
energije se meri v kWh/kWp (Flego, 2013).

Epred. p. =

Ep
Pnam.

(100)
Epred. p. - predvidena letna proizvodnja na kWp ሾkWh/kWpሿ

୮
Pnam.

-pridobljena električna energija [kWh]
- nameščena moč [kWp]
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4. Rezultati izdelave sončne karte
Pri opisu rezultatov smo začeli z analizo izhodnih rastrov ter podatki, ki smo jih dobili.
Sončna karta je bila izračunana na podlagi DMV 05. Nekaj časa smo se posvetili analizi
izračunov, ki so bili potrebni za polnitev ciljev te seminarske naloge, in na njihovi podlagi
ocenili primernost postavitve sončnih elektrarn na območju Lavrice. Primerjani so bili naši in
monterjevi rezultati za sončno elektrarno SBS Lavrica. Nato smo primerjali še splošne
statistike rezultatov z rezultati literature in povzeli primerjave z oceno natančnosti modela.

4.1 Rezultati sončnega obsevanja pri uporabi DMNV 5 za območje Lavrice

Karta 3: Karta globalnega sončnega obseva na območju Lavrice

Po obdelavi DMV 5 je bila dobljena karta globalnega obseva, ki prikazuje razporeditev
prejete sončne energije na ozemlju Lavrice v enem letu. V povprečju ozemlje naselja Lavrica
prejme 1229 kWh/m². Najnižja dobljena vrednost 549 kWh/m² je bila preračunana na severni
strani Debelega hriba, blizu meje Lavrice z MOL. Ta točka se nahaja v majhni grapi, odprti le
proti severu. Najbolje obsevano pobočje se nahaja na dvignjenem južnem pobočju Babne
Gorice, kjer zaradi nezastrtega pogleda nad ravno Ljubljansko barje vrednosti dosežejo 1479
kWh/m², kar je kar 250 kWh/m² nad povprečjem in 930 kWh/m² nad minimumom, kar kaže
na zelo razgiban relief območja. Ti ekstremi so neposeljeni zaradi velikih naklonov. Ker je
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naše zanimanje osredotočeno na prejeti sončni obsev streh, sem le na kratko opisal
razporeditev obseva.
Rezultati so bili pričakovani. Največ prejetega sončnega obseva prejemajo južna pobočja
Golovca, Hrastnika in Molnika. Območja z najvišjimi vrednostmi obseva imajo velike
naklone, kar jih naredi neprimerne za poselitev. Najbolj primerna območja, ki vključujejo
veliko prejete energije in ugodne naklone, se nahajajo na položnejših južnih pobočjih in so že
zdaj gosto naseljena z izjemo pobočja Možine med Daljno vasjo in Selami. Druga primerna s
srednjo količino obseva se nahajajo na ravninah Ljubljanskega barja in poplavni ravnici
Grivke.
Območja z malo prejete sončne energije, med katere spadajo v glavnem severna pobočja
Golovca, so neposeljena. Edina bolj poseljena območja z majhnim obsevom se nahajajo na
vzhodnih in zahodnih pobočjih južnih obronkov Hrastovca in Debelega hriba.
4.2 Rezultati preračuna vpliva azimuta
4.2.1 Koti

Rezultati izračuna so bili zanimivi, saj se je izkazalo, da se
ljudje zaradi večje osončenosti strehe odločajo za gradnje
hiš, orientirane rahlo proti zahodu, kar kaže tudi povprečna
vrednost kota, ki znaša 182°. To je le 3 stopinje od
optimalnega azimuta 185° za Ljubljano, ki ga je priporočil
Rakovec (2007) v Sončni energiji v Sloveniji na str. 86. Še
vedno sta najmočnejša faktorja relief in cestne povezave,
kar tudi kaže neenakomerna razporeditev frekvence.
Graf 12: Histogram razporeditve kotov stavb
Na grafu je vrednost 0° enaka jugu, vzhod predstavlja
vrednost -90°, zahod pa 90°.
4.2.2 Prejeto obsevanje z upoštevanjem azimuta

Če upoštevamo azimut stavbe, prejmejo objekti na Lavrici v povprečju 1193 kWh/m² obseva
na leto. Največ sončne energije pri 1440 kWh/m² prejme stavba na jugozahodnem pobočju
Golovca, ki ima idealen kot azimuta in tudi obsevanje je zelo ugodno. Najmanj pa prejme
objekt na severovzhodnem pobočju Selskega hriba, le 924 kWh/m². Po pregledu karte
opazimo, da vpliv azimuta ni pretirano spremenil obseva objekta, razen pri tistih z najbolj
neugodno orientacijo. Še vedno so hiše z največ prejetega obsevanja na južnih pobočjih
vzpetin, tiste s srednjimi vrednostmi v ravninah in z najmanj obseva na vzhodnih osojnih
pobočjih v Srednji vasi. V povprečju je vpliv azimuta znižal količino prejetih kWh/m² za 6,4
%.
Relief ima poleg senčenja tudi zelo velik vpliv na potek cest in postavitev hiš na vzhodnih in
zahodnih pobočjih. Ljudje so hiše prisiljeni graditi vzporedno s potekom plastnic, kar pomeni,
da mora biti najdaljša stranica hiše vzporedno z njimi. To je dobro za hiše na južnih pobočjih,
saj usmeri streho proti jugu, vendar slabo za hiše na vzhodnih in zahodnih pobočjih. Hiša je
zato zgrajena z neugodnim azimutom in posledično prejme tudi do 17 % manj sončne
energije. Zatorej so bile največje spremembe zaradi azimuta na prej omenjenih hišah, ki ležijo
na zahodnih in vzhodni pobočjih, kar jim je še bolj poslabšalo položaj, ki ga imajo zaradi
senčenja. Najmanjše spremembe so bile izračunane pri hišah na južnih pobočjih ter ravninah,
kjer relief nima vloge.
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Karta 4: Karta obseva objektov na Lavrici pod vplivom azimuta hiše
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4.3 Izračun nameščene moči sončne elektrarne za vse možne površine
Rezultati so predvidljivi, saj so odvisni od površine
nameščene elektrarne. Iz tega sklepamo, da so objekti z
največ primerne površine dobili tudi večjo možno
nameščeno moč.
V povprečju je možno na Lavrici namestiti 12,3 kWp na
površino 77 m2 na objekt, skupaj pa bi bilo možno
namestiti 11854 kWp moči ali 11,8 MWp na površino
74.088 m2. Zaradi ekonomičnosti sem spodnjo mejo moči
postavil na 1 kWp, ki se jo namesti na objekt z velikostjo
uporabne strehe malo več kot 6 m2. Največjo moč je možno
namestiti na ploščati strehi Hofra z 202 kWp in površino 1.265
m2 .

Graf 13: Histogram razporeditve
nameščene moči sončne elektrarne za vse
možne površine

Objekti z največjimi nameščenimi močmi so vsa gospodarska poslopja, ki se nahajajo
večinoma ob glavni Dolenjski cesti. Povprečne stanovanjske hiše imajo dokaj velike površine
streh in s tem razmeroma velikimi sončnimi elektrarnami.
4.4 Rezultat skupne pridobljene električne energije
Po izračunani moči smo izračunali tudi koliko električne
energije bi pridobili, če bi opremili vse uporabne strešne
površine na Lavrici. Skupaj bi lahko s pomočjo sončnih
elektrarn pridobil 12.056.422 kWh v celem letu, kar je
12,06 GWh za celo Lavrico. V povprečju bi lahko na hišo
pridelali 12.664 kWh električne energije na leto. Največji
objekt, trgovina Hofer, bi pridelal 215.657 kWh ali 216 MWh
energije, medtem ko bi najmanjši dobil 1.001 kWh na leto.

Graf 14: Histogram razporeditve
skupne pridobljene električne energije

4.5 Izračun stroškov investicije, zaslužek na leto in povračilo
V naših izračunih za strošek investicij v primeru opremljanja vseh primernih streh smo prišli
do naslednjega rezultata: potrebovali bi 19,656,817.89 €, kar bi stalo približno 20,647.91 € na
eno hišo. Največja elektrarna, postavljena na trgovini Hofer, bi stala 335,868.59 €, medtem ko
bi najmanjša stala 1663.70 €. Iz proizvedene energije na vseh površinah bi prejeli skupaj
1,636,719.56 € na leto, kar je 1,719.24 € pridobljene energije na hišo, po tržni ceni 0,138
€/kWh za pod 50 kWp elektrarne in 0,105 €/kWh nad 50 kWp in pod 1MWp. V povprečju se
bi vložek v investicijo povrnil v 11 letih in 11 mesecih. Najdaljši čas za povrnitev stroška bi
bil 15 let in 4 mesece za najslabši postavljen in najmanjši objekt ter najmanjše obdobje za
povrnitev 9 let in 5 pa pol mesecih.

Graf 15: Histogrami frekvenčne porazdelitve stroškov, zaslužka na leto in povračila
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4.6 Prihranek CO2

Sončne elektrarne, nameščene na vseh uporabnih strehah Lavrice, bi prihranile 6631 t CO2 z okoli
6965 kg prihranjenega CO2 na hišo. Največji objekt bi prihranil 118 611 kg in najmanjši 550 kg.

Graf 16: Histogram frekvenčne porazdelitve izpustov CO2

4.6 Rezultati izračuna za eno gospodinjstvo
Pri izračunu moči za idealno nameščeno moč za eno gospodinjstvo sem dobil pričakovane
rezultate. Z zahtevano izhodno močjo 4000 kWh/leto je tako postal obsev edini faktor, ki bi
lahko vplival na velikost in moč elektrarn. Zaradi tega so se hiše z najbolj ugodnim azimutom
in reliefnimi pogoji tudi najbolje odrezale v proizvedeni električni energiji elektrarne, ki je
potrebna za dosego 4000 kWh/leto. Te so znova tiste na južnih prisojnih pobočjih Golovca,
tiste na ravninah pa ne zaostajajo daleč zadaj. Hiše, ki morajo investirati največ, so na osojnih
pobočjih Golovca. V povprečju bi elektrarne potrebovale za proizvodnjo 4000 kWh/leto
približno 4 kWp moči in 21 m² površine. Objekt najmanj nameščene moči bi potreboval le 3,3
kWp z 17.4 m² površine. Po drugi strani bi bila sončna elektrarna z najmanjšim izkoristkom
nameščena z močjo 4.8 kWp, za kar bi potrebovali kar 25,4 m² površine. Če bi vsak objekt na
Lavrici proizvajal energijo za eno gospodinjstvo, bi skupaj pridobili 3256 MWh energije na
leto.
V primeru računanja stroška investicije za proizvodnjo električne energije le za samooskrbo
smo prišli do podatka, da bi potrebovali približno 5.362.078,85 € za celotno Lavrico, kar bi
stalo približno 6.587,32 € investicije na hišo. Hiša bi v najboljših pogojih potrebovala
5.424,79 € vložka, medtem ko bi za tisto v najslabši osojni legi morali odšteti 7.973,06 €.
Razlika med tema dvema ekstremoma je kar 2.548,28 €, kar samo dokaže velik vpliv reliefa
in azimuta. Tisti hiši z najmanjšim vložkom se investicija povrne v 9 letih in 10 mesecih, tista
z najvišjim rabi kar 4 leta in 7,5 mesecev dlje, in sicer 14 let in 6 mesecev. V povprečju se bi
investicija za eno gospodinjstvo povrnila v 11 letih in 6 mesecih. Razlika v prejeti sončni
energiji med najbolje in najslabše postavljeno hišo je 516 kWh/m² na leto, kar z razliko v ceni
proizvedene energije 2047.85 € prinese okoli 5 € na 1 kWh/m² spremembe. Vsaka hiša bi na
leto prihranila 1870 kg CO2 in skupaj 1522,18 t za celo Lavrico.
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4.7 Končni rezultati za izkoristek sončnih elektrarn v kWh/kWp
Rezultate sem za potrebo ocenjevanja primernosti razdelil na 5 kategorij, med katerimi sta
prvi dve ugodni za postavitev, srednja povprečna in zadnji dve neugodni:
Izkoristek
[kWh/kWp]
1224-1130
1130-1070
1070-980
980-890
890-785

Primernost

Število hiš

Odstotek hiš[%]

Kumulativni odstotek [%]

Idealno
Zelo dobro
Dobro
Neprimerno
Slabo

19
131
585
199
18
952

2,0
13,8
61,4
20,9
1,9
100

2,0
15,8
77,2
98,1
100
100

Preglednica 4: Končni rezultat za izkoristek sončnih elektrarn

Rezultati nam kažejo, da je na območju Lavrice na splošno smiselno postavljati sončne
elektrarne na strehe. Kar 77,2 % ali več kot 3/4 hiš ima izkoristek ugoden za postavitev
sončnih elektrarn, kar je zelo dober rezultat.
2 % hiš z največjim izkoristkom nameščene moči na Lavrici v Idealni kategoriji se nahaja na
območjih s sončnim obsevom od 1335 kWh/m2 do 1440 kWh/m². Nahajajo se na južnih in
jugozahodnih pobočjih Debelega hriba ter južnih pobočjih Hrastnika, ena pa v ravnini ob
vznožju Smrečnika. Vsem je poleg ugodnega obseva skupna tudi orientiranost azimuta proti
jugu. Vse, razen ene, se nahajajo na dvignjenih območjih, saj ta prejmejo največji delež
sončnih žarkov zaradi nezastrtega horizonta.
Hiše z zelo dobrim izkoristkom zopet pokažejo pomen dvignjenega terena, saj se nahajajo
večinoma na istih območjih kot Idealna kategorija med 1329 kWh/m² in 1300 kWh/m².
Predstavljajo 14 % delež streh, vendar imajo slabši azimut od prejšnje kategorije. Pojavljati se
začnejo izjeme, ki ležijo v ravnini Barja in poplavne ravnice, z zelo ugodnimi azimutom. Ta
kategorija zavzema tudi večino Selškega hriba na vzhodu ter pobočja Hrastnika v sredini
karte. V njo spada tudi kar velik del hiš na glavnem pobočju Debelega hriba, kjer je tudi
center Lavrice. Hiše na prisojni južni strani Babne Gorice tudi dosegajo vrednosti za
umestitev v to kategorijo.
Naslednja kategorija, ki predstavlja dobro postavljene hiše, je tudi najobsežnejša od vseh, saj
vanjo spada kar 61 % Lavrice. Zavzema večino hiš na dvignjenih predelih Debelega hriba ter
tudi hiše z slabim azimutom na ostalih dveh poseljenih vzpetinah. Je tudi glavna kategorija
ravnin, saj vanjo spada velika večina hiš na ravninskem reliefu. Te hiše dobijo obsev med
1075 kWh/m² in 1260 kWh/m². Prva kategorija, za katero je namestitev neprimerna, prejme
obsev med 1025 kWh/m² in 1154 kWh/m² sončne energije. Na podlagi rezultatov sem hiše
razdelil v dve kategoriji glede na razlog za slab izkoristek.
Ravninske hiše, ki imajo dokaj dober obsev, vendar imajo zelo slabo orientacijo (samo proti
V ali pa Z) in zato zelo slabo izkoristijo to naravno danost. Te najdemo načeloma po vsej
Lavrici, ampak prevladujejo v območjih s povprečnim obsevom. Hiše na V in Z pobočjih
južnih obronkov Debelega hriba, Hrastovca in Selškega hriba, ki so postavljene v malo bolj
senčnih območjih pa zato prejmejo manj sončne energije. Poleg tega so zaradi reliefa tudi zelo
slabo postavljene.
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Karta 5: Karta primernosti postavitve sončnih elektrarn na območju Lavrice
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Objekti s slabo postavitvijo so vsi postavljeni v senčnih legah severnih pobočij Smrečnika in
Babne Gorice. Izjeme so hiše na zahodni strani Hrastnika, ki ležijo pod zelo strmim in
relativno visokim grebenom in zato prejmejo zelo malo obseva, med 924 kWh/m² in 1071
kWh/m². Za te hiše je postavitev nesmiselna.

4.8 Primerjava rezultata s podatkom o sončni elektrarni na objektu SBS Lavrica
Zaradi še vedno slabe razširjenosti pridobivanja elektrike iz sončnih elektrarn je tudi na
Lavrici malo objektov, ki imajo le-te nameščene. Uspelo nam je pridobiti skupne podatke o
lastnostih edine sončne elektrarne, nameščene na podružnici trgovine in skladišča podjetja
SBS na Lavrici, ki se nahaja na naslovu Dolenjska cesta 318 in zavzema tri poslopja. Te
podatke je za projekt izračunal T. Flego iz podjetja Hidrira. Primerjali jih bom z rezultati, ki
smo jih za objekte izračunali v našem modelu in tako poskusili vsaj približno ugotoviti
natančnost modela. Opozorili bi na nezanesljivost ugotovitve za celotno Lavrico, saj je vzorec
premajhen.
Od našega izračuna se razlikuje v tem, da je bila pogodba za ta objekt sklenjena, ko je bila
odkupna cena 0,266 €/kWh pri elektrarnah večjih od 50 kWp. Pri izračunu dobička v našem
modelu je bil uporabljen podatek iz aprila 2013: 0,144 €/kWh. Zato bi bil podatek za letni
dobiček od elektrike zavajajoč. Zato sem le-tega še enkrat izračunal s pogodbenimi
odkupnimi cenami elektrike.
Podatek za prejeto sončno energijo ni bil podan; izračunali smo ga na podlagi svoje obrnjene
enačbe za izračun pridobljene električne energije. Izračunati smo morali tudi površino
elektrarne, saj je bil edini podatek podan za površino strehe, ki je bil pa očitno prevelik oz.
narobe izračunan. To izračunali z zmnožkom velikost posameznih celic s površino 156 × 156
mm s številom 60, kot jih je v enem modulu in skupaj še s 1167 moduli, da smo dobili
rezultat in ga pretvoril v kvadratne metre.

Prejet sončni obsev
Površina sončne
elektrarne
Nameščena moč
Strošek
Predvidena letna
proizvodnja
energije
Predvidena letna
proizvodnja na
kWp
Povračilo

Razlika v %

1704 m2

Izračunan
podatek
1041,86
kWh/m2
2012 m2

324,51 kWp
540.000 €
275 900 kWh

321,89 kWp
534.352 €
338 463 kWh

-0,8
-1,1
+18,5

952 kWh/kWp

1041
kWh/kWp

+8,6

Podatki projekta
SBS Lavrica
1000,24 kWh/m2

9 let začetna in 14 12 let
let s kreditom
3 meseci

Preglednica 5: Primerjava podatkov monterja in dobljenih izračunov
Vir podatkov: Flego, 2013
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+4.2
+15,3

in +26,7/-14

Primerjava, ki smo jo naredili, je pokazala zanimive rezultate. Avtor te analize za izračun ni
vzel dejanskega sončnega obsevanja, izmerjenega na najbližji postaji ARSO na Bežigradu.
Vzet je bil osnovni strojniški podatek, ki ga izračuna proizvajalec sončnih modulov. Podatek
se od našega razlikuje le za 4,2 %, vendar je obsev tako pomemben, da je 40 kWh/m2 lahko
tudi velikost ene kategorije pri razvrščanju primernosti.
Velika razlika v podatkih je pri uporabni površini za namestitev elektrarne. To je posledica
nenatančnosti oz. nedostopnosti natančnejših podatkov, ki bi omogočili, da bi vzel v enačbo
tudi naklon strehe. Kljub temu je razlika v mejah sprejemljivosti.
Podatka, ki sta bila najbolj presenetljiva, sta bila moči nameščenih elektrarn, saj sta se
razlikovali za manj kot en procent. Ta je odvisna od povprečne moči modulov na kvadratni
meter, pri katerem je bil privzet podatek 0,16 kWp/m2 manjši od monterjevega, ki je 0,19
kWp/m2 in je tako izračunal večjo moč na manj površine. Po drugi strani pa je bila naša
izračunana površina večja in tako predvideno privedla do zmanjšanja razlike, ki se je naredila
zaradi Flegove večje privzete moči modula. Ker je bila dobljena moč obeh elektrarn podobna,
je obveljalo enako tudi za stroške, saj smo z avtorjem vzeli zelo podoben podatek za ceno
kvadratnega metra modula.
Medtem ko je bila moč podobna, se predvidena proizvodnja elektrike spet razlikuje z oceno
našega modela. Ocenjena proizvodnja je za 18,5 % večja kot monterjeva. Razlog za to je v
glavnem v razliki predvidene sončne energije, ki ga prejme elektrarna. Mi smo vzeli to iz
izračunane karte globalnega obseva, medtem ko je avtor analize vzel strojne podatke, ki so za
modul predvidene v navodilih proizvajalca in ni upošteval terenskih podatkov. To se kaže v
učinkovitosti elektrarne, saj je bila razlika v ocenjenih sončnih obsevih velika.
Povračilo se od naših podatkov razlikuje zaradi različnih uporabljenih metod. V našem
modelu je bila investicija deljena s ceno proizvedene energije, medtem ko je avtor študije
upošteval med drugimi kredite, zmanjšanje učinkovitosti čez čas, večanje stroškov
vzdrževanja in še druge faktorje, o katerih nimamo podatkov. Opozoril bi, da tudi Flegova
ocena povračila ni bila natančna, saj tudi on ni vključil vseh faktorjev, ki bi lahko vplivali na
končni rezultat.
Primerjava podatkov z monterjevi je dokazala, da se pri izdelavi parametrov našega modela
nismo motili v preveliki meri, kot smo v začetku predvidevali zaradi kvalitete podatkov in
kompleksnosti. V pomembnih kategorijah je model presenetljivo natančno ocenil rezultate.

4.9 Primerjava z literaturo
Za primerjavo pri zanesljivosti sončnih zemljevidov smo vzeli študijo Kieran Highmana,
Bristol Sunshine - An Analysis of Rooftop Solar Mapping. V njej je avtor primerjal rezultate
o uporabni strešni površini spletnega sončnega zemljevida in podatkov, ki so jih pridobili z
anketiranjem podjetij, ki skrbijo za namestitev sončnih elektrarn.
Za primerjavo s sončnim zemljevidom so vzeli dvoje podatkov (Highman, 2011):
·
·

Podatki o analizah monterjev za posamezno hišo pred izgradnjo sistema.
Podatki o splošni računalniški analizi hiš v posameznih soseskah.

Na podlagi podatkov štirih ponudnikov je avtor primerjal 170 hiš s podatki iz zemljevidov.
Večinoma je zemljevid precenil uporabno površino, tipično od 20 % - 80 %, kar se vidi v
grafu 16. V povprečju je bila površina precenjena za 44,15 %.
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V nadaljnji analizi je bilo ugotovljeno, da obstaja korelacija med velikostjo strehe,
prepoznane z zemljevidom ter velikostjo precenitve. Pri manjših strehah se včasih celo zgodi,
da so površine podcenjene. Z večanjem
velikosti se možnost precenitve veča.
Druga primerjava je upoštevala podatke ~800
računalniško predvidenih velikosti sončnih
elektrarn, ki so jih analizirala podjetja sama. V
primerjavi s solarnimi zemljevidi je bila
porazdelitev bolj normalna kot pri prejšnji
analizi. V povprečju je sončni zemljevid za
8,94 % precenili velikost površin. Zopet se je
pojavila povezava med velikostjo površin,
prepoznanih z zemljevidom, in velikostjo
precenitve (Highman, 2011).
Monterji so morali navesti tudi dejavnike, ki
pri izdelavi zemljevidov niso bili upoštevani.
Glavne omejitve, ki so jih navedli, so bile
(Highman, 2011):
·
·

Graf 17: Histogram razporeditve napake pri
primerjavi ocenjenih površin streh sončnega
zemljevida in podatki že nameščenih sončnih
elektrarn
Vir: Highman, 2011

Predvideni skupek virov, ki naj bi bili
uporabljeni.
Ne upošteva razpoložljivost kapitala,
ohranjanje elektrarn pod zgornjimi
pragi dobave elektrike, moči strehe,
obremenitve zaradi vetrnih razmer,
dodatkov k strehi ali zapletenimi
strešnimi konstrukcijami.

Dejavniki, ki jih zemljevid ne upošteva in
imajo lahko vpliv na velikost elektrarn
(Highman, 2011):

Graf 18: Histogram razporeditve napake pri primerjavi
ocenjenih površin streh sončnega zemljevida in
računalniško predvidenimi ocenami, ki so jih naredili
monterji
Vir: Highman, 2011

·
·
·
·

·

Ohranjanje elektrarn pod zgornjimi
pragi dobave so imeli najmanjši vpliv.
Obremenitve zaradi vetrovnih razmer in moči podpore strehe naj bi imel drug
najmanjši vpliv.
Razpoložljivost kapitala strank je bil drugi največji faktor, vendar ni bil vedno
pomemben, ker so imele večinoma dostop do financiranja projekta.
Dodatki strehi in zapletene strešne strukture (dimnik, fasada) so bile pogosto
pomembne in imajo majhen do srednje velik vpliv na velikost; 5 – 40 % zmanjšanje v
velikosti.
odkupna cena elektrike je bila najpomembnejši faktor, še posebej za večje hiše, kjer bi
elektrarna presegla prag 4 kWp (odkupna cena se zmanjša).

Pojasnjeno je bilo, da je eden od dejavnikov načrtovanja elektrarn tudi senčenje, saj zemljevid
ne more upoštevati vseh zaradi natančnosti podatkov in rasti dreves v prihodnosti. V tem
članku je primerjana le površina in ne tudi nadaljnji podatki. Kar se tiče površine, je v članku
ugotovljeno, da je sončni zemljevid Bristola v primerjavi s postavljenimi v povprečju za 44,15
% precenil površino strehe, ki bi bila na voljo za postavitev sončnih elektrarn. Naš model je
na podlagi primerjave le treh objektov SBS Lavrica precenil površino za 15,3 %, s čimer je
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napaka za polovico manjša. Vendar iz tega ne moremo potegniti pomembnih zaključkov, saj
je naš vzorec premajhen.
Drugi pomemben podatek iz članka je 66,2 % hiš, na katere je v Bristolu smiselno postaviti
sončne elektrarne. Kot smo že prej zapisali, je bilo ugotovljeno, da je procent primernih streh
za postavitev elektrarn na strehah Lavrice 77,2 % z učinkovitostjo od 980 kWh/kWp do 1224
kWh/kWp. Taka razlika je posledica višjega povprečnega obsevanja na Lavrici, saj Bristol
prejme v povprečju od 1100 kWh/m2 do 1150 kWh/m2, kar je približno za 120 kWh/m2 manj
kot v Ljubljani. Prav tako ima Lavrica boljšo lego, saj je (je izbriši) velik delež leži na južnih,
dobro obsijanih območij, medtem ko je Bristol na ravnini.

4.10 Natančnost podatkov solarnega zemljevida
Na podlagi primerjave treh objektov z lastnimi izračuni smo ugotovili, da je naš model v
glavnem precenil površine uporabne strehe in posledično v manjši meri tudi ostale podatke.
Uporabna strešna površina je bila precenjena za 15,3 %, medtem ko je bila predvidena moč
elektrarne ocenjena zelo natančno. Ostali primerljivi podatki so bili v povprečju natančno
izračunani v primerjavi s pridobljenimi podatki, kar je vzpodbudno dejstvo za nadaljnje
nadgrajevanje modela.
Delež hiš, primernih za postavitev elektrarne na Lavrici je naš model določil 77,2 % v
primerjavi z rezultatom študije Bristola, kjer je le 66,2 %. Ta rezultat odraža boljše pogoje, ki
jih ima Lavrica za postavitev sončnih elektrarn.Za nadaljnje ugotavljanje in primerjavo
natančnosti modela bi rabili več podatkov o že nameščenih elektrarnah. Pogoj za to bi bil
povečanje zanimanja Lavričanov za postavitev.
Glavni problemi modela so bili:
·

·
·

Nenatančnost pridobljenih vstopnih podatkov, saj smo imeli podatke le za hiše, ki so
imele privzeto ravne strehe. Zatorej se je bilo treba sprijazniti s slabše predvidenimi
uporabnimi površinami ter obsevanjem. Ti napaki se je dalo vsaj delno ublažiti z
ocenjenim deležem strehe, ki bi bil na voljo za sončne sisteme.
Neupoštevanje senčenja, ki je glavni faktor pri postavitvi sončne elektrarne, saj ni bilo
dostopa do natančnejših podatkov. Glavni problem povzročajo drevesa.
Premalo podatkov in izračunov za primerjavo ter ugotovitev zanesljivosti.

Po drugi strani ima model dobre strani:
·

·
·

·

Uporablja ArcMap orodje Solar Analyst, ki je natančno orodje za ugotavljanje
razporeditve sončnega obsevanja samo na podlagi DMV 05 in pri tem upošteva več
faktorjev.
Na podlagi sicer zelo majhnega vzorca za primerjavo se je izkazal za dokaj
natančnega, vendar bi morali za podkrepitev te trditve opraviti več raziskav.
Izračuna veliko število podatkov, uporabnih za postavitev sončnih celic, ki so pa zelo
odvisni od natančnosti analize obseva. Prikaže tudi podatke le za eno gospodinjstvo na
objekt, ki so bolj uporabni in praktični kot podatki za celotno uporabljeno površino.
Prikaz rezultatov modela je zelo preprost in informativen. Poveča dostopnost
informacij in predstavo projektov potencialnim investitorjem v čisto energijo.
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5. Zaključek
Na področju sončnih celic se je v zadnjih desetletjih naredilo mnogo napredka in prebojev,
vendar je ta tehnologija še vedno v povojih. Za dober začetek je pomembna vsaka oblika
podpore za njen nadaljnji razvoj in čim večji izkoristek čiste energije ter hkrati tudi čistejše
okolje. Eden izmed načinov za spodbujanje je izdelava sončnih kart, ki uporabniku preprosto
in informativno prikažejo, kakšen potencial ima njihova specifična lokacija na zemljevidu.
Zelo razširjeno je kartiranje sončnega potenciala streh na raznih objektih v vedno večjem
številu tujih mest. V izdelavi kart vodi Nemčija, kjer ima sončna energija veliko podporo,
sledijo Velika Britanija in ZDA. Zelo popularen je projekt SUN-AREA, ki uporablja LIDAR
metodo zaznavanja površja za izris natančne karte sončnega obsevanja.
Zaradi počasne rasti izkoristka sončne energije v Sloveniji sem se odločil narediti podobno
metodo in na koncu izdelati sončno karto za domače naselje Lavrica. Pred izdelavo je bilo
pregledanih nekaj metod tujih podjetij, ki so osnovane na podlagi LIDAR posnetkov in
navadnih DMV-jev. Zaradi nedostopnosti podatkov in omejenosti računalniške opreme je bil
izbran podoben način dela kot pri projektu Solar Map Boston, saj je imela enake vnosne
podatke. Metoda je bila nato zasnovana samostojno.
Projekt izdelave solarne karte je bil opravljen v posameznih fazah. Pod prvi del je spadala
izdelava sončne karte z orodjem Solar Analyst in njena obdelava, tako da je prikazala
natančno razporeditev sončnega obseva za nadaljnjo preračunavanje. V drugem delu smo te
podatke izluščili iz karte in jih zapisali k posameznemu objektu v vektorskem sloju, ter jih še
nadaljnje preračunali, upoštevajoč azimut objektov. Na podlagi tega prirejenega obseva in
določenega procenta uporabne površine za sončne celice so bile po lastnih enačbah
izračunane ostale kategorije, ki so pomembne za izgradnjo sončnih elektrarn. Te so bile
oblikovane na podlagi podrobno pregledane literature. Dobljeni podatki so bili v nadaljevanju
analizirani in predstavljeni z grafi. V tretjem delu smo za lažjo preglednost dobro postavljenih
objektov najpomembnejše podatke prikazali na sončni karti.
Rezultati, ki jih je ta metoda izpisala, so pokazali, da je postavitev sistemov sončnih celic
možna in ekonomična za večino streh na Lavrici (77%). Tiste strehe, ki so se izkazale za
neprimerne so imele večino zelo slabo orientacijo površine strehe proti vzhodu ali zahodu in
poleg tega še v senčni legi na severnih, vzhodnih in zahodnih straneh vzpetin Golovca. Edini
problem, ki se je pojavil med analizo metode, je njena natančnost. Zaradi tehničnih in
podatkovnih omejitev sta bila pri ocenjevanju obseva strehe izpuščena zelo pomembna
faktorja naklona strehe in senčenja sončnega okna. Vpliv obeh na površino in obsev smo
poizkusili popraviti s prirejanjem deleža primerne strehe na 40 % za nagnjene in 80 % za
ravne strehe. Če bi dobili za obdelavo podatke, pridobljene s tehnologijo LIDAR, bi se
natančnost našega modela izboljšala.
Težave so bile tudi pri primerjavi podatkov sončnih elektrarn, saj se je na Lavrici za
postavitev odločilo malo ljudi. Uspeli smo dobiti podatke o edinem sistemu na Lavrici in
primerjava z njim je pokazala kar spodbudne informacije o natančnosti modela. Večinoma je
model ocene precenil: uporabno površino za 15,3 %, predvideno letno proizvodnjo za 18,5 %
in predvideno letno proizvodnjo na kWp za 8,6 %. Nameščena moč in stroški so bili dokaj
natančno ugotovljeni oz. zanemarljivo podcenjeni in so se od primerjanih podatkov
razlikovali za okoli 1 %. Ocenitev osončenosti je bila v študiji slaba, saj je monter za analizo
vzel vrednost za obsev kar iz proizvajalčevih strojniških podatkov brez zunanjih vplivov,
medtem ko je naš model upošteval relief in podatke ARSO postaje za Bežigradom. Povračilo
je bilo nezanesljivo, ker faktorji, za katere nisem našel parametrov niso bili upoštevani, kot so
kredit in zmanjšanje učinkovitosti. V primerjavi rezultatov s študijo Bristolskega sončnega
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SUN-AREA zemljevida se je model na podlagi treh objektov zelo dobro odrezal, saj je bila
povprečna precenjenost površin 40 %, medtem ko je bila naša le 15,3 %. Rezultat je dober
tudi zaradi večje možnosti precenitve velikih površin, med katere spada tudi objekt SBS
Lavrica. Za boljšo analizo natančnosti modela bi potrebovali več hiš na Lavrici, s katerimi bi
lahko primerjal rezultate.
Vsi zastavljeni cilji so bili v tej zaključni seminarski nalogi izpolnjeni. S podrobnim
pregledom literature in izdelavo karte globalnega obseva, ki je pokazala ugodne pogoje za
postavitev sončnih elektrarn, sem potrdil prvo hipotezo. Druga hipoteza o možnosti in
ekonomičnosti postavitve sončnih elektrarn je bila z nadaljnjo obdelavo karte globalnega
obsevanja potrjena, saj so podatki pokazali smiselnost postavitve sončnih elektrarn za 77,2 %
objektov. Kljub temu bi izpostavil, da je natančnost modela še vedno pod vprašajem, kar bi
lahko popravili z nadaljnjim študijem.
Rezultati zaključne seminarske naloge so uporabni, saj predstavljajo praktične informacije o
izkoristku sončne energije za lažje odločanje pri grajenju sončnih elektrarn. Upam, da bo
spodbudila gradnjo sončnih sistemov v domačem naselju in s tem večje investicije v zelene
tehnologije, ki se bodo z dviganjem cen fosilnih goriv vedno bolj razvijale in postajale vedno
bolj ekonomične.
6. Summary
A lot of progress and breakthroughs have been made in the last few years in the field of solar
technology, which is nonetheless still in its vulnerable starting stages. Because of that, every
shape and form of support is needed to bring it to its full potential of providing free electricity
and clean environment simultaneously, be it government or other. One of the ways to boost its
extent is by making consumer friendly solar maps, which show the potential of using solar
technology to produce electricity on a specific building. Such projects are already widespread
in the developed countries, where cities fund the creation of maps, which show the solar
potential of various buildings. The most well-known project goes by the name SUN-AREA,
used in the three growing solar markets; Germany, Great Britain and USA. It uses the
methods of very precise LIDAR scanning to detect areas suited for harnessing the power of
the Sun.
Because of serious lack of solar power plants and its slow progress of growth in Slovenia, a
decision to construct a similar method with the data provided by the University of Ljubljana
was made and used to make a reliable solar map of my home town Lavrica. Methods
employed by companies which make maps based on LIDAR DEM were thoroughly
inspected. Because of the inaccessibility of the information and the limitation of my own
computer hardware, the decision was made to make a similar method that was used in the
project Solar Map Boston which was built on similar data. By this example, I constructed my
own method of making a reliable solar map.
This project was done in several phases. First, a map of global solar insolation was made with
the help of the Solar Analyst tool in ArcMap and modified to show a quality distribution of
solar insolation for further calculations. In the second phase, the data from the insolation map
was extracted, appending them to their respective outlines on the map and modifying to
reflect the azimuth's impact on the insolation of the house. On the basis of this new insolation
and the percentage of the estimated roof area for the construction of a solar system, the
potential power of the installation, produced energy and other relevant categories were
calculated. They were determined by thorough examination of other solar maps and useful
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writings. These categories were calculated for the whole solar potential of every roof and just
the essential size of a solar plant which provides only for the complete energy independence
of one single household per building and nothing more. This was made to provide some
practical data. These findings were further analyzed by calculating basic statistics and
represented by graphs. The most important data was shown on a solar map for easier
identification of the best positioned houses in the town.
The results of my method have shown that the construction of solar powered energy plants is
a viable and economical option for 77% of buildings in Lavrica. The roofs that were shown
inappropriate for construction of solar systems were mostly very badly oriented strictly east or
west and on top of that situated in shady parts of north, east and west looking slopes of
Golovec. The only problem present when analyzing my method was its accuracy since the
impact of the roof pitch on the received insolation and the shading of potential solar systems
was not taken into account because of technical and data limitations. The effect of both was
partially tried to be considered, but only by modifying the available roof area: 40% for slanted
and 80% for flat roofs. More precise estimation was impossible to predict with current data
and tools. If more precise LIDAR acquired data was used for calculation, the accuracy of my
model would improve.
There were some problems or better yet, lack of information on constructed solar power
plants in Lavrice since there aren't many to compare to my calculated data. I managed to
obtain data on the only solar system in Lavrica, situated on the roof of three warehouses of
SBS Lavrica. The result of the comparison was encouraging for determining the accuracy of
my model. Most of the time, the results were moderately overestimated: usable area for 15,
3%, estimated yearly production of energy 18, 5% and the efficiency of electricity production
per kWp for 8, 6%. Some data was surprisingly accurate, namely installed power and
expenses which differed by less than 1%. The estimate of global insolation was relatively bad
in the SBS Lavrica estimation. He used the value of 1000 kWh/m2, the manufacturer’s
estimation for average conditions, which doesn't include any external influence that may be
present the solar plant location and would impact electricity generation. The comparison of
estimated time of return on the investment was not reliable because of more different factors
that were included in the installers study, E.g. loan interest. On the basis of the comparison of
the model’s results with the Bristol SUN-AREA study, the conclusion was it fared quite well,
since the average overestimation was 40% while mine was only 15, 3% with the fact that
bigger roofs produce bigger overestimation. For a better analysis of my model, more
installations of solar systems would be needed to increase the pool of samples to compare
them to.
All of the set objectives in this assignment were accomplished. The first thesis was confirmed
by thoroughly exanimating writings and producing a global insolation map, which showed
that Lavrica has favorable conditions for the installation of solar power plants. The results of
further processing of the global insolation map have supported the viability of solar power
plant construction for 77, 2% buildings. With this, the second thesis was confirmed. I should
add that the accuracy of my model is still under question, which could be improved with
further study.
My model is useful as it provides information about solar power and help for easier decision
making. I hope this may lead to further solar power plant construction in my town and more
investments into green technology, which will be developing faster and become more
economical with time due to the rising price of fossil fuels.
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8. Seznam prilog
Priloga 1: Slovar izrazov.
Priloga 1: Slovar izrazov.
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Termin
albedo

Angleški izraz
albedo

Opis
Svetlobna odbojnost neke
površine

Vir
Pvportal, 2013

azimut

azimuth

Kot med nebesno smerjo pravega
juga in projekcijo na horizontalni
ploskvi.

Christensen,
Barker, 2001

električni donos
na enoto

electric yield
per unit

Količina proizvedene električne
energije na enoto

Elektro Maribor,
2012

enosmerni tok

direct current

To je električni tok, ki ves čas
teče le v eni smeri.

Pvportal, 2013

fotovoltaika

photovoltaics

Veda, ki preučuje pretvorbo
sončnega sevanja v elektriko.

Pvportal, 2013

georeferenciranje

georeferencing

Poravnanje izbranega sloja s
koordinatnim sistemom
zemljevida.

Georeferencing a
raster dataset, 2007

globalna
osončenost

global
insolation

Osončenost vodoravne površine
pri tleh z neposrednim in
razpršenim sončnim sevanjem.

Kastelec,Rakovec,
Zakšek, 2007

karta neba

skymap

Prikazuje razpršeno sončno
obsevanje, razdeljeno na več
sektorjev, ki so definirani z
zenitnimi in azimutnimi koti

ArcGIS 9.2
Desktop Help,
2007

LIDAR

LIDAR

Letalsko zajemanje zemeljskega
površja s pomočjo zelo natančnih
laserjev. Rezultat so oblaki
topografskih podatkov.

Lindsay, 2010

monokristalne
celice

monocrystalline Sončne celice, ki imajo silicijeve
solar cells
atome urejene v enoten kristal. Te
vrste celic imajo največji
izkoristek.
direct radiation Sončno sevanje, ki neovirano
potuje od Sonca do Zemeljskega
površja.

Pvportal, 2013

neposredna
osončenost

ArcGIS 9.2
Desktop Help,
2007

obsev

radiance
exposure

Gostota vpadle energije v nekem
časovnem obdobju.

Kastelec,Rakovec,
Zakšek, 2007

osončenost

insolation

Obsevanost s sončnim sevanjem.

polikristalne
celice

Polycristalline
solar cells

Sončne celice, ki so sestavljene iz
večih manjših slicijevih kristalov.

Kastelec,Rakovec,
Zakšek, 2007
Pvportal, 2013
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Termin
razpršena
osončenost

Angleški izraz
diffuse
radiation

Opis
Sončno sevanje, ki se v atmosferi
razprši zaradi sipanja in
absorpcije.

Vir
ArcGIS 9.2
Desktop Help,
2007

razsmernik

inverter

Naprava, ki enosmerno napetost
pretvarja v izmenično, tako da
ustreza vrednostim v javnem
električnem omrežju in
porabnikom, ki so na to omrežje
priklopljeni.

Pvportal, 2013

sončna karta

solar map

Karta ki opredeli primernost
objekta za postavitev sončne
elektrarne.

Klärle, 2012

vršna moč

peak power

Največja možna dosežena moč
sončne celice.

Medved, Arkar,
2009

zenit

zenith

Najvišja točka na nebu, točka
pravokotno nad opazovano
lokacijo.

Pvportal, 2013
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IZJAVA
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Nino Mohorič
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