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POVZETEK:
Osrednja tema diplomskega dela se nanaša na možnosti rabe sončne energije kot
energetskega vira za pridobivanje električne energije, s pomočjo fotovoltaične
tehnologije. V delu so predstavljeni geografski pogoji za rabo sončne energije na primeru
Portugalske in Slovenije. Podana je primerjava le teh med obema državama ter znotraj
obeh izbranih držav. Povečanje izrabe obnovljivih energetskih virov je strateška
opredelitev Evropske Unije ter s tem tudi Portugalske in Slovenije, ki stremi k
zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje, k povečanju energetske učinkovitosti ter
zmanjšanju energetske odvisnosti od neobnovljivih virov energije. S takšnimi
regulacijami in usmeritvami se Evropska Unija (s tem tudi Portugalska in Slovenija)
usmerja k trajnostnemu razvoju.

ABSTRACT:
The main topic of this thesis is applying to the possibilities of use of solar energy, as an
energetic source for producing electricity with photovoltaic technology. This work
contains a presentation of geographical conditions for the usage of solar energy (PV) in
cases of two countries: Portugal and Slovenia and is also giving a comparison and
analyses of this conditions, between both mentioned countries, as also between the inner
regions of this two counties. An increase of usage of renewable resources is a strategic
determination of European Union and therefore also of Portugal and Slovenia. It is
orientated into a depletion of toxic impacts on environment, into an increase of energetic
efficiency and decrease of energetic dependency on non-renewable energy resources.
Based on that kind of regulations and directives, European Union (including Portugal and
Slovenia) is turning its politics and functioning, to sustainable development.
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»Brez spremembe načina razmišljanja, ne bomo zmožni rešiti problemov, ki smo
jih ustvarili s trenutnim načinom razmišljanja.«
A. Einstein

IZJAVA:
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
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1. UVOD
Sonce je glavni vir energije na Zemlji, saj med drugim omogoča fotosintezo.
Energija Sonca je eden najbolj obetajočih virov energije za nove generacije ter hkrati
največji rezervoar energije v našem sistemu kroženja snovi. Naš planet to energijo
prejema že pet milijard let in zaenkrat še nič ne grozi, da bo ta energija usahnila. Vsak
dan Zemlja od Sonca prejme več energije kot je celotno človeštvo porabi v vsem letu. Iz
dneva v dan se tudi človeštvo bolj zaveda pomembnosti obnovljivih energetskih virov za
svoj obstanek.
Prednosti sončne energije so: varovanje okolja, gospodarska rast, ustvarjanje
novih delovnih mest, varna in distribuirana proizvodnja, raznolikost energetskih zalog ter
hiter razvoj in velik potencial nove tehnologije. Glavna prednost solarne energije pa je,
de je gorivo zastonj, njegov vir pa je neizčrpen (še vsaj za nekaj milijonov let). Skupna
vsota sončne energije, ki letno doseže zemeljsko površje je 10.000 krat večja od energije,
ki jo trenutno porabi celotno človeštvo. Vendar pa vsa ta energija ostaja večinoma
nezajeta.
Trenutno obstaja trden mednarodni konsenz, da se mora naš svet, naša družba
preusmeriti v čistejše energetsko gospodarstvo, temelječe na OVE, če želimo ohraniti ta
planet primeren za življenje naslednjih generacij. Povečanje izrabe OVE je ena od
pomembnih strateških opredelitev EU, ki bo pripomogla k zmanjšanju škodljivih vplivov
na okolje (predvsem emisij CO2, kot glavnega toplogrednega plina, ki povzroča
nezaželene in problematične klimatske spremembe), k povečanju energetske
učinkovitosti in zmanjšanju energetske odvisnosti od neobnovljivih virov energije. S
takšnimi regulacijami in usmeritvami pa se EU usmerja k trajnostnemu razvoju.
Ob nenehni eksponentni rasti prebivalstva na našem planetu se sorazmerno
dviguje tudi poraba energije. Ker je trenutno človeštvo še vedno v večji meri odvisno od
neobnovljivih energetskih virov, je potreben razmislek o zamenjavi le teh z drugimi viri,
ki bodo dolgoročno uspeli zadovoljevati naše potrebe in ne bodo povzročili okoljske
kataklizme. Prav tako je tak razmislek smiseln z vidika gospodarskega razvoja, saj smo v
zadnjih letih zopet doživeli izjemno rast cen nafte, ki so negativno in zaskrbljujoče
vplivale na rast gospodarstva posameznih držav, predvsem tistih, ki so močno odvisne od
uvoza teh goriv. Fotovoltaični sistemi predstavljajo enega izmed potencialnih obnovljivih
virov energije. Trenutno so celo najhitreje rastoča industrijska panoga v gospodarstvu.
Fotovoltaika (PV) je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v
električno energijo. Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini
vir energije. Proces pretvorbe poteka preko sončnih celic.
Vir: Medmrežje 32

6

1.1. METODOLOGIJA
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno (opisno) metodo, ki
temelji na uporabi in analizi predvsem sekundarnih pisnih ter v mojem primeru predvsem
elektronskih virov in sicer za opisovanje in razlaganje temeljnih pojmov, teorij, spoznanj
in ugotovitev. Vanjo so vključena različna znanstveno-teoretična, strokovna ter tudi
poljudna dela. Mediji so bile predvsem različne internetne strani inštitucij, agencij ter
podjetij, ki se ukvarjajo s PV (PV je kratica za fotovoltaiko) oz. bolj splošno z
obnovljivimi energetskimi viri, razni statistični podatki (podnebje), knjige ter strokovni in
poljudnoznanstveni članki. Problem knjižnih virov, pri izdelavi moje diplomske naloge je
bil predvsem ta, da je večina dostopne strokovne literature zaradi izjemno hitrega
tehnološkega razvoja v fotovoltaiki, že zastarelih in podatki niso več aktualni in primerni
za uporabo v nalogi. Dostop do potrebnih ažurnih informacij mi je torej omogočilo
predvsem medmrežje s svojo široko bazo strokovnih, statističnih ter poljudnih podatkov,
ki je danes dostopna tudi posameznikom in ne le specializiranim institucijam (npr.
ministrstva, razvojne agencije, inštituti).
Za izdelavo naloge sem uporabila tudi metodo pogovora in sicer za pridobivanje
nekaterih aktualnih informacij s področja PV na Portugalskem, na tehnično
raziskovalnem inštitutu INETI- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovacao.
S primerjalno metodo sem analizirala izbrane podatke, ki se nanašajo na možnosti
in pogoje izrabe PV energije. Te podatke sem pridobila z pomočjo orodja PV Potential
Estimation Utility (Ovrednotenje potenciala sončnega obsevanja), ki se nahaja na straneh
inštituta IES (Institute for Environment and Sustainability) in temeljijo na GIS
podatkovnih bazah. S to metodo sem torej ugotavljala razlike, podobnosti in
dopolnjevanje elementov analize za izbrani državi (Slovenija in Portugalska).
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Metodološki model:

Uporabljena metoda proučevanja je fizičnogeografska. Tradicionalne
fizičnogeografske metode izhajajo iz delitve geografskega okolja v fizičnogeografske in
družbenogeografske sestavine. (Plut, 2004) V ospredje mojega dela so postavljene
fizičnogeografske sestavine in sicer geografski pogoji za izrabo sončne energije:
podnebje, relief ter lega, tako Zemlje glede na Sonce, kot tudi geografska lega
posameznih lokacij na zemeljskem površju. Te sestavine pogojujejo temu koliko
sončnega obsevanja bo prejela neka lokacija in kako dolgo bo to obsevanje na neki
8

lokaciji na zemeljskem površju trajalo, kar se bo nato odražalo v potencialni proizvodnji
električne energije s PV sistemi. Poleg fizičnogeografskih sestavin pa je za realno
predstavitev možnosti rabe sončne energije s fotovoltaično tehnologijo potrebno
upoštevati tudi nekatere družbenogeografske sestavine, ki prav tako vplivajo na to v
kolikšni meri bodo naravne možnosti rabe sončne energije izkoriščene. Te sestavine so:
okoljska in gospodarska politika tako na državni kot tudi globalni ravni, sistem vrednot
(vse večje tendence po zdravem okolju in kvalitetnem življenju, a hkrati tudi vse večja
potratnost družbe), ter razvoj in napredek PV tehnologije.

1.2. NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen naloge je predstaviti geografske pogoje za izkoriščanje sončne energije s
fotovoltaično tehnologijo in sicer na primeru dveh držav, Slovenije in Portugalske. Torej
predstaviti želim eno izmed obnovljivih tehnologij izkoriščanja sončne energije,
fotovoltaiko ter predtsviti geografske pogoje za izkoriščanje le te, na izbarnih lokacijah
zemeljskega površja.
Prvi del bo torej zajemnal teoretično predstavitev pojma fotovoltaika in
predstavitev geografskih pogojev v obeh državah, drugi del pa bo bolj aplikativne narave.
V tem delu bodo izbarni kraji v Sloveniji in na Portugalskem, za katere bodo s pomočjo
programa PV Potential Estimation Utility, izračunani podatki o potencialnih mesečnih in
dnevnih izkoristkih pretvorb vpadle sončne energije v električno energijo, s pomočjo
modulov, ki jih sestavljajo sončne celie. Za izračun le teh so potrebni naslednji
parametri: geografska lega kraja, povprečne mesečne temperature ter količina sončnega
obsevanja kraja.
Cilj diplomskega dela je primerjava in analiza geografskih pogojev ter možnosti
izrabe sončne energije v Sloveniji in na Portugalskem, ter tudi notranja (po posameznih
regijah znotraj države) primerjava in analiza teh parametrov, za vsako državo posebej.

1.3. HIPOTEZA
Ob izdelavi naloge sem si zastavila tri delovne hipoteze:
1. Sončna energija je perspektiven vir energije za Slovenijo, še bolj pa za
Portugalsko, a zaradi drage tehnologije in prenizkih državnih\EU subvencij še vedno
slabo izkoriščen.
2. Portugalska ima večji geografski potencial (boljše geografske pogoje) za izrabo
te energije kot Slovenija.
3. Prednostna območja izrabe sončne energije so v Slovenskem Primorju in na
obalnem jugu Portugalske (Algarve).
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1.4. IZHODIŠČA
Povečanje izrabe obnovljivih energetskih virov (OVE) je strateška opredelitev EU
in s tem tudi Slovenije ter Portugalske (Zelena knjiga, Evropska direktiva, Kjotski
protokol, Usmeritve EU do 2010). Obe državi, tako Portugalska, kot tudi Slovenija, imata
velike potenciale na področju OVE (s tem zajemamo tudi področje fotovoltaike), hkrati
pa tudi nekaj projektnih iniciativ. Na Portugalskem nameravajo v bližnji prihodnosti
zgraditi za trenutna merila največjo fotovoltično elektrarno na svetu, katere vršna moč bo
62 MW. V Sloveniji trenutno moč vseh elektrarn znaša približno 350 kilovatov (kW), v
razvojnem načrtu slovenske industrije do leta 2015 pa se ocenjuje, da bi lahko postavili
za 500 megavatov kumulativne moči sončnih elektrarn.
Vir: Medmrežje 83
Večja izraba sončnega energetskega potenciala v smislu PV tehnologije bi hkrati
pripomogla k zmanjšanju energetske odvisnosti obeh držav (domača zamenjava za drago
uvoženo fosilno energijo), pozitivno prispevala k omogočanju trajnostnega, sonaravnega
in ekološko čistega razvoja. PV tehnologija omogoča energetsko oskrbo lokalnih
skupnosti, predvsem takšnih, ki so težje dostopne in ponavadi tudi slabše razvite in s tem
spodbuja njihov razvoj. Predstavlja pa tudi dodaten vir energije ob stalno naraščajoči
porabi, hkrati pa tudi odpira nova delovna mesta in pospešuje gospodarski razvoj držav.
Fotovoltaika predstavlja visoko tehnološko industrijo, ki trenutno doživlja izjemno rast
na svetovnem trgu, kot tudi izjemen razvoj same tehnologije.
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2. SPLOŠNO O FOTOVOLTAIKI
Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede "phos", ki pomeni svetlobo in besede
"volt", ki je enota za napetost električnega toka. Fotovoltaika je veda, ki preučuje
pretvorbo energije svetlobe, natančneje energije fotonov v elektriko. Pod pojmom
fotovoltaična pretvorba razumemo direktno pretvarjanje svetlobne energije sončnega
sevanja v električno energijo. Pri tem sodelujeta tako direktno, kot tudi difuzno sončno
sevanje. Pretvorba se izvrši v sončnih celicah, ki so glede na zgradbo lahko amorfne,
polikristalne ali monokristalne. V večini primerov so izdelane iz silicija. Z združevanjem
več sončnih celic dobimo fotovoltaične module. Z združevanjem modulov ter z uporabo
drugih elementov, kot so akumulatorji, regulatorji polnjenja in razsmerniki lahko
zgradimo poljubno močan sistem za oskrbo z električno energijo na katerikoli lokaciji, če
je le na razpolago dovolj sončnega sevanja.
Vir: Medmrežje 1

2.1. Sončne celice
Sončne celice imajo najmanj dve polprevodni plasti, ena je pozitivno, druga pa
negativno nabita. Ko sončna svetloba pade na površino sončne celice, material celice
absorbira del svetlobnih delcev (fotonov). Vsak foton vsebuje majhno količino energije.
Absorbiran foton izzove proces osvobajanja elektronov v materialu sončne celice. Na
stikih plasti se torej vzpostavi električni potencial. Sevanje mora imeti dovolj kratko
valovno dolžino, da zagotovi dovolj energije, za nastajanje prostih valenčnih elektronov. .
Če je ta valovna dolžina večja od mejne (valovanje v področju valovnih dolžin od 0,3 do
3 mikrometrov) potem ni več sposobna izbijati elektronov, ker je ni dovolj za premostitev
vezi med elektroni in atomi. Kolikor dolgo so sončne celice izpostavljene svetlobi, tako
dolgo traja proces snovanja prostih elektronov in s tem proizvodnje elektrike.
Sončne energije, ki doseže zemeljsko površje je povprečno okoli 1 kW na m².
Pretvorbena sposobnost celice se je tekom razvoja v preteklih letih izboljšala in je danes
okoli 20-30% (max.: 40,7%). To pomeni da še vedno proizvajajo 150 W/m² ob idealnih
pogojih (ob upoštevanju notranjih izgub). Učinkovitost komercialno dostopnih modulov
je okoli 15%, kar pomeni da lahko proizvedejo približno 150 W moči na m².
Vir: Medmrežje 2, Medmrežje 3, Medmrežje 4, Medmrežje 5, Medmrežje 6, Medmrežje 9

2.2. Sončni modul
Osnovni element fotonapetostnega sistema je fotonapetostni modul, v katerem
prihaja do pretvorbe svetlobne energije v električno. Sestavlja ga večje število sončnih
celic, ki so združene v enoto, večinoma pod stekleno ploščo. Glede velikosti so lahko
prilagojeni za posamezno lokacijo in se hitro instalirajo. Njihova življenjska doba je okoli
20- 25 let. Glede na vrsto sončnih celic, iz katerih je modul zgrajen, ločimo
monokristalne, polikristalne in amorfne module. Večina komercialnih modulov je
sestavljena iz 36 do 72 celic. Učinkovitost sončnih modulov, ki so tržno dosegljivi niha
med 8 in 20%. To pomeni da bo od 8 do 20% energije sončne svetlobe, ki doseže celico
spremenjene v elektriko. Teoretična maksimalna učinkovitost kristalnih silicijevih
modulov naj bi bila okoli 23%.
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Fotonapetostni pojav je let 1839 odkril fizik Alexandre Edmond Becquerel (F), ko je pri
eksperimentu z dvema kovinskima elektrodama potopljenima v elektrolit, odkril, da
prevodnost narašča z osvetljenostjo. Teoretično razlago tega pojava je leta 1904 podal
Albert Einstein. Prvi fotovoltaični sistemi so z elektriko oskrbovali satelite in kasneje
orbitalne postaje v vesolju. Danes jih uporabljamo v najrazličnejših primerih in
okoliščinah. Glede na priključena bremena in zasnovo ločimo sledeče vrste sistemov:
samostojni PV sistemi, PV sistemi vezani na omrežje, podporni sistemi (omrežje +
baterija) , hibridni oz. kombinirani sistemi in koncentrirni sistemi.
Vir: Medmrežje 2, Medmrežje 5, Medmrežje 15, Medmrežje 17
Tabela 1: Prikaz pretvorbene učinkovitosti PV tehnologij
Pretvorbena učinkovitost
Tehnologija Celice (laboratorij) Modul (max) Tipična (industrijka)
mono-Si
24,70%
22,70%
12-16%
poli-Si
19,80%
15,30%
11-14%
amorfni Si
12,70%
5-8%
Se-Cu-I
18,20%
12,10%
Cd-Te
16%
10,50%
-

Vir: Medmrežje 5

2.3. Uporaba
PV sistemi se dandanes v praksi uporabljajo za mnogo različnih stvari.
• PV sistemi predstavljajo ruralne, urbane, na omrežje vezane ali pa daljinske
aplikacije za proizvodnjo električne energije.
• So osnovni gradniki velikih sistemov oz. fotovoltaičnih elektrarn, ki so večinoma
priključene na javna električna omrežja, ni pa nujno. Ti večji fotovoltaični sistemi v svetu
že dalj časa uspešno obratujejo npr. v Nemčiji, na Japonskem, v ZDA, Španiji, Italiji,
Grčiji, na Nizozemskem, itd.
• Fotovoltaični sistemi so lahko integrirani v zgradbah. Vgrajeni so v zgradbo že v
fazi gradnje objekta, za kar je potrebno predhodno načrtovanje sistema in sodelovanje
strokovnjakov različnih strok (arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike,itd.)
• Fotovoltaični moduli so uporabljeni kot sestavni del protihrupnih ovir. Tovrstna
tematika pa je postala tudi ena od tem raziskovalnih projektov evropske skupnosti.
• Uporaba fotovoltaičnih sistemov v izjemnih razmerah. Na primer: Manjši
fotovoltaični sistemi so zelo dober vir električne energije v primerih najrazličnejših
katastrof.
• Letalo, katerega pogon so sončne celice (Ultralahko letalo Helios je zasnovan za
potrebe sodobnih komunikacij in lahko poleti v velike višine. V poskusnem poletu je
doseglo višino 30 km, dodatni cilj pa je večdnevni polet na višini okrog 15 km.) V
primeru uspešnega testiranja, bi letalo lahko delno nadomestilo komunikacijske satelite
kar bi bistveno zmanjšalo stroške.
• Napajanje telekomunikacijskih naprav. Veliko telekomunikacijskih sistemov leži
na lokacijah, ki so težje dosegljive. Zanesljivost delovanja napajalnega sistema mora biti
za večino telekomunikacijskih in signalizacijskih naprav 100% uspešna, kar je še eden od
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razlogov za uporabo fotovoltaičnih sistemov za napajanje takšnih naprav, tudi če so le te
že priključene na električno omrežje.
• Javna razsvetljava: Najpogosteje se javna razsvetljava napaja s sončnimi celicami
v odročnih predelih, kjer javnega električnega omrežja ni na razpolago.
• Okoljevarstveni vidik: Negativne vplive polaganja daljnovodov na pokrajino
lahko v okoljevarstveno občutljivih področjih preprečimo z uporabo fotovoltaičnih
sistemov za oskrbo porabnikov z elektriko, zmanjšanje škodljivih emisij v ozračje,
prehod na alternativen vir energije.
• Arhitekti uporabljajo sončne celice kot oblikovni material. Na primer solarni
strešniki lahko zamenjajo običajne strešne kritine, polprosojni moduli pa so lahko
integrirani v zasteklitvene materiale.
• Drugo: S sončnimi celicami lahko napajamo različne merilne sisteme ter sisteme
za zajemanje podatkov; Lahko jih uporabimo za oskrbo naftnih ploščadi. Pogosto se
uporabljajo za napajanje parkirnih ur, kalkulatorjev, idr. Zelo primerni so za oskrbo
bolnišnic v nerazvitih predelih. Z njihovo pomočjo lahko poskrbimo za napajanje
različnih protipožarnih, protivlomnih in drugih alarmih sistemov.
Vir: Medmrežje 27, Medmrežje 28

3. SONČNO OBSEVANJE
SONČNA ENERGIJA IN OSONČENOST:
Sevanje je način prenosa energije med dvema lokacijama preko
elektromagnetnega valovanja. Vsako telo, ki ima temperaturo nad absolutno ničlo seva.
Sonce nenehno oddaja ogromne količine energije. Del te energije doseže tudi naš planet.
Ta del sončne energije, ki doseže Zemljo v enem samem dnevu je dovolj za pokrivanje
potreb po energiji za celotno človeštvo. Kakorkoli že te energije ne moremo v celoti
zajeziti in izkoristiti. Del sončne svetlobe se absorbira v zemeljsko atmosfero ali pa se
odbije nazaj v vesolje. Gostota energijskega toka na vrhu atmosfere je v povprečju 1367
W/m², to količino imenujemo solarna konstanta.
Energijo sončnega obsevanja lahko merimo na več načinov: globalno ali pa samo
njegov difuzni ali direktni del. Globalno sončno obsevanje je vsota direktnega, difuznega
in odbitega sončnega sevanja. Difuzno obsevanje nastane s sipanjem direktnega in
odbitega sevanja na molekulah, aerosolih in kristalčkih v zraku. Difuzno in odbito
sevanje sta ob jasnem vremenu manjša od direktnega, vendar pa postaneta pomembna v
oblačnem vremenu, ko direktnega ni.
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Slika 1: Prikaz direktnega, difuznega in odbitega sončnega sevanja na zemeljsko površje.

Vir: Medmrežje 84
Globalno sončno obsevanje definiramo torej kot celotno količino sončnega
sevanja, ki pade od zgoraj na vodoravno ploskev. Nanj vplivajo naslednji dejavniki:
•

astronomski: pot Zemlje okoli Sonca, sončna aktivnost,

•

meteorološki: oblačnost, vlažnost zraka in prepustnost ozračja ter

•

reliefni: nadmorska višina, oblika reliefa.

Sončno sevanje je elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja sonce v širokem
sevalnem spektru. Na površino zemlje dospe v glavnem le sevanje z valovno dolžino
krajšo od 3 mikrometrov (valovanje v področju valovnih dolžin od 0,3 do 3
mikrometrov).
Največji del energije sončnega obsevanja, ki pade na vrh zemeljske atmosfere, je
v pasu vidnega (400–750 nm) in infrardečega (750–24.000 nm) spektra, v vsakem okrog
46 % celotne energije. Približno 7 % celotne energije prispeva ultravijolični del spektra
(200–400 nm), preostalega sevanja pa je manj kot 1 % celotne energije. Pri prehodu skozi
atmosfero se spekter sončnega sevanja spremeni, absorbira se večina UV sevanja in del
infrardečega. Ultravijolični (UV) spekter delimo na tri dele: večino UV sevanja na
zemeljski površini predstavlja sevanje UVA (315–400 nm), veliko manj je sevanja UVB
(280–315 nm), medtem ko se sevanje UVC (200– 315 nm) v celoti absorbira v atmosferi.
Sevanje UVB je odgovorno za opekline na koži, povzroča nastanek kožnega raka,
zmanjšuje odpornost organizma in škoduje očem.
Vir: Medmrežje 47, medmrežje 48
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Slika 2: Spekter sončnega sevanja.

Vir: Medmrežje 84
Osončenost lahko podamo z energijo globalnega sevanja ali s trajanjem
sončevega obsevanja. Globalno sončno sevanje predstavlja trenutno sevanje sonca, ki ga
sprejme opazovana ploskev zemeljskega površja in zajema vse oblike sončnega sevanja
(direktno, difuzno, odbito in obsončno sevanje). Gostoto energijskega toka sevanja
izražamo v enotah W/m². Globalno sončno obsevanje pa je sončno sevanje oz. vpadla
energija na enoto površine v časovni enoti (ura) ali v celem dnevu. Enota, ki ga opiše je
Wh/m².
Energijo sončnega obsevanja merimo z radiometri. Ti delujejo na diferencialno
kalorimetričen način, merijo razliko temperatur med obsevanimi črnimi in belimi telesi in
izračunajo prejeti energijski tok. Za merjenje globalnega in difuznega sončnega
obsevanja se uporablja piranometer ali solarimeter, za merjenje direktnega sončnega
obsevanja pa pirheliometer. Senzor za difuzno sevanje je enak tistemu za globalno, le da
ima obroč, ki zastira neposredne sončne žarke. Posamezne dele spektra (sevanje UVB,
infrardeče sevanje) merimo tako, da sončno svetlobo omejimo s filtri.
Vir: Medmrežje 48
Za izračun osončenosti je najpomembnejši podatek trajanje sončevega obsevanja na
izbrani lokaciji. V izračunu potrebujemo še transmisijska koeficienta glede na absorpcijo
in razpršitev. Solarno energijo torej ponavadi podajamo v poenostavljeni obliki in sicer v
ekvivalentu ur sevanja sončne svetlobe. Jasna sončna svetloba ustreza moči okoli 1000
W/m², torej je ena ura sončne svetlobe enaka 1 kWh/m². Takšna energija ustreza pogojem
poleti ob jasnih sončnih dneh na površini enega m², ki leži pravokotno gleda na valovanje
sončne svetlobe (žarki). Obsevanje niha od povprečja približno 1000 kWh/m²/leto v
severno evropskih državah, kot je npr. Nemčija, pa do 2000 ali 2500 kWh/m²/leto v
subtropskih območjih. V Sloveniji je povprečno obsevanje na horizontalno ploskev
približno 1200 kWh/m²/leto, na Portugalskem pa 1600 kWh/m²/leto.
Intenziteta sončne svetlobe, ki doseže Zemljo niha tekom dneva in tekom leta, gleda
na lokacijo na zemeljskem površju, glede na morfologijo površja in gleda na vremenske
pogoje.
Vir: Medmrežje 49 Medmrežje 50, Medmrežje 51
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4. GEOGRAFSKI POGOJI ZA IZRABO SONČNE
ENERGIJE:
Pri določevanju Sončeve energije na posameznih lokacijah na zemeljskem površju
moramo upoštevati več geografskih dejavnikov:
• vpadni kot Sončevih žarkov,
• morfologijo površja,
• podnebje.

4.1. VPADNI KOT SONČNIH ŽARKOV
Vpadni kot sončnih žarkov je odvisen od položaja zemlje glede na sonce,
geografske lege določene lokacije, naklona ter ekspozicije površja. Najlažje ga
izračunamo iz normalnega vektorja na površje in vektorja proti Soncu.
•

POLOŽAJ ZEMLJE GLEDE NA SONCE:

Naš planet v svojem gibanju okli sonca zariše trajektorijo elipse. Glede na ravnino
te trajektorije je ravnina našega planeta (ravnina, ki gre skozi točki severnega in južnega
tečaja) nagnjena za približno 23,5˚. Ravno ta naklon pa je odgovoren za variiranje višine
sonca na horizontu tekom leta (na različnih širinah zemeljskega površja).
Pot sonca opišemo z diagramom sončne poti, ki nam služi kot pripomoček pri
dimenzioniranju in nameščanju površin za sprejem sončnega sevanja, pomaga pa tudi pri
določevanju osenčenja in v podobnih primerih. Diagram sončne poti lahko podajamo v
kartezični ali polarni obliki. Najpomembnejši geometrijski parametri, ki opisujejo
medsebojno lego Zemlje in Sonca (navidezno pot Sonca) so deklinacija /δ/, višina /α/ in
azimut / Ф / Sonca.
Določeni so s sledečimi izrazi:

*L= geografska širina lokacije

Vir: Medmrežje 52
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Deklinacija:
Deklinacija je kot med zveznico središč zemlje in sonca ter ekvatorialno ravnino
zemlje.
Meji med: : -23,45° ≤ δ ≤ 23,45°
Geometrična formula za izračun deklinacije (δ):

Vir: Medmrežje 52
•

GEOGRAFSKA LEGA:

Glede na zemljino deklinacijo in njeno gibanje po svoji tirnici okoli sonca je pri
sprejemanju energije sončnega obsevanja odvisno tudi kje na zemeljskem površju smo.
Zemlja ima namreč obliko geoida, kar pomeni, da sončno valovanje na različne točke
tega telesa (naš planet) ob istem času, vpada pod različnim kotom.
Z letnim časom in geografsko širino je na neki poziciji na zemlji določen
maksimalen možen čas sončnega obsevanja (v realnosti je trajanje sončnega obsevanja
običajno krajše zaradi oblačnosti in hkrati tudi zaradi različnih ovir v okolici te točke).
Največji energetski izkoristek sevanja dobimo takrat, ko sevalni žarki padejo pravokotno
na površino. To se največkrat zgodi na ekvatorju, delu Zemlje, ki je najbližje soncu.
Karakteristični datumi, ki predstavljajo lego zemlje gleda na sonce so jesenski in
pomladni ekvinokcij (21.9.; 21.3.) ter poletni in zimski solsticij (21.6; 21.12.). Ob
ekvinokcijih je lega zemlje glede na sonce taka, da sončni žarki padajo na ekvator pod
kotom 90˚, ob solsticijih pa se to zgodi na povratnikih (severni povratnik-poletni solsticij;
južni povratnik-zimski solsticij).
Takrat, ko je na severnem povratniku vpadni kot sončnih žarkov 90˚ (poletni
solsticij-21.6.), je na geografski širini npr. 46˚ SGŠ, vpadni kot žarkov le približno 67,5˚,
kar je maksimalni vpadni kot na tej širini (90˚-(46˚-23,5˚)≈ 67,5˚). Ob zimskem solsticiju
je na tej geografski širini vpadni kot žarkov le približno 21,5˚.
Od geografske širine lokacije pa je odvisna tudi dolžina sončnega obsevanja v
različnih obdobjih leta. Tako bo v poletnih mesecih na SGŠ 46˚ sončno obsevanje trajalo
okoli 12 ur, pozimi pa le okoli 6 ur, sončni lok bo takrat nižji in sonce bo prej zašlo za
obzorje. Če povzamemo zgornje ugotovite lahko torej rečemo, da je količina prejete
sončne energije v nekem trenutku na določeni lokaciji odvisna od njene geografske lege
(geografske širine) na geoidu Zemlja.
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Kotna višina sonca:
Višina sonca α, je kot med sončnimi žarki in horizontalo na neki lokaciji na
zemeljskem površju in se spreminja glede na letni čas, odvisen pa je od zemljepisne
širine lokacije. Kotna višina sonca se giblje na intervalu od 0˚ do +/- 90˚.
Slika 3: Prikaz višine in azimuta sonca v nekem trenutku.

Vir: Medmrežje 84
Geometrična enačba za računanje kotne višine sonca:

Vir: Medmrežje 53
Azimut sonca:
Azimut sonca (Ф) nam pove, za koliko stopinj je usmerjenost sončnih žarkov
odklonjena od smeri jug (0 stopinj). Usmerjenost na vzhod označimo z -90°, na zahod pa
z +90°.
Vir: Medmrežje 52
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4.2. MORFOLOGIJA POVRŠJA:
•

Ekspozicija:

Območja obrnjena proti jugu, so na severni polobli bolj izpostavljena soncu kot
severna pobočja, že zaradi razlike v vpadnih kotih sonca.
Severne lege na severni polobli prejmejo v povprečju mnogo manj energije kot
južne. Sončeva energija je na južnih ekspozicijah tudi mnogo bolj enakomerno
porazdeljena. Območja, z ekspozicijami proti vzhodu in zahodu se med seboj bistveno ne
razlikujejo.
•

Reliefna energija:

Višje ležeči deli površja mečejo sence na nižje ležeča območja. Za vsak trenutek
moramo vedeti, če je površje osončeno ali če je v senci, kajti površje v senci ne prejme
energije neposredne svetlobe, ampak le energijo difuzne svetlobe.
Vir: Medmrežje 52
Pomemben je tudi naklon površja. Ko je površje nagnjeno, je vpadni kot sonca
drugačen, kot pa na ravne površine. Če na primer sončni žarki padajo na horizontalno
površino pod kotom 60º in je površje nagnjeno za 30º, bo vpadni kot žarkov 90º, kar
pomeni, da bo to nagnjeno površje, tako prejelo večjo količino energije. Glede na to
dejstvo, je podoben tudi princip montaže modulov, ki jih na horizontalne površine
navadno montirajo pod nekim optimalnim naklonskim kotom, tako da se doseže čim bolj
maksimalni vpad energije sončnega obsevanja na enoto površine.

4.3. PODNEBJE:
Ko govorimo o vplivu podnebja, nas zanima predvsem število dni v letu z
oblačnostjo ali meglo. Ta vremenska pojava povečujeta sipanje svetlobe in predstavljata
filter za neposredno osončenost.
Le dobro poznavanje podnebnih značilnosti in razlik nam omogoča smotrno
načrtovanja izrabljanja obnovljivih energijskih virov, kot sta sončna energija in pa tudi
veter, in izkoriščanje le tega, na način, ki je okolju najbolj prijazen, hkrati pa tudi
zagotavlja optimalne razvojne možnosti.
Vir: Medmrežje 54

4.3.1. SLOVENIJA
Slovenija leži v zmernotoplem podnebnem pasu. Z vidika velikih podnebnih enot
spada Slovenija tako kot večina Evrope v zmerno toplo vlažno podnebje, z izjemo
gorskega sveta. Bližina Sredozemskega morja in Atlantskega oceana ji s prevladujočimi
jugozahodnimi vetrovi zagotavljajo dovolj vlažnih zračnih mas, ki prinašajo padavine.
Prehodna lega med Jadranskim morjem, celinsko Panonsko kotlino in Alpami povzroča
mešanje različnih podnebnih vplivov. Na splošno je za zmerno toplo vlažno podnebje
značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod -3º C in da ima vsaj en
mesec povprečno temperaturo nad 10º C. Kar se tiče padavin, so vsi letni časi približno
enakomerno namočeni, brez izrazitih sušnih in deževnih obdobij.
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Pri podrobnejši klimatski členitvi je pomemben dejavnik prehodnost slovenskega
ozemlja med Alpami in Dinaridi ter Sredozemljem in Panonsko kotlino, kjer se prepletajo
trije tipi podnebja: gorsko, sredozemsko in celinsko, za katere je v primerjavi s pravim
gorskim, sredozemskim in celinskim podnebjem značilna netipičnost, saj se njihove
glavne značilnosti med seboj prepletajo. Zaradi tega jim dodajamo predpono »sub«
(submediteransko, subkontinentalno in subalpsko). Na splošno se z oddaljevanjem od Alp
in Visokih dinarskih planot proti J in JZ krepijo mediteranske poteze, proti V in SV
kontinentalne klimatske poteze, z naraščanjem nadmorske višine pa značilnosti gorske
klime.
V Sloveniji velik del površja zavzemajo dna ravnin, kotlin, dolin in kraških polj.
Na njih se pojavlja temperaturni obrat. Pojav je pogostejši v hladni polovici leta, traja pa
od nekaj dni do enega tedna, redkokdaj dlje.
Gorsko oz. Alpsko podnebje:
Alpsko podnebje je značilno za alpska visokogorja, pripadajoče gorske doline in
nekatere visoke Dinarske planote. Je najbolj ostro podnebje v državi. Temperature so čez
vse leto nižje kot drugod. Istočasno so to območja z največ padavinami, ki v hladni
polovici leta padejo praviloma v obliki snega. Temperature se na vsakih 100 m višinske
razlike znižajo za 0,6 º Celzija. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu,
od 3500 mm do 800 mm. Največ padavin dobi gorati severozahod, ko vlažne mase iz
morja trčijo na gorske pregrade Julijskih Alp in Visokih dinarskih planot.
Pri podrobnejši klimatski delitvi, delimo gorsko podnebje glede na temperature na
dva tipa in sicer podnebje višjega in nižjega gorskega sveta. Ločnica med njima je
povprečna temperatura najtoplejšega meseca, ki v višjem gorskem svetu ne preseže 10º C
(take razmere so pri nas od nadmorske višine 1800 oz. 1900 m). Podnebje nižjega
gorskega sveta vključuje tudi gorske doline (Trenta, Bohinj, Logarska dolina, dolina
zgornje Save, Mislinjska dolina). Glede na padavinski režim, pa še dodatno ločimo
podnebje višjega in nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji ter podnebje nižjega
gorskega sveta v severni Sloveniji. Za gorski svet zahodne Slovenije je značilna velika
namočenost (od 1600 do 3500 mm) in submediteranski padavinski režim z viškom
padavin v jeseni, medtem ko ima gorski svet severne Slovenije subkontinentalni
padavinski režim z viškom padavin poleti in prejme manj padavin (od 1100 do 1700 mm)
kot zahodni del.
Submediteransko podnebje:
Submediteransko podnebje je omejeno na jugozahodno Slovenijo, od obale do
visokih Dinarskih kraških planot, po dolini reke Soče pa njegov vpliv seže vse do Bovca.
Je najbolj toplo in milo podnebje v Sloveniji, saj vplivi morja blažijo zimski mraz in
poletno vročino. Značilne so mile zime, največ sončnih dni v državi ter največja sušnost
(visoke poletne temperature in izostanek padavin v poletnih mesecih) v Sloveniji. Od
pravega sredozemskega podnebja se loči po večji količini padavin in nekoliko nižjih
temperaturah.
Za pokrajine submediteranskega podnebja je značilna povprečna temperatura
najhladnejšega meseca nad 0º C, najtoplejšega pa nad 20º C. Zaradi zadrževalnega učinka
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morja so oktobrske temperature višje od aprilskih. Padavinski režim je submediteranski
(višek padavin je jeseni).
Ločimo obalno in zaledno submediteransko podnebje. Obalno ima višje
povprečne temperature najhladnejšega in najtoplejšega meseca (januarske nad 4º C,
julijske nad 22º C) in manj padavin (1000 mm). Zaledne pokrajine imajo nekoliko nižje
temperature (januarske med 0 in 4º C, julijske med 20 in 22º C) ter več padavin (okoli
1700 mm) zaradi lege ob Dinarski pregradi.
Zmerno celinsko podnebje:
Zmerno celinsko podnebje je značilno za večji del Slovenije. Kontinentalne
poteze se stopnjujejo proti SV. Povprečne temperature najhladnejšega meseca so nižje od
0ºC, najtoplejšega pa med 15 in 20º C. Znotraj tega podnebje se kažejo razlike glede na
količino padavin, padavinski režim in razmerje med aprilskimi in oktobrskimi
temperaturami. Glede na to ločimo štiri tipe:
1.

Zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije z veliko
namočenostjo (od 1300 do 2500 mm) in submediteranskim padavinskim
režimom. Sestavlja ga predvsem hribovit predalpski in dinarski svet.

2.

Zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije s kontinentalnim
padavinskim režimom (višek padavin poleti) in manj padavinami (od
1000 do 1300 mm). Sem spada vzhodni Predalpski svet z dolinami in
kotlinami ter Nizki dolenjski kras.

3.

Zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije oz. subpanonsko
podnebje imajo gričevja in nižine na V in SV države. Tukaj so najbolj
izražene kontinentalne poteze podnebja v Sloveniji. Poletja so zelo
vroča, zime pa mrzle. Spomladanske temperature so višje od jesenskih.
Padavin je zelo malo (od 800 do 1000 mm), njihov višek pa je poleti.

4.

Zmerno celinsko podnebje JV Slovenije je klimatski podtip, ki ima
podobne temperaturne značilnosti kot subpanonska Slovenija, vendar pa
ima submediteranski padavinski režim in več padavin zaradi bližine
Dinarske pregrade (1200 do 1300 mm).

Vir: Ogrin, 2002; Medmrežje 55
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Tabela 2: Slovenija- Prikaz podatkov o oblačnosti in trajanju sončnega obsevanja za
izbrane lokacije.
Povprečna
oblačnost v
desetinah
Leto
Kredarica
Lesce
Ljubljana,
Bežigrad
Murska
Sobota
Novo
mesto
Portorož,
Letališče
Šmartno
pri SG

1991-2000

Število
Število
Število ur
jasnih
oblačnih
sončnega
dni
dni
obsevanja
199119912005
2000
2005 2000
2005 1991-2000
2005
6,2
6,3
46
41
119
128
1753 1730
5,9
5,8
66
71
122
124
1954 1865
6,4

6,4

37

31

134

121

1940

1896

5,9

6

54

44

115

117

2020

1926

5,9

6,2

56

48

116

135

1990

1771

4,9

4,9

79

85

72

86

2386

2361

...

6,2

...

40

...

115

...

1766

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Podatki so prevzeti od MOP-ARSO.
Največ povprečne oblačnosti v desetinah ima Ljubljana (6,4), sledi ji Kredarica
(6,2), nato z enakimi vrednostmi (5,9) sledijo Murska Sobota, Lesce in Novo Mesto,
najmanj oblačnosti v desetinah pa ima Portorož (4,9). Največ jasnih dni je torej v
Portorožu (79 v obdobju od 1991-2000), najmanj pa jih je v Ljubljani (37; 1991-2000).
Obratno je seveda pri oblačnih dnevih, teh ima v deset letnem obdobju od 1991-2000
največ Ljubljana, v letu 2005 pa Novo Mesto. Najmanj oblačnih dni ima Portorož.
Največje število ur sončnega obsevanja med izbranimi lokacijami ima Portorož in sicer
blizu 2400 ur, najmanj pa Kredarica, le okoli 1750 ur.
Graf 1: Slovenija- Prikaz trajanja sončnega obsevanja na izbranih lokacijah leta 2005
in v obdobju 1991-2000.

Vir: Medmrežje 56
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4.3.2. PORTUGALSKA
Celinska Portugalska na geografski širini med 37° in 42° S, je locirana na
prehodnem področju med subtropskim anticiklonom in subpolarnimi depresijskimi
conami. Med pomembnejšimi klimatskimi faktorji so poleg geografske širine in
orografije še vpliv, Atlantskega ocena in njena kontinentalna lega. Južni deli države so
pod vplivom mediteranskega podnebja. Ta se uveljavi južno od reke Tejo (mile zime,
vroča in suha poletja, največ padavin pade pozimi). V severnem delu države je podnebje
oceansko z obilnejšimi padavinami (1100 mm v obalni predelih in do 3000 mm v
hribovju) in pogostimi, hladnejšimi SZ vetrovi. Proti notranjosti postaja podnebje vse
bolj celinsko in sušno (400-700 mm padavin). (Natek, 2000)
Kljub malim variacijam zgoraj omenjenih dejavnikov, pa obstajajo občutne
variacije med karakterističnimi podnebnimi elementi, kot so temperatura zraka, padavine
in sončno obsevanje. Ob obali so zime posebej mile, v severnih predelih in notranjosti
države pa se razmere zaostrijo. Letni cikel povprečnih mesečnih temperatur (maksimum
in minimum) in padavin, kaže na obstoj tople in sušne dobe povsod po državi (glede na
podatke glavnih sinoptičnih postaj), kar je karakteristika mediteranskega podnebja.
Severne regije so bolj pod vplivom atlantskega ciklona, južne in vzhodne pa pod vplivom
subtropskega (azorskega) anticiklona, kjer se lahko poletne temperature povzpnejo čez
40º C. Podnebje se spreminja tudi glede na nadmorsko višino.
Povprečna letna temperatura zraka je med 7°C v višjih predelih v notranjosti
države in 18°C v južnih obalnih predelih. Povprečna letna temperatura v državi je okoli
16ºC. Temperature so najvišje avgusta, najnižje pa januarja. Povprečne poletne
temperature so med 16°C v pogorju Serra de Estrela in od 32°C do 34°C v centralnih
regijah in vzhodnem Alenteju. Povprečne minimalne temperature pa nihajo med 2°C v
gorati notranjosti in do 12°C v najjužnejši regiji, Algarve. Najvišje temperature so v
nižinskih predelih na jugu države.
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Slika 4: Portugalska- Prikaz državnega letnega povprečja mesečnih temperatur in
padavin za 30-letno obdobje (1961-1990).

Vir: Medmrežje 57
Na severu države prevladuje oceansko podnebje z zmernimi poletnimi
temperaturami in deževnimi zimami (povprečje padavin 1250-1500mm/leto). Najvišje
vrednosti, okoli 3000 mm se pojavljajo v goratem predelu severozahodne regije Alto
Minho. Osrednji del portugalske ima vroča poletja in hladne, deževne zime s povprečjem
padavin med 500-700 mm na leto. Na jugu je podnebje suho in povprečne letne padavine
ne presežejo 500 mm. Povprečje letnih padavin je 900 mm, z veliko stopnjo prostorske
variacije.
Višek padavin je povsod na Portugalskem v zimskih mesecih. V povprečju
približno 42% letne količine padavin pade pozimi od decembra do februarja. Najmanj
padavin je poleti od junija do avgusta, le 6% letne količine padavin. V pomladnih in
jesenskih mesecih je količina padavin zelo variabilna. Sneg je značilen za višje predele v
notranjosti in na severu države. Z odmikanjem od obale se vlažnost zmanjšuje. Dolžina in
ostrost poletnih suš se stopnjuje od severa proti jugu. Tudi temperature in sončno
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obsevanje se stopnjujeta v isti smeri, se pravi od severa proti jugu. Južni nižinski predeli
Portugalske (regija Alentejo in Algarve) so najbolj sončni, najtoplejši in najbolj sušni
predeli države. Dnevno povprečje ur sončnega obsevanja niha med 4-6 ur pozimi ter 1012 ur v poletnih mesecih.
Graf 2: Portugalska- Prikaz povprečnih temperature v državi, po mesecih za trideset
letno obdobje (1961-1990).

Vir: Medmrežje 57
Graf 3: Portugalska- Prikaz povprečne količine padavin v državi, po mesecih za trideset
letno obdobje (1961-1990).

Vir: Medmrežje 57
Azori
Podnebje na Azorih je zmerno, s pojavljanjem padavin skozi celo leto. Povprečna
letna temperatura zraka je višja kot na celinskem Portugalskem. Najvišje temperature so
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meseca avgusta, najnižje pa februarja. Povprečne letne padavine nihajo med 800 in 2200
mm. Trajanje sončnega obsevanja pa je med 1500 in 1900 urami.
Madeira
Podnebje Madeire je zmerno vlažno, s padavinami v zimskem času. Povprečne
letne temperature so višje od tistih na centralnem delu države in sicer so med 9 in 19°C .
Povprečne mesečne temperature so najvišje avgusta in najnižje februarja. Povprečje
letnih padavine je med 350 in 2000mm v višjih predelih. Povprečno trajanje sončnega
obsevanja niha med 1600 in 2200 ur.
Vir: Medmrežje 57, Medmrežje 58, Medmrežje 59, Medmrežje 60, Medmrežje 61

5. TRAJANJE SONČNEGA OBSEVANJA
Osončenost lahko podamo z energijo globalnega sevanja ali s trajanjem sončevega
obsevanja. Globalno sončno obsevanje je sončno sevanje oz. vpadla energija na enoto
površine v časovni enoti (ura) ali v celem dnevu. Enota, ki ga opiše je Wh/m². Trajanje
sončnega obsevanja pa podamo v urah, ko površje prejema energijo sonca.
Z letnim časom (lega Zemlje glede na Sonce) in geografsko širino je na neki
poziciji na zemlji določen maksimalen možen čas sončnega obsevanja. V realnosti je
trajanje sončnega obsevanja običajno krajše zaradi oblačnosti in hkrati tudi zaradi
različnih ovir v okolici te točke. Ravno zaradi ovir, ki mečejo senco na izbrano točko v
prostoru, se trajanje sončnega sevanja lahko močno spremeni že ob premiku za nekaj
metrov v prostoru. To velja predvsem v gosto naseljenih območjih, kjer ovire
predstavljajo visoke zgradbe pa tudi vegetacija, predvsem visoka drevesa. Podobno je
sončno obsevanje močno skrajšano v razgibanem reliefu, predvsem v globokih dolinah in
kotlinah, kjer okoliški hribi zvišajo horizont tudi za več ločnih stopinj, posamezni zelo
visoki vrhovi gora pa predstavljajo oviro za dostop sončnega obsevanja tudi sredi dneva.
Ti lokalni vplivi povzročajo zelo veliko prostorsko spremenljivost trajanja sončnega
obsevanja, ki je lahko tudi precej večja kot prostorska spremenljivost zaradi vpliva
vremena.
Vir: Medmrežje 66
Za izračun osončenosti je najpomembnejši podatek trajanje sončevega obsevanja
na izbrani lokaciji. V izračunu potrebujemo še transmisijska koeficienta glede na
absorpcijo in razpršitev. Solarno energijo torej ponavadi podajamo v poenostavljeni
obliki in sicer v ekvivalentu ur sevanja sončne svetlobe. Jasna sončna svetloba ustreza
moči okoli 1000 W/m², torej je ena ura sončne svetlobe enaka 1 kWh/m². Takšna energija
ustreza pogojem poleti ob jasnih sončnih dneh na površini enega m², ki leži pravokotno
gleda na valovanje sončne svetlobe (žarki). Obsevanje niha od povprečja približno 1000
kWh/m²/leto v severno evropskih državah, kot je npr. Nemčija, pa do 2000 ali 2500
kWh/m²/leto v puščavskih območjih. V Sloveniji je povprečno obsevanje na horizontalno
ploskev približno 1200 kWh/m²/leto, na Portugalskem pa 1600 kWh/m²/leto.
Vir: Medmrežje 47
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5.1. Portugalska
Na splošno povprečna količina sončnega obsevanja upada od juga proti severu
(variira tudi glede na nadmorsko višino) in od vzhoda proti zahodu. Povprečno trajanje
sončnega obsevanja v urah na leto za trideset letno obdobje ima podoben potek kot
energije globalnega obsevanja. Najnižje vrednosti trajanja obsevanja se pojavljajo na
skrajnem severozahodu države v regiji Minho in zasedajo interval med 1600-2200 ur,
sledi prav tako severna regija, ki leži vzhodno od regije Minho, to je Tras-os-Montes z
1600-2400 urami, južno je regija Porta in Doura z 2400-2600 urami, sledi osrednji del
države oziroma Beira z med 2400 in 2700 urami, nato Lizbonska regija z dolino Teja, ki
prejme med 2500 in 2800 ur, še južneje je Alentejo z 2600 do 2900 urami sončnega
obsevanja, nazadnje pa najbolj obsijana in najjužnejša regija Algarve ki prejme med 2700
in celo do 3300 ur sončnega obsevanja na leto. Število ur upada od JZ proti SV regije.
Podoben pasovni vzorec se pojavlja skoraj po celotni državi, z izjemo ravninskega
predela okoli Lizbone in spodnjega toka Teja, ter severneje med Aveirom in Portom, kjer
se število ur sončnega obsevanja zviša glede na okolico (le-ta je bolj reliefno razgibana).
Številu ur sončnega obsevanja za celotno regijo Porto in Douro je dosti manjše v
primerjavi z Lizbonsko regijo (2500-2800 ur) in znaša med 2400 in 2600 ur.
Graf 4: Portugalska- Prikaz Povprečnega trajanja sončnega obsevanja v urah, po
mesecih za trideset letno obdobje (1961-1990).

Vir: Medmrežje 57
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Slika 5: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1961-1990 na Portugalskem.

Vir: Medmrežje 57
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5.2. Slovenija
Slika 6: Povprečno trajanje sončnega obsevanja pomladi (30-letno povprečje).

Vir: Medmrežje 62
Pomladi je trajanje sončnega obsevanja najdaljše ob obali (nad 560 ur) in v
primorskem zaledju ter na SV Slovenije med Mursko Soboto in Halozami (med 520 n
560 ur). Večji del osrednje Slovenije prejme med 480 in 520 urami globalnega sevanja
sončne energije, nekoliko krajše trajanje obsevanja je v višje ležečih predelih osrednje
Slovenije, kot so npr. Visoke Dinarske planote in višji deli hribovij (med 440-480 ur).
Najkrajše trajanje sončnega obsevanja je v gorskem svetu med 400 in 440 ur, najvišji
predeli prejmejo celo pod 400 ur.
Poleti se razlike v trajanju obsevanja močno povečajo, tako na primer gorski svet
v tem obdobju prejme med 550 in 700 ur (najmanj osrednji predeli Julijskih Alp)
medtem, ko primorska prejme tudi nad 860 ur (obala). Osrednja Slovenija prejema tedaj
večinoma med 740 in 780 ur, z izjemo Višjih Dinarskih planot in višje ležečih predelov
visokih hribovij ter kotlin (Ljubljanska, Celjska, Velenjska, Slovenj Graška). Daljše
trajanje sončnega obsevanja (780-820 ur) je še v Prekmurju, Beli krajini ter v Vipavski in
Krški kotlini.

29

Slika 7: Povprečno trajanje sončnega obsevanja poleti (30-letno povprečje).

Vir: Medmrežje 63
Jeseni se situacija nekoliko obrne. Takrat je trajanje obsevanje najkrajše ravno v
dolinah, kotlinah in kraških depresijah osrednje Slovenije (med 350 do 400 ur). Za ta čas
in nato tudi pozimi, je za te predele značilen nastanek radiacijske megle, zaradi
temperaturnega obrata. Najdaljše obsevanje je zopet na Primorskem. Kar dolgo, med 440
in 480 ur pa je tudi v višjih predelih na skrajnem SZ Slovenije.
Slika 8: Povprečno trajanje sončnega obsevanja jeseni (30-letno povprečje).

Vir: Medmrežje 64
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Pozimi je največ sončnega obsevanja v gorskem svetu (nad 400 ur), sledi
primorska (360-400 ur), nato hribovja, najkrajše trajanje pa je v kotlinah, ravninah in
dolinah osrednje in SV Slovenije.
Slika 9: Povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi (30-letno povprečje).

Vir: Medmrežje 65
Povzetek:
V topli polovici leta najmanj energije prejme vzpeti svet, ter vmesne doline in
kotline. Največ pa je prejme Primorska in del SV Slovenije. V hladni polovici leta je
podoba obratna. Pozimi je trajanje sončnega obsevanja največje v gorskem svetu,
najkrajše pa v kotlina, dolinah, ravninah in kraških depresijah. Primorska je skozi celo
leto nadpovprečno obsijana.
Na splošno imajo najnižje vrednosti trajanja sončnega obsevanja (1500-1800
ur/leto) zlasti doline v gorskem svetu. Gorski svet v zahodni Sloveniji ima manjšo
osončenost (več oblačnosti) kot gore v severni in severovzhodni Sloveniji. Zaradi
konvektivne oblačnosti so slabše osončena predvsem poletja, zime pa so zelo sončne na
ravni submediteranske Slovenije ali pa celo višje. Najbolj osončen del Slovenije je
Primorska (2000 do 2350 ur), kjer je več kot ena tretjina oblačnih dni pozimi, ko
prevladuje predvsem frontalna oblačnost. Tej sledi pokrajinska enota vzpetega sveta v
kontinentalni Sloveniji, ki obsega nižja hribovja in gričevja nad dolinami in kotlinami ter
kraškimi depresijami. Ti predeli prejmejo med 1800-2000 ur sončnega obsevanja letno.
So večinoma izven gorskega sveta tako, da ni konvektivne oblačnosti ter izven kotlin in
ravnin tako, da ni radiacijske megle. Kotline in ravnin kontinentalne Slovenije letno
prejmejo večinoma pod 1800 ur obsevanja, najmanj sončnih dni je pozimi, ko se pogosto
pojavi temperaturni obrat in z njim povezan pojav radiacijske megle. Termalni pas, v
nekoliko višjih legah prejme od 100 do 200 ur sončnega obsevanja več. (Ogrin, 1998)
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6. IZBIRA LOKACIJE ZA POSTAVITEV PV SISTEMA
Učinkovitost PV sistemov je odvisna od nagiba ploskve na katero pada sončno
sevanje, od usmerjenosti glede na strani neba in od letnega časa. Glede na stalno
spreminjanje vpadnega kota je potrebno izbrati optimalen naklon (delovanje modulov je
najučinkovitejše, ko sončni žarki nanj padajo pravokotno).
Izbrali naj bi ga tako, da dosežemo največji izkoristek ravno v času največje
porabe energije. Za našo zemljepisno širino znaša med 27º in 36º, za portugalsko pa med
32º in 35º, pri obeh je povprečni optimalni kot 34º. Načeloma naj bi bil optimalni
naklonski kot modulov enak geografski širini lokacije, vendar pa moramo upoštevati tudi
razporeditev ur sončnega obsevanja tekom leta, katerih število je na izbranih lokacijah
dosti večje poleti, kot pozimi, kar torej pomeni, da bo optimalni kot na podlagi tega
manjši od kota geografske širine.
Slika 10: Povprečno dnevno trajanje sončnega obsevanja za določene lokacije v
Sloveniji.

Vir: Medmrežje 47
Izbor ustrezne lokacije je prvi korak pri načrtovanju gradnje PV sistema. Najbolje
je, da je lokacija izbrana tako, da je med 9 in 15 uro čim bolj osončena, poznati pa
moramo tudi vrednosti sončnega obsevanja, da natančneje določimo lastnosti PV sistema,
ki nam bi ustrezal.
Razumevanje navideznega gibanja Sonca, je bistveno za pravilno načrtovanje
solarnih sistemov in namestitev površin, ki sprejemajo sončno sevanje. Pot Sonca
opišemo z diagramom sončne poti, ki nam poleg osončenja pomaga tudi pri določevanju
osenčenja. Najpomembnejši geometrijski parametri, ki opisujejo medsebojno lego Zemlje
in Sonca (navidezno pot Sonca) so deklinacija, višina in azimut Sonca. Ker se deklinacija
z letom spreminja se spreminja tudi najprimernejši naklon ploskve.
Pri nameščanju fotonapetostnih modulov težimo za tem, da je vpadno sončno
sevanje čimbolj pravokotno na površino modula. Izbrati moramo torej optimalen naklon
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za našo lokacijo, kar pomeni da naj bo naklonski kot ploskve modulov tak, da nanj upade
čim več sončne energije. To pomeni večji izkoristek fotonapetostne pretvorbe.
Vir: Medmrežje 52
Slika 11: Prikaz optimalnega naklona modulov na karakteristične datume, za SGŠ 46º
(lega Slovenije).

Vir: Medmrežje 84
Orientacija modulov naj bo v smeri juga oziroma v smeri iz katere prejemamo
največ sončnega sevanja ( -90º = Vzhod; 0º = Jug; 90º = Zahod). Osenčenih mest se
izogibamo. Nastavljanje orientacije in naklonskega kota fotovoltaičnih modulov med
letom lahko skupni prispevek pridobljene električne energije zveča od 10 do 30% (v
krajih z visokimi vrednostmi sončnega obsevanja tudi nekaj več).
Vir: Medmrežje 52

6.1. Orientacija
Sončna svetloba potuje v ravni črti od sonca proti zemlji. Ko doseže zemljino
atmosfero se del svetlobe razprši, del je doseže zemeljsko površje v ravni črti, del pa je
absorbira atmosfera. Razpršeni svetlobi pravimo difuzno sevanje ali difuzna svetloba.
Svetlobo, ki doseže površje brez da bi se razpršila ali absorbirala, pa imenujemo direktno
sevanje. To direktno sevanje je energijsko najbolj intenzivno. Sončni moduli proizvajajo
elektriko tudi, ko jih ne doseže direktna sončna svetloba. To pomeni, da delujejo tudi ob
oblačnih dneh, vendar pa bodo proizvajali manj energije. Najboljši pogoji za delovanje so
seveda ob jasnih dneh in ko so moduli usmerjeni čim bolj proti soncu (na severni polobli
to pomeni proti jugu na južni polobli pa ravno obratno).
Orientacija modulov naj bo torej v smeri juga (za lokacije izbrane v našem
primeru: Slovenija in Portugalska) oziroma v smeri iz katere prejemamo največ sončnega
sevanja ( -90º = Vzhod; 0º = Jug; 90º = Zahod). Majhen odklon od teh orientacij nima
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večjega vpliva na proizvodnjo električne energije, ker se tekom dneva sonce premika po
nebu od vzhoda proti zahodu.
Vir: Medmrežje 67

6.2. Naklonski kot
Naklonski kot pomeni odklon od horizontale (v našem primeru horizontalne
površine). Sonce se premika preko neba od vzhoda proti zahodu. Moduli so najbolj
učinkoviti ko so postavljeni tako, da so opoldne postavljeni glede na sonce pod pravim
kotom. Ponavadi jih postavimo na streho ali v okvir, ki ima fiksno pozicijo in ne more
slediti gibanju sonca preko neba. Tako ne morejo biti nenehno izpostavljeni soncu pod
optimalnim kotom tekom dneva.
Optimalni kot se glede na gibanje sonca tekom leta seveda spreminja, tako da je
najbolje da izračunamo povprečje optimalnih kotov in nato pod tem kotom nastavimo
module, kar pomeni večji izkoristek PV pretvorbe. Glede na Zemljino gibanje okoli
sonca nastajajo tudi nihanja glede na letni čas. Pozimi je sončni žarki ne dosegajo istega
vpadnega kota kot poleti.
Slika 12: Vpadni kot sončnega sevanja na površino PV modula ob različnih letnih časih.

Vir: Medmrežje 68
Pri tem moramo biti pozorni tudi na dolžino dneva, ki se v zimskih in poletnih
dnevih razlikuje (npr. poletni dnevi so pri nas daljši od zimskih, tako da moramo
optimalni kot v poltenih mesecih pri izračunu bolj ponderirati kot optimalni kot v zimskih
mesecih). Za vsako geografsko širino obstaja optimalni naklonski kot. V bližini ekvatorja
morajo biti moduli le rahlo nagnjeni zaradi lažjega odtekanja dežja, ki hkrati spira tudi
prašne delce.
Majhni odkloni približno 5-ih stopinj glede na optimalni naklonski kot, imajo le
majhen vpliv na proizvodnjo elektrike. Pomembnejše so razlike v vremenskih razmerah.
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Za samostojne sisteme je optimalni naklonski kot odvisen predvsem od vzorca
mesečnih potreb uporabnika te energije.
Vir: Medmrežje 67
Slika 13: Evropa-Prikaz optimalnega naklonskega kota ploskve za doseganje
maksimalnega letnega sončnega obsevanja.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Po zgornji sliki sodeč se Slovenija nahaja na intervalu večinoma označenem s svetlo
modro barvo. Povprečni optimalni naklonski kot modulov je tako za Slovenijo, kot
Portugalsko 34˚. Razpon optimalnih naklonskih kotov v Sloveniji dosti bolj niha kot na
Portugalskem in sicer je minimalni optimalni naklonski kot 27˚ in maksimalni 36˚, na
Portugalskem pa je ta interval le med 32˚ in 35˚. To lahko razložimo z dejstvo, da ima
Slovenija dosti večjo reliefno energijo kot Portugalska, torej ima več površja pod nekim
naklonom, kar je potrebno upoštevati tudi pri nastavitvi naklonskih kotov modulov (bolj
ko je površje nagnjeno manj je treba nagniti ploskev modula).
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Tabeli 3 in 4: Prikaz optimalnih naklonskih kotov PV modulov v Sloveniji in na
Portugalskem
PORTUGALSKA
Optimalni naklonski kot PV modulov (˚)
Kot
minimum
32
povprečje
34
maksimum
35
Vir: Medmrežje 86

SLOVENIJA
Optimalni naklonski kot PV modulov (˚)
Kot
minimum
27
povprečje
34
maksimum
36

7. SPLOŠNA PRIMERJAVA KARAKTERISTIK
GLOBALNEGA OBSEVANJA IN POTENCIALNE PV
PRODUKCIJE MED SLOVENIJO IN PORTUGALSKO
7.1. Letne vsote globalnega obsevanja
Graf 5: Letne vsote globalnega obsevanja na horizontalno površino za 25 EU držav.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Iz grafa lahko razberemo da je interval prejete energije globalnega obsevanja na
horizontalno površino na leto, za Portugalsko nekje med 1400-1800 kWh/m² in da se
uvršča na tretje mesto med vsemi EU državami (prekašata jo le Malta in Ciper). Slovenija
pa je med vsemi temi državami na trinajstem mestu, njen interval obsevanja pa je med
1050 in 1300 kWh/m².
Slika 14: Evropa- Letna vsota globalnega obsevanja na horizontalno površino (kWh/m²)

Vir: (Šúri et al., 2005)
Glede na PVGIS bazo podatkov je povprečje letnega globalnega obsevanja na
horizontalno površino v Evropi 1096 kWh/m²/leto. Če upoštevamo le pozidana območja,
je to povprečje nekoliko višje in znaša 1130 kWh/m²/leto. Da je geografska distribucija
energije bolj opazna so barve v legendi modificirane glede na odklon od vrednosti 1000
kWh/m²/leto.
Povprečje letnega globalnega obsevanja na horizontalno ploskev je večje na
Portugalskem kot v Sloveniji. Minimalno obsevanje na Portugalskem znaša 1456
kWh/m², povprečje je okoli 1611 kWh/m², maksimum pa pri 1791 kWh/m².
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V Sloveniji je to obsevanje manjše za okoli 400 kWh/m² in sicer je minimum 1047
kWh/m², maksimum 1311 kWh/m², povprečje pa je 1177 kWh/m².
Iz tega sledi, da prejme Portugalska za okoli 27% več energije sončnega obsevanja
na horizontalno ploskev, kot Slovenija. Obe državi po prejeti energiji odstopata od
evropskega povprečja v pozitivno smer, Slovenija s približno 200 kWh/m², Portugalska
pa celo s več kot 500 kWh/m² in je za Malto in Ciprom država z največ sončnega
obsevanja v Evropi.
Globalno obsevanje pod optimalnim kotom se na Portugalskem giblje med okoli
1700 in 2000 kWh/m², letno povprečje pa je okoli 1850 kWh/m². V Sloveniji je
povprečje okoli 1350 kWh/m², kar predstavlja razliko približno 500-ih kWh/m² med tema
dvema državama. To pomeni da Portugalska prejme okoli 27% energije sončnega
obsevanja na površinah nagnjenih pod optimalnim kotom. Razlika med državama se v
tem primeru torej še dodatno poveča, glede na vsoto prejete sončne energije na
horizontalnih površinah.
Tabeli 5 in 6: Prikaz podatkov letnega globalnega obsevanja na horizontalno, vertikalno
in optimalno nagnjene površine v Sloveniji in na Portugalskem.
SLOVENIJA: Letno globalno obsevanje
(kWh/m²)
horizontalno vertikalno optimalno
minimum
1047
733
1191
povprečje
1177
908
1341
1311
1016
1506
maksimum
PORTUGALSKA : Letno globalno obsevanje
(kWh/m²)
horizontalno vertikalno optimalno
1456
1099
1664
minimum
povprečje
1611
1182
1838
1791
1278
2035
maksimum

Vir: Medmrežje 86

7.2. Povprečje dnevnih vsot prejetega globalnega obsevanja
Glede na spodnjo sliko se Slovenija uvršča med območja označena z zeleno barvo,
katere interval je nekje med 3000 in 4000 Wh/m². Portugalska pa med območja z
največjim obsevanjem v Evropi na splošno in sicer med 4000 in 5500 Wh/m². Razlika
med prejeto količino globalnega sončnega sevanja med državama je torej nekje med 23 in
27%.
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Slika 15: Evropa- Globalno obsevanje za ploskve nagnjene po optimalnim kotom (letno
povprečje dnevnih vsot)

Vir: (Šúri et al., 2005)

7.3. Potencialna PV produkcija
Na spodnji sliki imamo karto potencialne proizvodnje električne energije s PV
sistemi v Evropi. Slovenija je obarvana s temno modro in svetlo modro barvo, njen
interval se torej nahaja med okoli 900 in 1150 kWh/1kWp potencialne proizvedene
energije. Portugalska se nahaja na intervalu med okoli 1250- 1550 kWh/1kWp
potencialne proizvedene energije, ki je obarvan s svetlo oranžno, rumeno in zeleno barvo.
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Slika 16: Povprečna letna potencialna proizvodnja električne energije s PV moduli
nagnjeni pod optimalnim kotom.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Če primerjamo potencialno PV moč med obema državama vidimo, da je potencialna
povprečna letna proizvodnja energije PV sistemov na Portugalskem za nekaj manj kot
400 kWh višja (potencialna proizvodnja električne energije, v primerjavi s Slovenijo je
večja za okoli 27%) od PV sistemov z enakimi karakteristikami v Sloveniji. Vzrok je
seveda večja količina sončnega obsevanja (tudi okoli 27 %) na Portugalskem kot v
Sloveniji (razlika je okoli 400 kWh/m²).
Slovenija prejme na horizontalno ploskev v povprečju letno 1177 kWh/m²
globalnega obsevanja, na ploskev nagnjeno pod optimalnim naklonom glede na vpadni
kot svetlobe pa 1341 kWh/m². Iz teh podatkov je nato predvidena povprečna potencialna
moč PV sistemov pod optimalnim kotom 1006 kWh/1kWp (to pomeni povprečno 1006
proizvedenih kWh letno s PV sistemom, katerega vršna moč je 1kWp), ter približno
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povprečno 900 kWh/1kWp za sisteme postavljene horizontalno. Maksimalna moč je
ocenjena na okoli 1150 kWh/1kWp (Slovensko Primorje).
Povprečje letnega globalnega obsevanja na Portugalskem je 1838 kWh/m² na
površine pod optimalnim naklonskim kotom in 1611 kWh/m² na horizontalne površine.
Na podlagi teh podatkov je predvidena povprečna potencialna moč PV modulov (z vršno
močjo 1kWp) postavljenih pod optimalnim kotom glede na prejeto energijo svetlobe
1379 kWh (1200 kWh/1kWp na horizontalno instalirane module), maksimalna pa okoli
1550 kWh/1kWp (Jug Portugalske: regija Algarve, in nižinski predeli regije Alentejo).
Moduli z vršno močjo 1kWp zasedejo približno 8,3 m² površine.
Tabeli 7 in 8: Potencialna skupna letna produkcija električne energije s pomočjo
fotovoltaičnih sistemov za Portugalsko in Slovenijo.
Letna PV moč (kWh/1kWp) -PORTUGALSKA
horizontalno vertikalno optimalno
minimum
1092
824
1248
povprečje
1208
887
1379
1526
maksimum
1343
959
Letna PV moč (kWh/1kWp) - SLOVENIJA
horizontalno vertikalno optimalno
minimum
786
549
893
povprečje
883
681
1006
1129
maksimum
983
762

Vir: Medmrežje 86

7.4. Primerjava potencialnih PV iztržkov glede na postavitev
modulov
Primerjavo potencialnih iztržkov energije glede na postavitev (naklonski kot)
modulov nam prikazuje spodnja slika. Prikazan je delež letnega pozitivnega odstopanja
(dobička) oziroma delež spremembe v količini proizvedene električne energije s PV
sistemi, ki so instalirani pod optimalnim kotom, v primerjavi s horizontalno instaliranimi
sistemi.
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Slika 17: Delež pozitivnega odstopanja v količini proizvedene energije PV sistemov pod
optimalnim kotom glede na horizontalno instalirane sisteme.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Tako na Portugalskem, kot v Sloveniji se ti dobički glede na naklonski kot
postavitve modulov gibljejo nekje med 10 do 15 %. Po podatkih iz zgornjih tabel je v
Sloveniji letna razlika med horizontalno in optimalno postavitvijo okoli 100 kWh/1kWp
(optimalna postavitev: 1006 kWh/1kWp; horizontalna postavitev: 900 kWh/1kWp), na
portugalskem pa je ta razlika še nekoliko večja in znaša približno 180 kWh/1kWp
(optimalna postavitev: 1380 kWh/1kWp; horizontalna postavitev: 1200 kWh/1kWp).
Za primerjavo učinkovitosti sistemov glede na njihovo pozicijo glede na vpadni kot
svetlobnih žarkov, prilagam še dve karti, ki simulirata potencialno proizvodnjo energije s
PV sistemi. Prva karta prikazuje potencialno proizvodnjo energije v primeru, da so
moduli postavljeni pod dvema optimalnima kotoma (se pravi da se njihov kot tekom leta
enkrat spremeni). S takšno pozicijo lahko pridobimo cca. okoli 50 kWh/kWp dodatno
proizvedene energije.
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Slika 18: Povprečna letna potencialna proizvodnja električne energije s PV moduli
nagnjenimi pod dvema optimalnima kotoma.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Polarno osni sončni sledilci in/ali koncentratorji so vedno postavljeni na višje
podporne strukture (da se izognejo stiku rotirajočega modula s tlemi). To izboljšuje
zbiranje energije na spodnji strani modula. S tem pridobimo 10-15% dodatne energije (za
tipičen albedo 0,3). Prav tako se izboljša zračni tok okoli modulov in ustrezno hlajenje.
Če pa uporabimo dvoosni sledilni PV sistem, se učinkovitost sistema pri proizvodnji
energije še dodatno občutno poveča za okoli 400 kWh/kWp.
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Slika 19: Povprečna letna potencialna proizvodnja električne energije s PV moduli z
dvoosnim sledilnim sistemom.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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8. OVREDNOTENJE POTENCIALNEGA OBSEVANJA
ZA IZBRANE KRAJE NA PORTUGALSKEM
Vsi podatki (tabele in grafi) so pridobljeni na internetni strani: Medmrežje 87
Za vse lokacije so izbrani sledeči parametri :
•
•
•

•
•
•

•

PV tehnologija: kristalno silicijeve sončne celice
Privzeta vršna moč PV sistemov: 1 kWp
Ocena izgub v sistemu: 14 %(Razlika med izhodno močjo sistema v električno
omrežje in močjo, ki bi bila proizvedena, če ne bi bilo med pretvorbo in prenosom
nobenih izgub. Izgube se pojavljajo zaradi pregrevanja modulov, senčenja modulov,
izgub v kablih in pretvornikih)
Glede na posamezne lokacije je izbrana optimalna orientacija in optimalni naklonski
kot, tako da so izkoristki sončnega sevanja največji.
Vsi izračuni se nanašajo na povprečno sončno obsevanja na dani lokaciji in
ocenjujejo potencialno izhodno moč energije proizvedene v kristalnih silicijevih
sončnih celicah.
Podane tabele in grafi prikazujejo oceno ozirom predvideno količino električne
energije, ki jo lahko pričakujemo od PV sistema ob izbranih parametrih (geografska
lokacija, optimalni naklonski kot modulov, optimalna orientacija modulov). Pokažejo
tudi pričakovano povprečje dnevne, mesečne in letne energetske proizvodnje.
Zaradi spremenljivih vremenskih razmer se lahko moč izhodne energije občutno
spreminja (tudi do 100%).
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GUARDA:
Lokacija: : 40°29'54" SGŠ, " 7°23'20 ZGD; 899 m n.v
Optimalen kot naklona: 34º
Optimalen kot orientacije: -2,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 8,4% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,6%
Skupna izguba celotnega sistema: 25% (14% izgube znotraj sistema)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 9 in 10: Guarda - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

84
84
134
116
141
143
155
157
130
107
72
65
116
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

2.7
3.0
4.3
3.9
4.5
4.8
5.0
5.1
4.3
3.5
2.4
2.1
3.8
1387

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanje v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

3352
3795
5569
5030
5988
6406
6766
6831
5744
4482
3025
2591
4974
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Graf 6: Guarda - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 7: Guarda - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Guarda je najvišje ležeče mesto na Portugalskem (regija Beira Alta). Leži v
notranjosti države v pogorju Serre da Estrele, ki je približno 60 km dolg in 30 km širok
granitni masiv in pripada delu Mesete, starega gorstva, ki se razprostira čez Iberski
polotok. To gorovje predstavlja najvišji del Portugalske in se dviga do 2000m nadmorske
višine. Poletja so tukaj še vedno precej topla (temperature so nižje zaradi nadmorske
višine), zime pa so glede na obalne predele ostrejše, torej bolj mrzle in vetrovne.
Optimalni naklonski kot na tej lokaciji je 34º, optimalna lokacija pa - 2º proti
vzhodu. Ob tako izbrani lokaciji izgub zaradi horizontalne osenčenosti ni. Letno
povprečje dnevnega sončnega obsevanja je 4974 Wh/m², povprečna letna PV produkcija
pa 1387 kWh , kar je za 30 kWh manj kot v Lizboni in za približno toliko več, kot v
Portu. To zopet pomeni, da je zimska oblačnost na tej lokacija večja, kot v Lizboni a
manjša kot v Portu. Količina padavin upada od SV proti JV države. V juliju in avgustu
prejme Guarda celo več sončnega obsevanja kot Lizbona, kar je posledica suhega zraka,
ki kljub vročinski konvekciji ne povzroča oblačnosti, kot se občasno dogaja v priobalnih
mestih, kjer je zrak zaradi morja bolj vlažen. Ker leži dokaj visoko in so temperature
zraka v povprečju nižje kot drugod, so temu primerno tudi manjše izgube zaradi
temperature, te znašajo 8,4%, kumulativa le teh pa je 25%.
Občuten je velik porast PV produkcije v marcu, ki je precej višji kot v Lizboni in
Portu in znaša 134 kWh, kar je tudi dosti več od letnega mesečnega povprečja, ki je
ustaljen na 116 kWh, kakršna je tudi PV proizvodnja v sledečem mesecu, aprilu. Se pravi
da marca naletimo na sekundarni višek, z izrazitim aprilskim upadom. V splošnem so
spomladanski energetski dobitki (energija sončnega obsevanja) in izkoristki (potencialna
PV proizvodnja) dosti višji od jesenskih, saj se že marca dvignejo nad letno povprečje,
oktobra pa so že pod tem povprečjem. Takšna distribucija opazovanih parametrov je
značilna za vse izbrane lokacije na portugalskem. Podobno je tudi pri lokacijah, ki so
izbrane kot predstavniki za Slovenijo, le da so tam spomladanski dobitki in izkoristki bolj
izenačeni z jesenskimi, kar je razvidno iz bolj simetrične krivulje (parabole) na grafih, ki
prikazujejo podatke o sončnem obsevanju ter tudi na paličnih grafih, ki prikazujejo
distribucijo potencialne PV proizvodnje po mesecih tekom leta. Na vseh lokacijah v
Sloveniji so meseca marca vrednosti PV proizvodnje približno takšne, kot je letno
povprečje za posamezno izbrano lokacijo, nato se enakomerno zvišujejo do junija, ko se
porast ustavi in ostane približno enaka majskim vrednostim (junijske vrednosti so manjše
od majskih v Murski Soboti ter Jesenicah). Julija je na vseh teh lokacijah dosežen višek
potencialne PV proizvodnje, v avgustu pa le ta začne bolj ali manj enakomerno upadati
vse do decembra, ko so te vrednosti najmanjše.
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BRAGANCA:
Lokacija: : 41°45'56" SGŠ, 6°53'18” ZGD; 708 m n.v
Optimalen kot naklona: 35º
Optimalen kot orientacije: -2,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 8,0% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,7%
Skupna izguba celotnega sistema: 24,7% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik,
kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 11 in 12: Braganca - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

76
82
126
115
132
139
146
150
129
103
72
56
110
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

2.5
2.9
4.1
3.8
4.3
4.6
4.7
4.8
4.3
3.3
2.4
1.8
3.6
1325

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

3039
3663
5219
4956
5604
6202
6359
6510
5650
4275
2991
2224
4731
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Graf 8: Braganca - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 9: Braganca - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Mesto Braganca, leži na severu države, v bližini meje s Španijo ob vznožju
hribovitega nacionalnega parka Montezinho. Regija, ki pokriva ta severni del države se
imenuje Tras-os- Montes, kar v prevodu pomeni »Za gorami«. Hribi na Z regije so
močno pod vplivom atlantskih depresij in prejmejo največ padavin v državi (3000
mm/m²/leto). Vzhodne ravnine, kjer prevladujejo celinski vplivi, pa dosežejo največje
temperaturne razlike v državi (povprečne zimske temperature so 5,6ºC, poletne pa
24,6ºC).
Braganca s svojo najsevernejšo lego in najmanj ugodnimi podnebnimi razmerami
od vseh izbranih lokacij prejme najmanj sončnega obsevanja in ima hkrati tudi najmanjšo
potencialno PV produkcijo. Njena skupna povprečna letna potencialna produkcija znaša
1325 kWh, povprečna mesečna 110 kWh ter povprečna dnevna produkcija 3,6 kWh. Za
to regijo so namreč značilne dolge mokre in mrzle zime, ter kratka, zelo vroča in suha
poletja. Razporeditev obsevanja in potencialne produkcije ima tudi tukaj podoben potek,
kot pri ostalih lokacijah, torej maksimum v avgustu, minimum v decembru, največji
porast sevanja in energetskih izkoristkov na prehodu iz februarja v marec, največji upad
pa iz oktobra v november. Opazen je tudi sekundarni marčevski višek. Od vseh lokacij
ima ta najnižje izgube zaradi temperature in sicer le 8%, predvsem zaradi nižjih
temperatur tekom leta, posebej v hladnejši polovici. Skupna ocena izgub celotnega
sistema znaša 24,7%.
Optimalen naklon modulov je 35º, optimalna orientacija pa -2º od juga proti
vzhodu. Vrednosti sončnega obsevanja pod optimalnim kotom so v poletnih mesecih
podobne vrednostim za mesto Porto, z viškom približno 6500 Wh/m²/dan v avgustu,
zimske vrednosti pa so precej nižje kot drugod.
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PORTO:
Lokacija: : " 41°6'10SGŠ, 8°45'28” ZGD; 56 m n.v
Optimalen kot naklona: 35º
Optimalen kot orientacije: -1,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 8,4% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,8%
Skupna izguba celotnega sistema: 25,2% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik,
kabli) Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 13 in 14: Porto - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

80
80
124
120
137
141
145
150
129
108
76
64
113
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

2.6
2.8
4.0
4.0
4.4
4.7
4.7
4.8
4.3
3.5
2.5
2.1
3.7
1352

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

3227
3607
5196
5224
5836
6309
6308
6508
5702
4507
3199
2574
4857
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Graf 10: Porto - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 11: Porto - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Porto ima prav tako, kot Lizbona, obalno lego in sicer leži na zahodni atlantski
obali ob ustju reke Douro z razliko, da je njegova lokacija kakšnih 300 km bolj severna.
To se pozna tako pri prejeti energiji sončnega obsevanja, kot tudi pri potencialni
produkciji energije. Sončno obsevanje, ki ga prejme (pod optimalnim kotom) je precej
nižje kot v Lizboni (5105 Wh/m²/dan) in znaša 4857 Wh/m²/dan. Treba pa je poudariti,
da so razlike očitnejše in bolj pomembne v zimskih mesecih (PV proizvodnja - december:
Porto 64 kWh; Lizbona 79 kWh), v poletnih mesecih pa so le te zelo majhne (PV
proizvodnja - avgust: Porto 150 kWh; Lizbona 152 kWh). Sončno obsevanje in
potencialna PV proizvodnja sta torej v poletnih mesecih podobna za obe lokaciji (za
spoznanje manjše je sicer v Portu), pozimi pa so razlike med njima občutne. Za primer
naj navedem, da je sončno obsevanje decembra v Lizboni nekaj več kot 3200 Wh/m²/dan,
v Portu pa manj kot 2600 Wh/m²/dan. Ti podatki zopet kažejo na prevladujoči poletni
vpliv azorskega anticiklona, ki se razširi preko celotne države, tudi preko severnih
predelov in z svojimi jasnimi suhimi in vročimi dnevi omogoča visok količnik sončnega
obsevanja ter posledično tudi PV produkcije. Pozimi, pa so severni deli bolj kot pa
južnejši izpostavljeni vlažnim ciklonskim depresijam, kar pomeni več padavin, več
oblačnosti, nižje temperature in manj prejet sončne energije. Obsevanje v Portu je pozimi
za okoli 2,5-krat manjše kot poleti (razmerje med mesecem avgustom in decembrom).
Številu ur sončnega obsevanja je dosti manjše v primerjavi z Lizbonsko regijo
(2500-2800 ur) in znaša za celotno regijo Porto in Douro med 2400 in 2600 ur.
Povprečna potencialna PV mesečna proizvodnja je 113 kWh, dnevna pa 3,7 kWh.
Optimalni naklonski kot za PV sisteme v Portu je 35º, orientacija modulov pa - 1º
od juga proti vzhodu. Ocena izgub zaradi temperature je nižja, kot pri prejšnjih, južnejših
lokacijah in znaša 8,4% (kar pa je še vedno več kot najjužnejša izbrana lokacija pri nas:
Piran- 8,3%). Od Beje in Fara se v pozitivnem smislu razlikuje za skoraj cel odstotek.
Skupna izguba celotnega sistema je ocenjena na 25,2%.
Letno povprečje globalnega obsevanja za osrednji del Portugalske znaša okoli
1581 kWh/m². Ta osrednji del imenovan Beira sestavljajo 3 province. Zavzemajo ozemlje
med reko Douro na severu in reko Tejo na jugu. Beira Litoral predstavlja nižji priobalni
del , ki leži med regijo Lizbone in Teja ter regijo Porta in Doura. Zgornja ali visoka Beira
oz. Beira Alta je najbolj hribovit in najvišji del portugalske, južno od nje pa je Beira
Baixa oz. spodnja ali nizka Beira, kjer hribovit svet prehaja v alenteške ravnine.
Povprečno število ur sončnega obsevanja za to regijo je med 2400 in 2600.
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LIZBONA:
Lokacija: : 38°40'48" SGŠ, 9°16'15" ZGD; 90 m n.v
Optimalen kot naklona: 34º
Optimalen kot orientacije: 0,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 8,8% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,6%
Skupna izguba celotnega sistema: 25,4% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik,
kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 15 in 16: Lizbona - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

86
83
129
123
139
141
151
152
135
117
82
79
118
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

2.8
3.0
4.2
4.1
4.5
4.7
4.9
4.9
4.5
3.8
2.7
2.6
3.9
1417

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

3511
3779
5402
5366
5926
6295
6584
6605
5998
4941
3521
3234
5105
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Graf 12: Lizbona - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 13: Lizbona - Prikaz sončnega obsevanja na horizontalno ploskev tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Lizbona ima podoben potek sončnega obsevanja in potencialne produkcije
energije, kot prej opisane lokacije, se pravi maksimum prejetega obsevanja in produkcije
v avgustu, ki je skoraj izenačen z julijskim, minimum pa decembra. Tudi na tej lokaciji
zasledimo največji upad obeh parametrov iz oktobra v november in največji porast med
februarjem in marcem. Opazen je tudi sekundarni marčevski višek energetske
proizvodnje, ki nato aprila upade in se zopet dvigne maja. Povprečna potencialna skupna
letna proizvodnja znaša 1417 kWh na sistem z 1kWp vršne moči, povprečna mesečna
produkcija pa 118 kWh. Sončno obsevanje v optimalnem naklonskem kotu v povprečju
znaša 5105 Wh/m² na dan. Moč obsevanja v poletnih mesecih je skoraj dvakrat večja kot
pa v zimskih, posledično se to pokaže tudi v približno enakem razmerju pri potencialni
energetski proizvodnji.
Povprečno število ur sončnega obsevanja za Lizbono v trideset letnem obdobju je
okoli 2800 ur. Letno povprečje globalnega obsevanja za celotno regijo, pa se giblje nekje
pri 1632 kWh/m², kar je približno za 100 kWh/m² manj kot v južnejših regijah Alentejo
in Algarve in za približno toliko več (100 kWh/m²) od regij na severu.
V poletnih mesecih je prevladujoči podnebni dejavnih po celi državi azorski
anticiklon, ki prinaša suho in vroče vreme, z visokimi temperaturami. Izgube, ki se zaradi
teh visokih temperatur pojavljajo v Lizboni so ocenjene na 8,8%, kar skupaj z ostalimi
zgubami (kotna refleksija, izgube znotraj sistema, itd.) pomeni 25,4% izgube. Pozimi na
vreme vplivajo atlantske ciklonske depresije, ki s seboj prinašajo tudi večje količine
padavin, katerih količina se z oddaljevanjem od obale zmanjšuje. Optimalni naklonski
kot je 34º, orientacija pa 0,0º (J).
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BEJA:
Lokacija: : 37°57'43" SGŠ, 7°59'34" ZGD; 235 m n.v
Optimalen kot naklona: 33º
Optimalen kot orientacije: -1,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 9,6% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,7%
Skupna izguba celotnega sistema: 26,3% (14% izgube znotraj sistema: pretvorniki,
kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 17 in 18: Beja - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
produkcija

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

98
92
143
132
153
148
159
159
140
129
86
83
127
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

3.2
3.3
4.6
4.4
4.9
4.9
5.1
5.1
4.7
4.2
2.9
2.7
4.2
1520

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

4066
4250
6044
5784
6569
6647
6959
6998
6268
5513
3742
3442
5533
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Graf 14: Beja - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 15: Beja - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Naslednja izbrana primerjalna lokacija je Beja, ki leži v provinci Alentejo, ki je
največja provinca v državi. Njeno pokrajino sestavljajo širne, sončne ravnine z vmesnimi
griči. Beja je mesto, ki leži v osrčju teh alenteških ravnin in je zaradi svoje celinske lege
izpostavljena izredno visokim poletnim temperaturam in sušam, ter ostrejšim zimam kot
obalni Faro. Ocena sončnega obsevanja pod optimalnim naklonskim kotom je 5533
Wh/m² (5,5 kWh) na dan, kar je nekoliko višje kot v Faru, hkrati pa je malenkostno višja
tudi PV produkcija. Ta znaša povprečno 1520 kWh na leto (3 kWh več kot v Faru).
Povprečna mesečna produkcija je 127 kWh, dnevna pa 4,2 kWh. Maksimum sončnega
obsevanja in PV proizvodnje je v mesecu avgustu (159 kWh), minimum (83 kWh) pa
decembra. Kot vidimo, je potencialna proizvodnja elektrike v decembru skoraj za
polovico manjša od proizvodnje v mesecu avgustu.
Ocena izgub celotnega sistema je ocenjena na 26,3%, kar je več kot v Faru in
sicer je ta razlika pridobljena na račun večjih izgub zaradi temperature v Beji (kot že prej
omenjeno temu pogojuje njena celinska lega in vroča poletja), ki znašajo 9,6 %.
Optimalni naklonski kot modulov je tudi tukaj 33 º, optimalna orientacija pa je -1,0º od
juga proti vzhodu. V povprečju prejme ta regija v primerjavi z regijo Algarve nekoliko
manj globalnega obsevanja in sicer letno v povprečju okoli 1738 kWh/m² (Algarve: 1772
kWh/m²). Vendar pa ima na podlagi teh simulacijskih modelov Beja prednostno lokacijo
za izrabo sončne energije kot obmorski Faro. Poudarimo pa lahko, da so razlike med
obema lokacijama izredno majhne (povprečna letna produkcija se razlikuje le za 3 kWh)
in so zgolj ocena, kar pomeni da moramo upoštevati tudi možna odstopanja in napake.
Poleg tega dolgoletna povprečja kažejo trend, medtem ko je situacija glede na posamezna
leta lahko tudi nekoliko drugačna (kot se je zgodilo tudi v tem primeru). Podatkovne baze
GIS PV simulacij so namreč ustvarjene na podlagi letnega spremljanja in procesiranja
(metoda Heliosat) vremenskih podatkov preko satelitov serije Meterosat. Baza podatkov
je imenovana HelioClim. (Pv Est.-Radiation Data)
Iz grafov za oceno proizvodnje energije opazimo, da se pojavi največja razlika
med tema dvema lokacijama v mesecu marcu, ko Beja doseže nekoliko večjo produkcijo
kot Faro. Ostali meseci imajo bolj ali manj podobno intenzivnost, tako v sončnem
obsevanju, kot tudi v PV proizvodnji. Beja prejme več sončnega obsevanja kot Faro
meseca marca, v aprilu zopet manj, nato pa več vse do septembra, ko se na obeh
lokacijah ta energija skoraj izenači, v novembru in decembru pa prejme več energije
zopet Faro. Iz tega sledi da je v poletnih mesecih sončno obsevanje močnejše v Beji,
pozimi pa v Faru. Temu verjetno pogojuje večja oblačnost ob obali zaradi povečanega
izhlapevanja in konvektivnega dviganja vlažnih zračnih mas, v poletnih mesecih, ter več
zimskih padavin in več oblačnosti v bolj severni regiji Alentejo.
Interval povprečnega trajanja sončnega obsevanja, glede na podatke za trideset
letno povprečje v regiji Alentejo se nahaja med 2600 in 2900 urami. Število ur upada od
JZ proti SV regije. Podoben pasovni vzorec se pojavlja skoraj po celotni državi, z izjemo
ravninskega predela okoli Lizbone in spodnjega toka Teja, ter severneje med Aveirom in
Portom, kjer se število ur sončnega obsevanja zviša glede na okolico (le-ta je bolj reliefno
razgibana).
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FARO:
Lokacija: : 36°57'46" SGŠ, 8°3'40" ZGD; 3 m n.v
Optimalen kot naklona: 33º
Optimalen kot orientacije: 0,0º (J)
Ocena izgub zaradi temperature: 9,5% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,6%
Skupna izguba celotnega sistema: 26,2% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik,
kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0,0%
Tabeli 19 in 20: Faro - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
produkcija

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

102
94
135
133
152
145
157
156
140
129
92
85
126
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

3.3
3.3
4.4
4.4
4.9
4.8
5.1
5.0
4.7
4.2
3.1
2.7
4.2
1517

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

4176
4304
5710
5864
6529
6514
6903
6846
6265
5479
3961
3495
5512
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Graf 16: Faro - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 17: Faro - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Najjužnejša izbrana lokacija za Portugalsko je mesto Faro, ki leži tik ob morju,
spada pa pod regijo Algarve. Ta del države ima mediteransko podnebje z vročimi suhimi
poletji in milimi deževnimi zimami. Regija Algarve ter nižinski predeli regije Alentejo so
najbolj sončni, najtoplejši in najbolj sušni predeli države. Glede na podatke pridobljene s
pomočjo simulacijskih modelov orodja PV Potencial Estimation Utility oziroma GIS
programskega orodja za ovrednotenje potenciala sončnega obsevanja sem ugotovila da
Faro letno prejme povprečno 5512 Wh (5,5 kWh) sončne energije na m² na dan. Trajanje
sončnega obsevanja je med 6 urami pozimi do okoli 12 ur v poletnih mesecih. Povprečna
potencialna skupna letna proizvodnja PV sistemov je ocenjena na 1517 kWh za sistem,
katerega privzeta vršna moč je 1 kWp. Povprečna mesečna produkcija je ocenjena na 85
kWh, dnevna pa na 4,2 kWh.
V povprečju naj bi bilo letno globalno obsevanje v tej najjužnejši Portugalski
regiji okoli 1772 kWh/m², kar je dosti več kot na primer v submediteranski Sloveniji, se
pravi na našem Primorskem, kjer naj bi bilo to obsevanje znašalo približno 1215 kWh/m²,
na dan pa (podatki za Piran) okoli 4,1 kWh/m², kar je za 1,4 kWh/m² manj kot v Faru, to
v odstotkih pomeni 25 % manj.
V praksi to pomeni, da bi za letno proizvodnjo 3500 kWh energije v Faru
potrebovali sistem z velikosti približno 2,3 kWp vršne moči, to pa pomeni, da bi ta sistem
zavzemal približno 15,3 m² površine (moduli s 150 Wp so veliki okoli 1m²), medtem ko
bi ta površina v Slovenji na obali znašala približno 19,2 m², kar je skoraj 4 m² več.
Seveda bi potrebovali tudi močnejši PV sistem z okoli 2,9 kWh privzete vršne moči.
Sistemi s takšno močjo približno pokrijejo potrebe po elektriki enega gospodinjstva.
Mesec z najvišjo PV produkcijo je julij s 157 kWh, ki pa je skoraj izenačen z
avgustom (156 kWh), mesec z najnižjo proizvodnjo pa december. V vseh ostalih izbranih
krajih je maksimum dosežen avgusta in minimum decembra, tako za količino prejete
sončne energije, kot tudi za potencialno proizvodnjo elektrike s PV sistemi. Tudi sicer je
največ sončnih dni v Algarvu, kot tudi drugod po državi v poletnih mesecih, največ
deževnih in oblačnih pa pozimi. V povprečju približno 42% letne količine padavin pade
pozimi od decembra do februarja. Najmanj padavin je poleti od junija do avgusta, le 6%
letne količine padavin.
Največji porast energetske proizvodnje je iz februarja v marec (enako tudi v
Slovenskem Primorju), največji upad pa zasledimo med mesecem oktobrom in
novembrom (v Piranu je ta med septembrom in oktobrom). Takrat se vreme stabilizira
(umik atlantskega ciklonskega območja ciklona) s tem se zmanjša oblačnost in količina
padavin.
Takšen potek najizrazitejšega porasta (februar-marec) in upada (oktobernovember) sončnega obsevanja, kot tudi potencialne električne proizvodnje je značilen za
vse izbrane kraje različnih regij portugalske. Meseca aprila je povsod opazen rahel upad v
sončnem obsevanju, kot tudi posledično v proizvodnji električne energije. Za mesec april
je namreč značilno vsakoletno približno dvotedensko deževno obdobje (em Abril aguas
mil).
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Glede na svojo lego, ki mu določa toplo mediteransko podnebje so v Faru
pomemben dejavnik pri učinkovitosti PV sistemov tudi izgube, ki nastanejo zaradi
visokih temperatur in povzročijo pregrevanje sistema (predvsem v poletni mesecih) ter s
tem zmanjšajo njegovo učinkovitost. Te izgube v Faru znašajo celih 9,5%, kar skupaj z
vsemi ostalimi ocenjenimi izgubami, kot so npr. izgube zaradi kotne refleksije ter izgube
znotraj sistema, nanese 26,2 %. Vendar pa so vse te izgube že vštete v izračun
ovrednotenja PV potenciala.
Za optimalen izkoristek PV sistema, je pomembna tudi čim bolj optimalna izbira
naklonskega kota in orientacije modulov. Za Faro je optimalen naklonski kot 33º in
optimalna orientacija 0º.
Število ur sončnega obsevanja za regijo Algarve je med 2700 in 3300 ur, glede na
trideset letno povprečje. Največ jih ima skrajni jugo vzhodni del med Albufeiro in Vilo
Real de Santo Antonio, ki leži na meji s Španijo. Faro leži nekje na polovici razdalje med
obema omenjenima mestoma.

9. ANALIZA IN PRIMERJAVA PODATKOV
IZBRANIH KRAJIH NA PORTUGALSKEM

PO

Če celotni pregled izbranih lokacij poenostavimo, vidimo da je opazen upad
sončnega obsevanja in upad potencialne PV produkcije od severa proti jugu.
Slika 20: Povprečno letno globalno obsevanje (kWh/m²) na horizontalno površino za
Portugalsko.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Graf 18: Portugalska- Prikaz povprečnih dnevnih vsot globalnega obsevanja na
posameznih lokacijah, za površine nagnjene pod optimalnim kotom.
Povprečje dnevnih vsot globalnega obsevanja
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Vir: Medmrežje 87
Graf 19: Potencialna skupna letna produkcija električne energije s pomočjo
fotovoltaičnega sistema po izbranih lokacijah na Portugalskem.
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Vir: Medmrežje 87
Vrednosti poletnih mesecev se ne razlikujejo tako opazno, kot vrednosti v zimskih
mesecih, glede na posamezne lokacije. To pomeni, da ima poleti po celotni državi
prevladujoč podnebni vpliv subtropski anticiklon, ki prinaša sončno, vroče in suho
vreme. Takšno vreme torej poleti prevladuje povsod po državi in jo dela ranljivo za suše
in požare. Ob morju se v poletnih mesecih pojavlja konvektivna oblačnost zaradi
konvektivnega dvigovanja vlažnim morskih zračnih mas, notranjost pa ostaja manj
oblačna in bolj vroča (ni blažilnih vplivov morja).
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Pozimi prevladujejo atlantski cikloni in depresije, ki prinašajo padavine in
oblačno vreme. Večinoma prihajajo iz severa in na poti proti jugu slabijo. Tako
severnejši, posebej pa SZ predeli prejmejo več padavin, le te pa se proti jugu občutno
zmanjšujejo. Najvišje vrednosti, okoli 3000 mm se pojavljajo v goratem predelu
severozahodne regije Alto Minho. Osrednji del portugalske ima vroča poletja in hladne,
deževne zime s povprečjem padavin med 500-700mm na leto. Na jugu je podnebje suho
in povprečne letne padavine ne presežejo 500mm. Državno povprečje letnih padavin je
900 mm, z veliko stopnjo prostorske variacije.
Višek padavin je povsod na Portugalskem v zimskih mesecih. V povprečju
približno 42% letne količine padavin pade pozimi od decembra do februarja. Najmanj
padavin je poleti od junija do avgusta, le 6% letne količine padavin. V pomladnih in
jesenskih mesecih je količina padavin zelo variabilna. Z odmikanjem od obale se vlažnost
in oblačnost zmanjšuje. Temperature, količina prejetega sončnega obsevanje in ostrost
poletnih suš se stopnjuje v smeri od severa proti jugu. Južni nižinski predeli Portugalske
(regija Alentejo in Algarve) so najbolj sončni, najtoplejši in najbolj sušni predeli države.
Letna povprečja globalnega obsevanja si od severa proti jugu države torej sledijo
v padajočem zaporedju. Severni del Portugalske (Regije: Minho, Tras-os-Montes, Porto
in Douro) prejme povprečno približno 1540 kWh/m², osrednji del (Beiras)1581 kWh/m²,
Lizbona in dolina Teja 1632 kWh/m², Alentejo 1738 kWh/m² ter Algarve 1772 kWh/m².
Graf 20: Letno povprečje globalnega obsevanja za pokrajine na Portugalskem.
Letno povprečje globanega obsevanja
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Vir: Medmrežje 86
Maksimum prejetega sončnega obsevanja in potencialne PV produkcije
predstavlja mesec avgust, minimum pa mesec december. V splošnem so spomladanski
energetski dobitki (energija sončnega obsevanja) in izkoristki (potencialna PV
proizvodnja) dosti višji od jesenskih, saj se že marca dvignejo nad letno povprečje,
oktobra pa so že pod tem povprečjem. Takšna distribucija opazovanih parametrov je
značilna za vse izbrane lokacije na Portugalskem. Dnevno povprečje ur sončnega
obsevanja niha med 4-6 ur pozimi ter 10-12 ur v poletnih mesecih.
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Povprečno trajanje sončnega obsevanja v urah na leto za trideset letno obdobje
ima podoben potek, kot energije globalnega obsevanja. Najnižje vrednosti trajanja
obsevanja se pojavljajo na skrajnem severozahodu države v regiji Minho in zasedajo
interval med 1600-2200 ur, sledi prav tako severna regija, ki leži vzhodno od regije
Minho, to je Tras-os-Montes z 1600-2400 urami, južno je regija Porta in Doura z 24002600 urami, sledi osrednji del države oziroma Beira z med 2400 in 2700 urami, nato
Lizbonska regija z dolino Teja, ki prejme med 2500 in 2800 ur, še južneje je Alentejo z
2600 do 2900 urami sončnega obsevanja, nazadnje pa najbolj obsijana in najjužnejša
regija Algarve, ki prejme med 2700 in celo do 3300 ur sončnega obsevanja na leto.
Slika 21: Portugalska- Prikaz povprečnega trajanja sončnega obsevanja v obdobju 19611990.

Vir: Medmrežje 57
Orografski klimatski faktor ima vpliv predvsem na zniževanje temperatur z
dvigom nadmorske višine, kot ovira pri prehodu vlažnih zračnih mas od obale proti
notranjosti (padavine), konvektivnemu dviganju zraka zaradi segrevanja (poleti; če je
zrak dovolj vlažen, povzroči oblačnost), oziroma spuščanja ohlajenega zraka proti dnom
dolin in kotlin (pozimi; temperaturni obrat-višji predeli v tem primeru prejmejo več
sončnega obsevanja, nižine pa so pokrite z radiacijsko meglo).
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Bolj ko gremo proti severu, bolj se tudi veča naklonski kot modulov, ki omogoča
optimalno izkoriščanje prejete energije sončnega obsevanja. Na primer v Faru, ki je
najjužneje izbrana lokacija je ta kot 33º, v Lizboni 34º, v Portu in še severneje v Braganci
pa 35º. Nižje ko so temperature, manjše bodo izgube sistema zaradi pregrevanja solarnih
celic.

10. OVREDNOTENJE POTENCIALNEGA OBSEVANJA
ZA IZBRANE KRAJE V SLOVENIJI
Vsi podatki (tabele in grafi) so pridobljeni na internetni strani: Medmrežje 87
Za vse lokacije so izbrani sledeči parametri :
•
•
•

•
•
•

•

PV tehnologija: kristalno silicijeve sončne celice
Privzeta vršna moč PV sistemov: 1 kWp
Ocena izgub v sistemu: 14 %(Razlika med izhodno močjo sistema v električno
omrežje in močjo, ki bi bila proizvedena, če ne bi bilo med pretvorbo in prenosom
nobenih izgub. Izgube se pojavljajo zaradi pregrevanja modulov, senčenja modulov,
izgub v kablih in pretvornikih)
Glede na posamezne lokacije je izbrana optimalna orientacija in optimalni naklonski
kot, tako da so izkoristki sončnega sevanja največji.
Vsi izračuni se nanašajo na povprečno sončno obsevanja na dani lokaciji in
ocenjujejo potencialno izhodno moč energije proizvedene v kristalnih silicijevih
sončnih celicah.
Podane tabele in grafi prikazujejo oceno ozirom predvideno količino električne
energije, ki jo lahko pričakujemo od PV sistema ob izbranih parametrih (geografska
lokacija, optimalni naklonski kot modulov, optimalna orientacija modulov). Pokažejo
tudi pričakovano povprečje dnevne, mesečne in letne energetske proizvodnje.
Zaradi spremenljivih vremenskih razmer se lahko moč izhodne energije občutno
spreminja (tudi do 100%).
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MURSKA SOBOTA:
Lokacija: : 46°39'7" SGŠ, 16°8'51" VGD; 194 m n.v.
Optimalen kot naklona: 35.0°
Optimalen kot orientacije: -1.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 7.2% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2.9%
Skupna izguba celotnega sistema: 24,1% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.0 %
Tabeli 21 in 22: Murska Sobota - Podatki o potencialni produkciji električne energije
(levo) in količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

44
59
86
104
117
115
128
120
101
76
44
32
85
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.4
2.1
2.8
3.5
3.8
3.8
4.1
3.9
3.4
2.4
1.5
1.0
2.8
1025

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

1704
2569
3470
4459
4980
5158
5555
5197
4367
3092
1809
1225
3637

69

Graf 21: Murska Sobota - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 22: Murska Sobota - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne
energije po mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Murska Sobota je najbolj vzhodno izbrana lokacija, ki naj bo predstavnik za SV
Slovenijo ali za Štajersko regijo. Zaznamuje ga celinsko podnebje z vročimi poletji in
mrzlimi zimami. Sončnega obsevanja (3,64 KWh/m²/dan) je manj kot v Ljubljani in
občutno manj kot v Piranu. Izkoristki fotovoltaičnega sistema so torej temu primerno
manjši in sicer 85 kWh povprečno na mesec in 2,8 kWh povprečno na dan. Skupna letna
produkcija obsega 1025 kWh. Optimalna orientacija modulov je -1º vzhodno od popolne
južne usmeritve, optimalen naklonski kot pa je 35º. Zaradi pretežno ravninske lege ni
izgub zaradi osenčenosti. Ko postavljamo module v urbanem okolju moramo biti pozorni,
da jih postavimo na takšno mesto, kjer bližnje ovire (stavbe in podobno) ne bodo metale
sence nanje. V Murski Soboti so podobno kot v Ljubljani, izkoristki pomladanskih
mesecev višji, kot izkoristki jesenskih, kar priča, da je v jesenskem času več oblačnosti,
kot spomladi. Opazimo pa lahko, da so razlike v energetski produktivnost zimskih
mesecev v Murski Soboti in Ljubljani večje, kot pa razlike med poletnimi meseci. Večjo
produktivnost v zimskih mesecih ima Ljubljana. Ocena izgub zaradi temperature je 7,2%,
skupna vsota izgub, vključno z izgubami zaradi kotne refleksije in izgub znotraj sistema,
pa je 24,1%.
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SLOVENJ GRADEC:
Lokacija: : 46°30'12" SGŠ, 15°3'56" VGD; 592 m n.v.
Optimalen kot naklona: 35.0°
Optimalen kot orientacije: -1.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 6,5% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2.9%
Skupna izguba celotnega sistema: 23,4% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.1%
Tabeli 23 in 24: Slovenj Gradec - Podatki o potencialni produkciji električne energije
(levo) in količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

49
62
87
103
114
113
124
119
98
76
49
36
86
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.6
2.2
2.8
3.4
3.7
3.8
4.0
3.8
3.3
2.4
1.6
1.2
2.8
1030

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

1891
2686
3511
4395
4828
5008
5316
5083
4214
3090
2027
1396
3625
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Graf 23: Slovenj Gradec - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 24: Slovenj Gradec - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne
energije po mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Slovenj Gradec je mesto s tipično kotlinsko lego, ki vpliva tako na osončenost,
kot na temperature kraja. Za to lokacijo je program že zaznal izgube zaradi osenčenosti
(naravnogeografskih ovir), ki so 0,1%, kar sicer ni veliko, a je vredno upoštevati v
kalkulacijah za namestitev fotovoltaičnega sistema. Optimalen naklonski kot modulov naj
bi bil 35º, optimalna orientacija pa -1º od juga proti vzhodu.
Sončno obsevanje na optimalno postavljeno ploskev je 3,625 kWh/m²/dan,
približno toliko kot v Murski Soboti, kar se kaže tudi v podobni količini proizvedene
energije. Mesečna produkcija energije je ocenjena na 86 kWh na mesec in 2,8 kWh na
dan, povprečje za celo leto pa je 1030 kWh. Najvišje vrednosti ima mesec julij, zelo blizu
pa mu sledi avgust, mesec maj pa ima malenkost višje vrednosti od junija. Najnižje
vrednosti potencialne PV proizvodnje ima mesec december, s povprečno vrednostjo 36
kWh, ki je skoraj trikrat manjša od povprečne proizvodnje julija (126 kWh).
Slovenj Gradec v primerjavi z Ljubljano dosega približno enake vrednosti
produkcije spomladi, jeseni in pozimi, večje razlike pa se pojavijo v poletnih mesecih,
predvsem julija in avgusta, ko dosega Ljubljana za spoznanje višjo produkcijo, ker
prejme tudi več sončnega obsevanja. Temu pogojuje predvsem ožja kotlinska lega
Slovenj Gradca, ki povzroča izgube zaradi osenčenosti, v primerjavi s širšo ljubljansko
kotlino. Slovenj Gradec ima zaradi nižjih povprečnih letnih temperatur nižje izgube PV
sistemov zardi temperature in sicer so le te 6,5 odstotne, kar skupno z ostalimi izgubami
znaša 23,4%. Glede nižjih izgub so od izbranih lokacij na boljšem le Jesenice z le 23%
izgubami.
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NOVO MESTO:
Lokacija: : 45°47'35" SGŠ, 15°8'53" VGD; 176 m n.v.
Optimalen kot naklona: 35.0°
Optimalen kot orientacije: -1.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 7,5% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2.8%
Skupna izguba celotnega sistema: 24,3% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.0%
Tabeli 25 in 26: Novo mesto - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo)
in količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

49
62
88
104
115
118
131
124
102
78
51
37
88
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.6
2.2
2.8
3.5
3.7
3.9
4.2
4.0
3.4
2.5
1.7
1.2
2.9
1057

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

1911
2720
3589
4455
4913
5274
5679
5390
4413
3191
2090
1442
3761
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Graf 25: Novo mesto - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 26: Novo mesto - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije
po mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Ena od izbranih lokacije je Novo mesto, kot predstavnik JV Slovenije oziroma
Dolenjske, ki leži v zgornjem delu Krške kotline. Njegova lega je pretežno ravninska,
zato izgube zaradi horizontalne osenčenosti niso zaznane. Sončno obsevanje v
optimalnem naklonu 35º povprečno dosega 3,76 kWh/m²/dan, kar je več kot v Ljubljani,
Murski Soboti in Slovenj Gradcu, a še vedno opazno manj kot v Piranu. Iz tega sledi
ocena skupne povprečne letne produkcije energije, ki znaša 1057 kWh in se izmed vseh
izbranih lokacij najbolj približa Piranu (1149 kWh). Razlika med tema lokacijama
predstavlja dobrih 8% manjšo proizvodnjo energije v Novem mestu glede na Piran.
Mesečna produkcija se giblje okoli 88 kWh, dnevna pa 2,9 kWh, kar je približno enako
kot v Ljubljani, manj kot v Piranu in več kot v Slovenj Gradcu in Murski Soboti. Novo
mesto ima opaznejše večje izkoristke v primerjavi z Ljubljano v poletnih mesecih in
septembra, v ostalih mesecih pa sta lokaciji približno izenačeni. Podoben potek vrednosti
je tudi pri prejeti energiji sončnega obsevanja.
LJUBLJANA:
Lokacija: : 46°3'17" SGŠ, 14°29'41" VGD; 303 m n.v.
Optimalen kot naklona: 35.0°
Optimalen kot orientacije: -1.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 7,2% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2.8%
Skupna izguba celotnega sistema: 24,0% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.0%
Tabeli 27 in 28: Ljubljana - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

50
62
87
104
115
116
127
122
98
77
50
37
87
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.6
2.2
2.8
3.5
3.7
3.9
4.1
4.0
3.3
2.5
1.7
1.2
2.9
1043

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

1952
2701
3534
4444
4865
5139
5455
5303
4244
3152
2080
1434
3697
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Graf 27: Ljubljana - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 28: Ljubljana - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije
po mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Ljubljana s svojo osrednje slovensko lego, je izbran predstavnik področja osrednje
Slovenije, ki spada v prehodni podnebni pas. Sončno obsevanje v optimalnem
naklonskem kotu je tukaj manjše kot v Piranu in sicer povprečno znaša približno 3,7
kWh/m²/dan (3697 Wh/m²/dan). Ocena povprečne letne produkcije je tako temu
primerno nižja (87 kWh na mesec in 2,9 kWh na dan). Opazno je, da so razlike med
pomladnimi in poletnimi meseci nižje, kot ob obali, tako da poletni viški niso zelo
izraziti. Še vedno je julij mesec z najvišjo produkcijo, december pa mesec z najnižjo.
Zanimivo je, da imata maj in junij skoraj enak energetski izkoristek, medtem ko se v
Piranu, ta konstantno viša vse do julija. Od julija do avgusta je upad majhen, nato pa se
močno poveča. Najizrazitejša skoka energetskih izkoristkov se v pozitivni smeri (porast
produkcije) pojavita iz februarja na marec, v negativni (upad produkcije) pa iz avgusta na
september. Skupna letna produkcija znaša 1043 kWh.
Mogoče bi med Piranom in Ljubljano pričakovali večje razlike v potencialni
produkciji energije s pomočjo fotovoltaičnega sistema, vendar je tukaj potrebno vzeti v
obzir informacijo, da se ob visokih temperaturah sončne celice pregrevajo, kar slabi
delovanje sistema (v Piranu je več vročih dni kot v Ljubljani).
Za Ljubljano je optimalen naklonski kot 35º, optimalna orientacija pa je -1º od
Juga proti Vzhodu. Izgub zaradi osenčenosti (naravnogeografske ovire) ni. Izgube zaradi
temperature so 7,2 odstotne, kar je skoraj cel odstotek manj kot v Piranu. Skupne izgube
so 24 odstotne.
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PIRAN:
Lokacija: : 45°30'3" SGŠ, 13°34'22" VGD; 0 m n.v.
Optimalen kot naklona: 36.0°
Optimalen kot orientacije: 0.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 8,3% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,8%
Skupna izguba celotnega sistema: 25,1% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.0%
Tabeli 29 in 30: Piran - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

56
67
97
110
123
129
141
132
114
83
57
42
96
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.8
2.4
3.1
3.7
4.0
4.3
4.5
4.2
3.8
2.7
1.9
1.4
3.1
1149

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

2221
2941
3971
4745
5275
5830
6172
5779
4997
3437
2380
1658
4123
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Graf 29: Piran - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 30: Piran - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)
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Najbolj južna lokacija, ki sem jo izbrala je mesto Piran. To lokacijo sem izbrala,
kot predstavnika Slovenskega Primorja (za ostala Primorska mesta so bili podatki
nepopolni oz. so ustrezali intervalu 75 % verjetnosti). Ker Piran leži v pasu
submediteranskega podnebja, za katerega je značilna znatna količina sončnega obsevanja
in ker leži tudi ob morju (albedo) sem sklepala, da bo tukaj ocena potencialnega
izkoristka sončne energije pri pretvorbi v električno najvišji, kar se je izkazalo za
pravilno. Piran namreč prejme največ sončnega obsevanja in sicer dobre 4kW na m² na
dan (4123 Wh/m²/dan). Z orodjem PV Potential Estimation Utility (Ovrednotenje
potenciala sončnega obsevanja), ki se nahaja na straneh inštituta IES (Institute for
Environment and Sustainability) in ki sem ga uporabljala tekom naloge za pridobivanje
podatkov za posamezne izbrane lokacije, sem ugotovila, da sta tudi mesečna in dnevna
produkcija energije s pomočjo kristalnih silikonskih modulov tukaj najvišji. Ocena
povprečne letne produkcije električne energije je 96 kWh na mesec, povprečne dnevne pa
3.1 kWh medtem, ko je skupna letna produkcija 1149 kWh. Mesec z najvišjo produkcijo
je julij, mesec z najnižjo pa december. Največji upad energetskega izkoristka je zaslediti
med mesecema september in oktober. Največji porast pa iz februarja v marec.
Submediteranska Slovenija je najbolj osončen del Slovenije, ki prejme med 2000
in 2350 ur sončnega obsevanja na leto. Največ sončnih dni ima v poletnih mesecih,
največ deževnih in oblačnih dni (1/3) pa pozimi (frontalna oblačnost). Poleti prejme več
kot polovica dni več kot 10 ur sončnega obsevanja. Osončenost se proti notranjosti
zmanjšuje. V primerjavi z najbolj osončenim predelom Portugalske, regijo Algarve
(2700-3000 ur), prejme naša Primorska letno okoli 700 ur manj sončnega obsevanja.
Program je na podlagi lastne baze podatkov sam določil optimalni naklonski kot
in orientacijo glede na geografsko lego lokacije ter podatkov o sončnem obsevanju. Za
Piran je optimalni naklonski kot 36º, optimalna orientacija pa 0º proti jugu. Osenčenosti
zaradi večjih naravnogeografskih ovir ni. Izgube zaradi temperature so na tej lokaciji
najvišje v Sloveniji in znašajo 8,3%, kar je podobno temperaturnim izgubam PV sistemov
na severu Portugalske (npr. Porto: 8,4%). Skupna izguba celotnega PV sistema je 25,1%.
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JESENICE:
Lokacija: : 46°25'40" SGŠ, 14°2'2" VGD; 792 m n.v.
Optimalen kot naklona: 36.0°
Optimalen kot orientacije: 6.0°
Ocena izgub zaradi temperature: 6,3% (uporaba lokalnih temperaturnih podatkov)
Ocena izgub zaradi kotne refleksije: 2,7%
Skupna izguba celotnega sistema: 23% (14% izgube znotraj sistema: pretvornik, kabli)
Izgube zaradi osenčenosti (horizontalno): 0.6%
Tabeli 31 in 32: Jesenice - Podatki o potencialni produkciji električne energije (levo) in
količini sončnega obsevanja (desno).
Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
LETO
Skupna
proizvodnja

Mesečna
produkcija
(kWh/mesec)

53
64
91
105
116
113
123
118
98
78
50
38
87
letna

Dnevna
produkcija
(kWh/dan)

1.7
2.3
2.9
3.5
3.7
3.8
4.0
3.8
3.3
2.5
1.7
1.2
2.9
1046

Mesec

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Leto

Sončno
obsevanja v
optimalnem
naklonu
(Wh/m²/dan)

2021
2782
3657
4463
4898
4978
5265
5030
4197
3147
2024
1471
3666

83

Graf 31: Jesenice - Prikaz sončnega obsevanja pod optimalnim kotom tekom leta.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Graf 32: Jesenice - Prikaz povprečne potencialne PV proizvodnje električne energije po
mesecih in letno povprečje.

Vir: (Šúri et al., 2005)

84

Kot zadnjo lokacijo naj opišem še Jesenice, ki sem jih izbrala zaradi njihove lege
ob vznožju Karavank in Julijskih Alp, na SZ Slovenije. Program, ki sem ga uporabljala je
izračunal, da so na Jesenicah izgube energije zaradi osenčenosti 0,6%, kar ni
zanemarljivo. Kljub temu pa prejme ta lokacija večjo količino sončnega obsevanja kot
Slovenj Gradec in Murska Sobota in sicer 3,66 kWh/m²/dan ob idealnem naklonu ploskve
za 36º. Optimalna orientacija modulov je 6º od juga proti zahodu. Povprečna dnevna
produkcija energije se je tudi tukaj ustalila tam nekje blizu 2,9 kWh, mesečna pa na 87
kWh. Torej je zopet opaziti, da so ti izkoristki v različnih krajih po Sloveniji zelo
podobni (razlikujejo se le za nekaj ali pa nekaj deset Wh). Najnižja produkcija je kot pri
vseh ostalih krajih v mesecu decembru, najvišja pa poleti v mesecu juliju. Primerjava
med jesenskimi in pomladanskimi meseci pokaže, da so energetsko bolj produktivni
meseci pomladanski, še posebej izrazita aktivnost je meseca maja, ki celo prevladuje nad
junijsko (tudi v Slovenj Gradcu). V primerjavi z Ljubljano in Novim mestom imajo
Jesenice večjo produktivnost v zimskih in pomladnih, nižjo pa v poletnih in jesenskih
mesecih, kar je verjetno posledica večje oblačnosti in padavin zaradi konvekcijskega
dviganja zraka ob pobočjih, ki se pnejo nad dolino.

11.
ANALIZA IN PRIMERJAVA PODATKOV PO
IZBRANIH KRAJIH V SLOVENIJI
Iz tega pregleda lahko izluščimo, da je najbolj perspektivna lokacija za uporabo
fotovoltaičnih modulov (sončnih celic), lokacija ob morju, torej Piran (4,1 kWh/m²/dansončno obsevanje), ki v vseh pogledih prednjači pred ostalimi izbranimi kraji. Ta
ugotovitev ni presenetljiva, saj je Slovensko Primorje označeno, kot del Slovenije, ki
prejme največ energije sončnega obsevanja (2000-2300 ur; 1215 kWh/m²). Poleg tega, k
dvigu produkcije fotovoltaičnih sistemov prispeva tudi albedo morja, kar lahko dobro
izkoristimo, če module namestimo v bližino morja ter jih ustrezno nagnemo in
orientiramo. Vse ostale lokacije izbrane na različnih koncih Slovenije pa kažejo dokaj
podobne rezultate in s tem potrjujejo dejstvo, da je Slovenija res majhna dežela, kjer na
tako majhnih razdaljah ni zaslediti opaznih razlik. Če pa smo kljub temu bolj natančni, bi
drugo mesto v ranžirni lestvici zasedlo Novo mesto s sončnim obsevanjem približno 3,76
kWh/m²/dan, sledila bi mu Ljubljana (3,7 kWh/m²/dan), nato Jesenice (3,66
kWh/m²/dan), sledi Murska Sobota (3,64 kWh/m²/dan), na zadnjem mestu pa je Slovenj
Gradec (3,625 kWh/m²/dan).

85

Slika 22: Letna vsota povprečnega globalnega obsevanja (kWh/m²) v Sloveniji na
površine nagnjene pod optimalnim naklonskim kotom.

Vir: (Šúri et al., 2005)
Iz zgornje slike razberemo, da letno povprečje globalnega sončnega obsevanja na
površino optimalno nagnjenih modulov v splošnem upada od JZ proti SV države, s
posameznimi izjemami v gorskem svetu (nekatera južna pobočja imajo zelo visoke
vrednosti, vmesne doline in kotline pa izredno nizke vrednosti globalnega obsevanja).
Graf 33: Prikaz povprečja dnevnih vsot globalnega obsevanja pod optimalnim kotom za
izbrane lokacije v Sloveniji.
Povprečje dnevnih vsot globalnega obsevanja
pod optimalnim kotom
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Vir: Medmrežje 87
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S količino sončnega obsevanja so neposredno povezani tudi izračuni potencialne
produkcije fotovoltaičnih sistemov, saj je to eden od ključnih parametrov preračunavanja.
Upošteva se še geografska lega (hod sonca tekom leta), trajanje osončenosti (število ur,
potencialna horizontala osenčenost) in povprečne mesečne temperature, ki pa se po
Sloveniji malenkostno razlikujejo in vplivajo predvsem na izgube PV sistemov zaradi
pregrevanja površine sončnih celic, kar zmanjšuje njihovo aktivnost.
Graf 34: Potencialna skupna letna produkcija električne energije s pomočjo
fotovoltaičnega sistema po izbranih lokacijah v Sloveniji.
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Vir: Medmrežje 87
Kot vidimo se v tem grafu, glede na prejšnjega (graf prejete količine sončnega
obsevanja), zgodita dve spremembi in sicer se zamenja zaporedje med Ljubljano in
Jesenicami ter Slovenj Gradcem in Mursko Soboto. Kljub temu, da prejme Ljubljana
tekom leta več sončnega obsevanja kot Jesenice in Murska Sobota več kot Slovenj
Gradec, je povprečna letna PV proizvodnja v slednjih večja. To lahko pojasnimo z na
splošno zelo majhnimi razlikami tako v obsevanju, kot pri PV proizvodnji, ki se med temi
lokacijami pojavljajo in zato že malenkostni odkloni, kot so na primer večje izgube v PV
sistemu zaradi višje temperature doprinesejo, k spremembi zaporedja teh vrednosti. PV
moduli namreč bolje funkcionirajo ob nižjih temperaturah (tudi če so pod 0ºC).
Jesenice imajo v primerjavi z Ljubljano višjo energetsko produktivnost v zimskih
mesecih in nižjo poleti. Merilna postaja v Jesenicah je na 792 m, kar pomeni, da je v
zimskih mesecih večja verjetnost, da le ta leži nad mejo radiacijske megle, ki je pogost
kotlinski in dolinski pojav v zimskih mesecih, ko se hladen zrak z višje ležečih pobočij
steka proti dnu doline in tam ustvari jezero hladnega zraka z meglo, ki preprečuje
neposredno sončno sevanje. Poleti je za hribovite predele (Jesenice ležijo v dolini Save
pod vznožjem Karavankami in Julijskih Alp) značilna konvektivna oblačnost, ko se topel
zrak s pregretega površja dviga navzgor ter s tem ohlaja, tako da se na določeni višini
oblikuje konvektivna oblačnost (temperatura dvigajočega zraka pade od temperaturo
rosišča).
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12. PRIMERJAVA SIMULACIJSKIH MODELOV OBEH
DRŽAV
V primerjavi s Slovenijo ima Portugalska na vseh izbranih lokacijah večje dobitke
in potencialne izkoristke sončne energije. Celo najbolj osončena lokacija v Sloveniji,
obmorski Piran prejme v povprečju 600 Wh/m²/dan manj od Bragance, ki je lokacija z
najmanjšo prejeto količino sončne energije na Portugalskem. Pri potencialni PV
produkciji pomeni to slabih 200 kWh/kWp razlike v enem letu, kar pomeni 13 odstotkov
nižjo PV produkcijo v Piranu, glede na Braganco. Edina prednost, ki jo imajo lokacije v
Sloveniji je ta, da so pri nas manjše izgube PV sistemov zaradi temperature, kot na
Portugalskem, ker so tudi temperature zraka nižje.
Graf 35: Primerjava globalnega obsevanja med izbranimi kraji (Slovenija; Portugalska).
Primerjava globalnega obsevnja po izbranih krajih
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Vir: Medmrežje 87
Maksimalna razlika med najbolj in najmanj osončeno lokacijo med izbranimi
kraji v obeh državah je 1,5:1 med Bejo (Sončno obsevanje: 5533 Wh/m²/dan; Potencialna
PV proizvodnja: 1520 kWh/kWp) in Slovenj Gradcem (Sončno obsevanje: 3625
Wh/m²/dan; Potencialna PV proizvodnja: 1025 kWh/kWp). To pomeni, da prejme Beja
za približno eno tretjino (34%) več energije sončnega obsevanja kot Slovenj Gradec in
ima temu primerno tudi za približno toliko odstotkov (33%) večjo PV produkcijo.
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Graf 36: Primerjava povprečna skupna letna produkcija električne energije po
posameznih izbranih krajih med Portugalsko in Slovenijo.
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Vir: Medmrežje 87
Razlike se seveda pojavljajo tudi v trajanju sončnega obsevanja, saj ima Slovenija
bolj severno geografsko lego od Portugalske, kar pomeni manj ur sončnega obsevanja
(sonce je nižje na horizontu, tako da prej zaide, hkrati pa sončne žarke omejujejo še
reliefne ovire).
Poleg tega se obe državi razlikujeta tudi glede podnebnih značilnosti. Na
portugalskem prevladuje predvsem mediteransko podnebje z izrazitim vplivom poletnega
subtropskega anticiklona ter zimskih atlantskih depresij. Za Slovenijo pa so značilni
predvsem prehodi hladnih in toplih front, ki povzročajo frontalno oblačnost, radiacijska
megla po dolinah in kotlinah v hladni polovici leta ter konvektivna oblačnost v toplejši
polovici leta (pomlad, poletje), predvsem na pobočjih vzpetega sveta.
Maksimalne vrednosti sončnega obsevanja in potencialne PV proizvodnje se v
Sloveniji pojavljajo meseca julija, na Portugalskem pa meseca avgusta, medtem ko se
minimalne vrednosti v obeh državah pojavljajo decembra.
V splošnem so spomladanski energetski dobitki (energija sončnega obsevanja) in
izkoristki (potencialna PV proizvodnja) dosti višji od jesenskih, saj se že marca dvignejo
nad letno povprečje, oktobra pa so že pod tem povprečjem. Takšna distribucija
opazovanih parametrov je značilna za vse izbrane lokacije na Portugalskem. Podobno je
tudi pri lokacijah, ki so izbrane kot predstavniki za Slovenijo, le da so tam spomladanski
dobitki in izkoristki bolj izenačeni z jesenskimi, kar je razvidno iz bolj simetrične krivulje
(parabole) na grafih, ki prikazujejo podatke o sončnem obsevanju ter tudi na paličnih
grafih, ki prikazujejo distribucijo potencialne PV proizvodnje po mesecih tekom leta.
Na vseh lokacijah v Sloveniji so meseca marca vrednosti PV proizvodnje
približno takšne, kot je letno povprečje za posamezno izbrano lokacijo, nato se
enakomerno zvišujejo do junija, ko se porast ustavi in ostane približno enaka majskim
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vrednostim (junijske vrednosti so manjše od majskih v Murski Soboti ter Jesenicah).
Julija je na vseh teh lokacijah dosežen višek potencialne PV proizvodnje, v avgustu pa le
ta začne bolj ali manj enakomerno upadati vse do decembra, ko so te vrednosti
najmanjše.
Na Portugalskem se v aprilu pojavlja anomalija, ko omenjene vrednosti upadejo
in so večinoma nižje kot meseca marca, kar je posledica deževnega obdobja, ki ga
Portugalci opišejo z rekom: »Em Abril, aguas mil«, kar pomeni aprila, tisoč voda,
predstavlja pa približno dva tedna trajajoče deževno obdobje.
Najboljše izkoristke sončne energije ima v Sloveniji primorska regija, na JZ
države, na Portugalskem pa prav tako na jugu, regija Algarve, posebej njen V del.
Najmanjši izkoristki so v obeh državah na severu (Murska Sobota, Braganca).
Povprečno maksimalno dnevno obsevanje glede na izbrane lokacije za Slovenijo
znaša približno 5,6 kWh/m², na Portugalskem pa 7 kWh/m² (16% razlika). Na
portugalskem je lokacija z najvišjo maksimalno vrednostjo Beja in sicer 7 kWh/m², z
najnižjo pa Braganca 6,5 kWh/m² (razlika med njima je torej 0,5 kWh/m², oziroma 7%),
kar predstavlja razmerje 1,1:1. V Sloveniji ima najvišjo vrednost Piran z 6,2 kWh/m²,
najnižjo pa Jesenice s 5,3 kWh/m² (razlika znaša 0,9 kWh/m², oziroma 15%), kar
predstavlja razmerje 1,2: 1. Vidimo, da so razlike razpona maksimalnih vrednosti poleti
večje v Sloveniji. To se dogaja predvsem zaradi večje reliefne energije površja v
Sloveniji, ko konvekcija zraka povzroči oblačnost predvsem v višjih predelih površja,
zaradi labilnega ozračja pa so pogoste tudi nevihte. Na Portugalskem je v poletnih
mesecih prevladujoč vpliv subtropskega anticiklona, ki se razširi čez celo državo in
prinaša suho, vroče in jasno vreme v vseh predelih.
Obratno je pri razponu minimalnih vrednosti dnevne prejet energije sončnega
obsevanja, kjer so razlike večje na Portugalskem. Faro prejme 3,5 kWh/m² sončnega
obsevanja na dan, Braganca pa le 2,2 kWh/m² (razlika je kar 1,3 kWh/m², oziroma 37%),
kar predstavlja razmerje 1,6: 1. V Sloveniji je ta razlika 30%. V Piranu je prejete energije
1,7 kWh/m², v Murski Soboti pa 1,2 kWh/m², kar predstavlja razmerje 1,4: 1. V obeh
državah so torej razlike v obsevanju med posameznimi lokacijami večje, kot pa v
poletnih mesecih.
V zimskih mesecih je za Portugalsko značilen vpliv depresij iz Atlantika, ki
prinašajo padavine. Te depresije se s severa širijo proti jugu, a njihov vpliv proti jugu
slabi. V Sloveniji se pozimi večje razlike pojavljajo med Primorsko, kjer ima znaten
vpliv na podnebje morje in notranjostjo države, še posebej kotlinami in dolinami, kjer se
pojavlja temperaturni obrat in z njim povezana radiacijska megla. Pozimi največ sončne
energije prejmejo višje ležeči predeli oz. goski svet (npr. Kredarica).
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Graf 37: Prikaz povprečnega dnevnega trajanja sončnega obsevanja za nekatere kraje v
Sloveniji.

Vir: Medmrežje 47
Razpon med maksimalno in minimalno vrednostjo prejetega sončnega obsevanja
je dokaj velik za obe državi. V Sloveniji je razmerje 1: 5,2 (Murska Sobota -zima: Piranpoletje) ob upoštevanju podatkov za izbrane lokacije. Brez vpliva reliefa naj bi bilo
razmerje 1:1,2. Na Portugalskem je to razmerje manjše in sicer le 1: 3,2 (Braganca-zima:
Faro-poletje), kar pomeni, da ima Slovenija resnično bolj pester relief in bolj
spremenljive vremenske pogoje, kot pa Portugalska.
Na splošno povprečna količina sončnega obsevanja na Portugalskem upada od
juga proti severu (variira tudi glede na nadmorsko višino) in od vzhoda proti zahodu.
Najnižje vrednosti sončnega obsevanja se pojavljajo v severozahodnem delu države (v
pogorju regije Alto Minho) in dosegajo med 1600 in 2200 ur medtem, ko se najvišje
vrednosti obsevanja pojavljajo na južni obali, v vzhodnem delu regije (nad 3000 ur).
V Sloveniji je trajanje sončnega obsevanja večinoma krajše in nikoli ne doseže
3000 ur, niti na Primorskem. Najnižje vrednosti trajanja sončnega obsevanja (1500-1800
ur/leto) imajo zlasti doline v gorskem svetu. Gorski svet v Z Slo ima manjšo osončenost
(več oblačnosti), kot gore v S in SV Sloveniji. Zaradi konvektivne oblačnosti so slabše
osončena predvsem poletja, zime pa so zelo sončne, na ravni submediteranske Slovenije
ali pa celo višje. Najbolj osončen del Slovenije je Primorska (2000 do 2350 ur), kjer je
več kot ena tretjina oblačnih dni pozimi, ko prevladuje predvsem frontalna oblačnost. Tej
sledi pokrajinska enota vzpetega sveta v kontinentalni Sloveniji, ki obsega nižja hribovja
in gričevja nad dolinami, kotlinami ter kraškimi depresijami. Ti predeli prejmejo med
1800-2000 ur sončnega obsevanja letno. So večinoma izven gorskega sveta, tako da ni
konvektivne oblačnosti ter izven kotlin in ravnin, tako da ni radiacijske megle. Kotline in
ravnin kontinentalne Slovenije letno prejmejo večinoma pod 1800 ur obsevanja, najmanj
sončnih dni je pozimi, ko se pogosto pojavi temperaturni obrat in z njim povezan pojav
radiacijske megle. Termalni pas, v nekoliko višjih legah prejme od 100 do 200 ur
obsevanja več.
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Energija prejetega globalnega sončnega obsevanja po podnebnih tipih v Sloveniji
je najvišja v submediteranski Sloveniji s 4375 MJ/m² (1215 kWh/m²), sledi ji
subpanonska Slovenija s 4135 MJ/m² (1149 kWh/m²), nato osrednja Slovenija s 4013
MJ/m² (1115 kWh/m²), za njo Z in J kontinentalna Slovenija s 3955 MJ/m² (1099
kWh/m²), na zadnjem mestu pa je kot že prej omenjeni gorski svet s 3713 MJ/m² (1031
kWh/m²). V splošnem na podlagi teh vrednosti energija globalnega sončnega obsevanja
upada od V proti Z, z izjemo submediteranske Slovenija na JZ. (Ogrin, 1998)
Na Portugalskem so te vrednosti povsod občutno višje, razdeljena pa je tako kot
Slovenija, s podnebnimi tipih, na 5 pokrajinskih enot: Severni del, Osrednji del, Lizbona
in dolina Teja, Alentejo in Algarve, ki je skrajni južni del. Energija globalnega obsevanja
se zmanjšuje od najbolj severne enote proti jugu. Torej severni del prejme 1540 kWh/m²,
osrednji predel (Beira) 1581 kWh/m², Lizbona in dolina Teja 1632 kWh/m², Alentejo
1738 kWh/m² in Algarve največ 1772 kWh/m². Vidimo da energija sončnega obsevanja
upada od juga proti severu.
Graf 38: Prikaz primerjave letnega povprečja globalnega obsevanja po posameznih
lokacijah v Sloveniji in na Portugalskem.
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Vir: Medmrežje 87
Za Slovenijo lahko rečemo da količina sončnega obsevanja v splošnem narašča od
JZ proti SV, glede na izbrane lokacije. Če pa med seboj primerjamo posamezne enote
različnih podnebnih tipov opazimo, da energija sončnega obsevanja v Slo v splošnem
narašča od Z proti V, z izjemo JZ Slovenije oz. Primorske, ki prejme največ sončne
energije (10% nad državnim povprečjem).
Potrebno je omeniti, da je najbolj reliefno razgiban predel Slovenije na
severozahodu države, kjer je direktno sončno obsevanje na določenih predelih omejeno
zaradi orografskih ovir. Velike razlike se pojavljajo torej že na kratke razdalje (posledica
razlik v ekspoziciji in osenčenosti).
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Tako za Slovenijo, kot za Portugalsko je značilna večja variabilnost znotraj tipov,
kot pa med njimi (ekspozicija, osenčenost).

12. SEDANJE STANJE NA PODROČJU FOTOVOLTAIKE
IN VIZIJA V PRIHODNOSTI
12.1. Sedanje stanje
Prednosti sončne energije so: varovanje okolja, gospodarska rast, ustvarjanje
delovnih mest, varna in distribuirana proizvodnja, raznolikost energetskih zalog, hiter
razvoj in velik potencial nove tehnologije, inovacije. Glavna prednost solarne energije pa
je, da je gorivo zastonj, njegov vir pa neizčrpen (še vsaj za nekaj milijonov let). Skupna
vsota sončne energije, ki letno doseže zemeljsko površje je 10.000 krat večja od
energijske porabe celotnega človeštva. Vendar pa vsa ta energija ostaja večinoma
nezajeta. Raziskave uporabe sončne energije potekajo že dobro stoletje. Njena uporaba ne
zahteva strupenih goriv, obenem pa zahteva relativno malo vzdrževanja, ne proizvaja
škodljivih emisij, z ustrezno finančno podporo, oziroma politiko, pa je povsem
konkurenčna ostalim virom energije. Te značilnosti dajejo sončni energiji (skupaj z
drugimi oblikami obnovljivih virov energije) pomen najbolj obetajočega energetskega
vira.
Trenutno obstaja trden mednarodni konsenz, da se mora naš svet, naša družba,
preusmeriti v čistejše energetsko gospodarstvo, temelječe na OVE, če želimo ohraniti ta
planet primeren za življenje naslednjih generacij. Hitro rastoča povečana potreba po
fosilnih gorivih je že v letu 2004 dvignila cene nafte nad 50 US$ (trenutno okoli 60 US$)
na sod in tako dokazala, da je ob takšni porabi nemogoče držati nizke cene goriv. Rastoče
cene nafte in hkraten dvig cen energije razkriva ranljivost in odvisnost od energetskega
uvoza, večine vodilnih svetovnih gospodarstev. Plinska kriza leta 2006 je vidno pokazala
ranljivost EU glede njenih energetskih zalog. Gospodarstva, ki se niso pripravila na
diverzifikacijo svojih energetskih zalog (bodisi domačih ali uvoženih), bodo še posebej
čutile učinek rastočih svetovnih cen energije. Solarna energija je ena od primarnih opcij
pri izbiri energetskih virov v bodoče (virov, ki bodo zamenjali fosilna goriva).
Istočasno v politiki EU obstaja strateška usmeritev, ki želi v prihodnje stabilizirati
toplogredne pline v razponu 450-500 ppm, kar pomeni da je potrebna dekarbonizacija
naših zalog energije.
PV je ena od ključnih tehnologija, ki se je zavedla tega preobrata. Solarni viri v EU
in po svetu so obilni in ne morejo biti pod monopolom zgolj ene države ali skupine držav.
Ne glede na to kako hitro bodo cene nafte in ostalih fosilnih goriv ter cene električne
energije rasle, so PV in ostali OVE edini viri, ki lahko ponudijo zniževanje cen energije v
prihodnosti, namesto njene konstantne rasti.
Tekmovalnost med večjimi proizvodnimi podjetji je postalo zelo intenzivno, z vedno
novimi igralci, ki vstopajo na PV trg, le ta pa se vedno bolj odpira.
Vir: Medmrežje 29, Medmrežje 17
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PV Proizvodnja:
V letu 2005 je svetovni PV trg porasel za 45% na 1759 MWp proizvedenih
sončnih modulov, glede na prejšnje leto, ko je le-ta dosegel proizvodnjo celic s kapaciteto
1195 MWp, in s tem postal 9 milijard evrov vreden posel. Leta 2004 je bila rast večja kot
leta 2005 in sicer je znašala 57,4%. Za to razliko je krivo dejstvo, da proizvajalci silicija
niso bili sposobni zadovoljiti vse večjega povpraševanja po tem materialu na trgu. V
nasprotnem primeru bi bila PV industrija sposobna proizvesti dosti več modulov in tako
uspela bolje pokrivati težnje rastočega trga povpraševanja. Dobra stran tega pa je, da se
industrija zaradi pomanjkanja materiala vse bolj preusmerja k izboljšanim tehnologijam,
ki porabljajo manj redkih materialov, bodisi jih nadomeščajo z drugimi in/ali pa
izdelujejo tanko plastne celice. EPIA (European Photovoltaic Industry Association) zato
ocenjuje, da je bolj realna ocena svetovne proizvodnje sončnih celic okoli 1400 MWp (v
letu 2005).
Vir: Medmrežje 29
Kljub temu, da je v letu 2005 proizvodnja PV sistemov v EU porasla za 50% in
dosegla 470 MW, je rast povpraševanja po PV sistemih v Nemčiji, Evropo še vedno
obdržala kot neto uvoznico solarnih modulov. Evropski tržni delež na področju PV se je
med letom 1999 in 2005 povečal iz 20% na 26%. V svetovnem merilu je vodeči
proizvajalec še vedno Japonska s približno 50% deležem.
Vir: Medmrežje 30
Letne stopnje rasti PV industrijske proizvodnje v zadnjih petih letih so bile v
povprečju višje od 40%, kar pomeni, da je PV ena najhitreje rastočih sodobnih industrij.
Vir: Medmrežje 17
Instalacija PV sistemov:
Kapacitete PV sistemov so se v zadnjem desetletju povečale za več kot desetkrat,
vendar je potrebno omeniti, da so ti sistemi takrat bili šele v povojni fazi svoje
aplikativne naravnanosti, vsaj kar se tiče uporabe na zemeljskem površju (dosti prej so se
uporabljali v vesoljski tehnologiji). Leta 2003 je znašala njihova zmogljivost 1.8 GW. V
tem letu je porast PV kapacitet beležila 35% vzpon, medtem ko je bila v preteklih letih
nekje okoli 29%. Delež instalacij PV sistemov je po svetu zelo različen. Japonska, ZDA
ter Nemčija zavzemajo kar 85% vseh PV kapacitet OECD (Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj). Omenjene države imajo največje proizvodne obrate za sončne
tehnologije ter obsežne programe državnih podpor tej veji industrije. V zadnjih letih je
bila rast PV kapacitet na Japonskem in v Nemčiji posebej dramatična, saj je njihova letna
rast več kot 40%. V ZDA pa so leta 2003 prvič po letu 1994, beležili upad produkcije.
Predvidoma se naj bi to zgodilo zaradi izgube dela trga, saj je več kot polovica PV
produktov namenjena izvozu. 78% PV kapacitet v državah OECD je povezanih na javno
električno omrežje.
Vir: Medmrežje 31, Medmrežje 32
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Po poročilu Eurobserverja, je bilo leta 2005 postavljenih za najmanj 645,3 MWp
PV sistemov, kar predstavlja 18,2 % rast glede na prejšnje leto. Skupna kapaciteta v EU
postavljenih sistemov do leta 2006, predstavlja 1793,5 MWp, kar ustreza električni
porabi 600.000-ih gospodinjstev (ob predpostavki, da vsako gospodinjstvo povprečno
letno porabi 3000 kWh, ob tem se ne upošteva ogrevanje na elektriko). Med 2001 in 2005
se je skupna kapaciteta instaliranih sistemov v EU povečala za 6-krat in je v letu 2005
dosegala 1,8 GW. Več kot 83% vseh teh PV sistemov je postavljenih v Nemčiji. Z
Evropske perspektive, Nemčija pomeni 93% (603 MW) delež vseh PV instalacij v letu
2005. Z velikim razkorakom ji sledi Španija s 20,2 MW.
Vir: Medmrežje 29
Tabela 33: Instalirana moč PV sistemov v izbranih državah EU leta 2004 in 2005.
Instalirana moč PV sistemov v letu 2004 in 2005 (MWp)
Leto
2004
2005
Države
na omrežje brez omrežja skupaj na omrežje brez omrežja skupaj
Portuglaska
0,103
0,528
0,631
0,1
0,5
0,6
Slovenija
0,005
0,028
0,033
0,112
0,004
0,116
Španija
9,241
1,348 10,589
18,7
1,5
20,2
Nemčija
500
3
503
600
3
603
EU
536,431
9,443 545,873
636,857
8,43 645,287

Vir: Medmrežje 30
Tabela 34: Kumulativa instaliranih PV kapacitet v izbranih državah EU leta 2004 in
2005.
Kumulativa instaliranih PV kapaciteta leta 2004 in 2005 (MWp)
2004
2005
na
brez
na
brez
Države
omrežje
omrežja
skupaj
omrežje
omrežja
skupaj
Portuglaska
0,5
2,2
2,7
0,6
2,7
3,3
Slovenija
0,006
0,094
0,1
0,118
0,098
0,216
Španija
23,8
13,7
37,5
42,5
15,2
57
Nemčija
908
26
934
1508
29
1537
EU
1005,728
92,504 1148,231 1692,258
100,934 1793,518

Vir: Medmrežje 30
Vršna moč na prebivalca se je iz 2,5 Wp na prebivalca leta 2004, dvignila na 3,9
Wp na prebivalca leta 2005. Najvišjo stopnjo PV kapacitete na prebivalca dosega
Luksemburg z 52,4 Wp na prebivalca. Razlogi za to so v 3-letnem državnem iniciativnem
programu spodbujanja PV od 2002 do 2004; po tem obdobju je stopnja rasti občutno
upadla. Če bi ima EU skupno takšno kapaciteto na prebivalca, bi to pomenilo 26,4 GWp
instaliranih PV ali okoli 26,4 TWh proizvedene energije, kar je 0,93% celotne skupne
porabe električne energije v EU (v letu 2002).
Vir: Medmrežje 29, Medmrežje 30
Slovenija je povečalo skupno PV kapaciteto v letu 2005 s postavitvijo sedmih
novih inštalacij, ki predstavljajo 112 kWp donosa v energetsko omrežje. V Sloveniji
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trenutno moč vseh elektrarn znaša približno 350 kilovatov. Gradnja prve velike sončne
elektrarne z močjo enega vršnega megavata naj bi se začela leta 2007 v Velenju.
Vir: Medmrežje 83
Na Portugalskem naj bi leta 2007 začela delovati 5,5 MW tovarna za proizvodnjo
tankoplastnih modulov v Aveiru (podjetji Solar Plus in Energy Photovoltaic), do konca
leta 2008 pa naj bi začel obratovati prvi del 62 MW elektrarne v Mouri, z močjo 42 MW ,
drugi del z 20 MW izhodne moči pa konec 2010.
Vir: Medmrežje 30, Medmrežje 33, Medmrežje 34
PV trg:
Ekonomski analitiki predvidevajo, da se bo tržni delež povečal na 40 milijard
evrov do leta 2010 ter hkrati pričakujejo rast profita in znižanje cen proizvodov. V letih
2005 in 2006 je rast trga ocenjena na okoli 15% (pomanjkanje silicija). V začetku 2007
bodo dostopne nove zaloge silicija, trg si bo opomogel in zopet pridobil visoko stopnjo
rasti (predvideno okoli 30%). Pričakuje se visoka dolgoročna stopnja rasti, četudi bi
politične ali ekonomske okoliščine vodile do kratkoročnih vmesnih upočasnitev rasti. Da
bi obdržali to rast so potrebne investicije v razvoj in raziskave.
Vir: Medmrežje 29
PV industrija ogromno investira v proizvodne sposobnosti in tehnologijo, še
posebej v Nemčiji in na Japonskem. Istočasno politična podpora razvoju solarne energije,
oblikuje vrsto različnih dolgoročnih promocijskih programov v več državah, še posebej v
EU in na Japonskem. Vse bolj se pojavlja navdušenje nad to energijo tudi na najbolj
obetajočem trgu prihodnosti, na Kitajskem. Ta očitna gospodarsko politična navezava, ki
omogoča razširitev PV industrije in povečanje PV kapacitet pomeni, da je trenutni val
solarno električnega sektorja le predhodnica pomembne transformacije in razširitve v
naslednjih desetletjih, s ciljem doseči skupni cilj trajnostnega razvoja, z zaznavno
penetracijo solarne elektrike na svetovni energetski trg. Sicer bo na tem področju
potrebnega še veliko dela, preden bo trud obrodil sadove. Pomemben korak pri tem je
pritegniti v ta sektor širši spektrov akterjev, posebej v investicijah, marketingu in trgovini
na drobno. Hkrati je potrebno čim bolje obvestiti širšo javnost o vseh socialnoekonomskih in okoljskih prednostih te tehnologije.
Vir: Medmrežje 17
Trenutno pomanjkanje zalog silicija (proizvajalci nisi uspeli slediti porasti
povpraševanja na trgu), ki ga je povzročila ekstremno hitra rast PV industrije v zadnjih
letih, odpira vrata novim priložnostim za pospešeno uvajanje naprednih proizvajalnih
tehnik, tankoplastnih sončnih celic, nano-tehnologij ter CSP tehnologij (concentrated
solar power-koncentrirana sončna moč).
Trenutno lahko spremljamo tri razvoje:
1. Reagiranje proizvajalcev silicija, ki povečujejo svojo proizvodnjo in so tako rekoč
prepoznali PV kot kvalificirano industrijo, ki jih bo oskrbovala s stalnim poslom.
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2. PV podjetja pospešujejo premik k proizvodnji efektivnejših sončnih celic ter
premik v smeri zmanjšanja uporabe materialov (tankoplastne sončne celice- manj silicija,
ali kadmija ali selenida, ipd.) ter investiranje v raziskave novih materialov in
proizvajalnih tehnologij.
3. Občutna razširitev proizvodnih kapacitet in obstoječih podjetij, ki se s tem
ukvarjajo, z namenom zadovoljevanja potreb vse večjega povpraševanja na trgu.
Vir: Medmrežje 17, Medmrežje 29, Medmrežje 35, Medmrežje 36

12.2. Perspektive
Cilji EU za 2010 so doseči 3,6 GWp električne proizvodnje s PV sistemi. Če se bo
stopnja rasti iz obdobja 2001-2005 nadaljevala, bo ta cilj dosežen že v letu 2007. S tako
rastjo bi leta 2010 kapacitete PV instalacij že presegale 10 GWp (prib. 22 Wp na
prebivalca), kar ustreza približno 0,36% celotne skupne porabe elektrike v EU v letu
2002.
Cilj teh perspektiv je približati se ceni kilovatne ure, ki jo proizvedejo fosilna goriva.
V obzir moramo vzeti dejstvo, da ta cena konstantno raste. Edini viri energije, ki lahko to
rast ustavijo in jo celo znižajo so OVE.
Evolucija trga PV po torej še naprej odvisna od političnih odločitev (iniciative,
subvencije, podpore OVE lobija…) v naslednjih letih. Da bi opravičili to podporo bodo
morali proizvajalci pokazati sposobnost zniževanja stroškov proizvodnje. Objektiva je da
se čim bolj približajo ceni kilovatne ure pridobljene iz fosilnih goriv.
Vir: Medmrežje 30
Scenarij za leto 2020 ter podaljšano projekcijo do 2040 temelji na naslednjih
postavkah:
• Razvoj PV trga v preteklih letih (globalno in v specifičnih regijah).
• Državnih in regionalnih podpornih programih.
• Državnih ciljih za PV instalacije in proizvodne kapacitete.
• PV potencial gleda na solarno radiacijo, dostopnost primernega strešnega prostora
ter potreb električne energije na področjih, ki niso povezana z javnim energetskim
omrežjem.
Na podlagi teh postavk so bile ugotovljena naslednja predvidevanja:
Stopnja rasti PV trga:
Povprečna predvidena rast glede na razvoj trga v prejšnjih letih naj bi do leta 2009
predvidoma bila 27%, nato pa bi se v obdobju od 2010 do 2020 povzpela na 34%. Med
leti 2020 in 2040 naj bi znašala 15%. Rast bo večja v sektorju na omrežje vezanih
sistemov.

97

Proizvodnja elektrike:
Po projekciji IEA (International Energy Agency), naj bi količina globalne porabe
električne energije leta 2020 znašale 25.578 TWh. Globalna električna proizvodnja PV
sistemov, pa naj bi dosegla 282 TWh, kar pomeni 1,1% globalne porabe energije (leta
2020) ter 10% porabe energije v EU (leta 2003). Skupna vsota instaliranih PV kapacitet
naj bi zanšala 205 GWp. Na omrežje povezanih uporabnikov naj bi bilo 93 milijonov od
tega 31 milijonov v Evropi (1/3 vseh uporabnikov), samostojnih pa 950 milijonov.
Po poročilu Solar Generation za leto 2006 je predvidena globalna proizvodnja
električne energije s PV sistemi 589 TWh, ki bi pokrivala 2,5% (po IEA) oz. 3,5% (po
Greenpeace International Projection) vseh potreb po električni energiji.
Do leta 2040 naj bi proizvodnja električne energije s PV sistemi znašala 7.442 TWh,
kar bi pokrivalo 21% globalne porabe električne energije. Po projekciji Greenpeaca in
EPIA-e Solar Generetion so ocene nekoliko nižje. Električna proizvodnja leta 2040 naj bi
po njihovi oceni bila okoli 4890 TWh, kar bi pokrivalo 16% (po IEA) oz. 24% (po
Greenpeace) globalnih potreb po električni energiji.
Vir: Medmrežje 37
Kapacitete PV sistemov:
Do leta 2020 je predviden vzpon kapacitet PV sistemov na 205 GWp. Od tega je
ocenjeno, da bo na omrežje vezano 135 milijonov sistemov, samostojnih pa 900
milijonov. Do leta 2025 se bodo skupna kapaciteta PV sistemov povzpela na 433 GWp,
od tega bo na omrežje vezanih 290 milijonov PV sistemov, samostojnih pa 1,6 milijarde.
Vir: Medmrežje 37
Zaposlitev:
Do 2020 naj bi nudil 2,25 milijona stalnih zaposlitev. Vrednost investicij pa bi bila
62 bilijonov na leto-odkup sistemov.
Vir: Medmrežje 29
Do leta 2025 naj bi se zaposlitveni potencial tega sektorja povzpel na 3,2 milijona
zaposlitvenih mest. Vrednost investicij pa naj bi porasla na 102 milijardi.
Vir: Medmrežje 37
Zmanjšanje CO2 emisij:
Skozi celotno obdobje predvidenega scenarija naj bi zmanjšali emisije za 0,6 kg na
pridobljeno kWh električne energije. Kumulativa emisijskih prihrankov naj bi do leta
2020 znašala 730 milijonov ton.
Vir: Medmrežje 29
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Letni CO2 prihranki za leto 2025 so ocenjeni na 353 milijona ton. Kumulativa
prihrankov do tega leta pa naj bi znašala dobrih 2.204 miljone ton.
Moderne PV instalacije imajo zelo dobro energijsko razmerje (vložena E :
proizvedena E). Emisije CO2, ki jih proizvaja PV industrija, montiranje in servisiranje
naprav v obdobju obratovanja PV sistema so povrnjene v treh do štirih letih obratovanja
sistema (za kristalno silicijevo tehnologij) po nekaterih novejših podatkih pa celo prej
kot v enem letu (analize PV laboratorija v Brookhavenu, ZDA). To obdobje naj bi se v
prihodnjih letih še dodatno zmanjšalo. Za tankoplastno tehnologijo je ta čas še krajši in
sicer okoli eno leto (ali celo manj). Koliko emisij CO2 bodo dejansko prihranili v
posamezni državi je odvisno od PV energetske proizvodnje v posamezni državi.
Vir: Medmrežje 29, Medmrežje 37
Potrebne politične akcije:
Potrebni so podporni programi (feed-in tarife, idr.), primerno prilagojeni na
lokalne okoliščine (vzorni primer sta Nemčija in Japonske). Odstraniti je potrebno
podporo fosilnim virom energije in jo podeliti OVE. Potrebni so implementirani zakonski
spodbudni mehanizmi, ki bodo zagotavljali varen in rastoč trg PV.
Vir: Medmrežje 29, Medmrežje 37
Poleg povišanja, ozirom zagotavljanja primerne odkupne cene za električno
energijo, pridobljeno iz sonca, bi bilo treba izpolniti tudi nekatera druga pričakovanja
investitorjev, kot so pričakovana povračilna doba naložbe in njena zanesljivost, ki
upravičujeta smotrnost naložbe. Zakonodajo bi morali spremeniti tako, da bi
investitorjem povzročala čim manj ovir pri priključitvi elektrarn na elektroenergetsko
omrežje in jim s pogodbo, sklenjeno za zadosti dolgo obdobje, zagotavljala dovolj visoko
fiksno odkupno ceno.
Vir: Medmrežje 83

12.3. PV status in vizija za Portugalsko in Slovenijo
12.3.1. PORTUGALSKA
Splošni okvir:
Portugalski energetski sistem zaznamuje:
•
Močna odvisnost od uvoženih fosilnih goriv (okoli 85 % porabe primarne
energije) in posledično visok energetski račun (strošek).
•
Najvišja BDP energijska intenziteta med državami EU, ki izraža slabo efektivnost
njihovega energetskega sistema.
V letu 2001 je vlada začela uvajati nov instrument energetske politike- program
E4 (Energy Efficincy and Endogenous Energies- Energetska učinkovitost in endogena
energija), ki ga sestavlja niz raznih vzvodov za promocijo konsistentnega in integriranega
pristopa do energijskih zalog in potreb. Ta program naj bi doprinesel h konkurenčnemu
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razvoju gospodarstva ter pripomogel h varovanju okolja z zmanjšanjem plinskih emisij,
še posebej emisij toplogrednega plina CO2. Uveljavil je cilje nanašajoče se na izrabo
OVE, ki so bili v skladu z Evropsko direktivo, (2001/77/CE) po kateri mora Portugalska
doseči 39 % bruto proizvodnjo električne energije z OVE do leta 2010.
Leta 2003 je vlada definirala nov energetski zakon (vladna resolucija No.
63/2003), ki temelji na treh strateških usmeritvah. Prav usmeritev je zagotoviti stalne
energetske zaloge (zmanjšati odvisnost od primarnih energetskih virov, zagotovitev
obveznih rezerv goriva, zagotovitev zadostne energetske produkcije, dobavljati energijo
iz raznovrstnih tujih virov), druga promovirati trajnostni razvoj (podpirati rabo OVE in
izboljšati energetsko efektivnost v skladu z obvezami Kyotskega protokola) ter tretja, ki
se nanaša na promocijo državne konkurenčnosti (dopolniti Iberski energetski trg,
promovirati konkurenčnost na plinskem trgu ter trgu električne energije). S tem zakonom
si je zadala še bolj ambiciozne cilje, kot v programu E4 iz leta 2001. Konkretno je ta
vizija predstavljena z dvema primeroma in sicer povečati proizvodnjo energije vetra iz
300 MW (2003) na 3750 MW ter povečati proizvodnjo fotovoltaične energije iz 2 MW
(2003) na 150 MW.
Tukaj so še dodatne iniciative, ki strmijo k spodbujanju izrabe OVE, kot tudi
izrabi termalne sončne energije ter k izboljšanju energetske učinkovitosti zgradb. Podane
so v raznih zakonskih odredbah, med drugimi tudi v odredbi o feed –in tarifah za OVE
ter nacionalnih programih (npr.: podpora za razširitev ogrevalnih sončnih kolektorjev,
energetska učinkovitost stavb-vse novogradnje morajo obvezno imeti sončne kolektorje
za ogrevanje vode).
Najpomembnejša vladna iniciativa je zakonodaja, ki podpira OVE elektriko (višje
feed-in tarife, odvisne od tehnologije). Pod to zakonodajo so odkupne cene za PV sisteme
0,31 E/kWh (sistemi večji od 5 kWh inštalirane moči) in 0,45 E/kWh (sistemi pod 5 kWh
inštalirane moči), zagotovljeni do za prvih 15 let delovanja sistema, z avtomatskimi
popravki, glede na stopnjo inflacije. Neodvisni proizvajalci energije so obvezani dostaviti
vso proizvedeno moč v javno energetsko omrežje, država pa da to energijo odkupi po
določenih feed-in cenah. Finančne iniciative so dostopne v okviru programa POE/PRIME
(Operational Programme for Economical Development 2000-2006)-III EC okvirni
program. Subvencije so podeljen na podlagi energetskih in okoljskih vrednosti projektov
in sicer do 40% skupnih stroškov, z maksimalno podporo do 150.000 EUR na aplikacijo.
Dostopne so tudi posredne tržne iniciative, ki znižujejo stopnjo DDV-ja iz 21% na 12%
za opremo OVE (do 730 EUR za solarno opremo).
Projekti:
Kljub tem olajšavam je bilo leta 2004 instaliranih le malo na javno energetsko
omrežje povezanih PV sistemov (demonstracijska platforma za OVE- Lebelec
laboratorij: 3,3 kWp; Moura- v 3 šolah- PV sistemi z močjo 15, 25 in 35 kWp). Skupna
moč PV sistemov (povezani z javnim omrežjem) načrtovanih v letu 2004 je 5,28 MWp,
število le-teh pa 471 (večinoma majhnih sistemov, ki bi profitirali na račun feed in tarif).
Prijavljenih pa je bilo 25 projektov z okoli 100 kWp ter en projekt centralizirane PV
električne elektrarne. Ostalo predstavljajo manjši projekti, predvsem nekaj sto razpršenih
manjših PV sistemov (5 kWp in manj), ki bodo povezani z javnim energetskim
omrežjem.
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Ob izpolnitvi teh zahtev do konca leta 2006, bi se kapaciteta inštaliranih PV
sistemov več kot podvojila. Občutno pa bi se spremenilo tudi razmerje med PV sistemi,
ki so priključeni na omrežje in tistih, ki niso, v prid z omrežjem povezanih sistemov.
Kljub temu, bi še vedno prevladovali samostojni PV sistemi. Skupno je bilo leta 2004
instaliranih 574 kW moči PV, kar pomeni 40% rast glede na prejšnje leto.
Nekateri izmed projektov:
•

PV elektrarna v Barcelinhos-u (4,8 kWp, vezana na omrežje, 30 x 160 Wp).

•

Samostojni sistem v Sarnadas-u (3,78 kWp).

•

BP Harmony projekt (350 kWp, integracija modulov na strehe bencinskih postaj,
vezani na omrežje).

•

Na omrežje vezan sistem v S. Bras-u (4,96 kWp).

•

PV fasada vezana na omrežje v kampusu INETI (12 kW, subvencija POE
programa).

•

Na omrežje vezan sistem moči 25 kWp na nemški šoli v Lizboni (projekt nemške
agencije za energijo- DENA).

Do konca leta 2006 naj bi začela delovati PSIA elektrarna z 2,15 MWp moči v
južnem Alenteju (okrožje Almodovar). Moduli na bi imeli dvoosni sledilni sistem.
Trenutno najbolj odmeven in aktualni projekt pa je PV elektrarna z močjo 64 MW
(trenutno na svetu še ni večje PV elektrarne) v okrožju Moure na jugu Portugalske.
Skupni predvideni proračun za izgradnjo naj bi bil okoli 300 milijonov evrov. Novembra
2006, je predsednik vlade Jose Sokrates postavil prvi kamen, ki obeležuje začetek
izgradnje elektrarne. Zgrajena bo v dveh fazah. Do konca leta 2008 naj bi začel
obratovati prvi del 62 MW elektrarne v Mouri, z močjo 42 MW , drugi del z 20 MW
izhodne moči pa konec 2010. V prvi fazi bo zavzemala 114 hektarjev površja in bo
razdeljena v dve coni, prva bo z fiksnimi solarnimi strukturami, ki bodo podpirale
188.420 PV modulov, ti pa bodo proizvajali 32 MW energije, v drugi coni pa bodo
moduli z solarnimi sledilci. Moč le-teh bo 10 MW, sestavljalo pa jih bo 700 sledilcev in
52.000 modulov. Za izgradnjo in obratovanje je zadolženo podjetje ACCIONA Solar.
Vir: Medmrežje 33
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Graf 39: Kumulativa instalirane moči PV sistemov na Portugalskem do konca leta 2004.

Vir: Medmrežje 85
PV industrija na Portugalskem:
Lobo Solar (spada pod podjetje Shell Solar), lociran v Evori, na leto količinsko
proizvede za 17 MWp moči PV modulov, bodisi mono in multi-kristalnih. Tovarna
zaposluje 90 ljudi. Poleg tovarne PV modulov obstajata še dve proizvodni podjetji (Tudor
in Autosil) za solarne in stacionarne baterije. Več podjetij se ukvarja s posredno prodajo
in instalacijo PV modulov in ostalih potrebnih komponent uvoženih iz drugih držav EU,
ZDA in Japonske.
Razvoj PV trga:
Leta 2003 je bila skupna kapaciteta PV sistemov okoli 2 MWp (87% samostojni,
13% vezanih na omrežje) Skupna instalirana kapaciteta do konca leta 2004 je bila okoli
2,3 MWp. Od tega so je 79% samostojnih sistemov in 21% PV sistemov vezanih na
javno energetsko omrežje.
Delovna mesta:
Na PV trgu je opazen je naraščajoč interes ne-specializiranih podjetij, ki ponujajo
storitve in produkte, kot dodatno branžo njihovega zaslužka. Podjetje Shell Solar ima
največ delovne sile vpletene v PV trg. Proizvodna tovarna v Evori (Shell Solar) zaposluje
okoli 90 ljudi. Skupno naj bi bilo na tem področju zaposlenih okoli 200 ljudi.
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Okoli 30 raziskovalcev stalno deluje na področju fotovoltaike po različnih
inštitutih v državi.
Na Portugalskem naj bi leta 2007 začela delovati 5,5 MW tvorna za proizvodnjo
tankoplastnih modulov v Aveiru (združenje podjetji Solar Plus in Energy Photovoltaic).
To bo več kot potrojilo proizvodne kapacitete na Portugalskem, hkrati pa tudi občutno
povečalo število delovnih mest na tem področju.
Vir : Medmrežje 34
Prodaje domače PV industrije je bila v letu 2005 ocenjena na 22,5 milijona evrov.
Pogled v prihodnost:
Pričakuje se občutna rast trga v naslednjih letih, ki bo večinoma vezana na
aplikacije vezane na javno energetsko omrežje, bodisi manjših sistemov do 5 kWh, ki so
še posebej stroškovno ugodni zaradi visokih feed-in tarif (0,45 EUR/kWh) ali srednjih in
velikih sistemov, vključujoč načrtovano multi- megawatno PV elektrarno.
Za večjo razširitev teh sistemov je potrebno opraviti sledeče:
- Poenostaviti postopke za pridobivanje dovoljenj in urediti predpise za na
omrežje vezane sisteme, še posebej v primeru ko je manjši sistem povezan na nizko
napetostno omrežje;
- Postaviti pravila za integracijsko gradnjo PV sistemov;
- Obogatiti državno certifikacijsko shemo za PV opremo in instalacije, ter strmeti
za bolj kakovostno zavarovanje (jamstvo).
- Prilagoditi in razširiti področje finančnih iniciativ za energetsko učinkovitost in
rabo endogene energije v okviru programa POE/PRIME-Programme (Operational
Programme for Economical Development).
Glede na program E4 iz leta 2001, ki je bil še dodatno podkrepljen z vladno
resolucijo 169/2005, naj bi se PV prispevek v energetski shemi države povečal iz 3,3
MW na 150 MW do leta 2010. Skupaj z ostalimi viri naj bi dosegli 39 %
elektroenergetsko oskrbo z OVE, s čimer bi izpolnili direktivo EU o promociji električne
energije proizvedene z OVE.
Poleg tega je leta 2004 vladna resolucija 119/2004 predstavila še vrsto dodatnih
meril, ozirajoč se na PNAC (National Programme for Climat Changes), vključno z
dodatno podkrepitvijo vloge OVE. Solarna PV, skupaj z ostalimi OVE ima lahko dodatne
prednosti kar se tiče zmanjševanja CO2 emisij in sicer jih naj bi zmanjšala za dodatnih
0,32 do 0,92 Mton. PNAC lahko deluje kot dodatni globalni okvir za podporo OVE.
Ne glede na podane državne okvirje je bilo število novih iniciativ zelo majhno,
razen omenjene 64MW PV elektrarne. Opazen pa je tudi rastoči interes samostojnih
proizvajalcev energije, glede na večje število vloženih prošenj za povezavo z javnim
omrežjem (posebej za manjše sisteme do 5kWh), ki so bile naslovljene na generalni
direktorat za energijo.
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Raziskave in razvoj:
Temeljne raziskave so usmerjene v amorfne in tanko plastne kristalne silicijeve
tehnologije, ki jih izvajajo na slednjih univerzah:
- CENIMAT: Oddelek Znanosti Materialov, Fakulteta Za Znanost in Tehnologijo
(Nova Univerza v Lizboni)
- LAFS: Laboratorij za fotovoltaične aplikacije in polprevodnike (Univerza v
Lizboni)
- Oddelek za keramični in steklarski inženiring/UIMC (Univerza v Aveiru)
Aplicirano znanost se izvaja na univerzah in državnih raziskovalnih laboratorijih
(INETI- državni institut za inženiring in industrijsko tehnologijo), kot tudi v raznih
agencijah, ki se ukvarjajo z energetiko (ADENE) ter privatnih raziskovalnih inštitutih
(INEC Porto- institut sistemskega in računalniškega in inženiringa). APISOLAR je
podjetje, ki se ukvarja z proizvodnjo in inštalacijami PV sistemov.
Vir: Medmrežje 79, Medmrežje 80, Medmrežje 81

12.3.2. SLOVENIJA
Splošni okvir:
Za Slovenijo je značilna sorazmerno velika energetske intenzivnost, tako pri
oskrbi kot rabi energije, ki je tudi do trikrat večja od nekaterih razvitih EU držav (npr.
Danska). Delež OVE v celotni proizvodni energije znaša okoli 10 %, pri proizvodnji
električne energije pa celo med 25-30%. Povečevanje vloge OVE je prioritetna naloga
tako državne, kot tudi mednarodne energetske in okoljske politike. Slovenija ima na
področju izkoriščanja OVE virov zelo ugodne naravne pogoje, s tem mislim tudi
izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo elektrike (povprečno letno globalno
obsevanje na m² površine znaša okoli 1350 kWh).
Trenutno se soočamo z dvema ključnima izzivoma kar se tiče energetske in
okoljske politike in sicer sta to ustvariti primeren plan, ki bo ohranil energetsko odvisnost
države na sedanji ravni ter zmanjšati emisije toplogrednih plinov (mednarodno pravna
zaveza ob sprejemu Kjotskega protokola). Tukaj je potrebno poudariti, da približno 80%
teh emisij prispeva ravno energetika.
Pri nas je bilo v zadnjih letih zgrajenih kar nekaj sončnih elektrarn. Večinoma so
manjših zmogljivosti, lani in letos pa je bilo zgrajenih že tudi nekaj večjih, vezanih na
javno električno omrežje. Razlog za gradnjo predvsem manjših sončnih elektrarn so bile
neizdelane uredbe in administrativne omejitve. V letu 2006 so bile te ovire odpravljene
in zagotovljene boljše možnosti tudi za gradnjo večjih sončnih elektrarn. Prvi večji
projekt je v pripravi je izgradnja PV elektrarne z zmogljivostjo 1 MW v Velenju. Ta
elektrarna bo trenutno daleč največja v državi.
Strokovnjaki pravijo, da je razmeroma dobra in enakomerna osončenost naše
države velik energetski potencial tudi za lastnike vseh manjših objektov (tudi
enodružinskih stanovanjskih hiš), ki bi lahko na strehe postavili manjše sončne
elektrarne. Nekatera podjetja so se za to že odločila, za gospodinjstva pa so za zdaj taki
projekti še precej dragi in nerentabilni. V prihodnjih letih pa naj bi cena sončnih
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modulov upadla in bi tako postali finančno bolj dostopni, povračilna doba naložbe pa bo
vse krajša.
S pridobivanjem električne energije iz sonca se bodo po drugi strani zmanjšali
tudi izpusti toplogrednih plinov. Evropska unija si je na tem področju zastavila
ambiciozne cilje: do leta 2050 želi v sončnih elektrarnah pridobiti vsaj petino vse
potrebne električne energije. Pri nas bo gradnja sončnih elektrarn potekala v skladu z
akcijskim načrtom, ki ga v sodelovanju z Agencijo za prestrukturiranje energetike
ravnokar pripravljajo na ministrstvu za gospodarstvo.
PV Projekti:
Do konca leta 2004 je skupna moč PV sistemov v Sloveniji znašala okoli 100
kWp, konec leta 2005 pa že dvakrat toliko (200 kWp). Trenutna moč vseh PV elektrarn
pri nas je nekje okoli 350 kWp, medtem ko le-ta po vsem svetu presega 7.400 MWp.
Glede na interes za pripravo projektov se pričakuje podoben trend rasti tudi v prihodnjih
letih, razlog za to pa naj bi bil predvsem v izboljšanju vladnih uredb. Med
najpomembnejšimi vladnimi ukrepi je predvsem sistem zagotovljenih odkupnih cen
(feed-in tarif) (89,67 SIT za kWh električne energije). S tem so investicije v tem sektorju
postale dosti bolj ekonomsko rentabilne. Odpravljena je bila tudi 36 kWh omejitev glede
odkupne cene, tako da bodo sedaj začele obratovati tudi večje elektrarne. Dodatna
spodbuda k intenzivnejši gradnji sončnih elektrarn pa je možnost financiranja naložb z
ugodnejšimi posojili Ekološkega sklada RS.
Tabeli 35 in 36: Sončne elektrarne v Sloveniji zgrajene leta 2005 in 2006.

Vir: Medmrežje 83
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Pet največjih elektrarn v Sloveniji:
Vse od teh elektrarn so priključene na javno energetsko omrežje in so bile
zgrajene leta 2006.
- Sončna elektrarna Elektro Maribor s privzeto močjo 36,18 kWp je priključena na javno
energetsko omrežje. Na leto proizvede 37.000 kWh oz 37 MWh. Sestavlja jo 270
modulov, zgrajena pa je bila leta 2006.
- Sončna elektrarna Pristan Maribor ima privzeto vršno moč 35,9 kWp, sestavlja jo 272
modulov, proizvede pa 36 MWh električne energije letno.
- Sončna elektrarna Jarše pri Domžalah ima izhodno moč 35,6 kWp, sestavlja jo 216
modulov, proizvede pa 39 MWh električne energije.
- Sončna elektrarna Mavčiče ima vršno moč 35,7 kWp, sestavlja jo 210 modulov,
proizvede pa 36 MWh energije.
- Sončna elektrarna Labore, Kranj ima vršno moč 30 kWp, sestavlja ko 147 modulov,
proizvede pa lahko 30 MWh električne energije letno.
Pogled v prihodnost:
V Sloveniji je z zagotovljeno odkupno ceno 0,37 evra za kilovatno uro in drugimi
pogodbenimi pogoji povračilna doba naložbe 16 do 17 let. Da bi omogočili znatnejši
razvoj fotovoltaike in nadomestiti zaostanek za nekaterimi drugimi EU državami, bi
morali tudi ustrezno spremeniti zakonodajo. Poleg povišanja zagotovljene odkupne cene
za električno energijo, pridobljeno s pomočjo PV sistemov, bi bilo treba omogočiti
izpolnitev nekaterih drugih pričakovanj investitorjev, predvsem pričakovano povračilno
dobo naložbe in njeno zanesljivost, ki upravičujeta smotrnost naložbe. Zakonodajo pa bi
morali spremeniti tako, da bi povzročala čim manj ovir investitorjem pri priključitvi
elektrarn na elektroenergetsko omrežje in jim s pogodbo, sklenjeno za zadosti dolgo
obdobje, zagotavljala dovolj visoko fiksno odkupno ceno.
V razvojnem programskem planu slovenske industrije je predvidena gradnja
večjega števila sončnih elektrarn. Do leta 2015 naj bi imeli za 500 MWp kumulativne
moči PV sistemov. S tem bi se emisije CO2 zmanjšale za 215.000 ton na leto, delo na tem
področju pa bi dobilo več kot 1.500 ljudi, če štejemo le neposredno povezana delovna
mesta.
Podjetje HTZ Velenje, je nosilec projekta bodoče največje solarne elektrarne v
Sloveniji, s prevzeto močjo 1 MWp. Gradna le te naj bi se začela to leto (2007) v
Velenju. Naslov projekta je Raziskava in razvoj velike sončne elektrarne z lastnimi
fotonapetostnimi moduli, v njem pa sodelujeta tudi podjetje Bisol iz Velenja, ki je prvi
proizvajalec sončnih modulov pri nas ter elektrotehnična fakulteta iz Ljubljane. V
segmentu velikih sončnih elektrarn se že pojavljajo zainteresirani investitorji.
Podjetje Bisol je prvo slovensko podjetje, ki od poletja 2006 dalje izdeluje sočne
module. Na leto izdelajo okoli 70.000 poli in mono-silicijevih modulov z vršno močjo
210 in 230 Wp. Letna proizvodnja trenutno znaša 15 MW, do leta 2010 pa naj bi se
povečala na 100 MW. Njihova proizvodna zmogljivost že sedaj presega potrebe in
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povpraševanje slovenskega trga, zato večino modulov izvozijo v Španijo. Njihovi
dolgoročni cilji so doseči letno proizvodnjo med 300 do 400 MW ter se postaviti na
vidno mesto v svetovni fotovoltaični industriji.
Vir: Medmrežje 83
PV simulacija za Slovenijo:
Pri nas na leto porabimo približno 12.000 GWh električne energije. Če bi vso to
energijo želeli pridobiti s pomočjo PV sistemov, bi jih bilo potrebno postaviti približno 1
milijon. Elektrarne bi imele povprečno površino 100 m², privzeto moč 12 kWh, z letno
proizvodnjo 12 MWh. Velike razpoložljive površine so predvsem strehe večjih stavb,
skladišč in druge pozidane površine.
Vir: Medmrežje 83

13. EKONOMSKA ANALIZA
Najpomembnejši ekonomski parametri so kumulativa stroškov instalacije PV
sistema, odkupne cene električne energije ter čas potreben za povračilo energije
porabljene ob proizvodnji PV sistemov (EPBT- energy payback time). Investicije v OVE,
posebej v PV in vetrno tehnologijo so še druga ekonomsko povezana področja. Stroški
PV sistema so merjeni v ceni na Wp (vršna moč), na primer EUR/Wp.
Vršna moč je definirana kot moč sistema pod standardnimi pogoji (sončno
sevanje 1000 W/m², pritisk 1,5 atmosfere in temperatura 25°C). Stroške PV sistema
sestavljajo materialni stroški za nabavo samega sistema z vsemi zahtevanimi napravami
(pretvornik, regulator napetosti, baterija, podporna struktura, električna napeljava, itd.),
stroški postavitve in vzdrževanja le tega sistema. Moduli ponavadi predstavljajo 40-60%
skupnih stroškov. Stroški delovanja in vzdrževanja naj bi znašali okoli 2% celotne
nakupne cene sistema.
Vir: Medmrežje 38
Trenutna najnižja cena za mono-kristalne module je 3,37 EUR/Wp, 3 EUR/Wp za
poli-kristalne module ter 3,15 EUR/Wp za tankoplastne module. To pomeni da bi
trenutno najcenejša različica PV modula z vršno močjo 1kWp stala okoli 3200 EUR.
Cena PV sistemov z vso potrebno opremo pa se giblje med 6 in 12 EUR/Wp.
Vir: Medmrežje 11
Primer: Gospodinjstvo ki porabi letno približno 3500 kWh električne energije, bi
torej moralo investirati najmanj okoli 21.000 EUR za instalacijo dovolj velikega PV
sistema; le ta bi zasedel približno 25 m² površine.
Vir: Medmrežje 84
Potencialni okoljski vplivi različnih energetskih tehnologij se vse bolj natančno
analizirajo zaradi skrbi nad stanjem današnjega okolja in tega okolja v bodoče. Te
tehnologije pa tudi nenehno tekmujejo med sabo za svoj delež na energetskem trgu ter za
finančne podpore raziskav in razvoja. Skupne stroške proizvodnje električne energije
predstavljajo direktni stroški ter zunanji stroški (okoljski, socialni), ki nastajajo v
različnih fazah življenjskega cikla nekega energetskega sistema.
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Tabela 37: Proizvodni stroški električne energije iz različnih virov energije z in brez
zunanjih stroškov.

Vir: (Sawin, 2004)
Iz grafa lahko razberemo, da so proizvodni stroški energije največji ravno pri
fotovoltaiki in sicer so ocenjeni na med 0,21 in 0,41 EUR na kWh, brez upoštevanja
zunanjih stroškov. Najmanjše stroške proizvodnje predstavljajo vetrnice in zemeljski plin
ter v nekaterih primerih hidroelektrarne. Vendar pa pri pregledu zunanjih stroškov lahko
opazimo, da ima PV teh zelo malo, le 0,062 EUR, v primerjavi z premogom/TE, ki
doseže tudi do 0,15 EUR na kWh (največ med vsemi). Skupno imajo najmanjše stroške
pri proizvodni energije vetrnice (med 0,03 in 0,05 EUR), ki obsegajo hkrati tudi
najmanjše zunanje stroške. Sledijo jim hidroelektrarne s skupnimi stroški med 0,02 in
0,08 EUR na kWh proizveden energije. Podatki se nanašajo na leto 2003 in so pretežno
zastareli z vidika fotovoltaične tehnologije, saj ta doživlja nenehen razvoj in je v
današnjem času šele na poti proti doseganju meja zmogljivosti. To pomeni, da se v enem
samem letu občutno spremeni transformacijska učinkovitost sistemov (celic, modulov,
ostalih naprav, kot so npr. baterije, pretvorniki, itd.), hkrati padajo cene teh sistemov
zaradi uvajanja novih cenejših materialov ali pa količinske racionalizacije porabe že
znanih materialov (npr. tankoplastni moduli). Trenutna cena za solarno elektriko je 0,16
EUR oziroma 21.42 US centov na kWh (december 2006), kar pomeni, da se je cena
zmanjšala za več kot polovico glede na leto 2003. Povprečna proizvodna cena električne
energije v Slovenskem energetskem sistemu (HE, TE in NE) za leto 2006 je 9,01 SIT, kar
je 0.037 evra, kar je več kot štirikrat manj kot cena električne energije proizvedene s PV
sistemi.
Vir: Medmrežje 11, Medmrežje 91

13.1. Čas povračila energije porabljene za proizvodnjo PV
sistemov (EPBT):
Ocena življenjskega cikla opisuje potencialne okoljske vplive materialnih in
energetskih vložkov v procesu proizvodnje, samih izdelkov proizvodnje ter njihove
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razgradnje. Študije EU kažejo relativno visok okoljski vpliv življenjskega cikla PV
sistemov, vendar pa moramo vzeti v račun, da so podatki uporabljeni za te analize že
dokaj zastareli in tako trenutno neaktualni. Negativni vplivi v teh študijah so večinoma
posledica rabe fosilnih energentov v proizvodnji materialov za sončne celice in module.
Glede na analize življenjskega cikala PV sistemov v državnem laboratoriju
Brookhaven v ZDA pa so izsledki sledeči: Čas povračila energije potrebne za
proizvodnjo (silicijevega) PV sistema (predvidena je optimizirana instalacija sistema) naj
bi bil le okoli 0,4 leta (v ZDA je obsevalno povprečje okoli 1800 kWh/m²/leto, v Evropi
pa le 1096 kWh/m²/leto, kar pomeni, da je tudi energetsko povračilni čas temu primerno
daljši, približno okoli 0,8 let) Za CdTe module naj bi bila ta doba okoli 0,85 let (za
Evropo verjetno okoli leto in pol).
Vir: (Vasilis, 2006).
Spodnji graf predstavlja čas potreben za povračilo energije porabljene v procesu
proizvodnje silicijevih modulov. Tak rezultat je predviden ob povprečnem letnem
globalnem obsevanju 1700 (Južna Evropa) in 1000 (Srednja Evropa) kWh/m².
Graf 40: Čas povračila energije porabljene v postopku proizvodnje silicijevih modulov.

Vir: Medmrežje 82
Kot vidimo se ta čas občutno razlikuje gleda na lokacijo (južna oz. srednja
Evropa). Za multi silicijeve sončne module je povračilni čas v južni Evropi ocenjen na
manj kot dve leti, v srednji Evropi pa na približno 3 leta in pol. Nekaj več časa za
povračilo energije je potrebno pri mono-kristalni silicijevi tehnologiji izdelovanja PV
sistemov in sicer v južni Evropi malenkost več kot dve leti, v srednji pa malo več kot tri
leta in pol.
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V prihodnosti naj bi se ta čas še občutno zmanjšal, približno na 0,7 leta pri multikristalnih silicijevih PV modulih in na 0,8 leta pri mono-kristalnih PV modulih.
Tankoplastni moduli imajo precej manjši čas povrnitve energije. Amorfno silicijevi
sistemi povrnejo energijo že v dobrem letu (1,2 leti), v enakem času jo povrnejo tudi PV
sistemi CIGS (baker-indij-selenidne) tehnologije, CdTe PV sistemi pa jo povrnejo v
nekaj manj kot dveh letih (1,8 let).
Graf 41: Čas povračila energije porabljene v proizvodnji tankoplastnih PV sistemov
(upoštevani kriteriji za južno Evropo; globalno obsevanje 1700 kWh/m²/leto).

Vir: Medmrežje 82
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13.2. Emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu PV sistema
Graf 42: Emisije toplogrednih plinov življenjskega cikla različnih energetskih
tehnologij.

Vir: Medmrežje 82
Kot vidimo na zgornjem grafu, so emisije toplogrednih plinov v življenjskem
ciklu PV sistemov zelo nizke, za južno Evropo znašajo trenutno okoli 25-35 g/kWh,
vendar pa se bo ta količina v bližnji prihodnosti še zmanjšala na približno 15 g/kWh.
Manjšo količino trenutno proizvajata le vetrna tehnologija (11 g/kWh) in nuklearne
elektrarne v Evropi (6 g/kWh).
Dejstva, ki še vedno potrebujejo pozornost in izboljšavo so slednje:
-

Zmanjšati je potrebno energetsko porabo in toplogredne emisije pri
proizvodnji solarnih celic.

-

Zmanjšati je potrebno odvisnost od redkih materialov (In, Te, Ag).

-

Recikliranje (zapreti materialni krog).

-

Skušati doseči ničelno emisijsko proizvodnjo ostalih dodatkov PV
industrije.

Prednosti, ki jih je na tem mestu vredno podariti pa so:
-

PV tehnologija ima velik instalacijski potencial.

-

Toplogredne emisije so nizke.

-

Skoraj ničelne toksične emisije.
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-

Velik razvojni potencial (izboljšanje zgornjih parametrov, kot tudi
učinkovitosti pretvorbe energije).

Vir: Medmrežje 82

13.3. Ekonomsko matematične formule
•

Cena elektrike ki jo proizvedejo PV sistemi:

Formula: P = (C*r /n +m) / E
P = Cena elektrike ( EUR /kWh )
C = Skupni strošek PV sistema ( EUR )
r = kumulativni faktor vrednosti, ki upošteva morebitne popuste in možnost pridobivanja
subvencij
n = življenjska doba PV sistema
m = Stroški delovanja in vzdrževanja sistema ( EUR / y )
E = Letni energetski iztržek ( kWh/y ) = RP*OH
RP = Ocenjena moč PV sistema ( kW )
OH = Ure delovanja sistema ( ure/y )
•

Energijski dobiček (output):

Formula: SEO = PR x P x H
SEO = Energetski dobiček sistema (kWh/y)
PR = Izvršitveni kvocient (%)
P = Ocenjena moč (kWp)
H = Solarno obsevanje na površino modula (kWh/m² y)
Izvršitveno razmerje-kvocient, ocenjuje zmanjšanje sistemskega dobička, zaradi
izgub povezanih z hranjenjem energije v baterijah, upora v električni napeljavi,
pretvarjanju, regulaciji napetosti. Odvisen je od posamezne konfiguracije in postavitve
sistema. Tipične vrednosti za PR na omrežje vezanih sistemov so med 70 in 80%, kjer
večina izgub nastane v pretvorniku.
Primer: Na omrežje vezan sistem s kapaciteto 1kWp, instaliran v območju kjer je
sončno obsevanje na površino modula 1500 kWh/m² (npr. JV Evropa), s predvidenim
izvršitvenim razmerjem 80-ih %, bo letno proizvedel okoli 1200 kWh energije.
Vir: Medmrežje 39
Kompetitivnost obnovljivih virov energije je odvisna od njihovih stroškov v
primerjavi s stroški energije, ki jo pridobivamo iz fosilnih virov. Investicijski stroški za
PV sisteme so v zadnjih 15 leti padli za faktor 10. Rezultat tega je, da so nekateri OVE
stroškovno že skoraj primerljivi s fosilnimi viri (vetrna energija, ogrevanje na biomaso,
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hidroenergija in geotermalno ogrevanje), nekateri pa bodo za to brez dodatnih podpor
rabili še nekaj časa (npr. PV, biogoriva, elektrika na biomaso).
Vir: Medmrežje 12

13.4. Feed-in tarife - odkupna cena električne energije proizvedene s PV sistemi.
Kvalificirani proizvajalci energije lahko proizvedeno električno energijo prodajo
distributerju ali upravitelju prenosnega omrežja, prodajo kupcu, ki ga najdejo sami,
sistemski operater pa jim izplača premijo (to je pogosto tedaj, ko sta elektrarna in
porabnik v bližini in se ne uporablja javno omrežje, zato ni stroškov omrežnine, treba pa
je zagotoviti lastno omrežje) ali pa to energijo proizvajalec porabi sam, vendar mu v tem
primeru država ne subvencionira porabljene energije. Prednost je, da ekološko
ozaveščenim investitorjem v elektroenergetski sektor že zdaj omogoča dovolj zanimivo
stopnjo donosnosti, da se odločajo za take naložbe.
Vir: Medmrežje 29
V Sloveniji z zagotovljeno odkupno ceno 0,37 evra za kilovatno uro in drugimi
pogodbenimi pogoji je povračilna doba naložbe 16 do 17 let. Običajna pričakovana
povračilna doba za te investitorje je 10 let, v Španiji in ponekod drugod pa se naložba
povrne že v manj kot osmih letih.
Vir: Medmrežje 83
•

Portugalska:

Tarifa je zagotovljena za prvih 15 let ali za 21 GWh/MWp (karkoli se prej
doseže).
Odkupne cene:
0,45 E/kWh za sisteme manjše od 5 kWp
0,31 E/kWh za sisteme večje od 5 kWp
Zmanjšanje D.D.V.-ja iz 21% na 12% na opremo, oprostitev carinskih davkov in
dohodninskega davka (do 730 E za solarno opremo). Subvencije do 40% skupnih
stroškov (maksimalno 150.000 E na aplikacijo) Črpanje sredstev iz programa PRIME Operational Programme for Economical Development (2000-2006).
Vir: Medmrežje 29
•

Slovenija:

Odkupna cena temelji bodisi na fiksnih cenah ali na ceni elektrike vključno s
premijo.
Standardna letna cena:

Standardna letna premija:

0,375 E/kWh (89,67 SIT/kWh)

0,346 E/kWh (81,67 SIT/kWh)

Junija 2006 je bila odstranjena velikostna omejitev energetskih aplikacij (glede
odkupnih cen), ki je bila do tedaj omejena na 36 kWp, zato lahko pri nas v prihodnjih
letih pričakujemo tudi bistveno večje sončne elektrarne. V Sloveniji je z zagotovljeno
odkupno ceno 0,37 evra za kilovatno uro in drugimi pogodbenimi pogoji povračilna doba
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naložbe 16 do 17 let. Da bi omogočili znatnejši razvoj fotovoltaike tudi v Sloveniji in
nadomestiti zaostanek, ki ga imamo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami
članicami EU, bi morali tudi ustrezno spremeniti zakonodajo. Poleg povišanja
zagotovljene odkupne cene za električno energijo, pridobljeno iz sonca, bi bilo treba
omogočiti izpolnitev nekaterih drugih pričakovanj investitorjev. To sta predvsem
pričakovana povračilna doba naložbe in njena zanesljivost, ki upravičujeta smotrnost
naložbe. Zakonodajo bi morali spremeniti tako, da bi investitorjem povzročala čim manj
ovir pri priključitvi elektrarn na elektroenergetsko omrežje in jim s pogodbo, sklenjeno za
zadosti dolgo obdobje, zagotavljala dovolj visoko fiksno odkupno ceno. Dodatno
spodbudo k intenzivnejši gradnji sončnih elektrarn pa daje možnost financiranja naložb z
ugodnejšimi posojili Ekološkega sklada RS.
Vir: Medmrežje 29, Medmrežje 83
Med vsemi EU državami ima najugodnejše tarife Luksemburg in sicer kar 0,56
E/kWh (za 20 let), hkrati pa imajo prebivalci možnost pridobiti subvencije v višini 15%
investicije, na posameznega družinskega člana, in dvojno vsoto za vodilnega člana
gospodinjstva.
Zaradi takšne politike je trenutno Luksemburg država z največ kWh proizvedene
električne energije proizvedene preko PV sistemov, na prebivalca, na svetu. Vendar pa ta
strategija ni uzakonjena. (Vir: Medmrežje 29)
•

Nemčija:

Za primer navajam tudi cenovno odkupno politiko Nemčije, ki je vodilna država v
EU, glede na kapaciteto PV instalacij. Tarife so postavljene za 20 let z letnim
zniževanjem od leta 2005, za tovarne 6,5% letnim zniževanjem od leta 2006.
Odkupne cene za nove instalacije v letu 2006:
Samostojni sistemi: 0,406 E/kWh
Sistemi na stavbah in zvočne pregrade:
o 0,518 E/kWh, za sisteme manjše od 30 kWp
o 0,4928 E/kWh, za sisteme večje od 30 kWp
o 0,4874 , za sisteme večje od 100 kWp
Za v ovoj stavbe integrirane sisteme je dodatni bonus 0,05 E/kWh.
V državah kjer te tarife ne pokrijejo stroškov instalacije je vpliv le teh majhen. V
nekaterih državah so tarife stimulativne, vendar njihova efektivnost niha glede na:
- Prehitro izpolnjen določen vrh (npr. 150 MW na Portugalskem).
- Prekratek čas zagotavljana ugodnih odkupnih cen.
- Preveč zapleteni (celo zaviralni) administrativni postopki.
Načeloma bi te tarife morale biti postavljene tako, da bi povrnile osnovno
investicijo v 10 do 12 letih.
Vir: Medmrežje 29
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14. PREDNOSTI IN SLABOSTI PV TEHNOLOGIJE
14.1. Prednosti:
Glavna prednost solarne energije je, da je gorivo zastonj, njegov vir pa je
neizčrpen (še vsaj za nekaj milijonov let) in ga lahko izrabljamo skoraj povsod. Skupna
vsota sončne energije, ki letno doseže zemeljsko površje je 10.000 krat večja od
energijske porabe celotnega človeštva.
PV je enostavna, nizko rizična tehnologija, ki jo lahko postavimo praktično
povsod, kjer je svetloba. Sistemi se hitro instalirajo, zahtevajo minimalno vzdrževalno
skrb, ob primerni instalaciji in vzdrževanju, pa je tudi tveganje okvar sistema majhno.
Zlahka jih lahko instaliramo v odmaknjene, izolirane ruralne predele, ki jih javno
energetsko omrežje ne doseže oz. predstavljajo velik strošek pri razširitvi le-tega. Na tak
način lahko postanejo ta odmaknjena, zaostala področja energetsko neodvisna. Pomenijo
pa tudi velik potencial na strehah in fasadah na javnih in privatnih in industrijskih
stavbah. PV moduli so lahko uporabljeni kot sestavni del ovoja zgradbe, ki nudijo zaščito
pred vetrom in dežjem ali pa nudijo senco. Za zadovoljitev industrijskih potreb po
električni energiji torej ni potrebno izrabljati še nepozidanih površin. Proizvodnja in
poraba energije se pri samostojnih sistemih vršita na istem mestu tako, da ni potreb po
napeljavi javnega električnega omrežja, hkrati pa ni distribucijskih izgub energije.
PV ima veliko pozitivnih vplivov tudi zunaj svoje glavne funkcije proizvajanja
elektrike. Le te lahko razdelimo v naslednje štiri skupine:
1.

Okoljski,

2.

Socialno-ekonomski,

3.

Arhitekturni,

4.

Tehnični.

Okoljski argumenti:
o PV sistemi so tihi.
o Ogromne količine dostopne energije (v pol ure doseže Zemljo toliko sončne energije,
da lahko zadovolji dnevne potrebe celotnega človeštva).
o Čas povračila energije za proizvodnjo sistemov je ugoden. Energijski vložek se
povrne že v nekaj letih (1-3 leta, odvisno od tipa PV tehnologije). Življenjska doba
sistemov se giblje med 20 in 30 let.
o Delovanje PV sistemov ne proizvaja CO2, NOx in SOx emisij. Proizvodnja sistemov
proizvaja relativno malo emisij. Zaradi tega PV sistemi pozitivno vplivajo na
zmanjševanje emisij.
o Na svetu obstajajo izjemno velike zaloge silicija, za izdelovanje silicijevih sončnih
celic.
o Je ena izmed pomembnih opcij proizvajanja električne energije v prihodnosti, ki
hkrati pomaga ohranjati naravne vire na različnih področjih.
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o So okolju prijazni (ni razlitij nafte, maziv).
o Solarna energija dosega visoke vrednosti pri trgovanju z emisijskimi kuponi.
Socio-ekonomski argumenti:
o Imajo majhne zunanje stroške (manj okoljskih stroškov, ki jih mora plačati ljudje ali
vlada)
o Nudijo nove zaposlitvene možnosti. PV ni le industrija polprevodniška tehnologije,
temveč vključuje še širok spekter ostalih dejavnosti (metalurgija, rast kristalov,
rafiniranje silicija oz. ostalih materialov, wafering-tanjšanje, razrez ingotov v bloke
in rezine, proizvodnjo celic, proizvodnjo modulov, pakiranje, integracija v ali na
stavbe ter integracija na omrežja, elektronika, informacijske tehnologije,
distribucija, tehnično servisiranje, itd.).
o PV spada med visoke tehnologije, ki so še posebej primerne za regije z visoko
kvalificirano delovno silo. Industrija zahteva tehnološko inovativnost ter
industrijsko aktivnost.
o Namestimo jih lahko v odmaknjene, izolirane ruralne predele, ki jih javno energetsko
omrežje ne dosega oz predstavljajo velik strošek pri razširitvi le-tega. Na tak način
postanejo ta področja energetsko neodvisna.
o Predstavljajo obetavno industrijsko perspektivo z visoko kakovostnimi proizvodi na
podlagi katerih se pojavljajo nove podjetniške niše.
o Večina PV uporabnikov je s svojimi investicijami zadovoljna in tako se tudi v
prihodnje kaže pripravljenost investiranja v te projekte (solarno elektriko).
o Pomenijo zdravo naravno in družbeno okolje.
o S PV električno proizvodnjo uporabniki pridobijo energetsko neodvisnost.
o PV spodbuja družbeno osveščenost o trajnostnem razvoju, okoljskem varstvu in
energetsko varčno mentaliteto.
o Vzorčni PV sistemi predstavljajo izobraževalno vrednoto s poudarkom na solarni
energiji, obnovljivih virih, tehnologiji, fiziki, geografiji in družbenem upravljanju.
o Prispevajo k diverzifikaciji in decentralizaciji energetskih virov ter k izboljšavi
energetsko oskrbnega sistema.
o PV je idealna tehnologija za omilitev energetske revščine v državah v razvoju (npr.
postavitev samostojnih sistemov za energetsko oskrbo vasi).
o Zagotavljajo lahko minimalno potrebno energetsko zalogo ob nepričakovanem izpadu
električne energije iz omrežja.
Arhitekturni:
o PV je prilagodljiva s strani strukture modulov in tudi s strani namestitve ostalih
potrebnih aplikacij in jo lahko namestimo praktično v vsa zazidljiva okolja.
o Zgradbe tako ne le trošijo energije, ampak jo tudi same proizvajajo. Ovoj zgradbe
postane multi-funkcionalen.
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o PV elementi so lahko združeni s klasičnimi gradbenimi materiali in/ali strukturo in
tako povečajo mehansko odpornost, vodoodpornost, zvočno izolacijo, termalno
izolacijo, senčenje, refleksijo elektromagnetnih valov in požarno varnost.
o Integracija PV sistemov ima dvojno prednost: Proizvaja elektriko in zamenja
gradbeni material.
o PV zgradbe imajo inovativen in privlačen dizajn.
o Nudi zanimive integracijske možnosti tudi za stare stavbe.
o Samostojni sistemi proizvajajo zanesljive energetske zaloge za infrastrukturne
elemente.
o PV sistemi so enostavni za vzdrževanje in nezahtevni pri prenosu in montaži.
Tehnični argumenti:
o Če instaliramo PV sistem na mestu porabe elektrike, zmanjšamo izgube prenosa v
omrežju.
o Uspešno lahko zadovoljujejo potrebe po električni energiji v času konic porabe (v tem
času so PV sistemi najbolj aktivni).
o Prispevajo k zanesljivosti energetskega omrežja in energetski varnosti (povečajo
zanesljivost energetskega omrežja).
o Faktor moči lahko izboljšamo z zmanjšanjem kolebanja napetosti v distribucijskih
mrežah.
o Okolju prijazni produkti se lahko dobro promovirajo in tržijo.
Vir: Medmrežje 40, Medmrežje 41

14.2. Slabosti
Sončna energija je razpršena in jo moramo na nek način zbrati, hkrati pa je
pretrgana v času, ko ni svetlobe in jo je zato treba hraniti. Posamezne lokacije na
zemeljskem površju so izpostavljene različnim količinam sončnega sevanja. Medtem ko
je sončna svetloba zastonj, je tehnologija za njeno zbiranje, pretvorbo in shranjevanje
draga.
•

Trenutni največji problem v PV je pomanjkanje zalog silicija, ki se kaže v upadu rasti
trga in porasti cen modulov.

•

Problem shranjevanja sončne energije. Baterije za hranjenje pretvorjene energije še
niso dovolj učinkovite. Vendar pa če izdelamo material dovolj poceni, bo tudi več
ekonomske motivacije za razvoj boljših načinov shranjevanja energije, ki jo PV
sistemi lahko proizvedejo ob prisotnosti sončne svetlobe (npr. spremeniti jo v vodik,
razviti boljše PV baterije, ali pa jo uporabiti za izdelovanje ogljiko-vodikov).

•

Trenutna PV tehnologija še ni zadosti učinkovita. Izkoristki so le okoli 20-30 %. Ker
je količina elektrike, ki jo ta tehnologija trenutno uspe proizvajati tako majhna, v
primerjavi z ostalimi viri energije, še ni postala dovolj strateško in politično
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pomembna (v obzir moramo vzeti dejstvo, da se PV tehnologija šele razvija in še ne
dosega svojih maksimalnih kapacitet).
•

Tehnologija je draga. Potrebne so visoke investicije in velika finančna vlaganja, ki se
obrestujejo šele dolgoročno. Poudarimo pa lahko da so bile nuklearke, HE in TE
zgrajene z državnim denarjem. Če bi takšen primer bil tudi pri PV in ostalih
obnovljivih virih, bi bili le ti danes dosti bolj konkurenčni, kljub dandanašnji dokaj
nizki učinkovitosti.

•

Cena električne energije pridobljene iz sončne energije je tako veliko dražja od tiste
proizvedene iz tradicionalnih energetskih virov.

•

Posamezne lokacije na zemeljskem površju so izpostavljene različnim količinam
sončnega sevanja. Problem pri zajemanju energije predstavljajo kratki zimski dnevi,
oblačnost in megla. Učinkovitost modulov se v oblačnih pogojih zmanjša za 5-20%.

•

Zavzamejo ogromno površine za proizvodnjo večje količine elektrike (pozitivna stran
tega problema je, da je/bo večina modulov postavljena na že obstoječe pozidane
površine-strehe, fasade, ipd.).

•

Velik problem je v razmišljanju in načinu življenja ljudi, ki so navajeni na določeno
stopnjo udobja in v finančnem smislu raje investirajo denar v bolj donosne npr.
delniške trge, ki se časovno prej obrestujejo in ponavadi prinašajo večje dobičke.

•

Uporaba PV sistemov dejansko le malo učinkuje na znižanje stopnje odvisnosti od
nafte, temveč bolj na stopnjo odvisnosti od premoga, ki je še vedno glavni vir pri
proizvodnji elektrike (sledijo mu jedrska in hidro energija). Nafta je namreč le malo
rabljena v smislu proizvodnje električne energije ter zaradi tega na tem področju ni
tako politično in strateško pomembna.

•

Poraba električne energije tekom dneva niha in proizvodne kapacitete, ki napajajo
energetsko omrežje morajo nihati glede na povpraševanje. Vrh energetske uporabe
se spreminja gleda na kraj, sezono, vrsto porabnika.

Vir: Medmrežje 9, Medmrežje 42, Medmrežje 43, Medmrežje 44, Medmrežje 45,
Medmrežje 46
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15. ZAKLJUČEK:
V primerjavi s Slovenijo ima Portugalska na vseh izbranih lokacijah večje dobitke
in potencialne izkoristke sončne energije. Celo najbolj osončena lokacija v Sloveniji,
obmorski Piran ima v povprečju 13% nižjo PV produkcijo kot Braganca, ki je najmanj
osončena lokacija na Portugalskem. Maksimalna razlika med najbolj in najmanj
osončeno lokacijo med izbranimi kraji v obeh državah je celo 1,5:1 med Bejo in Slovenj
Gradcem, kar pomeni, da prejme Beja za približno eno tretjino (34%) več energije
sončnega obsevanja kot Slovenj Gradec in ima temu primerno tudi za približno toliko
odstotkov (33%) večjo PV produkcijo. Splošno gledano količina prejete sončne energije
ter potencialna PV proizvodnja na Portugalskem upada od jugovzhoda proti
severozahodu, v Sloveniji pa od jugozahoda proti severovzhodu.
Povprečje letnega globalnega obsevanja na horizontalno ploskev na Portugalskem
je približno 1600 kWh/m², v Sloveniji pa približno 1200 kWh/m². Iz tega sledi, da prejme
Portugalska povprečno za okoli 27% več energije sončnega obsevanja na horizontalno
ploskev kot Slovenija. Še nekoliko večje so razlike pri globalnem sončnem obsevanju, ki
ga prejmejo površine nagnjene pod optimalnim naklonskim kotom in sicer je letno
povprečje na Portugalskem 1850 kWh/m², v Sloveniji pa 1350 kWh/m². Obe državi po
prejeti energiji odstopata od evropskega povprečja v pozitivno smer, Slovenija s približno
200 kWh/m², Portugalska pa s celo več kot 500 kWh/m² in je za Malto in Ciprom država
z največ sončnega obsevanja v Evropi.
Slika 23: Levo- Letna vsota povprečnega globalnega obsevanja v Sloveniji na površine
nagnjene pod optimalnim naklonskim kotom.
Slika 24: Desno- Povprečno letno globalno obsevanje na horizontalno površino za
Portugalsko.

Vir: Šúri et al., 2005
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Predvidena povprečna potencialna moč PV sistemov v Sloveniji, pod optimalnim
kotom je 1006 kWh/1kWp (to pomeni povprečno 1006 proizvedenih kWh letno s PV
sistemom, katerega vršna moč je 1kWp). Maksimalna moč je ocenjena na okoli 1150
kWh/1kWp (Slovensko Primorje), minimalna pa okoli 900 kWh/1kWp (kotline in doline
v gorskem svetu). Predvidena povprečna potencialna moč PV modulov (z vršno močjo
1kWp) na Portugalskem, postavljenih pod optimalnim kotom glede na prejeto energijo
sonca pa je 1379 kWh (1200 kWh/1kWp na horizontalno instalirane module),
maksimalna okoli 1550 kWh/1kWp (Jug Portugalske: regija Algarve, in nižinski predeli
regije Alentejo) ter minimalna okoli 1250 kWh/1kWp v goratem severozahodnem delu
države (regija Minho).
Razlike se pojavljajo tudi v trajanju sončnega obsevanja, saj ima Slovenija
geografsko bolj severno lego od Portugalske, kar pomeni manj ur sončnega obsevanja
(sonce je nižje na horizontu, tako da prej zaide, hkrati pa sončne žarke omejujejo še
reliefne ovire).
Osrednje geografske koordinate za Slovenijo so 46º 07’ SGŠ ter 14º 49’ VGD, za
Portugalsko pa 39º 30’ SGŠ ter 8º 00’ ZGD. Takrat, ko je na severnem povratniku vpadni
kot sončnih žarkov 90˚ (poletni solsticij: 21.6.), je na geografski širini 46˚ SGŠ, vpadni
kot žarkov le približno 67,5˚, kar je maksimalni vpadni kot na tej širini (90˚-(46˚-23,5˚)≈
67,5˚). Ob zimskem solsticiju je na tej geografski širini vpadni kot žarkov le približno
21,5˚. Na Portugalskem je maksimalni vpadni kot sončnih žarkov 75º (poletni solsticij:
21.6.), minimalni pa 28º (zimski solsticij).
Na splošno povprečno trajanje sončnega obsevanja na Portugalskem upada od
juga proti severu (variira tudi glede na nadmorsko višino) in od vzhoda proti zahodu.
Najnižje vrednosti sončnega obsevanja se pojavljajo v severozahodnem delu države (v
pogorju regije Alto Minho) in dosegajo med 1600 in 2200 ur medtem, ko so najvišje
vrednoti obsevanja pojavljajo na južni obali, v vzhodnem delu regije (nad 3000 ur).
V Sloveniji je trajanje sončnega obsevanja precej krajše kot na Portugalskem in
nikoli ne doseže 3000 ur, niti na Primorskem. Najbolj osončen del Slovenije je Primorska
(2000 do 2400 ur), kjer je več kot ena tretjina oblačnih dni pozimi, ko prevladuje
predvsem frontalna oblačnost. Sledi pokrajinska enota vzpetega sveta v kontinentalni
Sloveniji. Ti predeli prejmejo med 1800-2000 ur sončnega obsevanja letno. Kotline in
ravnine kontinentalne Slovenije letno prejmejo večinoma pod 1800 ur obsevanja, najmanj
sončnih dni je pozimi, ko se pogosto pojavi temperaturni obrat in z njim povezan pojav
radiacijske megle. Najnižje vrednosti trajanja sončnega obsevanja (1500-1800 ur/leto)
imajo zlasti doline v gorskem svetu. Zaradi konvektivne oblačnosti so v gorskem svetu
slabše osončena predvsem poletja, zime pa so zelo sončne, na ravni submediteranske
Slovenije ali pa celo bolj osončene.
Obe državi se razlikujeta tudi glede podnebnih značilnosti. Na Portugalskem
prevladuje predvsem mediteransko podnebje z izrazitim vplivom poletnega subtropskega
anticiklona ter zimskih atlantskih depresij. Za Slovenijo pa so značilni predvsem prehodi
hladnih in toplih front, ki povzročajo frontalno oblačnost, radiacijska megla po dolinah in
kotlinah v hladni polovici leta ter konvektivna oblačnost v toplejši polovici leta (pomlad,
poletje) predvsem na pobočjih vzpetega sveta.
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Maksimalne vrednosti sončnega obsevanja in potencialne PV proizvodnje se v
Sloveniji pojavljajo meseca julija, na Portugalskem pa meseca avgusta, medtem ko se
minimalne vrednosti v obeh državah pojavljajo decembra. Najboljše izkoristke sončne
energije ima v Sloveniji primorska regija, na JZ države, na Portugalskem pa prav tako na
jugu, regija Algarve, posebej njen vzhodni del ter nižinski predeli regije Alentejo.
Najmanjši izkoristki so v obeh državah na severu (Murska Sobota, Braganca).
Razlike razpona maksimalnih vrednosti sončnega obsevanja in PV proizvodnje
poleti, so večje v Sloveniji. To se dogaja predvsem zaradi večje reliefne energije površja
v Sloveniji, ko konvekcija zraka povzroči oblačnost predvsem v višjih predelih površja,
zaradi labilnega ozračja pa so pogoste tudi nevihte. Na Portugalskem je v poletnih
mesecih prevladujoč vpliv subtropskega anticiklona, ki se razširi čez celo državo in
prinaša suho, vroče in jasno vreme v vseh predelih.
Obratno je pri razponu minimalnih vrednosti dnevne prejete energije sončnega
obsevanja, kjer so razlike večje na Portugalskem. Takrat je značilen vpliv depresij iz
Atlantika, ki prinašajo padavine. Te depresije se s severa širijo proti jugu, a njihov vpliv
proti jugu slabi. V Sloveniji se pozimi večje razlike pojavljajo med Primorsko, kjer ima
znaten vpliv na podnebje morje in notranjostjo države, še posebej kotlinami in dolinami,
kjer se pojavlja temperaturni obrat in z njim povezana radiacijska megla. Pozimi največ
sončne energije prejmejo višje ležeči predeli oz. goski svet (npr. Kredarica).
Edina prednost, ki jo imajo lokacije v Sloveniji pred lokacijami na Portugalskem
je ta, da so pri nas manjše izgube PV sistemov zaradi temperature, kot na Portugalskem,
ker so tudi temperature zraka nižje.
Najbolj perspektivna lokacija za uporabo fotovoltaičnih modulov (sončnih celic) v
Sloveniji je lokacija ob morju, torej Piran (4,1 kWh/m²/dan- sončno obsevanje), ki v vseh
pogledih prednjači pred ostalimi izbranimi kraji. Ta ugotovitev ni presenetljiva, saj je
Slovensko Primorje označeno, kot del Slovenije, ki prejme največ energije sončnega
obsevanja (2000-2400 ur; 1215 kWh/m²). Poleg tega, k dvigu produkcije fotovoltaičnih
sistemov prispeva tudi albedo morja, kar lahko dobro izkoristimo, če module namestimo
v bližino morja ter jih ustrezno nagnemo in orientiramo. Vse ostale lokacije izbrane na
različnih koncih Slovenije pa kažejo dokaj podobne rezultate in s tem potrjujejo dejstvo,
da je Slovenija res majhna dežela, kjer na tako majhnih razdaljah ni zaslediti opaznih
razlik. Omeniti velja še višje ležeče gorske predele, ki prejmejo velike količine sončnega
obsevanja v hladni polovici leta, kjer bi bili PV sistemi še posebej ugodna rešitev, saj je
do takšnih območij težje napeljati javno električno omrežje.
Za Portugalsko so najbolj perspektivne lokacije za postavitev in uporabo PV
sistemov na jugu države v obmorski regiji Algarve ter tudi v regiji severno od te, regiji
Alentejo. Od izbranih lokacij sta predstavnika za ti regiji mesti Faro (Algarve) in Beja
(Alentejo). Pri obeh je povprečna letna potencialna PV produkcija okoli 1520 kWh,
trajanje sončnega obsevanja pa med 2700 do 3000 ur. V primerjavi z najbolj osončenim
predelom portugalske, regijo Algarve, prejme naša Primorska letno okoli 700 ur manj
sončnega obsevanja.
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Slika 25 in 26: Prikaz razlik po izbranih krajih znotraj držav in med državama. Zgoraj
(25): Slovenija, Spodaj desno(26): Portugalska, Slika27: Spodaj levo- Legenda za obe
karti.

Vir: Medmrežje 89

Vir: Medmrežje 90
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Na zgornjih dveh kartah torej vidimo, da so najugodnejše lokacije za izrabo
sončne energije s PV sistemi na Portugalskem in sicer na južni polovici države (Faro,
Beja, Lizbona). Količina sončnega obsevanja ter potencialni PV iztržki padejo v najvišji
(prvi) razred od obalnega juga proti severu vse do Lizbone, kar pomeni, da dosežejo vse
te lokacije več kot 1400 kWh povprečne potencialne letne proizvodnje električne energije
in prejmejo vsaj 5250 Wh/m² sončnega obsevanja na dan.
Izbrane še severneje ležeče lokacije na Portugalskem (Guarda, Porto, Braganca)
padejo v drugi razred, kar pomeni, da prejmejo med 4551 ter 5250 Wh/m² sončnega
obsevanja na dan, njihova potencialna PV proizvodnja pa je med 1251 in 1400
kWh/kWp. Najnižje vrednosti se po celotni Portugalski pojavljajo v četrtem kvadrantu,
katerega kazalec je delež izgub sistemov zaradi temperature. Največje izgube so v Faru
in Beji, nad 9%, v Lizboni, Guardi in Portu so med 8 in 9%, na skrajnem severu v
Braganci pa med 7 in 8%.
Slovenija ima ravno v tem kvadrantu najboljše rezultate, saj ima zaradi nižjih
predvsem poletnih temperatur manjše izgube v PV sistemih. Najmanjše so v Jesenicah in
Slovenj Gradcu, pod 7%. Ko pa primerjamo količino sončnega obsevanja ter potencialno
PV proizvodnjo pa vidimo, da prav vse lokacije v Sloveniji padejo v nižje razrede, kot
lokacije na Portugalskem. Najbolj ugodna lokacije je Piran, v Slovenskem Primorju, ki
pade v tretji razred naše ranžirne lestvice, ta pomeni med 3851 in 4550 Wh/m² povprečno
prejetega dnevnega sončnega obsevanja ter med 1101 in 1250 kWh/kWp povprečno
potencialno proizvedene energije na leto.
Vse ostale izbrane lokacije po Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Slovenj Gradec,
Jesenice in Murska Sobota) pa padejo v zadnji, četrti razred, kar pomeni, da prejmejo
manj kot 3850 Wh/m² povprečnega dnevnega sončnega obsevanja ter potencialno letno
proizvedejo pod 1000 kWh/kWp električne energije.
Trajanje sončnega obsevanja je najdaljše v Faru, na jugu Portugalske, ki je tudi
edina lokacije, ki pade v prvi razred in prejme torej nad 2800 ur sončnega obsevanja
letno. V drugi razred sta se uvrstili Beja in Lizbona, ki prejmeta med 2501 in 2800 ur
sončnega obsevanja letno. Porto, Gurada in Braganca prejmejo med 2201 in 2500 ur in se
tako uvrščajo v tretji razred, kamor se je uvrstil tudi slovenski Piran. Vse ostale lokacije v
Sloveniji se tudi pri trajanju sončnega obsevanja uvrščajo v zadnji, četrti razred, kar
pomeni, da prejmejo pod 2200 ur sončnega sevanja letno.
Na podlagi izbranih razredov vidimo tudi, da so razlike po izbranih kazalcih večje
na Portugalskem kot v Sloveniji, kar je razumljivo, saj je Portugalska površinsko gledano
dosti večja od Slovenije. Razpon geografske širine je v Sloveniji le dobro stopinjo in pol
(sever: 46° 52' 37,52" SGŠ, jug: 45° 25' 18,34"), na Portugalskem pa kar dobrih 5°, med
37° in 42° SGŠ.
Lestvice razredov za zgornji karti so izbrane tako, da čim bolj prikažejo razlike
med obema državama, ne dajejo pa realne slike kar se tiče splošnega potenciala izrabe
sončne energije. Le ta je v obeh državah dovolj visok, da se ga splača obravnavati kot
enega izmed pomembnih potencialnih virov obnovljive energije.
V povprečju je letno globalno obsevanje v najjužnejši regiji Portugalske okoli
1772 kWh/m², kar je dosti več kot v submediteranski Sloveniji, kjer je to obsevanje okoli
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1215 kWh/m² (podatki za Piran), na dan pa 4,1 kWh/m², ker je za 1,4 kWh/m² manj kot
v Faru. Ta razlika v odstotkih pomeni 25% manj sončenga obsevanja V Piranu glede na
Faro. V praksi to pomeni, da bi za letno proizvodnjo 3500 kWh energije v Faru, kjer je
skupna letna proizvodnja električne energije s PV sistemom 1517 kWh/kWp, potrebovali
sistem z velikosti približno 2,3 kWp vršne moči, to pa pomeni, da bi ta sistem zavzemal
približno 15,3 m² površine (moduli s 150 Wp so veliki okoli 1m²), medtem ko bi ta
površina v Slovenji na obali znašala približno 19,2 m², kar je skoraj 4 m² več. Seveda bi
potrebovali tudi močnejši PV sistem z okoli 2,9 kWh privzete vršne moči. V Murski
Soboti (lokacija v Sloveniji z najnižjo skupno letno produkcijo električne energije) bi
potrebovali PV sistem z močjo 3,4 kWh, ki bi zasedel okoli 22,7 m². Najseverneje ležeča
lokacija ter lokacija z najnižjo povprečno letno produkcijo električne energije na
Portugalskem je Braganca. Tukaj bi za 3500 kWh električne energije na leto potrebovali
PV sistem z močjo 2,6 kWp, ki bi zasedal okoli 17,3 m² površine.
Predvidena povprečna potencialna moč PV sistemov v Sloveniji, pod optimalnim
kotom je 1006 kWh/m², to pomeni da bi pri nas na večini lokacij potrebovali PV sisteme
z velikostjo okoli 3,5 kWp, ti bi zasedali okoli 23 m² površine.
Na Portugalskem je predvidena povprečna potencialna moč PV modulov (z vršno
močjo 1kWp) postavljenih pod optimalnim kotom glede na prejeto energijo sonca 1379
kWh , kar pomeni da naj bi bila moč povprečnega PV sistema za potrebe gospodinjstva
na Portugalskem okoli 2,5 kWp, zasedal pa bi površino okoli 17 m².
Trenutna najnižja cena za mono-kristalne module je 3,37 EUR/Wp, 3 EUR/Wp za
poli-kristalne module ter 3,15 EUR/Wp za tankoplastne module. To pomeni da bi
trenutno najcenejša različica PV modula z vršno močjo 1kWp stala okoli 3200 EUR.
Cena PV sistemov z vso potrebno opremo pa se giblje med 6 in 12 EUR/Wp.
V Sloveniji bi torej za celoten PV sistem z vso potrebno opremo za zadovoljitev
potreb po električni energiji za eno gospodinjstvo odšteli povprečno med 21.000 in
42.000 evrov, na Portugalskem pa med 15.000 in 30.000 evrov. Le za module potrebne
za proizvodnjo 3500 kWh električne energije bi v Sloveniji odšteli najmanj okoli 10.000
evrov, na Portugalskem pa okoli 8000 evrov.
Slabosti PV tehnologije so predvsem v hranjenju le te (nizka učinkovitost baterij,
ki zasedajo veliko prostora), v različni distribuciji sončne energije na zemeljskem površju
(osončenost na Portugalska in v Slovenije je dovolj velika, da lahko smatramo PV kot
perspektiven tehnologijo za izkoriščanje sončne energije) ter zaenkrat še vedno precej
nizka pretvorbena učinkovitost sončnih celic (napredek PV tehnologije je zelo hiter, zato
lahko v prihodnjih letih pričakujemo občutne spremembe). Velik problem je še vedno v
razmišljanju in načinu življenja ljudi, ki so navajeni na določeno stopnjo udobja in v
finančnem smislu raje investirajo denar v bolj donosne npr. delniške trge, ki se časovno
prej obrestujejo in ponavadi prinašajo večje dobičke.
Trenutno je PV tehnologija, kljub bliskovitemu razvoju in napredku, še zmeraj
sorazmerno draga, politiki obeh držav pa se še vedno prilagajata na nove okoljske
usmeritve, ki jih narekuje EU in vse bolj zaskrbljujoče globalne okoljske spremembe.
Cena elektrike proizvedene s PV sistemi se giblje okoli 0,16 EUR/kWh. Povprečna
proizvodna cena električne energije v Slovenskem energetskem sistemu (HE, TE in NE)
za leto 2006 je 9,01 SIT, kar je 0.037 evra, kar je več kot štirikrat manj kot cena
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električne energije proizvedene s PV sistemi. Ena izmed novejših PV tehnologij, je
tehnologija ki multi-kotnih sončnih celic, te s svojo optiko koncentrirajo energijo vpadle
sončne svetlobe in s tem omogočijo večjo produkcijo električne energije. Takšna sončna
celica je letos presegla 40% učinkovitost pretvorbe. Ta tehnološki preboj pomeni, da bi v
prihodnje cena solarnih sistemov lahko padla na okoli 2,3 evra na en instaliran Watt moči
(danes med 6-12 evrov) in bi tako proizvajala električno energijo za manj kot 0,08 evra
na kWh (danes 0,16 evra/kWh). S tem bi električna energija proizvedena s pomočjo PV
sistemov postala bolj stroškovno kompetitivna in bolj integrirana v državne energetske
sisteme.
V Sloveniji je trenutna zagotovljena odkupna cena 0,37 evra za kWh, povračilna
doba naložbe pa okoli 16 do 17 let. Na Portugalskem je odkupna cena za manjše sisteme
še višja (0,45 evra/kWh), za večje (> 5 kWp) pa nekoliko nižja (0,31 evra/kWh). V obeh
državah je za PV investicije možno pridobiti posamezne subvencije ter posojila.
PV industrija ogromno investira v proizvodne sposobnosti in tehnologijo, še
posebej v Nemčiji in na Japonskem. Istočasno politična podpora razvoju solarne energije,
oblikuje vrsto različnih dolgoročnih promocijskih programov v več državah, še posebej v
EU in na Japonskem. Ta očitna gospodarsko politična navezava, ki omogoča razširitev
PV industrije in povečanje PV kapacitet pomeni, da je trenutni val solarno električnega
sektorja le predhodnica pomembne transformacije in razširitve v naslednjih desetletjih. S
ciljem: doseči nivo trajnostnega razvoja, z zaznavno penetracijo solarne elektrike na
svetovni energetski trg. Izkoriščanje sončne energije s PV tehnologijo nosi nizke zunanje
stroške (okoljski in socialni stroški). Solarni viri v EU in po svetu so obilni in ne morejo
biti pod monopolom zgolj ene države ali skupine držav. Ne glede na to kako hitro bodo
cene nafte in ostalih fosilnih goriv ter cene električne energije rasle, so PV in ostali OVE
edini viri, ki lahko ponudijo zniževanje cen energije v prihodnosti, namesto njene
konstantne rasti ter hkrati omogočajo energetsko neodvisnost države.
Letne stopnje rasti PV industrijske proizvodnje v zadnjih petih letih so bile v
povprečju višje od 40%, kar pomeni, da je PV ena najhitreje rastočih sodobnih industrij.
Kapacitete PV sistemov so se v zadnjem desetletju povečale za več kot desetkrat. Letna
rast je največja v Nemčiji in na Japonskem in dosega okoli 40%, globalno gledano, pa je
bila ta rast kapacitet v letu 2005 glede na prejšnje leto 18,2%. Na Portugalskem je letna
rast PV kapacitet med letoma 2004 in 2005 znašala 18% (2004: 2,7 MWp; 2005: 3,3
MWp), v Sloveniji pa kar 54% (2004: 0,1 MWp; 2005: 0,216 MWp).
Pri nas trenutna moč vseh PV elektrarn znaša 350 kWp (podatki za leto 2006).
Gradnja prve večje takšne elektrarne, z vršno močjo 1 MW, pa naj bi se začela to leto
(2007) v Velenju. Portugalska je imela do konca leta 2005 instaliranih približno 3,3
MWp PV sistemov, do konca leta 2008, pa naj bi začel obratovati prvi del 62 MW
elektrarne v Mouri, z močjo 42 MWp, drugi del z 20 MWp pa konec leta 2010.
Do leta 2040 naj bi proizvodnja električne energije s PV sistemi znašala 7.442
TWh, kar bi pokrivalo 21% globalne porabe električne energije (po poročilo EPIA-e in
Greenpeacea).
Evolucija trga PV po torej še naprej odvisna od političnih odločitev (iniciative,
subvencije, podpore OVE lobija, idr.) v naslednjih letih. Da bi opravičili to podporo bodo
morali proizvajalci PV sistemov pokazati sposobnost zniževanja stroškov proizvodnje.
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Objektiva je da se čim bolj približajo ceni kilovatne ure pridobljene iz fosilnih goriv.
Sicer bo na tem področju potrebnega še veliko dela, preden bo trud obrodil sadove.
Pomemben korak pri tem je pritegniti v ta sektor širši spektrov akterjev, posebej v
investicijah, marketingu in trgovini na drobno. Hkrati je potrebno čim bolje obvestiti
širšo javnost o vseh socialno-ekonomskih in okoljskih prednostih te tehnologije. Potrebni
so različni podporni programi (feed-in tarife, idr.), primerno prilagojeni na lokalne
okoliščine (vzorni primer sta Nemčija in Japonska). Odstraniti je podporo fosilnim virom
energije in jo podeliti OVE. Potrebni so implementirani zakonski spodbudni mehanizmi,
ki bodo zagotavljali varen in rastoč trg PV.
Prednosti sončne energije so: varovanje okolja, gospodarska rast, ustvarjanje
delovnih mest, varna in distribuirana proizvodnja, raznolikost energetskih zalog, hiter
razvoj in velik potencial nove tehnologije, inovacije. Glavna prednost solarne energije pa
je de je gorivo zastonj, njegov vir pa je neizčrpen Njena uporaba ne zahteva strupenih
goriv, obenem pa zahteva relativno malo vzdrževanja, ne proizvaja škodljivih emisij (jih
zmanjšuje: 0,6 kg na pridobljeno kWh električne energije), z ustrezno finančno podporo,
oziroma politiko, pa je povsem konkurenčna ostalim virom energije. Te značilnosti dajejo
sončni energiji (skupaj z drugimi oblikami obnovljivih virov energije) pomen najbolj
obetajočega energetskega vira prihodnosti.
Vse stvari se s časom spreminjajo, so vključene v proces razvoja, tako znanost,
tehnologija, kot vrednosti različnih dobrin ter tudi razmišljanje ljudi. Potrebe po
električni energiji strmo naraščajo, narava zahteva svoj davek zaradi neprimernega
ravnanja, ljudje pa stremimo za zdravim in kvalitetnim okoljem ter sočasno rabimo več
vsega kar gospodarstvo ponuja. Trenutno obstaja trden mednarodni konsenz, da se mora
naš svet, naša družba, preusmeriti v čistejše energetsko gospodarstvo, temelječe na OVE,
če želimo ohraniti ta planet primeren za življenje naslednjih generacij.
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