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POVZETEK
Sončno elektrarno sestavljajo osnovni gradniki, kot so fotovoltaični moduli,
razsmerniki, števci porabe, nosilna ohišja in drugo. Zaradi številčnosti so največji
strošek v sistemu fotovoltaični ali sončni moduli. Od vršne moči posameznega
modula pa je odvisna tudi moč sončne elektrarne.
Zato je cilj magistrskega dela zgraditi model znanja za vrednotenje in ocenjevanje
izbire fotovoltaičnih modulov za sončno elektrarno. Baza znanja temelji na
večparametrskem odločitvenem modelu po metodi DEX. Na podlagi tega smo ocenili
fotovoltaične module, ki jih ponujajo proizvajalci za sončne elektrarne.
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ABSTRACT
The solar power plant composed of the core elements, such as photovoltaic
modules, inverters, consumption meters, bearing housing and other. Due to the
abundance of photovoltaic or solar modules in the system represent the largest
expense. The power of a single solar power plant depends on the peak power of
each module. Therefore, the objective of the master's work is to build a model of
knowledge for evaluating and assess the choice of photovoltaic modules for a solar
power plant. The knowledge base has been developed on the basis of several
parametric decision models according to the DEX method. On this basis, we assessed
the photovoltaic modules, now offered by the providers of solar power plants.
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UVOD

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Razvoj sončnih elektrarn v Sloveniji se je začel leta 2005. Vzrok porasta je bila
subvencionirana cena 37,4 c€/kWh. Zgrajenih je bilo nekaj večjih elektrarn.
Zanimanje novih potencialnih investitorjev pa se je zaradi ugodne fiskalne politike
močno povečalo. Če je bilo do konca leta 2004 po ocenah inštaliranih za 100 kW
sončnih elektrarn, jih je bilo konec leta 2005 že skoraj za 200 kW. V letu dni je bil
porast torej 100-odstoten. Glede na izkazani interes investitorjev se je v nadaljnjih
letih taka rast nadaljevala.
Zdaj se uporabljajo za sončne elektrarne močnejši moduli, ki so bistveno cenejši,
kot so bili nekoč. Izkoristek fotovoltaičnega modula z nižjo ceno se ni kaj dosti
spremenil, so pa zato moduli zmogljivejši (po vršni moči - Wp) in je njihova cena
nižja. Izkoristek modula je odvisen od medija, ki ga uporablja. Izkoristek celotnega
modula pa je seveda odvisen od izkoristka posamezne celice. Pri tem smo ugotovili
še drugo skrajnost razvoja: če tehnologija razvojno ni perspektivna, cena
komponent pada. Tako je tudi pri razvoju fotovoltaičnih modulov. Ker je izkoristek
modula odvisen od uporabljenega materiala (maksimalni izkoristek, ki ga dopušča
silicij), je tudi razvoj fotovoltaičnih modulov odvisen od uporabljenega materiala.
Če je bil leta 2008 izkoristek modulov okoli 17-odstoten, je zdaj približno 20odstoten. Razlika je vidna tudi v ceni. Velika proizvodnja (veliko povpraševanje) je
znižala proizvodne stroške, in cena modulov je znatno upadla. A o tem kasneje. V
središču našega raziskovanja je model znanja za oceno fotovoltaičnega modula.

1.2. PREDSTAVITEV RAZMER V FOTOVOLTAIKI
Če želimo razumeti, kaj se dogaja v fotovoltaiki pri nas, moramo pogledati
kronologijo njenega razvoja. Omenimo naj, da se je fotovoltaika bliskovito razvijala
od leta 2007 do konca leta 2012. Nato pa se je širjenje fotovoltaičnih elektrarn po
Sloveniji ustavilo.
Močan vpliv na rast števila fotovoltaičnih elektrarn sta imeli na začetku fiskalna
spodbuda države in velika angažiranost posameznikov, ki so verjeli v potencial
fotovoltaike kot trajnostnega pridobivanja električne energije iz moči sonca. S
postopnim upadanjem cene fotovoltaičnih gradnikov je postala investicija v tako
elektrarno še privlačnejša. Ker je cena gradnikov z leti padala, se je zmanjševala
tudi višina spodbud. Konec leta 2012 je bila že tako nizka, da investiranje v
fotovoltaično energijo ni bilo več dobičkonosno.
Z letom 2009, ko smo v Sloveniji sprejeli uredbo o podpori električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, se je število sončnih elektrarn močno
povečalo. Največjo rast smo zabeležili v letih 2011 in 2012, ko so ugodne odkupne
cene in veliki padci cen fotonapetostnih modulov omogočali visoke donose investicij
v sončne elektrarne (SE). Konec leta 2012 pa je vlada Republike Slovenije močno
znižala odkupne cene električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, kar
je rast teh zavrlo in jo v letu 2013 skoraj popolnoma ustavilo (Brecl, Bokalič in
Topič, 2014).
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Število novih elektrarn po letih od 2001 do 2016
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Slika 1. Število novih elektrarn po letih od 2001 do 2016 Vir podatkov: PV portal
V letu 2013 so se pretežno gradile sončne elektrarne, ki so bile načrtovane konec
leta 2012. Novih investicij pa je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti zelo malo. Najbolj
je na to vplivala znatno manjša subvencija, nato pa še zakonodaja, ki je proizvajalce
električne energije izenačila z gospodarskimi družbami. Tako so bili nekateri lastniki
sončnih elektrarn ob že prisluženo pokojnino, saj so morali vračati pokojnine za
nazaj od pravnomočnosti zakonodaje.
Po veljavni zakonodaji so vsi lastniki sončnih elektrarn ne glede na svoj pravni status
dolžni plačevati prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Od 1.
februarja 2014 znašajo ti 774,36 € na leto (ZPIZ: 32,17 € mesečno, ZZZS: 8,09 € in
24,27 € mesečno). Če primerjamo donose majhnih sončnih elektrarn, zgrajenih v
letih 2010 (v obdobju subvencioniranja električne energije) in 2014 pri neto ceni
investicije 3,00 €/W in 1,50 €/W, ter upoštevamo zagotovljene odkupne cene v letu
priklopa, opazimo, da je enostavna vračilna doba za sončno elektrarno iz leta 2010
še pod 15 leti (OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 46 EGES 2/2014 energije iz OVE). Zdaj pa
se investicija ne povrne (Tabela 1). Vsi izračuni so bili opravljeni za lastnike sončnih
elektrarn, ki so fizične osebe. Pri samostojnih podjetnikih, ki poleg proizvodnje
električne energije ne opravljajo druge dejavnosti, je slika podobna, le višina
investicije je pri zavezancu za DDV nižja za višino DDV (Brecl, Bokalič in Topič,
2014). 1

1

Tabela 1. Donosi majhnih SE, nameščenih v letih 2010 in 2014, pojasnjujejo navedeni citat.
IS tem namenom je bil tudi prenesen iz originalnega članka.
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Tabela 1. Donosi majhnih SE nameščenih v letih 2010 in 2014.
Vir: (Brecl, Bokalič in Topič, 2014).
Veliko lastnikov sončnih elektrarn se je odpovedalo zaslužku s trženjem električne
energije. Če bi jo namreč prodajali, bi izgubili pravico do pokojnine, prihodek od
prodaje pa ni zadoščal za preživetje lastnika.
Nizka odkupna cena električne energije (cena energije + subvencija) in dodatni
stroški (ZPIS in ZZZS) so odpravili rentabilnost postavitve sončne elektrarne. Trg se
je tako preprosto znebil fizičnih oseb, ki jim je bilo financiranje OVE dejansko
namenjeno. V igri so lahko ostali le investitorji, ki jim pokritje stalnih stroškov
omogoča velikost elektrarne. Primerjava stalnih stroškov pri različno velikih
elektrarnah pokaže, da je razlika stalnih stroškov pri njih skorajda zanemarljiva.
V letu 2016 je bil uveden »net–metering« - ali slovensko – neto merjenje. To je bil
dejansko dodatek majhnemu investitorju, ki je želi pokriti svojo neodvisnost pri
porabi električne energije. Ni pa omogočil pokritja investicije na račun trženja
električne energije. Omogočil je le samozadostnost pri oskrbi z električno energijo
in oddaji odvečne proizvedene energije v omrežje, hkrati pa tudi pridobivanje
manjkajoče električne energije iz omrežja. O neto merjenju bomo več povedali
kasneje.
Kljub nespodbudni državni podpori fotovoltaiki pri nas je v svetu zavedanje o
pomenu fotovoltaike veliko. Glede na povedano menimo, da je tehnično
ocenjevanje fotovoltaičnih modulov pomembno.

1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
V nalogi bomo modelirali in vzpostavili odločitveno znanje za oceno fotovoltaičnega
modula. Pri tem bomo uporabili metodo DEX. Model bo omogočil odločanje o izbiri
med različnimi fotovoltaičnimi moduli za postavitev fotovoltaične elektrarne. Iskali
bomo fotovoltaični modul, ki bo ponudil optimalno razmerje med ceno
fotovoltaičnega modula in vršno močjo Wp. Omogočili bomo odločanje med ceno in
močjo v kilovatih – cena/kWp. Poleg vršne moči, ki jo daje fotovoltaični modul, nas
zanimata tudi cena modula in njegova učinkovitost. Medtem ko je bila v preteklosti
zanimiva specifika postavitve fotovoltaičnih modulov, se je želja po čim večjem
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izkoristku v letu 2016 omejila na 11 kW vršne moči. Zaradi nizke cene fotovoltaičnih
modulov je zato primernejša postavitev na streho kot pa na sledilni sistem. Do
takega sklepa nas pripelje dejstvo, da je za prodajo električne energije treba
plačevati prispevek v ZPIZ in zdravstveno blagajno. Če ima lastnik pokojnino, to
izgubi. To pa se seveda ne zgodi, ko lastnik manjše sončne elektrarne (pod 11 kW
vršne moči) uporablja neto merjenje, višek pa brezplačno oddaja distributerju.
Glede na trenutno veljavno zakonodajno v Sloveniji moramo težiti k taki
vzpostavitvi sončne elektrarne, ki ne bo odvisna od zakonodaje. Že leta 2008 smo
ugotavljali, da je bil porast sončnih elektrarn odvisen od cene fotovoltaičnih
modulov in trenutne zakonodajne politike, ki je vključevala subvencijo k ceni
električne energije.
Edini trenutno uveljavljeni način, ki to omogoča, je neto merjenje in otočni način
(lastna akumulacija proizvedene električne energije).

1.4. METODA DELA
Na odločanje o izbiri fotovoltaičnega modula vpliva več različnih kriterijev. Zaradi
preglednosti in jasnosti namena pravilne odločitve smo izbrali večparametrsko
kvalitativno metodo DEX (BOHANEC, 2006). V skladu s to metodo je na razpolago
program DEXi 2 (BOHANEC, 2017). Razvili so ga v sodelovanju Inštituta Jožefa Štefana
in Univerze Maribor, Fakultete za organizacijske vede. Omogoča interaktivni
kvalitativni pristop. Pri tem se zaloga vrednostnih kriterijev ocenjuje kvalitativno
(opisno). Tako zgrajeno bazo znanja, ki vsebuje neposredno določeno funkcijo
koristnosti, lahko uporabimo za vrednotenje opcij.
Osredotočili se bomo na fotovoltaične module, ki bi bili primerni za neto merjenje,
torej za lastno uporabo. Pri tem se zavedamo, da bodo zaradi majhnosti sončne
elektrarne fiksni stroški veliki. Zmanjšajo pa se stroški porabe električne energije.
To nam omogoča neto merjenje.
Baza znanja je nastala na podlagi študija literature in domačega in tujega znanja s
tega področja.

2

Povezava na brezplačno programsko okolje DEXi v slovenskem in angleškem jeziku, dne 1.
8. 2017 na strani:
http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html
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OSNOVE FOTOVOLTAIKE

2.1. TEMELJI FOTOVOLTAIKE
Fotovoltaika je veda, ki preučuje proces pretvorbe energije svetlobe oziroma
energijo fotonov v električno energijo. Pretvorba nastane v polprevodniških sončnih
celicah. Po zgradbi so te lahko amorfne, polikristalne ali monokristalne. Največkrat
so izdelane iz silicija. Fotovoltaični modul je sestavljen iz več sončnih celic
(navadno iz okoli 60 celic). Po potrebi, združujemo module v enoten sistem. Glede
na namen sistema pa lahko uporabimo še druge elemente, kot so akumulatorji,
regulatorji polnjenja in razsmerniki.
Zaradi nizke cene se največkrat uporabljajo monokristalne in polikristalne sončne
celice. Amorfne se zaradi majhnega izkoristka uporablja le redko. Imajo pa svoje
prednosti, ker niso toge in se lahko prilagodijo površini, na katero jih pritrdimo.
Uporabljamo jih na plovilih, počitniških prikolicah idr. Primerne so tudi za manjše
porabnike (BORŠTNAR, 2017 3).

2.2. GRADNIKI FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV
Fotovoltaične sisteme ločimo po priključenih bremenih ali po zasnovi. Ločimo
naslednje vrste sistemov:
•

samostojne fotovoltaične sisteme. Ti služijo za oskrbovanje porabnikov z
električno energijo v lokalnem električnem omrežju:
o
o
o

•

omrežne sončne elektrarne, ki vso električno energijo oddajajo v električno
omrežje in jih zato imenujemo sončne elektrarne. Pri njih ločimo:
o
o

•

fotovoltaični sistemi z akumulatorjem,
fotovoltaični sistemi z enosmernimi ali izmeničnimi porabniki,
hibridni sistemi (kombinacija z drugimi generatorji električne
energije).

razpršene sisteme (hišne sončne elektrarne) in
centralne sisteme (velike sončne elektrarne z močjo nad 100kWp).

omrežne sončne elektrarne (neto merjenje), ki del električne energije
porabijo za svoje potrebe, višek pa:
o
o

oddajo v omrežje,
delno akumulirajo s pomočjo baterij, drugo pa oddajo v omrežje.

3

Letnica navedene literature ni znana, zato smo uporabili letnico, ko smo jo pridobili.
Pridobljeno 28. 7. 2017 na:
http://lab.fs.unilj.si/kes/napredne_tehnologije_v_energetiki/Soncne%20celice%20predstavitev.pdf
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Trenutno se majhnim sončnim elektrarnam ne splača oddajati električne energije v
prodajo in s tem v omrežje, ker stroškov postavitve sončne elektrarne s tem ne
pokrijejo. Zato se večina proizvajalcev fotovoltaične energije raje odloča za neto
merjenje. Seveda pa s tem tvega, da bo višek proizvedene električne energije oddan
v omrežje brez plačila.

2.3. NETO MERJENJE (NET-METERING)
Pri neto merjenju gre za samooskrbo gospodinjstev in drugih z električno energijo.
Vključeni v sistem ne prodajajo električne energije distributerju in tudi niso
upravičeni do podpore. Pri tem se razbremeni podporna shema. Upravičencem ni
treba plačevati prispevka za zdravstveno zavarovanje in za ZPIZ. Tudi davka ne
plačujejo, saj ne prodajajo električne energije. Ni jim treba ustanoviti družbe z
omejeno odgovornostjo ali pridobiti statusa samostojnega podjetnika. Hkrati pa tudi
privarčujejo, saj v dnevni višji tarifi uporabljajo lasten vir električne energije, višek
pa oddajo v omrežje distributerja. Pri tem seveda tudi ne plačujejo omrežnine, ki
je v deležu računa zelo velik strošek in nastane pri trošenju električne energije.
Investicija se torej povrne kot zmanjšanje stroškov za plačilo električne energije.
Lastnik sončne elektrarne uporablja čez dan nastalo električno energijo za lastne
potrebe, višek pa odda v omrežje; čez noč pa uporablja električno energijo iz
omrežja. Pri tem teče števec električne energije v obe smeri. Ponoči se odšteva
energija, dovedena iz omrežja, od odvedene v omrežje. Zaradi različne količine
proizvedene energije čez leto se za obračun upošteva letna količina energije. Poleti
na primer proizvedemo veliko več energije kot pozimi.
Tak način izmenjave energije med distributerjem in lastnikom sončne elektrarne
(odjemalcem) je v korist obema. Odjemalec ima pokrit manko energije ponoči in
pozimi, distributer pa dobi njegov višek električne energije podnevi, ko je potreba
po njej večja, in to po ceni za nočno tarifo, ki jo potrebuje odjemalec za svoje
potrebe. Električna energija se poleg tega tvori v bližini končnih odjemalcev, zaradi
česar ima distributer manj jalove energije. Prednost je tudi to, da je odjemalec
porabnik električne energije le ponoči, ko je potreb po energiji tudi sicer manj,
termo- ali jedrska elektrarna pa morata tudi ponoči delovati vsaj z minimalno
močjo.
Zaradi vsega omenjenega komercialna logika odjemalcu narekuje, da zgradi tako
veliko sončno elektrarno, ki ustvari toliko energije, kot jo porabi. Vsak presežek je
v korist distributerja. To pa je za odjemalca nepotrebna investicija. Primerno
velikost sončne elektrarne najlaže določimo s simulacijo, pri kateri moramo
upoštevati:
•
•
•
•
•

sončno obsevanje kraja, na katerem bo elektrarna delovala,
vršno moč fotovoltaičnih modulov in njihovo število,
izkoristek fotovoltaičnega modula
pozicijo objekta glede na smer neba (najbolje jug ali jugozahod),
porabo električne energije.

Medtem ko je v letu 2008 prevladovala želja po čim večji količini proizvedene
električne energije, nam trenutna fiskalna politika na tem področju narekuje
optimiziranje glede na potrebe.
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Ker je fiskalna politika fotovoltaiki nenaklonjena oziroma zelo skopa do nje,
moramo pri načrtovanju upoštevati predvsem finančno neodvisnost. Nikoli namreč
ne vemo, kdaj nas bo država presenetila s kakšnim novim zakonom.
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UPORABA INFORMACIJ PRI ODLOČANJU

3.1. VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE
Odločitveni model sestavljajo:
•
•
•
•

atributi,
zaloge vrednosti,
struktura kriterijev,
funkcija koristnosti.

Pri večparametrskem odločanju variante opišemo s parametri (atributi,
spremenljivkami, kriteriji). Nato podamo oceno za vsak parameter. Sorodne
parametre združujemo, da dobimo na koncu najboljšo varianto. Tak postopek je
podlaga za izbor najustreznejše variante (Rajkovič, Bohanec, Jereb, 2003).
Pri večparametrskem odločanju imamo množico parametrov, ki pa morajo biti čim
bolj neodvisni drug od drugega. Izbor kriterijev je temelj modela, po katerem bomo
ocenjevali. Sistem kriterijev naj bo celovit in neodvisen. Kriteriji se po vsebini ne
smejo ponavljati.

3.2. POSTOPEK SPREJEMANJA ODLOČITEV
Ob odločitvi za reševanje zastavljenega problema je treba pristopiti k
sistematičnemu zbiranju informacij za oblikovanje odločitvenega znanja.
Ocenjujemo na podlagi kriterijev, odločamo pa se med najmanj dvema variantama.
Izbiramo po prioriteti A P B (A imam rajši kot B). Odločitveni proces mora celovito
zajeti vse informacije, potrebne za odločanje. Odločitveni proces je sestavljen iz
(Rajkovič, Bohanec, Jereb, 2003):
•
•
•
•
•

identifikacije problema,
identifikacije kriterijev,
definicije funkcij koristnosti,
opisa variant,
vrednotenja in analize variant.

3.3. NASTANEK IN RAZVOJ METODE DEX
Temelje metode DEX sta postavila Efstathiou in Rajkovič (1979) na univerzi v
Durhamu v Veliki Britaniji pod vplivom teorije mehkih množic, ki predlaga, da naj
se v odločitvenih modelih uporabljajo besede namesto številk. Predlagali so
tabelarni prikaz uporabnih razmerij, enega od ključnih konceptov metodologije
DEX. Nadaljnji razvoj je potekal tudi v Sloveniji, predvsem s sodelovanjem
Vladislava Rajkoviča in Marka Bohanca. Leta 1980 se je razvila metodologija,
imenovana DECMAK (Bohanec et al., 1983). Prvotna ideja je bila konceptualno
razširjena za obvladovanje hierarhije atributov in zato, da bi olajšali pridobivanje
in razlago odločitev znanja (Rajkovič, Bohanec, 1988 a; Rajkovič et al., 1988). Ime
DEX (Decision EXpert) je nastalo leta 1987, ko je bil postopek uporabljen kot lupina
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ekspertnega sistema za odločanje (Bohanec, Rajkovič, 1990). To je bil začetek
izvajanja celotne metodologije. V 90. letih je DEX prispeval k reševanju
kompleksnih problemov odločanja v industriji, zdravstvu, vrednotenju projektov in
v športu. Z njim je povezan tudi dosežek HINT, postopek za avtomatsko
dekompozicijo problema (Zupan in sod., 1999). Uporabljata se kot strojno učenje
algoritma HINT (Hierarchy INduction Tool), ki zmore razvijati DEX-modele iz
podatkov.
Tretje značilno obdobje se je začelo leta 2000 z izvajanjem programa DEXi. To je
dostopen in uporabniku prijazen računalniški program, namenjen predvsem
izobraževanju. Metodologiji DEX je odprl pot v slovenske srednje šole in na univerze.
Kljub svoji preprostosti se je DEXi izkazal za zelo koristnega tudi pri najzahtevnejših
nalogah odločanja (Bohanec, M., Žnidaršič, M., Rajkovič, V., Bratko, I. in Zupan, B.,
2013).

Slika 2. Kronološki pregled razvoja DEX - a in glavni dosežki
Vir: Bohanec, M., Žnidaršič, M., Rajkovič, V., Bratko, I. in Zupan, B., 2013

3.4. UPORABA PROGRAMSKEGA OKOLJA DEXI
V povezavi z metodo DEX je nastal program DEXi za podporo pri odločanju. DEX
omogoča kvalitativni pristop in neposredno določanje funkcij koristnosti atributom.
Atributi v DEX–u imajo opisne vrednosti, ki so strukturirane hierarhično, kar
povečuje transparentnost uporabe odločitvenih modelov (Bohanec et al., 2013).
Bazo znanja predstavlja drevo kriterijev. Kriterije agregiramo po vsebinski
podobnosti. Variante, ki jih želimo oceniti, opišemo s posameznimi kriteriji.
Variante ločeno ocenimo glede na vsak kriterij. Kriteriji, parametri Xi predstavljajo
zalogo vrednosti na najnižjem nivoju. Funkcija koristnosti F logično združuje
vrednotenje posameznih kriterijev v spremenljivko Y, ki predstavlja končno oceno
koristnosti variante. Slika 3 prikazuje večatributni odločitveni model.
Prednost programskega okolja DEXi je njegova enostavna uporaba. Uporabljamo ga
za podporo zahtevnih nalog odločanja. Predmet odločanja razdeli na sestavne dele
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in omogoča kvalitativno ocenjevanje. Tako ponuja večjo preglednost samega
odločilnega modela. Omogoča analizo "kaj–če" in analizo občutljivosti. Primer
tipične analize DEXi se imenuje "plus – minus - 1", raziskuje pa učinke spreminjanja
posameznega vhodnega atributa za stopnjo navzdol (-1) ali navzgor (+1) v
atributnem merilu (Bohanec et al., 2013). Na podlagi sprememb vidimo vpliv na
kriterije (uteži) in variante in s tem na končno odločitev. Omogoča postavitev
funkcije koristnosti kljub netočnim ali nepopolnim podatkom. Odlikuje pa ga
enostavna uporaba.

Slika 3. Večatributni odločitveni model (Jerele, 2008)
Program nam pomaga pri gradnji modela. Uporabniški vmesnik je v slovenskem in
angleškem jeziku. Je enostaven in razumljiv. DEXi deluje na različnih programskih
platformah in ga je mogoče povezati z drugimi programi v kompleksno in zahtevno
okolje. DEXi ima zelo natančno in pregledno grafično podporo poročil.
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4. GRADNJA ODLOČITVENEGA MODELA
V tem poglavju bomo pripravili odločitveno bazo znanja za oceno fotovoltaičnih
modulov. Ocenili bomo fotovoltaične module, ki jih ponujajo trgovci 4.

4.1. IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Cilj naloge je izbrati fotovoltaični modul, ki bo najprimernejši za sončno elektrarno:
•
•

glede na trenutni položaj fotovoltaike v Sloveniji,
glede na spodbudnejši vpliv državne fiskalne politike na področje
fotovoltaike.

V preteklosti smo želeli iztržiti čim več električne energije glede na ceno modula.
Pri tem smo uporabili dve različni možnosti:
•
•

postavitev na streho in
postavitev na sledilni sistem.

Zaradi drastičnega znižanja subvencionirane cene odkupa električne energije je
trenutno nesmiselno postavljati sončno elektrarno na sledilni sistem, ker je ta veliko
dražji. Vemo pa, da odkup električne energije ne povrne niti cene za sončno
elektrarno na strehi. Seveda imamo v mislih gospodinjstva, ki jim zadošča v
povprečju 10 kW na dan. In kje se kljub temu kaže upravičenost postavitve sončne
elektrarne? Seveda v neto merjenju. Zakaj? Zato ker imamo pri nas poleg cene
električne energije še celo vrsto drugih dajatev, ki se z neto merjenjem zmanjšajo
in je cena energije potem približno polovico manjša, kot bi bila sicer oziroma kot
bi bila, če bi v celoti plačali odjem energije iz omrežja. Neto merjenje pomeni, da
se naša poraba najprej odšteje od oddane energije, ostanek pa se potem obdavči,
zanj pa se plačajo tudi drugi dodatki (omrežnina idr.). Ker viške proizvedene
energije oddamo distributerju električne energije zastonj, ni smiselno postavljati
večje fotovoltaične elektrarne, kot jo potrebujemo.
Bazo znanja bomo oblikovali tako, da jo bo mogoče uporabljati tudi v prihodnosti.
Seveda spet z manjšimi prilagoditvami.

4.2. IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV
Najpomembnejša pri celotni odločitvi za postavitev sončne elektrarne ali proti njej
je finančna upravičenost projekta.
V nalogi si bomo podrobneje pogledali izdelavo baze znanja. Pripravili bomo bazo
znanja, ki jo bomo lahko uporabili, tudi če bo fiskalno pravilo države postalo
prijaznejše do postavitev sončne elektrarne. Ker ne vemo, kakšne spremembe
prinaša zakonodaja, bomo pripravili bazo znanja za izboljšano možnost prodaje
4

Cene fotovoltaičnih modulov smo našli na internetni ponudbi različnih podjetij. Eko sklad
po letu 2012 žal ni dajal subvencij za kreditiranje sončnih elektrarn (Informacija je
pridobljena konec leta 2016).
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električne energije. Bazo znanja bomo pripravili za odločanje o postavitvi
fotovoltaičnih modulov na tri načine:
•
•
•

kot sončno elektrarno na strehi,
kot samostojno elektrarno,
kot univerzalni pojem, ki upošteva obe varianti.

V našem primeru bomo upoštevali univerzalni model, saj se trenutno ne splača
graditi samostojne sončne elektrarne. Vsekakor pa se razmere lahko spremenijo,
zaradi česar bi nam univerzalna varianta omogočila uporabo teh modulov za
samostojno elektrarno.
Pri tem smo najbolj poudarili tri kriterije, ki karakterizirajo postavitev sončne
elektrarne:
•
•
•

cena modula,
kWp/m2 in
cena modula/kWp.

Najprej smo iz podatkov o fotovoltaičnih modulih izbrali kriterije, ki
najpomembneje opisujejo tehnične podatke kriterijev. Te podatke smo strukturirali
v više ležeči kriterij osnovni podatki:
•

Osnovni podatki:
o
o

nazivna moč modula Wp (vršna moč),
učinkovitost pretvorbe celic.

Moduli imajo različno vršno moč, imajo različno površino (velikost) in različen
izkoristek. Ker je te podatke težko primerjati za različne fotovoltaične module, smo
pripravili še drugo skupino, ki ima izračunan kriterij kWp/m2 in kriterij cena
modula/kWp. Omenjena kriterija in ceno modula smo strukturirali v više ležeči
kriterij dodatni podatki:
•

Dodatni podatki:
o
o
o

kWp/m2,
cena modula/kWp,
cena.

Kriterij kWp/m2 nam kaže količino pridobljene energije na kvadratni meter
površine. Ta kriterij opisuje postavitev sončne elektrarne na sledilni sistem. Ker je
površina sledilnega sistema majhna, nas zanima, koliko energije lahko pridobimo iz
njega. Ceno modula/kWp uporabljamo za odločanje o postavitvi sončne elektrarne
na strehi. Streha ima navadno večjo površino kot sledilni sistem. Zato nas bolj kot
površina na kvadratni meter zanima, koliko energije bomo iztržili glede na finančni
vložek v posamezni fotovoltaični modul. V to skupino smo uvrstili tudi ceno modula.
Po metodi DEX v treh korakih definiramo (Bohanec, 2006):
•

parametre in njihovo strukturo,

Igor Jerele: Modeliranje odločitvenega znanja za oceno fotovoltaičnega modula

stran 12

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

•
•

Magistrsko delo

zaloge vrednosti parametrov,
funkcijo koristnosti.

Parametre (kriterije) in njihovo strukturo si lahko ogledamo na Sliki 4.
Zalogo vrednosti si bomo pogledali v poglavju Merske lestvice, funkcijo koristnosti
pa v poglavju Definicija funkcij koristnosti.

Slika 4. Drevo kriterijev

4.3. MERSKE LESTVICE
Med seboj lahko primerjamo le merljive alternative. Ko alternativam postavimo
merske enote, pa jih moramo še uskladiti, tako da so alternative med seboj
primerljive. Merske lestvice nam omogočajo razvrstitev (rangiranje) predmeta
ocenjevanja od najboljšega do najslabšega. Posameznim razredom priredimo opisno
vrednost. Nato jo uporabimo za vrednotenje variante glede na določeni kriterij.
Vrednosti posameznega kriterija imenujemo zaloga vrednosti. V metodi DEX
praviloma uporabljamo kvalitativne zaloge vrednosti. Zaloge vrednosti so podane
opisno, le redko s številkami. Pri določanju zaloge vrednosti upoštevamo dvoje
pravil:
•
•

zaloge vrednosti uredimo od slabih proti dobrim,
število vrednosti naj raste počasi od listov proti korenu drevesa.
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Slika 5. Zaloge vrednosti v drevesu kriterijev
Kriterijem na najnižjem nivoju smo dodelili tri vrednosti. Kriterijem na višjem
nivoju smo dodelili zaloge vrednosti s štirimi vrednostmi. Slika 5 prikazuje drevo
kriterijev z zalogami vrednosti.
Celoten postopek dodelitve merskih lestvic smo zelo skrbno načrtovali, saj je od
postavitve intervala v posamičnem razredu odvisna končna ocena.
Pri dodelitvi zaloge vrednosti smo ravnali po pravilu, da naj število vrednosti raste
počasi od listov proti korenu drevesa. Više ležeči kriteriji imajo po štiri zaloge
vrednosti, niže ležeči kriteriji pa po tri. Slika 6 prikazuje niže ležeče zaloge
vrednosti kriterijev. Zaloge vrednosti smo razvrstili od slabih proti dobrim.
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Slika 6. Vrednosti kriterijev na listih drevesa

4.4. DEFINICIJA FUNKCIJ KORISTNOSTI
Funkcije koristnosti prenašajo pomembnost niže ležečih kriterijev na više ležeče in
izražajo vlogo svojega deleža pri celotni odločitvi. Tako izražajo odločitveno moč
kriterija na izid odločitvenega modela. V metodi DEX je definicija funkcij koristnosti
izražena v tabeli. Tabela je zgrajena na podlagi odločitvenih pravil tipa ČE–POTEM.
Program DEXi nam pomaga zgraditi tabelo, ki jo glede na potrebe s pomočjo
ekspertnega znanja lahko spremenimo. Spreminjamo lahko posamezno vrstico
odločitvene tabele in tako prilagodimo funkcijo našemu ekspertnemu znanju. Kot
smo že dejali, nam program samodejno izračuna težo posameznega kriterija. Slika
7 prikazuje tabelo odločitvenih pravil. Najlaže je, da najprej določimo uteži
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posameznega kriterija. Tako programu omogočimo samodejno določitev vseh ostalih
vrstic odločitvene tabele. Če je treba, posamezne vrstice lahko korigiramo.

Slika 7. Tabela odločitvenih pravil
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Poglejmo nekaj primerov označb v tabeli. Zvezdica pomeni, da izberemo vse možne
zaloge vrednosti posameznega kriterija. Znak >= pomeni večje ali enako; znak <=
pa manjšo ali enako vrednost.

Slika 8. Povprečne uteži
Glede na pripravljeno drevo kriterijev (slika 8) vidimo, da imamo tri funkcije
koristnosti. Program DEXi nam omogoča tudi grafični ogled funkcije koristnosti:
•
•
•

Pv modul,
osnovni podatki,
dodatni podatki.
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Slika 9. Funkcija koristnosti – modul Pv
Funkcije koristnosti opredeljujejo vpliv posameznih niže ležečih kriterijev na više
ležeče in posredno na celotno odločitev in izražajo odločitveno moč posameznega
kriterija. V DEXi–ju so določene v obliki tabel na podlagi odločitvenih pravil tipa
»ČE–POTEM«. Kot smo že spoznali, uporabimo lahko tabelarični ali pa grafični
prikaz.
Poglejmo si nekaj vrednosti v grafičnem prikazu Funkcija koristnosti – modul Pv
(Slika 9):
•
•
•

ČE so osnovni podatki sprejemljivi in dodatni podatki sprejemljivi, POTEM je
rezultat Pv modul sprejemljiv.
ČE so osnovni podatki sprejemljivi in dodatni podatki ugodni, POTEM je
rezultat Pv modul sprejemljiv.
ČE so osnovni podatki sprejemljivi in dodatni podatki zelo ugodni, POTEM je
rezultat modul Pv ugoden.
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Slika 10. Funkcija koristnosti - Osnovni podatki
Poglejmo si nekaj vrednosti v grafičnem prikazu Funkcija koristnosti – osnovni
podatki (Slika 10):
•
•
•

ČE je nazivna moč modula Wp visoka in učinkovitost pretvorbe celic
sprejemljiva, POTEM, rezultat Osnovni podatki so ugodni.
ČE je nazivna moč modula Wp visoka in učinkovitost pretvorbe celic ugodna,
POTEM, rezultat Osnovni podatki so zelo ugodni.
ČE je nazivna moč modula Wp zelo visoka in učinkovitost pretvorbe celic
sprejemljiva, POTEM, rezultat Osnovni podatki so zelo ugodni.

Pri dodatnih podatkih pa imamo tri agregirane kriterije:
•
•
•

nazivna moč modula na kvadratni meter (kWp/m2),
cena modula na kWp (cena modula/kWp) in
cena modula.

V dvodimenzionalnem grafičnem prikazu lahko prikažemo le dva kriterija. Za pogled
v grafu bomo izbrali kriterija (kWp/m2) in cena modula/kWp. Zato dobimo, če
hočemo prikazati še tretji kriterij, tri grafe. Kriterij cena modula ima namreč tri
različne zaloge vrednosti. Pa si jih poglejmo.
V prvem grafu imamo zalogo vrednosti Cena modula je nesprejemljiva.
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Slika 11. Funkcija koristnosti - Dodatni podatki pri Cena modula je nesprejemljiva
Poglejmo si nekaj vrednosti v grafičnem prikazu Funkcija koristnosti –dodatni
podatki pri Cena modula je nesprejemljiva (Slika 11):
•
•
•

ČE je kW/m2 visoka in cena modula/kWp sprejemljiva, ter Cena modula je
nesprejemljiva, POTEM, rezultat dodatni podatki so sprejemljivi.
ČE je kW/m2 nizka in cena modula/kWp ugodna, ter Cena modula je
nesprejemljiva, POTEM, rezultat dodatni podatki so sprejemljivi.
ČE je kW/m2 visoka in cena modula/kWp ugodna, ter Cena modula je
nesprejemljiva, POTEM, rezultat dodatni podatki so ugodni.

Naslednji graf prikazuje vrednost Cena modula je ugodna.
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Slika 12. Funkcija koristnosti - Dodatni podatki pri Cena modula je ugodna
Poglejmo si nekaj vrednosti v grafičnem prikazu Funkcija koristnosti – dodatni
podatki pri Cena modula je ugodna (Slika 12):
•
•
•

ČE je kW/m2 visoka in cena modula/kWp sprejemljiva, ter Cena modula je
ugodna, POTEM rezultat dodatni podatki so ugodni.
ČE je kW/m2 nizka in cena modula/kWp ugodna, ter Cena modula je ugodna,
POTEM rezultat dodatni podatki so ugodni.
ČE je kW/m2 visoka in cena modula/kWp ugodna, ter Cena modula je
ugodna, POTEM rezultat dodatni podatki so zelo ugodni.

In še zadnji graf prikazuje vrednost, Cena modula je zelo ugodna.
Poglejmo si nekaj vrednosti v grafičnem prikazu Funkcija koristnosti – dodatni
podatki pri Cena modula je zelo ugodna (Slika 13):
•
•
•

ČE je kW/m2 visoka in cena modula / kWp sprejemljiva, ter Cena modula je
zelo ugodna, POTEM rezultat dodatni podatki so ugodni.
ČE je kW/m2 nizka in cena modula / kWp ugodna, ter Cena modula je zelo
ugodna, POTEM rezultat dodatni podatki so ugodni.
ČE je kW/m2 visoka in cena modula / kWp ugodna, ter Cena modula je zelo
ugodna, POTEM rezultat dodatni podatki so zelo ugodni.
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Slika 13. Funkcija koristnosti - Dodatni podatki pri Cena modula je zelo ugodna

4.4. OPIS VARIANT
Skupaj smo ovrednotili dvanajst fotovoltaičnih modulov. Tri variante fotovoltaičnih
modulov tovarne Bisol (proizvaja Slovenija), tri proizvajalca Panasonic (SANYO
Electric Co. Japonska), eno proizvajalca Sharp (proizvedeno v Nemčiji), eno
proizvajalca SolarWorld (Nemčija, ZDA), eno proizvajalca Suntech (Kitajska), dve
podjetja Trina Solar (Kitajska) in eno LG-jevo (Južna Koreja). Panasonic je lastnik
fotovoltaičnih modulov Sanyo; izdelal je module, ki smo jih ocenjevali v preteklosti.
Panasonic uporablja enako tehnologijo, kot jo je Sanyo, le da je ta z leti
napredovala. Že takrat so imeli njihovi paneli visok izkoristek, okoli 17-odstoten,
zdaj imajo okoli 20-odstotnega. Njihova slabost je le cena, ki pa je bila visoka tudi
včasih. Če pa nekdo potrebuje večji izkoristek na manjši površini, so ti moduli še
vedno dobra izbira. Naslednji, ki smo jih testirali že v preteklosti, so Bisolovi
fotovoltaični moduli. Bisol je slovensko podjetje, ki posamezne celice kupuje od
nemškega proizvajalca. Doma jih potem sestavlja v module in jih ponuja na našem
in tujem trgu. Izbrali smo le tri module iz njihovega programa, saj za druge ni javno
objavljene cene. Drugi moduli so bili izbrani naknadno. Module Trina Solar smo
izbrali, ker jih uporablja za cenovno ugodne mini otočne elektrarne (245 Wp)
podjetje SOL NAVITAS. Mi smo se odločili, da bomo preučili nekoliko zmogljivejša
fotovoltaična modula. Izbrali smo tudi modul podjetja LG. Kasneje bomo videli, da
so kitajski moduli znatno cenejši od drugih. Cena na kWp je trenutno
najpomembnejši kazalec ustreznosti fotovoltaičnega modula, saj se prodajanje
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električne energije distributerju in s tem manjša skupna vršna moč fizični osebi ne
povrneta v primernem času. Pri neto merjenju pa ni interesa za to, da bi proizvajali
višjo vršno moč, kot jo potrebujemo v eni obračunski sezoni. Višek bi namreč
oddajali brez povračila, zato bi bila investicija v ta del izvedbe popolnoma
nepotreben strošek. Tudi pri neto merjenju pa smo omejeni na proizvodnjo največ
11 kW energije.

Slika 14. Rezultat vrednotenja od listov do korena drevesa kriterijev – tabelarični
prikaz
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4.5. VREDNOTENJE VARIANT
Zdaj ko imamo končano odločitveno bazo znanja za izbiro fotovoltaičnih modulov
pri postavitvi omrežne fotovoltaične elektrarne, lahko pristopimo k vrednotenju
variant. Rezultat vrednotenja od listov do korena drevesa kriterijev prikazuje Slika
14.
Pri predhodnem preučevanju sta nas zanimala dva kriterija:
•
•

kWp/m2 pri sledilnem sistemu in
cena modula/kWp pri montaži na streho

Zato bomo zdaj pogledali, kateri moduli so primerni za sledilni sistem in kateri za
montažo na strehi.
Za sledilni sistem (Slika 15) bi bili najprimernejši Panasonicovi in LG-jevi moduli. Po
devetih letih so še vedno dobra izbira Panasonicovi oziroma bivši Sanyovi moduli.
Varianta 5 z 0,194 kWp/m2 in 920 €/kWp, ter varianta 6 z 0,197 kWp/m2 in 975,76
€/kWp. Primerna je tudi varianta 12 z 0,193 kWp/m2 in ceno 751,52 €/kWp, ki ima
komaj 1 do 4 Wp manjši izkoristek na kvadratni meter. Zaradi svoje cene na kWp
pa je veliko boljša izbira.
Za zmagovalca v postavitvi na sledilni sistem bi izbrali:
•

VARIANTO 12.
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Slika 15. Ocenjevanje po kriteriju kWp/m2
Za montažo na streho so najprimernejši vsi trije kitajski moduli – varianta 9 s ceno
607,02 €/kWp, varianta 10 s ceno 590 €/kWp in zmagovalna varianta 11 s ceno
467,92 €/kWp ter Bisolov modul varianta 12 s ceno 768,59 €/kWp. Zmagovalec je
varianta 11 s ceno 467,92 €/kWp.
Modulu je zmago seveda prinesla cena. Pri tem pa naj poudarimo, da njegov
izkoristek ni ravno med zmagovalnimi (0,162 kWp/m2). Če pa imamo na strehi večjo
površino, nas izkoristek na kvadratni meter niti toliko ne zanima.
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Slika 16. Ocenjevanje po kriteriju cena modula/kWp
Slika 16 prikazuje zmagovalni izbor fotovoltaičnih modulov za postavitev na streho.
Poglejmo še, kateri fotovoltaični modul bi zmagal, če kitajskim modulom ne
zaupamo preveč in jih izključimo. Za ta primer smo uporabili analizo "KAJ–ČE". Slika
17 prikazuje zmagovalno izbiro fotovoltaičnega modula, če izključimo kitajske
proizvajalce. Zmagovalec je BISOL-ova varianta 2 s ceno 768,59 €/kWp.
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Slika 17. Cena modula/kWp brez kitajskih fotovoltaičnih modulov
Zdaj pa nas zanima še, kateri modul bi zmagal glede na to, ali bi ga uporabili na
sledilnem sistemu ali preprosto na strehi. Slika 18 prikazuje rezultat optimalne
izbire takega fotovoltaičnega modula. Zmagovalca sta kitajska fotovoltaična modula
varianta 9 in varianta 10. Če ne bi želeli kupiti fotovoltaičnih modulov kitajskih
proizvajalcev, je med dobro (ugodno) izbiro uvrščenih kar 5 modulov. To smo tudi
pričakovali, saj so razlike med njimi zelo majhne. Vsekakor se trenutno odloča
predvsem za montažo na streho, zato bi upoštevali tudi, katera dimenzija modula
bi nam najbolj ustrezala glede na širino in dolžino strehe, namenjene za sončno
elektrarno. Če se ne bi odločili za kitajski modul, je zanimiva izbira Bisolov modul.
Njegova prednost je bližina proizvajalca in zato tudi servisnih storitev. Zanimivo je
tudi to, da ima Bisolov fotovoltaični modul še vedno enake dimenzije kot pred
devetimi leti. Razlika je le ta, da ima zdaj boljši izkoristek (večjo vršno moč Wp).
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Če bi morali katerega od fotovoltaičnih modulov zamenjati, bi bilo to enostavno,
saj so še vedno enakih dimenzij.

Slika 18. Fotovoltaični sistemi
Zanimiv je tudi razsevni graf (Slika 19), ki prikazuje razmerje med ceno
modula/kWp in končno oceno modulov Pv. Izbrali smo kriterij cena modula/kWp,
ker nas zanima postavitev na strehi.
Pri razsevnem grafu sprejemamo za najugodnejšo varianto tisto, ki je najbolj desno
in najviše ležeča. V našem primeru sta to varianta 9 in varianta 10. Ker pa sta oba
proizvajalca iz Kitajske in če takih modulov ne želimo, lahko izberemo druga dva na
skrajni desni. Ker je tudi tu en fotovoltaični modul kitajskega proizvajalca, nam
ostane kot najboljša izbira Bisolov fotovoltaični modul varianta 2.
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Slika 19. Razsevni graf prikazuje razmerje med ceno modula/kWp in Pv-moduli
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4.6. ANALIZA VARIANT
Vrednotenje posameznih fotovoltaičnih modulov lahko prikažemo tudi grafično. Ker
je zaradi preglednosti najprimernejši pogled s štirimi variantami, ga bomo uporabili
tudi v tej nalogi. In ker nam slika dostikrat pove več kot tabela, smo uporabili
polarni grafikon, ki ga omogoča programsko okolje DEXi. Za polarne grafikone je
značilno, da kažejo spremembe vrednosti glede na sredinsko točko. Večja ko je
ploščina označene površine, boljšo varianto prikazuje.

Slika 20. Vrednotenje variant grafično - prve štiri variante
Če pogledamo Sliko 20, imamo tri fotovoltaične module slovenske izdelave podjetja
Bisol in enega podjetja Panasonic. Poglejmo najprej varianto 4. Na sliki vidimo, da
ima najslabšo oceno. Edina prednost je manjša velikost tega modula v primerjavi z
drugimi in odlična ocena pri kriteriju kWp/m2. To pomeni, da je primeren za sledilni
sistem in tam, kjer je potreben boljši izkoristek energije na manjšem prostoru.
Varianta 1 ima slabo oceno (nizko) pri kriteriju kWp/m2. Vsekakor pa ne bi bil
primeren za postavitev na sledilni sistem. Tudi cena modula/kWp je ocenjena kot
sprejemljiva. Zaradi slabega razmerja med ceno modula in izraženo močjo prav tako
ne bi bil primeren za postavitev na strehi. Bolje se je izkazala varianta 2. Kriterij
cena modula na kWp je v tem primeru dosegel maksimalno oceno in je primeren za
montažo na strehi. Naslednji modul varianta 3 je nekoliko močnejši, za 10 Wp, ima
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pa slabšo oceno kriterija cena modula/kWp kot varianta 2. Ker je enake velikosti
kot prej ocenjeni modul, ima boljši izkoristek pretvorbe celice, ki pa se cenovno
izgubi. Zato je za montažo na streho v tej skupini najprimernejša varianta 2.
V drugi skupini (Slika 21) imamo dva fotovoltaična modula, varianto 5 in 6 z enako
oceno in modula varianta 7 ter varianta 8. Ker imata dvakrat po dva modula enako
oceno, bomo izbrali za opis samo po enega predstavnika. Varianti 5 in 6 imata zaradi
visoke učinkovitosti pretvorbe in visoke nazivne moči najvišjo oceno za osnovne
podatke. Tudi razmerje kWp/m2 je v korist njuni izbiri. Njuna šibka točka pa je
cena. Zato sta priporočljiva za uporabo, kjer potrebujemo čim večji izkoristek
energije na majhni površini.

Slika 21. Vrednotenje variant grafično - druge štiri variante
Druga skupina ima najvišjo oceno osnovnih podatkov, povprečno pa pri dodatnih.
Kljub visoki nazivni moči in učinkovitosti pretvorbe celic sta cena in velikost modula
tisti, ki ju držita v povprečju.
Tretja skupina (Slika 22) je sestavljena iz treh kitajskih in enega južnokorejskega
modula. Ta skupina ima kar tri zmagovalno ocenjene fotovoltaične module. Iz
polarnega diagrama je razvidno, da je zmagovalec našega testa fotovoltaični modul
kitajskega proizvajalca, varianta 10. Izkaže se pri vseh kriterijih, razen pri velikosti
oziroma površini. Posledica je povprečna ocena kriterija kWp/m2,, zato bi morda
lahko rekli, da je nekoliko manj primeren za postavitev na sledilni sistem. Vendar
Igor Jerele: Modeliranje odločitvenega znanja za oceno fotovoltaičnega modula

stran 31

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

smo že dejali, da se v trenutnih razmerah v fotovoltaiki sledilnega sistema ne splača
postaviti. Za nas je zato prav ta fotovoltaični modul zmagovalec med vsemi
izbranimi moduli. Modul varianta 11 se ni izkazal kot primeren za nabavo. Njegova
močna točka je ocena kriterija cena modula in cena modula/kWp. Pri oceni drugih
kriterijev je dosegel povprečno oceno. Njegova šibka točka je kriterij kWp/m2, kjer
je dosegel najnižjo oceno.
Drugo mesto zaseda fotovoltaični modul varianta 9, prav tako kitajskega
proizvajalca. Od zmagovalnega modula se razlikuje v oceni nazivna moč modula Wp,
kjer ima povprečno oceno. V nasprotju z zmagovalno varianto 10, ki ima 300 Wp,
ima varianta 9 285 Wp. Zadnji fotovoltaični modul v tej skupini pa je modul varianta
12.

Slika 22. Vrednotenje variant grafično - tretje štiri variante
Iz polarnega diagrama je razvidno, da je njegova šibka točka cena modula, ki je
dobila povprečno oceno. Cena fotovoltaičnega modula je vplivala tudi na povprečno
oceno kriterija cena modula/kWp. Zaradi odlične ocene kWp/m2 je dejansko
najboljša izbira za sledilni sistem. V tem primeru bi lahko uporabili analizo "KAJ–
ČE". Poskusili bi najti nižjo ceno za ta modul. Če bi dosegel boljšo oceno za kriterij
cena modula, bi lahko postal najboljša univerzalna izbira. Razlika med varianto 10
in varianto 12 je v tem, da ima varianta 10 slabšo oceno pri kriteriju kWp/m2,, kar
nam pove, da je izkoristek energije glede na velikost modula pri njem slabši. LG–
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jev modul pa ima slabšo oceno pri ceni modula in pri kriteriju cena modula/kWp.
Pri varianti 10 ne moremo vplivati na izkoristek glede na površino, pri modulu
varianta 12 pa lahko poiščemo ponudnika z nižjo ceno. Zato je tu upravičeno
uporabiti analizo "KAJ–ČE". Mi ne bomo iskali nižje cene, ker ne bomo pristopili k
implementaciji odločitvenega modela. Če pa bi se odločili model implementirati, bi
bila uporaba analize "KAJ–ČE" več kot primerna.
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ZAKLJUČKI

5.1. OCENA UČINKOV
Uporabljena metodologija DEX in pripadajoče programsko okolje je pokazalo svojo
moč in kvaliteto pri iskanju modela za uporabo. Pomembna je izbira kriterijev za
odločanje in ocenjevanje. Če ugotovimo in nastavimo ustrezno funkcijo koristnosti,
je uporabnost ekspertnega modela toliko večja.
Funkcije koristnosti opredeljujejo vpliv posameznih niže ležečih kriterijev na više
ležeče in posredno na celotno odločitev in izražajo odločitveno moč posameznega
kriterija. V DEXi–ju so določene v obliki tabel na podlagi odločitvenih pravil tipa
»ČE–POTEM«. Pri tem nam sam program pomaga zgraditi tabelo, ki jo, če je treba,
s pomočjo ekspertnega znanja dodatno spremenimo. Pri tem je pomembno, da
lahko sami spreminjamo vsako vrstico odločitvene tabele in prilagajamo funkcijo
našemu ekspertnemu znanju. Slika 7 prikazuje tabelo odločitvenih pravil.
Pri oblikovanju modela smo upoštevali tri možnosti gradnje sončne elektrarne:
•
•
•

elektrarna na strehi,
samostojna elektrarna,
univerzalni pojem, ki upošteva obe varianti.

Model je zdaj pripravljen za morebitne spremembe fiskalnega pravila. Vemo pa
tudi, da je področje sončnih elektrarn močno odvisno od možnosti povrnitve
stroškov gradnje. Ker je cena električne energije premajhna, da bi lahko pokrila vse
stroške gradnje sončne elektrarne, je zelo pomembno, kako to področje kroji
politika. Zaradi primerne fiskalne politike se je leta 2008 začela revolucija gradenj
sončnih elektrarn in se zaradi neprimerne fiskalne politike leta 2012 tudi popolnoma
ustavila.
Nekaj spodbude za odločitev o gradnji sončne elektrarne za gospodinjstvo prinaša
neto merjenje. Ob razmeroma nizki ceni električne energije so namreč največji
strošek dodatne dajatve, ki pa se delno izgubijo v razliki s proizvedeno energijo. Pri
tem nam model omogoča odločanje o izbiri primernega fotovoltaičnega modula, ki
ima najoptimalnejši izkoristek cena/kWp. Pri tem so zaradi nizke cene
najuspešnejši kitajski moduli. Če kitajskim proizvajalcem ne zaupamo, lahko
posežemo po Bisolovem modulu, ki se je prav tako izkazal. Zanimivo je, da smo že
leta 2008 ugotovili, da bi bil najprimernejša izbira za sončno elektrarno prav Bisolov
modul.

5.2. POGOJI ZA UVEDBO
Najenostavnejša in najbolj priporočljiva je izbira enega od ponudnikov izdelave
sončnih elektrarn, saj je področje strokovno zelo kompleksno. Zakonska regulativa
in priključitvena izvedba sta zelo zapleteni, profesionalni tim pa to lahko opravi
enostavno in hitro. Celoten postopek imajo izdelan že za podobne projekte. Znanje
in izkušnje dajejo torej prednost izbiri zunanjih priznanih izvajalcev.
Izbira fotovoltaičnih modulov pa je lahko naša, in predlagani model nam pri tem
lahko zelo pomaga. Če nam izbrani izvajalec ponuja kakšne druge fotovoltaične
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module, jih lahko z modelom hitro ocenimo. Pri tem ni treba spreminjati baze
znanja, vpišemo lahko le druge variante in dobimo rezultat. Primerjamo pa jih lahko
tudi z že izbranimi variantami.
Model lahko uporabimo tudi za ocenitev celotne ponudbe posameznih izvajalcev, le
da bi ga morali potem razširiti na odločanje tudi o drugih kriterijih, potrebnih pri
izdelavi sončne elektrarne (npr. nosilci na strehi, razsmerniki, števci idr.).

5.3. MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA
Odločitveni model je naše cilje izpolnil. Prikazal nam je trenutno optimalno
primerne module glede na ponudbo na trgu. Če ga želimo še naprej uporabljati, pa
moramo obnavljati bazo znanja. Ker je model modularno zasnovan, ga je mogoče
nadgraditi za ocenjevanje ponudb izvajalcev fotovoltaičnih elektrarn. Ob sprotnem
posodabljanju pa bi lahko redno uporabljali v praksi. Naš odločitveni model lahko
pomaga pri izbiri fotovoltaičnega modula, nikakor pa ne more sprejemati odločitev
namesto nas (Jerele, 2008).
Model v DEXi-ju se je izkazal kot učinkovito orodje za podporo pri odločanju in nam,
če je dobro pripravljen, lahko veliko pomaga. Zaradi njegove narave je v njem zelo
lahko opravljati spremembe. Omogoča pa nam tudi analizo "kaj–če". Tako lahko
preverimo tudi obnašanje modela ob morebitnih prihodnjih spremembah.
Kot smo omenili že v poglavju 5.2, lahko model v DEXi–ju razširimo še na izbiro
drugih komponent, potrebnih za gradnjo sončne elektrarne, pri tem lahko dodamo
še druge fiksne stroške (npr. izvedba), ki s tem nastanejo. Tako bi lahko model
uporabljali za izbiro izvajalca. Morda bi pogledali tudi možnosti razvoja
fotovoltaičnih modulov. Ena od rešitev, ki je že v prodaji, je kombinacija
fotovoltaičnega modula in sončne celice za segrevanje vode. Termofotovoltaični
moduli so vizualno zelo podobni fotovoltaičnim modulom. Na prednji in zunanji
strani takega modula so nameščene fotovoltaične celice; na hrbtni strani modula pa
je poseben toplotni izmenjevalec. Oba dela tvorita kompaktno celoto hibridnega
modula 5. Tak modul učinkovito pretvarja sončno energijo v električno, hkrati pa
proizvaja še toplotno energijo, ki jo navadno uporabljamo za ogrevanje sanitarne
vode, bazenov itd. Taki hibridni moduli pa imajo še dodatno prednost: za
fotovoltaične module je namreč značilno, da se učinkovitost pretvorbe sevanja
zmanjša ob visokih temperaturah. Običajni komercialni fotovoltaični moduli
dosegajo učinkovitost med 13 °C in 18 °C. Vsa preostala energija ostane med
celicami v obliki toplote in zmanjšuje učinkovitost solarnih celic. Hibridni moduli s
svojimi termičnimi izmenjevalci na zadnji strani koristno odvajajo toploto in hkrati
izboljšujejo učinkovitost solarnih celic.
Poglejmo še nekaj prihodnjih mogočih novih materialov za fotovoltaiko. Od
trenutka, ko je bila leta 2010 podeljena Nobelova nagrada za fiziko za izum grafena,
veljajo „dvodimenzionalni kristali“, izdelani iz ogljikovih atomov, za enega
najobetavnejših materialov v elektroniki. Leta 2013 je EU izbral raziskave,
povezane z grafenom, za paradni projekt in ga podprl z milijardo evrov. Grafen
prenese skrajno neugodne mehanske obremenitve in ima odlične optoelektronske
lastnosti. Z grafenom kot svetlobnim detektorjem optične signale lahko v zelo
kratkih časovnih okvirih pretvorimo v električne impulze. Čeprav gre za zelo
5

Hibridni sistemi – Termofotovoltaični moduli. Plan-net solar. Pridobljeno 30. 5. 2017 na:
http://www.soncneelektrarne.com/hibridni-sistemi-termofotovoltaicni-moduli/
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podobno aplikacijo, pa grafen ni primeren za izdelavo sončnih celic. „Elektronsko
stanje v grafenu ni prav nič praktično za ustvarjanje fotovoltaike,“ pravi Thomas
Mueller. Zato sta on in njegova ekipa začela iskati druge materiale, ki so podobno
kot grafen lahko razporejeni v tankih plasteh, vendar imajo še boljše elektronske
lastnosti. Izbrani material je volframov diselenid, sestavljen iz ene plasti atomov
volframa, ki so povezani z atomi selena nad in pod ravnino, ki jo tvorijo volframovi
atomi. Material vpija svetlobo podobno kot grafen, ampak znotraj volframovega
diselenida lahko to svetlobo uporabimo za ustvarjanje električne energije. Plast je
tako tanka, da prepušča kar 95 % vse svetlobe, ki pade nanjo, vendar se desetina
od preostalih petih odstotkov vseeno pretvori v električno energijo. Iz tega lahko
zaključimo, da je učinkovitost materiala razmeroma visoka. Veliko večji del vpadle
svetlobe lahko izkoristimo, če več takih tankih plasti zložimo drugo vrh druge.
Potem lahko visoko transparentnost štejemo za zelo koristen stranski učinek. »Že
zdaj vidimo možnost uporabe sončnih celic v več plasteh v obliki steklene fasade,
ki del svetlobe prepuščajo v objekt, pri tem pa ustvarjajo še električno energijo,«
pravi Thomas Mueller (Svet elektronike, 2014).
Področje fotovoltaike se nenehno razvija. Prihajajo nove rešitve, ki se
implementirajo na trgu ali pa trga žal sploh ne vidijo. Dejstvo je, da bo prihodnost
elektrificirana. Vprašanje je le, kako.
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