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Povzetek
V pričujočem delu analiziramo vir sončeve energije ter razpoložljivost sončevega
sevanja. Ugotavljamo potencial energije vetra v Sloveniji, s posebnim poudarkom na
urbanih okoljih in možnosti optimizacije. Na podlagi lastnega programa Sonce 5 smo
razvili aplikacijo Sonce I, ki v preglednicah omogoča nazorno predstavitev tako dnevnega
kot letnega navideznega gibanja Sonca na poljubni geografski dolžini in širini. Na podlagi
Myersove aplikacije Birdovega algoritma smo razvili aplikacijo Sonce II za izračun
obsevanosti in obseva horizontalnih in poljubno usmerjenih površin v pogojih jasnega
neba. Poiskali smo optimalne vrednosti obseva statične in dinamične namestitve
sprejemnika sončne energije za lokacijo Maribor in primerjali potenciale Maribora,
Ljubljane in Kopra.
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OPTIMISATION OF THE SUPPLY WITH
RENEWABLE ENERGY SOURCES
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Abstract

In this work we analyze the source of sun’s energy and the availability of its radiation.
We research the potential of wind energy in Slovenia with special emphasis on urban areas
and the optimization possibilities. Based on our previous program Sonce 5 we developed
application Sonce II that enables sun position calculations for any geographical location.
Based on Myers application of Bird’s clear sky broadband solar radiation model we
developed application Sonce II for solar irradiance and radiance calculations on
horizontal and inclined surfaces. We found the optimal clear sky insolation of static and
dynamic surfaces for location of Maribor and compared the potentials of Maribor,
Ljubljana and Koper.
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2. UPORABLJENI SIMBOLI

cp

-

izkoristek pretvornika vetrne energije

d

-

premer površine, skozi katero poteka zračni tok

ds

-

premer Sonca

h

-

nadmorska višina

m

-

masni pretok

n

-

zaporedna številka dneva v letu

p

-

zračni tlak

png

-

zračni tlak ob morski gladini

rg

-

albedo okoliških površin

rg

-

albedo tal

rs

-

albedo neba oziroma atmosfere

t

-

čas izražen v univerzalnem času izražen z decimalnim časom

v

-

hitrost zraka

v

-

prehodna hitrost zračnega toka skozi pretvornik vetrne energije

vz

-

srednja hitrost vetra na višini z

v*

-

hitrost vetra na referenčni višini

v1

-

vstopna hitrost zraka

v2

-

izstopna hitrost zraka

*

-

referenčna višina

A

-

faktor propustnosti aerosolov

Ba

-

razmerje razpršenosti naprej

E

-

obsevanost

Eas

-

sončna obsevanost na horizontalni površini zaradi atmosferske razpršitve

Ed

-

direktna obsevanost na horizontalni površini

Edif

-

difuzna obsevanost horizontalne površine

EDIF

-

difuzna obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β

Edir

-

direktna obsevanost horizontalne površine

EDIR

-

direktna obsevanost sprejemnika sončne energije

z

EODB -

odbita obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β
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Ep

-

obsevanost na površini, pravokotni na vpadno sevanje

EP

-

obsevanost na razdalji Rp od Sonca

Es

-

sevalnost površine Sonca

ET

-

globalna osončenost na horizontalni površini

E0

-

sončna konstanta

F

-

presek površine, skozi katero poteka zračni tok

K1

-

konstanta povezana z vpojnostjo aerosola

LST

-

lokalni sončni čas

LSTM -

XIII

lokalni standardni časovni poldnevnik

LT

-

lokalni čas

M

-

optična globina

M'

-

s pritiskom korigirana optična globina

P

-

mehanska moč pretvornika vetrne energije

PF

-

gostota moči vetra

PW

-

skupni stolpec izločljivih vodnih hlapov

R

-

razdalja od Sonca do Zemlje v astronomskih enotah

Rχ

-

razred hrapavosti

Rp

-

razdalja planeta od Sonca

TA

-

faktor propustnosti, ki odraža vpliv vpojnosti in razpršenosti aerosolov v
ozračju

TAA

-

propustnost - vpojnost aerosolov

TAS

-

propustnost - razpršenost aerosolov

TC

-

korekcijski faktor časa

TUM

-

faktor propustnosti, ki odraža vpliv sipanja in absorpcije zaradi plinov v
ozračju

TR

-

faktor propustnosti, ki odraža vpliv Rayleighovega sipanja

TW

-

faktor propustnosti, ki odraža vpliv sipanja zaradi vodne pare v ozračju

To

-

faktor propustnosti, ki odraža vpliv vpojnosti zaradi ozona

Uo

-

vsebnost ozona v navpičnem stolpcu

UW

-

vsebnost izločljive vode v navpičnem stolpcu

XW

-

skupna vsebnost izločljive vode v poševnem stolpcu

Xo

-

skupna vsebnost ozona v poševnem stolpcu

α

-

elevacijski kot

β

-

naklonski kot sprejemnika sončne energije

γ

-

sončni azimutni kot
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δ

-

deklinacijski kot

ζ

-

višinski eksponent vetrov imenovan tudi Hellmannov eksponent

λ

-

geografska dolžina opazovanega kraja

ρ

-

gostota zraka

σ

-

sončni zenitni kot

τA

-

širokopasovna optična globina aerosolov v navpični poti imenovana tudi
širokopasovna motnost

τA, 0,38 -

optična globina v navpični poti pri 0,38 µm valovne dolžine imenovana tudi
atmosferska motnost

τA, 0,5

-

optična globina v navpični poti pri 0,5 µm valovne dolžine imenovana tudi
atmosferska motnost

φ

-

zemljepisna širina

χ0

-

dolžina hrapavosti v trenutni smeri vetra

ψ

-

usmeritev sprejemnika sončne energije

ωs

-

časovni kot

Γ

-

dnevni kot, ki ponazarja pozicijo Zemlje v orbiti okoli Sonca

∆t

-

enačba časa

∆TGMT -

razlika med lokalnim časom in greenwiškim srednjim časom

Λ

-

lok nebesnega ekvatorja

Ξ

-

srednja anomalija

Ψ

-

kot od perihelija do pomladnega ekvinokcija
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3. UPORABLJENE KRATICE

ABCs

-

Atmosferski rjavi oblaki (angl. Atmospheric Brown Clouds)

ACRIM

-

Aktivni kavitacijski radiometer za monitoring obsevanosti
(angl. Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor)

ALADIN

-

Numerični mezo-meteorološki model

AM

-

Optična globina (angl. Air Mass)

ASTM

-

Ameriško združenje za preiskave in materiale (angl.
American Society for Testing and Materials)

BRITE

-

Računalniški model za izračun globalne osončenosti, ki
temelji na Monte Carlo iteracijski metodi

CIE

-

Mednarodna komisija za razsvetljavo (franc. Commission
Internationale de l´Eclairage)

CNO

-

Ogljiko - dušični cikel (angl. Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle)

DACHRad

-

Nemško

-

švicarski

simulacijski

model

radiometer

(angl.

za

izračun

obsevanosti in obseva
DIARAD

-

Diferencialni

absolutni

DIfferential

Absolute RADiometer)
DIN

-

Nemški inštitut za standardizacijo (nem. Deutsches Institut
für Normung)

ECMWF ERA-40

-

Reanalize 40 letnega obdobja (1957 - 2002) Evropskega
centra za srednjeročne vremenske napovedi (angl. European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 40 Year Reanalysis Data Archive)

ENSVET

-

ENergetsko SVETovanje za občane

ERBS

-

Satelit za merjenje zemeljske sevalne bilance (angl. Earth
Radiation Budget Satellite)

ESRA

-

Evropski atlas sončevega sevanja (angl. European Solar
Radiation Atlas)

FERI

-

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru

XVI

HOMER
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-

Hibridni optimizacijski model za obnovljive vire električne
energije (angl. Hybrid Optimization Model for Electric
Renewables)

IES

-

Ameriško združenje za svetlobno tehniko (angl. Illuminating
Engineering Society)

IRMB

-

Belgijski kraljevski meteorološki inštitut (franc. Institut
Royale Météorologique de Belgique)

J

-

Smer Jug

JV

-

Smer Jugo-Vzhod

JZ

-

Smer Jugo-Zahod

MERSEA

-

Morsko okolje in varnost za evropsko območje ( angl.
Marine EnviRonment and Security for the European Area)

M-S

-

Po soavtorjih (Myers - Sovič) poimenovana aplikacija za
izračun obsevanosti in obseva

NASA

-

Ameriška nacionalna aeronavtska in vesoljska agencija (angl.
National Aeronautics and Space Administration)

NREL SOLPOS

-

Sončna pozicija in intenziteta ameriškega nacionalnega
laboratorija za obnovljive vire energije (angl. National
Renewable Energy laboratory Solar Position and Intensity)

ODYSSEA

-

Oceanski podatkovni analitični sistem za MERSEA (angl.
Ocean Data analYsis System for merSEA)

PEMS

-

Javno okoljsko modeliranje in simuliranje (angl. Public
Environmental Modeling and Simulation)

PMOD

-

Fizikalno

meteorološki

observatorij

v

Davosu

(nem.

Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos)
PP

-

Protonsko - protonski proces (angl. Proton - Proton chain)

PSA

-

Almerijska solarna platforma (špan. Plataforma Solar de
Almería)

PVGIS

-

Fotovoltaični

geografski

informacijski

sistem

(angl.

PhotoVoltaic Geographical Information System)
PV Watts

-

Računalo za fotovoltaične mrežne sisteme

RETScreen

-

Analitični software mednarodnega projekta čiste energije
(angl. International Clean Energy Project Analysis Software)

S

-

Smer Sever

SolarSizer

-

Profesionalno orodje za načrtovanje in dimenzioniranje
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fotovoltaičnih sistemov
SolTran

-

Simulacijski model prenosa sončevega sevanja (angl.
Transmission of Solar radiation)

SPA

-

Algoritem za izračunavanje pozicij Sonca (angl. Sun Position
Algorithm)

SRRB-NOAA

-

Oddelek za raziskave površinskega sevanja ameriške
nacionalne oceanske in atmosferske agencije (angl. Surface
Radiation

Research

Branch

National

Oceanic

and

Atmospheric Administration) - leta 2005 se je SRRB
preoblikoval v Raziskovalni laboratorij za zemeljski sistem
(angl. Earth System Research Laboratory - ESRL)
SUNAE

-

Program za izračunavanje azimuta, elevacije, časovnega kota,
deklinacije in optične globine (angl. SUN Azimuth &
Elevation)

SV

-

Smer Severo-Vzhod

SZ

-

Smer Severo-Zahod

TIM

-

Monitor skupnega sevanja (angl. Total Irradiance Monitor)

UTC

-

Univerzalni koordinirani čas (angl. Coordinated Universal
Time)

UV

-

Ultravijolično (angl. UltraViolet)

V

-

Smer Vzhod

VIRGO

-

Spremenljivost sončne obsevanosti in gravitacijskih oscilacij
(angl.

Variability

of

solar

IRradiance

and

Gravity

Oscillations)
VLBA

-

Globalna radioteleskopska mreža (angl. Very Long Baseline
Array of radio telescope)

WAsP

-

Računalniški program za analize in napovedi energije vetra
(angl. Wind Atlas analysis and application Program)

WisconSUN

-

Mreža za uporabo sončne energije v Wisconsinu (angl.
Wisconsin Solar Use Network)

WRDC

-

Svetovni sevalni podatkovni center (angl. World Radiation
Data Center)

Z

-

Smer Zahod
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1. UVOD
Obnovljivi viri energije, kot so sončna, vodna in geotermalna energija, ter energija
vetra in biomase imajo pomembno vlogo v trajnostni razvojni paradigmi. Na štiri od teh
virov ima dominanten vpliv Sonce.
V pričujočem delu smo tudi zato najprej analizirali vir sončeve energije in njegovo
sevanje in sicer tako z vidika obsega kot spremenljivosti. Posebej smo ugotavljali vpliv
atmosfere na razpoložljivost energije Sonca, ki doseže površino Zemlje.
Ugotavljali smo potencial energije vetra, realne resurse v Sloveniji, s posebnim
poudarkom na urbanih okoljih in možnostih optimizacije. Vetrni potencial smo evaluirali
na dveh lokacijah, v Mariboru in okolici.
Pregledali smo prosto dostopne vire in spletna računala za izračun navideznega
položaja Sonca, obsevanosti in obseva sprejemnikov sončne energije.
Razvili smo aplikacijo Sonce I in z njo izračunavali navidezni položaj Sonca na
poljubnih lokacijah. Posebej smo obravnavali vpliv atmosfere na razpoložljivost energije
Sonca, ki doseže površino Zemlje. Prikazali smo izračun parametrov, s katerimi se opisuje
navidezno gibanje Sonca. Analizirali smo modele za izračun osončenosti in to na
horizontalnih in poljubno v prostoru orientiranih površinah - sprejemnikih sončne energije.
Razvili smo aplikacijo Sonce II za izračun obsevanosti in obseva poljubno nagnjenega
in usmerjenega sprejemnika sončne energije v pogojih jasnega neba ter rezultate primerjali
z drugimi modeli, z bazami podatkov ter z meritvami.
Razvili smo opcijo optimiranja obseva s pozicijskim variiranjem in poiskali optimalne
vrednosti obseva statične in dinamične namestitve sprejemnika sončne energije za lokacijo
Maribor, kot jih vrne razvita aplikacija ter analizirali omejitve modelov.
Podrobno smo obdelali lokacijo Maribor in primerjalno ovrednotili potenciale treh
urbanih lokacij Maribor, Ljubljana in Koper (Portorož).
Analizirali smo primernost izbir med pretvornikom energijo vetra in sprejemnikom
sončne energije.
Primerjali smo povprečno gostoto moči vetra s srednjo obsevanostjo na lokaciji
Maribor in ugotavljali območje primernosti izbire obnovljivega vira energije: pretvornika
vetrne energije oziroma sprejemnika sončne energije.
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2. SONČEVA ENERGIJA
Sonce, rumena pritlikavka je zvezda običajnih razsežnosti in običajne svetlosti. Ta
ognjena krogla super vročih plinov vodika in helija vsebuje (1) skoraj 99,9 %1 vse snovi v
sončnem sistemu, zaradi česar sta Imke de Pater in Jack Lissauer opisala sončni sistem kot
"Sonce in nekaj drobcev". Sonce sestavlja 90,965 % vodika in 8,889 % helija. Delež
preostalih elementov v µL/L je naslednji (2): kisik 774, ogljik 330, neon 112, dušik 102,
železo 43, magnezij 35, silicij 32 in žveplo 15).
Sonce je od središča galaksije oddaljeno 25 000 svetlobnih let in s hitrostjo 270 km/s2
orbitira galaksijo v približno 170 milijonih let.

2.1.

Vir sončeve energije

Energija se iz sončeve sredice, ki zavzema približno četrtino notranjega volumna širi
navzven s sevanjem, večinoma gama in rentgenski žarki, preko radiacijske cone, ki
zavzema približno polovico notranjega volumna in konvekcijskimi tokovi preko
konvekcijske cone, ki zavzema nekaj manj kot tretjino notranjega volumna. Predvideva se,
da se magnetno polje generira na relativno tanki plasti med radiacijsko in konvekcijsko
cono. V sredici sproščena energija zapusti sončevo površino v širokem spektru, ki
vključuje tudi vidno svetlobo.
Jedrske reakcije, v katerih se ob pretvarjanju vodika v helij zaradi masne razlike
sprošča energija, potekajo na Soncu v dveh procesih. V prvem, protonsko - protonskem,
sodelujejo le najlažji elementi, do vključno bora, glavno vlogo pa igrajo vodikovi izotopi.
V drugem, ogljiko - dušičnem ciklu igra odločilno vlogo ogljik, sodelujeta pa še dušik in
kisik. V nadaljevanju po Physics Post (3) povzemamo kratek opis obeh procesov.
2.1.1. Protonsko - protonski proces
Tristopenjski protonsko - protonski proces (angl. proton - proton ali PP chain) je
dominanten proces na zvezdah velikosti Sonca ali manjših. Protonsko - protonsko zlitje
1

Drugi viri (143) omenjajo tudi 99,8 %.
Meritev globalne radioteleskopske mreže VLBA (angl. Very Long Baseline Array of
radio telescope).

2

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

3

lahko poteka pod pogojem, da je kinetična energija protonov večja od Coulombove sile. V
prvem koraku se zlijeta dve vodikovi jedri 1H+ (protona) v devterij 2H+ in oddata pozitron
e+ in nevtrino ve.
1

H+ + 1H+ → 2H+ + e+ + ve + 0,42 MeV

(1)

Da bi protoni premagali Coulombovo bariero, potrebujejo veliko kinetično energijo, ki
jo imajo zaradi Maxwell-Boltzmannove verjetnostne porazdelitve le nekateri. Kljub temu,
da tunelski efekt poveča verjetnost zlitja, traja na Soncu med 6 in 14 milijonov let, da
proton reagira z drugim protonom. Zaradi dokaj velikega števila v sredici se to zgodi
dovolj pogosto, da jedrska reakcija poteka brez prekinitev.
Nastali pozitron reagira z elektronom e- tako, da se v celoti spremenita v energijo.
Njuna masa se v obliki dveh gama žarkov sprosti kot energija.
e+ + e- → 2γ + 1,022 MeV

(2)

V drugem koraku se po približno 1,4 s nastali devterij zlije s protonom v lahek izotop
helija 3He, pri čemer se sprosti tudi gama žarek.
2

H+ + 1H+ → 3He2+ + γ + 5,49 MeV

(3)

Preden jedro izotopa helija 3He dovolj močno trči v drugo jedro 3He, da pride do zlitja,
preteče veliko časa.3 Nastala konstelacija štirih protonov in dveh nevtronov je močno
nestabilno jedro berilija 6Be, ki takoj razpade, izvrže dva protona in za seboj pusti stabilno
jedro helija 4He.
3

He2+ + 3He2+ → 4He2+ + 1H+ + 1H+ + 12,86 MeV

(4)

Da bi se ustvarila dva za drugi korak potrebna 3He2+ delca, se mora prvi korak izvesti
3

Tim Thompson (144) navaja, da traja približno 250 000 let, Physics Post (3) pa navaja
mnogo višjo vrednost in sicer nekaj milijonov let.
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dvakrat. Skupna neto sproščena energija v prvem in drugem koraku znaša 26,204 MeV
oziroma približno 4,2·10-12 J. Energija 0,26 MeV v izrazu se nanaša na maso nevtrina.
2 · (0,42 MeV + 1,022 MeV + 5,49 MeV – 0,26 MeV) + 12,86 MeV =
= 26,204 MeV

(5)

Reakcija, ko jedro helija 3He trči v drugo jedro helija 3He, je na Soncu najpogostejša,
saj nastopi kar v 91 % primerov (protonsko - protonska reakcija I). Zanjo je potrebna
temperatura med 10 in 14 milijoni K.
Trk helijevega jedra 3He s helijevim jedrom 4He (protonsko - protonska reakcija II) je
manj verjeten. Nastopi le v 9 % primerov. V tem primeru nastane namesto nestabilnega
berilija 6Be stabilni berilij 7Be.
3

He2+ + 4He2+ → 7Be4+ + γ + 1,59 MeV

(6)

Berilij 7Be rad pritegne proste elektrone.
7

Be4+ + e- → 7Li3+ + ve

(7)

Elektron spremeni enega od berilijevih protonov v nevtron, s čemer spremeni berilij
7

Be v litij 7Li, medtem ko izvrže nevtrino. Litijevo jedro se hitro združi s prostim protonom

in spremeni v nestabilni 8Be, ki nemudoma razpade v dve stabilni jedri 4He.
7

Li3+ + 1H+ → 4He2+ + 4He2+ + 17,35 MeV

(8)

Protonsko - protonska reakcija II poteka pri temperaturah med 14 in 23 milijoni K. 90
% nevtrinov, ustvarjenih v protonsko - protonski reakciji II ima energijo 0,861 MeV,
preostali pa 0,383 MeV, odvisno od tega, ali je nastali litij 7Li3+ v osnovnem ali
vzburjenem stanju.
Berilij 7Be ima dve možnosti. V 99,89 % primerov vpije elektron, kot v primeru
protonsko - protonske reakcije II. V preostalih 0,11 % primerov pa vpije proton (protonsko
- protonska reakcija III). Slednje spremeni berilij 7Be v bor 8B, ki pa je nestabilen.
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Be4+ + 1H+ → 8B5+ + γ + 0,14 MeV

5

(9)

V 0,8 s izvrže pozitron e+ in nevtrino ve in ponovno postane berilij, tokrat 8Be.
8

Be5+ → 8B4+ + e+ + ve

(10)

Berilij 8Be takoj razpade v dve stabilni jedri helija 4He.
8 4+

B

→ 4He2+ + 4He2+

(11)

Protonsko - protonska reakcija III se odvija pretežno na temperaturah nad 23 milijonov
K, kjer je dominantna. Sicer pa protonsko protonska reakcija III ni glavni sončev
energetski vir, katerega temperatura ni dovolj visoka, igra pa pomembno vlogo pri
razjasnitvi nevtrinskega problema, ker ustvarja nevtrine visoke energije do 14,06 MeV, ki
se prebijejo skozi plasti Sonca in jih je z zemeljskimi nevtrinskimi detektorji lažje zaznati.

Slika 1. Prikaz protonsko - protonskega procesa. Poreklo slike: Australia Telescope, Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation. (4)

2.1.2. Ogljiko - dušični cikel
V ogljiko - dušičnem ciklu (angl. carbon-nitrogen-oxygen (CNO) cycle), po odkriteljih
imenovanem tudi Bethe - Weizsäcker proces, nastane 1,7 % vseh na Soncu ustvarjenih
vodikovih 4He jeder. Proces poteka pri temperaturah, višjih od 13 milijonov K in je pri
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temperaturah nad 17 milijonov K prevladujoč proces.
V tem procesu se zlijejo štirje protoni 1H s težjimi jedri ogljika 12C in 14C ter dušika 14N
in
15

15

N. Pri zlitju se del energije odda v obliki gama žarkov. Dva vmesna produkta,

13

N in

O sta nestabilna in po kratkem času razpadeta, pri tem pa oddata pozitron e+ in nevtrino

ve. Ogljik 12C pritegne proton 1H.
12

C + 1H →

13

N + γ + 1,95 MeV

(12)

Medtem ko je za reakcijo ogljika 12C in vodika 1H, v kateri nastane dušik 13N potrebno
približno 13 milijonov let, dušik 13N razpade že po 7 min.
13

N →

13

C + e+ +ve + 1,37 MeV

(13)

Ogljik 13C potrebuje za reakcijo s protonom 1H 2,7 milijona let, dušik 14N in vodik 1H
pa kar 320 milijonov let.
13

C + 1H →

14

N + 1H →

14

N + γ + 7,54 MeV

15

O + γ + 7,35 MeV

(14)
(15)

Kisik 15O je zelo nestabilen in razpade že po 82 s.
15

O →

15

N + e+ + ve + 1,86 MeV

(16)

Dušik 15N in vodik 1H reagirata po 112 000 letih.
15

N + 1H →

12

C + 4He + 4,96 MeV

(17)

Končna bilanca ogljiko dušičnega cikla I je zlitje štirih vodikovih jeder 1H+ v helijevo
jedro 4He2+, katerega masa je približno 1 % manjša od vsote mas štirih protonov. Razlika
se v celoti pretvori v energijo. Ogljik

12

C ima le vlogo katalizatorja in omogoča, da se

proces nadaljuje. Energetska bilanca procesa znaša 25,03 MeV.
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Slika 2. Prikaz ogljiko - dušičnega cikla. Poreklo slike: Australia Telescope, Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation. (4)

V manjšem številu primerov, ki se v sončevi sredici zgodijo le v 0,04 % časa, zaključna
reakcija ne ustvari ogljika

12

C in delca alfa, ampak kisik

16

O in foton (ogljiko - dušični

proces II).
15

N + 1H →

16

O + γ + 12,13 MeV

16

O + 1H →

17

F + γ + 0,60 MeV

17

F →

17

O + 1H →

14

N + 4He + 1,19 MeV

14

N + 1H →

15

O + γ + 7,35 MeV

15

O →

17

O + e+ + ve + 2,76 MeV

15

N + e+ + ve + 2,75 MeV

(18)

Očitno je tudi ta proces sklenjen. Poleg dušika, ogljika in kisika je katalizator tudi fluor.
2.1.3. Primerjava med procesom in ciklom
Ogljiko dušični cikel je s 340 milijoni let sicer počasen, a še vedno hitrejši od
protonsko - protonskega procesa, ki se meri v milijardah let. Medtem ko je protonsko protonski proces sorazmeren četrti4 potenci temperature, je ogljiko - dušični cikel
4

Guidry, Riedinger in Barnes navajajo sedemnajsto potenco. (5)
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sorazmeren petnajsti potenci temperature.

Slika 3. Energijska razmerja za protonsko - protonski proces (PP) proces in ogljiko - dušični cikel
(CNO) kot funkcija temperature v 106 K. Na ordinati je v logaritemskem merilu obseg sproščene
energije. Poreklo slike: University of Tennessee. (5)

Na nižjih temperaturah protonsko - protonski proces prevladuje, z naraščanjem
temperatur pa vse bolj dominira ogljiko - dušični cikel, ki je na težjih zvezdah zelo
pomemben. Na Soncu je protonsko - protonski proces dominanten. Sonce pridobi 98 % do
99 % vse energije s protonsko - protonskim procesom, preostanek pa z ogljiko - dušičnim
ciklom.
2.1.4. Struktura Sonca
Sedanje znanstvene predstave o Soncu vključujejo več notranjih plasti njegove zgradbe.
Tabela 1. Temperature Sončevih plasti. Poreklo tabele: Stanford University. (1)
Lokacija

Temperatura

sredica (center)

15 000 000 K

efektivna površina Sonca

5 800 K

umbra sončne pege (tipično)

4 240 K

penumbra sončne pege (tipično)

5 680 K

kromosfera
korona

4 300 do 50 000 K
800 000 do 3 000 000 K

V sredici se v jedrskih reakcijah sprošča energija, ki se navzven širi skozi radiacijsko
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plast s sevanjem (pretežno gama in rentgenski žarki), skozi konvekcijsko plast pa s
konvekcijskimi kipečimi tokovi.
Na Soncu je snov zaradi visokih temperatur v plinastem stanju ali v stanju plazme. Ker
torej Sonce ni čvrsto telo (kot Zemlja), površina, podobno kot je značilno za plinaste
planete, na ekvatorju rotira hitreje (26,8 dni) kot na polih (36 dni). Diferencialna rotacija
sega skoraj do sredice, ki rotira kot trdno telo.
Tabela 2. Rotacija Sonca, kot je vidna z Zemlje. Poreklo tabele: Stanford University. (1)

2.1.4.1.

Lokacija

Rotacija

sončev ekvator

26,8 dni

na solarni višini 30°

28,2 dni

na solarni višini 60°

30,8 dni

na solarni višini 75°

31, 8 dni

na polu

36 dni

Sončevo magnetno polje

Podrobnosti o naravi in viru sončevega magnetnega polja so predmet številnih raziskav.
Del sončevega magnetizma je lahko ostanek prvobitnega oblaka iz katerega se je
oblikovalo Sonce (6).

Slika 4. Spreminjanje magnetnega polja med sončevim ciklom. Poreklo slike: University of Arizona. (7)

Predpostavlja se, da turbulentni konvekcijski tokovi nabitih plazem v tanki plasti med
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radiacijsko in konvekcijsko cono generirajo magnetno polje. Na podlagi današnjega
poznavanja razmer je sončeva diferencialna rotacija najbolj verjeten vzrok magnetnih
anomalij na Soncu (6). V obdobju minimuma sončnih peg so silnice magnetnega polja
praktično poravnane z meridiani (7). Ker se ekvator vrti hitreje kot pola, se začnejo
magnetne silnice ukrivljati in prepletati. Magnetne silnice se ponovno poravnajo po
približno 11 letih. Ameriški astronom George Ellery Hale je odkril, da se ob vsakem
enajstletnem ciklusu spremeni smer magnetnega polje Sonca. Oba pola se povrneta na isto
mesto po dveh ciklih oziroma približno 22 letih.

Slika 5. Protuberančni dvig na Soncu. Slika prikazuje žarečo protuberanco, visoko več kot 100 000 km,
ki jo je iz zemeljske orbite julija 2000 posnel satelit Transition Region And Coronal Explorer National
Aeronautics and Space Administration. (8)

Mesta, kjer je gostota sončevega magnetnega polja posebej visoka, se imenujejo
aktivna področja. Ko zgoščene in prepletene silnice prebodejo fotosfero se manifestirajo
kot sončne pege in protuberance. Ko dosežejo prepletena polja prelomno točko, se med
ponovnim povezovanjem linij sprostijo velike količine energije. Prekinitve v magnetnih
poljih v bližini aktivnih področij lahko povzročijo energijske eksplozije na Soncu, kot so
sončni vzkipi (angl. solar flares) in koronski izbruhi snovi (angl. coronal mass ejection).
Nekatere spektakularne strukture, vidne v sončevi atmosferi, kot na primer protuberance
(angl. prominences) in koronske zanke (angl. coronal loops), so vizualni indikator pretoka
snovi vzdolž magnetnih silnic, ki se razpenjajo tudi sto tisoče kilometrov nad sončevo
površino.
Sončni veter in medplanetarno magnetno polje, ki ga povzroča Sonce, medsebojno
učinkujeta na planetarni magnetni sistem in povzročata pojave kot polarni sij. Sončevo
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magnetno polje se razteza globoko v vesolje, dlje od zadnjega planeta.
Tabela 3. Tipične gostote magnetnega polja na Soncu. Poreklo tabele: Stanford University. (1)
Lokacija

2.1.4.2.

Gostota / T
-1

sončne pege

3,0·10 T

pol

1,0·10 T

svetla kromosferska mreža

2,5·10 T

enopolna aktivna območja

2,0·10 T

kromosferske zaplate

2,0·10 T

-4

-3

-3

-2

-3

-2

protuberance

1,0·10 T do 1,0·10 T

zemeljski pol

7,0·10 T

-5

Notranje plasti Sonca

V sončevi sredici potekajo ob visoki temperaturi (reda velikosti 15 milijonov K), visoki
gostoti (približno 150 000 kg/m3) in visokem pritisku (340 kratnik pritiska na Zemljini
površini) jedrske reakcije, v katerih iz vodika nastaja helij, ob čemer se sprošča veliko
energije, ki na koncu zapusti sončevo površino tudi kot vidna svetloba.

Slika 6. Notranje plasti Sonca: sredica, radiacijska in konvekcijska plast v koordinatah temperature v
milijonih K, relativnega polmera (1,0 je polmer Sonca) in gostote v kg/m3. Poreklo slike: University of
California. (9)

Vsako sekundo se 600 milijonov ton vodika spremeni v 596 milijonov ton helija. V
procesu se sprosti 4 milijone t v obliki čiste energije, tako da s časom Sonce postaja vse
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lažje.
Gostota radiacijske cone se zmanjša od stika s sredico (10), kjer znaša 20 000 kg/m3
(približno enako gostoti zlata) na 200 kg/m3 (bistveno manj kot gostota vode). Pade pa tudi
temperatura iz približno 7 milijonov K na 2 milijona K na stiku z vmesno plastjo.
Konvekcijska plast je zunanji del sončeve notranjosti in sega približno 200 000 km
globoko pod vidno površino.
V sredici ustvarjeno energijo navzven prenašajo fotoni, ki se v radiacijski coni prebijajo
od delca do delca. Zaradi sipanja na gostih plinskih delcih v notranjosti Sonca se njihova
pot znatno upočasni. Med posameznimi trki napredujejo približno za 1 cm. V vsakem trku
s plinskim delcem tudi oddajo nekaj energije in ko dosežejo površino, gre v veliki meri za
fotone vidnega spektra.
Zaradi številnih odbojev v radiacijski coni potrebuje foton približno milijon let, da se
prebije skoznjo. (11) Po drugi strani pa potrebuje nevtrino, ki zelo redko medsebojno
učinkujejo s snovjo le 2 s da pride do površine Sonca in 8,3 min do Zemlje. Fotoni in
nevtrini imajo torej povsem različni časovni razsežnosti, ko dosežejo Zemljo.
2.1.4.3.

Zunanje plasti Sonca

Slika 7. Pojavi v sončevi fotosferi, kromosferi in koroni: par sončnih peg, granule, vzkipi, bodice in
protuberance. Poreklo slike: Texas Christian University. (12)

Zunanje plasti Sonca sestavljajo vidna fotosfera, kromosfera, vmesno območje in
korona. Med seboj se plasti ne razlikujejo le po razsežnostih, ampak tudi po temperaturi in
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so prizorišče spektakularnih dejavnosti, ki vplivajo tudi na dinamiko in jakost sončevega
sevanja.
2.1.4.4.

Sončne pege

Temna območja velikosti planetov, ki so opazna na »površini« Sonca, so znana kot
sončne pege (angl. sunspots). Gre za dele površine Sonca, hladnejše od okolice in s tem
tudi temnejše. Kljub temu, da so sončne pege sicer temnejše od sicer svetlega obličja
Sonca, so še vedno zelo svetle. Če bi bil temen del pege sam na nočnem nebu, bi bil vsaj
tako svetel, kot polna Luna. Svetlejša zunanja sekcija sončne pege se imenuje penumbra
(angl. izraz za: polsenca), temnejše osrednje področje pa umbra (angl. izraz za: senca).
Sončne pege so območja velikih gostot magnetnega polja (približno 0,3 T), ki
upočasnjujejo konvekcijsko gibanje in s tem vplivajo na to, da so območja nekoliko
hladnejša. Namesto približno 5 800 K, kolikor znaša temperatura preostale fotosfere (na
dnu fotosfere je temperatura 6 600 K, na vrhu 400 km debele fotosfere pa 4 400 K), ima
sončna pega temperaturo približno 4 000 K, kar pomeni, da je magnetno polje znotraj pege
tako močno, da lahko zniža njeno temperaturo skoraj za tretjino. Največjo magnetno
gostoto (približno 0,3 T) ima umbra, temen notranji del sončne pege.

Slika 8. Skupina sončnih peg. Barve so dodane iz estetskih razlogov in zaradi izboljšanega kontrasta.
Črte na abscisi in ordinati so med seboj oddaljene 1 000 km. Poreklo slike: The Royal Swedish
Academy of Sciences. (13)

Svetla območja, najpogosteje vidna ob robu sončnega diska so svetle sončne pege
(angl. faculae). Tudi v tem primeru gre za magnetna območja, vendar z mnogo manj
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gostimi magnetnimi polji. Svetle sončne pege so na nek način nasprotje sončnih peg.
Medtem ko so sončne pege temnejše od okolice, so svetle sončne pege svetlejše od
siceršnje fotosfere. Pogosto nastanejo v kanjonih med granulami. Opazne so tudi v bližini
sončnih peg in so pomemben odraz sončevih aktivnosti.

Slika 9. Visoka aktivnost Sonca, izražena s sončnimi pegami in svetlimi sončnimi pegami 28. marca
2001. Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center. (14)

Zaradi sončnih peg je videti Sonce nekoliko temnejše, zaradi svetlih sončnih peg pa
svetlejše. Večje število svetlih sončnih peg poveča obsevanost bolj, kot jo sončne pege
zmanjšajo. (15)

Slika 10. Sončna obsevanost. V zgornjem delu sta ločeno prikazana vpliva sončnih peg in svetlih
sončnih peg, v spodnjem pa skupna obsevanost v dvajsetletnem obdobju. Poreklo slike: The Australian
Space Weather Agency. (16)
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Medtem ko sončne pege nastanejo, kjer močno magnetno polje zadržuje konvekcijsko
gibanje, pa svetle sončne pege nastanejo tam, kjer magnetno polje koncentrira
konvekcijsko gibanje iz notranjosti.
2.1.5. Sončni cikli
Opazovanja kažejo na ciklično naravo številnih, s Soncem povezanih dogajanj in sicer
tako tistih, ki se nanašajo na njegovo strukturo kot njegovo gibanje v vesolju.
Theodor Landscheidt (17) navaja, da se razdalja sončeve sredice od masnega središča
sončnega sistema spreminja v enajstletnem ciklusu. Masno središče, ki je funkcija
porazdelitve mas Sonca in planetov, vpliva na rotacijsko hitrost Sonca in s tem na
dinamiko v notranjosti Sonca.
2.1.5.1.

Ciklus sončnih peg

Sonce vsekakor ni miren kraj, saj na njem prihaja do nenadnih sprostitev energij
izjemnih razsežnosti.

Slika 11. Živahne sončne aktivnosti, kot jih je 28. junija 2000 posnel Extreme ultraviolet Imaging
Telescope 304Å na satelitu Solar & Heliospheric Observatory. (18)

Kenneth R. Lang (19) opisuje: »Brez opozorila lahko sicer relativno mirno sončevo
atmosfero razparajo (raztrgajo) nenadni izbruhi razsežnosti, neznanih na Zemlji.
Katastrofalni dogodki izjemne energije se nenadoma razpnejo čez polovico vidne površine
Sonca in nepredvidljivo odprejo in izvržejo svojo vsebino kljub sončevi enormni
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gravitaciji«. Vse to vpliva tudi na Zemljo.
Tradicionalno in še vedno aktualno merilo sončevih aktivnosti je število sončnih peg.
Sončna pega se oblikuje v nekaj dneh do nekaj tednih in lahko traja tedne ali celo mesece.
Občasne teleskopske meritve sončnih aktivnosti so začele leta 1610 (20), le dve leti po
izumu teleskopa. Italijanski fizik, matematik, astronom in filozof Galileo Galilei je opravil
prvo opazovanje sončne pege leta 1610. Leta 1749 so v Züriškem observatoriju začeli z
dnevnimi opazovanji, po letu 1750 pa je že možno govoriti o sistematičnih meritvah
večjega števila opazovalnic. Ciklično naravo sončnih aktivnosti je prvi opazil amaterski
astronom Heinrich Schwabe leta 1843.

Slika 12. Letni obseg sončnih aktivnosti izražen z Wolfovim številom v obdobju 1700 -2006. Poreklo
slike: National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce.
(21)

Prvi uradno opažen sončni cikel je postavljen v maj (po nekaterih virih v marec) leta
1755. Švicarski astronom Johann Rudolf Wolf je leta 1848 uvedel dnevno merjenje števila
sončnih peg. Na Soncu je opazil tako posamezne pege kot skupine peg. Ker samo število
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peg ne zajema nivoja sončne aktivnosti v celoti, je številu peg dodal še desetkratnik števila
skupin peg in tako obseg sončnih aktivnosti numerično izrazil z, zato po njem
imenovanem, Wolfovim številom.
Povprečno število vidnih peg ciklično narašča in upada. V obdobju minimuma je vidno
le nekaj peg (včasih tudi nobena), pozicioniranih na srednjih višinah. V nadaljevanju
sončnega cikla se sončne pege povečujejo in vedno bolj približujejo ekvatorju. Premikanje
sončnih aktivnih regij proti ekvatorju med sončnim ciklusom je odkril angleški amaterski
astronom Richard Christopher Carrington in opisal nemški astronom Gustav Spörer. Na
začetku cikla se pege pojavijo med 30° in 45° sončeve severne in južne širine, nato pa se
pomikajo proti ekvatorju in v povprečju ob približno 15° dočakajo maksimum. Ob koncu
cikla so med približno 5° in 7° severne in južne širine. Na višjih širinah se zatem že
začenjajo pojavljati nove pege.

Slika 13. Maunderjev metuljčni diagram raztezanja sončnih peg (na ordinati so višinski pasovi južno
in severno od sončevega ekvatorja). Prikazani so deleži površin sončnih peg v celotnih površinah
posameznih višinskih pasov, pri čemer pomeni rdeča barva več kot 0,1 %, rumena pa več kot 1 %
delež. Poreklo slike. National Aeronautics and Space Administration Marshall's Space Science
Department. (22)

V metuljčnem diagramu, ki ga je leta 1904 prvi predstavil angleški astronom Edward
Walter Maunder, je prikazano raztezanje sončnih peg v odvisnosti od časa (abscisa) in
severne ali južne sončeve širine (ordinata). Slika 13 prikazuje simetrično in ciklično
pojavljanje sončnih peg na različnih sončevih višinah v obdobju od leta 1874, ko so v
Royal Greenwich Observatory začeli s podrobnejšimi opazovanji, do danes.
Aktualni podatki o številu sončnih peg so danes izraženi z mednarodnim številom
sončnih peg (angl. International Sunspot Number), ki ga izračunava in objavlja Svetovni
podatkovni center za indeks sončnih peg na belgijskem kraljevem observatoriju. (23)
Skladno z današnjimi spoznanji se sončne pege spreminjajo v ciklu med 9,5 in 11 leti.
Srednja vrednost 22 ciklov je 131,6 meseca (24) oziroma 10,97 let. Intenziteta in dinamika
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vsakega cikla je drugačna in od začetka teleskopskih merjenj niso opazili dveh enakih.

Slika 14. Dnevne, mesečne in zglajene mesečne vrednosti števila sončnih peg v 23. sončnem ciklu
skupaj z napovedmi po klasični in kombinirani metodi za začetek 24. cikla. Poreklo slike: World Data
Center for the Sunspot Index, Royal Observatory of Belgium. (23)

Poleg ciklov so opazni tudi obdobni maksimumi in minimumi. Ne glede na
nesistematičen merilni pristop na začetku, je iz podatkov tistega časa Edward Walter
Maunder ugotovil nizko sončno aktivnost med leti 1645 in 1715 (obdobje se po njem
imenuje Maunder Minimum).

Slika 15. Spremembe sončne intenzitete (rdeče in zelene linije) v zadnjih 900 letih se zdijo povezane z
ostrostjo zime v Londonu in Parizu (modra linija). Zelene točke predstavljajo opazovanja s prostim
očesom, zelena linija opazovanja s teleskopom, rdeča linija pa temelji na merjenju vsebnosti ogljika 14
v drevesnih prirastnih kolobarjih. Poreklo slike: Science @ NASA. (25)

V tem obdobju, ko se je cikel sončnih peg praktično ustavil, je bilo na Zemlji netipično
mrzlo, zaradi česar so obdobje označevali kot majhno ledeno dobo. Kot navaja National
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Aeronautics and Space Administration, (25) je bilo »…70 let Sonce skoraj brez peg.
Istočasno je Evropo zadel izjemno hladen val. Temza je v Londonu zamrznila, ledeniki v
Alpah so se razširili, zaledenelost Severnega morja se je povečala. Nekaj stoletno obdobje
povečanih sončnih aktivnosti pred tem je imelo nasprotni vpliv: Vikingi so lahko naselili
kopne predele Grenlandije in tam celo pridelali dovolj žita, da so lahko presežke izvažali v
Skandinavijo.«
Gustav Spörer je z merjenjem vsebnosti ogljika 14 v drevesnih prirastnih kolobarjih, ki
je korelirano s sončnimi aktivnostmi5 odkril nizko sončno aktivnost tudi v obdobju med
leti 1420 in 1570. To obdobje se po njem imenuje Spörerjev minimum. Vzrok teh nihanj ni
povsem razumljen, vendar sovpada obsegom sončnih peg.
V tej zvezi se pojavljajo tako še nepotrjene teorije o vplivu na klimo na Zemlji kot tudi
ocene, da gre za premajhne spremembe, da bi vplivale na klimo na Zemlji.
Slika 16 ne potrjuje teze o naravnih vzrokih globalnega segrevanja, zlasti vplivu
sončnih aktivnosti.

Slika 16. Temperaturne anomalije v °C, ogljikov dioksid (CO2) v µL/L in število sončnih peg v obdobju
od leta 1850. Podatki o CO2 izvirajo iz meritev na Antarktiki (Law Dome) in na Havajih (Mauna Loa).
Poreklo slike: Logical Science. (26)

Med tem ko imata v zadnjih 40 letih krivulji temperaturnih anomalij in vsebnosti CO2 v
atmosferi očitno naraščajoč trend, tega ni moč trditi za krivuljo, ki ponazarja število
sončnih peg. (26)
5

Ko je Sončeva aktivnost nizka, njegovo šibkejše magnetno polje spusti več kozmičnih
žarkov v sončni sistem, zaradi česar se poveča obseg ogljika 14.
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2.1.5.2.

Napovedovanje sončnega ciklusa

Kot ugotavljajo Hathaway, Wilson in Reichman (24), je napovedovanje obnašanja
sončnega cikla dokaj zanesljivo šele približno tri leta po tem, ko nastopi minimum sončnih
peg (angl. solar minimum). Opazili pa so šibko inverzno korelacijo med amplitudo cikla in
dolžino predhodnega cikla. Nekatere napovedi pa temeljijo na meritvah sprememb v
Zemljinem magnetnem polju, pred in ob solarnem minimumu, ki jih povzročajo sončni
viharji.
Drug indikator nivoja sončnih aktivnosti so sončevi radijski valovi frekvence 2,8 GHz,
merijo jih od leta 1947, ki sledijo spremembam v sončevem ultravijoličnem sevanju.

Slika 17. Dejansko število sončnih peg v 23. sončnem ciklu in napoved za 24. sončni cikel (stanje:
september 2008). Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration Marshal Space Flight
Center. (27)

Četudi sončne pege same zase v manjši meri vplivajo na sončne emisije, lahko
spremljajoče magnetne aktivnosti povzročajo tudi znatne spremembe nivoja sevanja v
ultravijoličnem in mehkem rentgenskem področju. Te spremembe pomembno vplivajo na
zgornjo Zemljino atmosfero. (27)
2.1.5.3.

Milankovićevi cikli

Spremembe v ekscentričnosti Zemljine orbite, nagibu Zemljine osi in precesija
predstavljajo tri pomembne cikle, po srbskem astronomu Milutinu Milankoviću, ki mu
pripisujejo izračun njihove magnitude, znane tudi kot Milankovićevi cikli.
Zaradi omenjenih ciklov ima tudi obsevanost na vrhu zemljine atmosfere na nek način
sezonski značaj. Zmanjševanje in povečevanje Sončevega sevanja, ki prispe na Zemljo,
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ima določen vpliv tudi na klimatske razmere.
Prvi Milankovićev cikel se nanaša na ekscentričnost Zemljine orbite na poti okoli
Sonca, ki je predvsem posledica gravitacijskih vplivov Jupitra in Saturna. Razdeljen je na
približno 100 000 letna in 400 000 letna ciklusa (28), v katerih se Zemljina tirnica
spreminja od bolj do manj eliptične z eliptičnostjo med približno 0,005 in 0,058. V daljšem
se ekscentričnost spreminja za ±0,012, v krajšem pa med -0,03 in +0,02. Današnja
ekscentričnost je približno 0,017. Današnja razlika med najbolj oddaljeno točko,
odsončjem (aphelijem) in najbližjo točko, prisončjem (perihelijem) znaša približno 3,46 %
oziroma 5,1 milijona km, kar pomeni, da dobi Zemlja januarja približno 7,04 % več
Sončevega sevanja kot julija. Ko je Zemljina orbita najbolj eliptična, bi naj bil obseg
prejete energije ob periheliju za 20 % do 30 % večji kot ob apheliju. V grobem je razlika
približno štirikratnik ekscentričnosti. Sedaj je orbitalna ekscentričnost blizu minimuma
svojega cikla.

Slika 18. Prvi Milankovićev cikel. Zemljina orbita bo čez 100 000 let manj eliptična. Poreklo slike:
Montana State University. (28)

Ekscentričnost ima večji vpliv na sezonske spremembe kratkovalovnega sevanja. Ko je
visoka, dobiva Zemlja več sevanja v dnevih, ko je bližje Soncu. To intenzivira letne čase v
eni hemisferi in oslabi v drugi.

Slika 19. Drugi Milankovićev cikel. Čez 41 000 let bo Zemljina os manj nagnjena kot sedaj. Poreklo
slike: Montana State University. (28)

Drugi Milankovićev cikel se nanaša na nagnjenost Zemljine osi glede na ravnino orbite
okoli Sonca. Nagnjenost se v ciklu približno 41 000 let spreminja od 21,5° do 24,5°.
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Nagnjenost osi vpliva zlasti na letne čase. Manjša nagnjenost osi pomeni, da se
zmanjšujejo razlike med letnimi časi in povečujejo razlike med ekvatorialnimi in polarnimi
območji. Sedaj je nagnjenost osi približno na polovici cikla in znaša približno 23,5°.
Tretji Milankovićev cikel se nanaša na opletanje Zemlje zaradi vrtenja okrog svoje osi,
ki bo povzročilo premik usmerjenosti osi od zvezde Severnice do zvezde Vega. Ko se bo to
zgodilo, bo Vega prevzela vlogo severnice. Takrat bosta zimski in poletni solsticij
sovpadala z aphelijem in perihelijem. Severna hemisfera bo občutila zimo, ko bo Zemlja
najbolj oddaljena od Sonca in poletje, ko mu bo najbližje. To bo prispevalo k večjim
razlikam med letnimi časi. Sedaj je ob periheliju Zemlja zelo blizu zimskega solsticija.

Slika 20. Tretji Milankovićev cikel. Zemlja je najbližje Soncu pozimi. Čez 5 250 let bo tako pozimi kot
poleti od njega enako oddaljena. Čez 10 500 let bo Zemlja Soncu najbližja poleti. (oznake letnih časov
se nanašajo na poimenovanje na severni hemisferi). Poreklo slike: Montana State University. (28)

Tretji Milankovićev ciklel traja 23 000 let.

2.2.

Sončevo sevanje

Gostota sevanja na površini Sonca ustreza sevanju črnega telesa in pomnožena s
površino daje skupno energijo sevanja Sonca. Skupna sevalna moč Sonca tako znaša
9,5·1025 W. (29) Ocena Stanford Solar Centra (1) je višja, 3,83·1026 W. Površinska gostota
sevalne moči sončeve površine seva je 6,29·107 W/m2, po podatkih National Aeronautics
and Space Administration (2) pa 6,329·107 W/m2.
2.2.1. Sevanje v vesolju
Na objekt, ki je oddaljen od Sonca, vpade le majhen delež sončevega sevanja.
Obsevanost E (angl. irradiance) je energijski tok iz Sonca, ki vpada na element te
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površine. Obsevanost na razdalji Rp od Sonca je enaka:

EP =

Ds2
Rp

2

⋅ Es

,

(19)

kjer je: EP - obsevanost na razdalji Rp od Sonca / W/m2
Es - sevalnost površine Sonca, kot je določena s Štefan-Boltzmannovo enačbo
črnega telesa / W/m2 ,
Ds - premer Sonca /m,
Rp - razdalja planeta od Sonca /m.
Premer Sonca znaša približno 1,392·109 m. Razdalja med Soncem in Zemljo niha med
147,1·106 km in 152,1·106 km. Srednja razdalja je 149,6·106 km, izvorno določena kot
astronomska enota (angl. astronomical unit a.u.). Natančna vrednost je 149 597 870 691 ±
30 m. (2) Razdalja med Soncem in Zemljo se med letom spreminja, ker Zemlja okrog
Sonca ne potuje po krožnici, ampak elipsi, pri čemer je Sonce v enem od njenih žarišč.
Ekscentričnost elipse znaša 0,017, tako da je okrog 1. januarja, ob prisončju (periheliju), ko
je Zemlja najbližje Soncu, razdalja 0,983 a.u.. (30) Okrog 1. julija, ob odsončju (apheliju),
ko je Zemlja najbolj oddaljena od Sonca je razdalja 1,017 a.u., tako da je amplituda letne
variacije razdalje med Soncem in Zemljo približno 3,46 %. Ker je obsevanost obratno
sorazmerna kvadratu medsebojne razdalje, je obsevanost ob apheliju očitno približno 7,04
% manjša od obsevanosti ob periheliju. To tudi pomeni, da prejmejo ob australnem poletju
področja na južni polobli približno 7,04 % večjo obsevanost, kot področja na severni
polobli ob borealnem poletju.
Zaradi magnitude razlike obsevanosti med perihelijem in aphelijem je pri izračunu
obsevanosti in pri ovrednotenju merilnih rezultatov vsekakor potrebno upoštevati razdaljo
med Soncem in Zemljo.
2.2.2. Sevanje na vrhu Zemljine atmosfere
Sevanje na površini Sonca je dokaj gladko razporejeno po valovnih dolžinah in je
tipično za sevanje črnega telesa, ki ima temperaturo sončeve površine. Atomi, ioni in
občasne molekule v sončevi atmosferi pa vpijejo del sončevega sevanja na nekaterih
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valovnih dolžinah in dodajo majhne količine sevanja na drugih ter s tem vplivajo na
spekter sončevega sevanja, ki doseže Zemljo. Poleg tega časovno dokaj stalnega sevanja,
večina je med 200 nm in 1 000 nm, Sonce oddaja tudi elektromagnetno sevanje v območju
rentgenskih in radijskih valov. Sevanje rentgenskih žarkov ima izvor v območjih velikih
sončnih viharjev, radijski valovi pa izvirajo iz interakcije ionov in prostih elektronov v
močnih magnetnih poljih sončeve atmosfere (30), kar pomeni, da je to sevanje časovno
dokaj spremenljivo.
Na valovnih dolžinah med približno 10 000 nm (infrardeč del spektra) in približno 100
nm (ultravijolični del spektra) se spekter sončne svetlobe dokaj dobro (četudi ne
popolnoma) ujema s sevanjem črnega telesa pri 5 780 K, kar ustreza temperaturi sončeve
fotosfere. Odstopanja od spektra idealnega sevala so posledica neenakomernosti zaradi
območij višjih in nižjih temperatur ter vpoja in odboja svetlobe od sestavnih delov sončeve
atmosfere. Sončev spekter ima v rentgenskem, ultravijoličnem in radijskem delu spektra
večjo intenziteto od pričakovane.
Na vrh Zemljine atmosfere prispe kompozitni spekter sevanj črnih teles, ki sevajo na
različnih temperaturah. Približno 99 % vsega elektromagnetnega sevanja, ki prihaja s
Sonca je v ultravijoličnem, vidnem in infrardečem območju. Slika 21 prikazuje primerjavo
med sevanjem na vrhu Zemljine atmosfere na razdalji in sevanjem črnega telesa na
temperaturi 5 700 K. Razlike so očitne zlasti pri nižjih valovnih dolžinah.

Slika 21. Primerjava med obsevanostjo na vrhu Zemljine atmosfere na razdalji 1 a.u. od Sonca in
sevanjem črnega telesa na temperaturi 5 700 K (gladka krivulja) na valovnih dolžinah med 102 nm in
105 nm. Poreklo slike: United States Coast Guard Academy. (30)
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Sončna konstanta

Sevanje s Sonca se spreminja zaradi rotacije Sonca, kvazi cikličnih sprememb
aktivnosti na sončevi površini in občasnih dogodkov, kot so vzkipi (angl. solar flares).
Sončni rentgenski in radijski valovi se na primer v času vzkipa znatno povečajo, a
spremembe niso enake v vseh delih spektra. Največje so v delu, ki relativno malo prispeva
k celotni energetski bilanci na Zemljo prihajajočega sevanja in najmanjše v delu, ki
vsebuje največji delež energije. Največji vpliv na stratosfero in troposfero ima vidni in
ultravijolični del spektra. Sončno sevanje variira v tem delu za približno 3 %. (30)
Obsevanost na vrhu Zemljine atmosfere med letom variira za približno 7 % zaradi
spreminjanja razdalje med Soncem in Zemljo. Viri so glede tega manj natančni. (31) navaja
6,6 %, kot je razbrati iz (32), pa Kastelec, Rakovec in Zakšek to spreminjanje ocenjujejo
povsem drugače in navajajo vrednost okrog 0,04 %.
Aktivnosti Sonca povzročajo spremembo obsevanosti do 1 %.

Slika 22. Sončne aktivnosti dne 6. avgusta 2008, kot jih je posnel satelitski teleskop Hinode. Poreklo
slike: Trinity College, Dublin. (33)

2.2.2.1.1. Izmerjene vrednosti sevanja na vrhu atmosfere
Skupna obsevanost (angl. total solar irradiance) označuje sevalno energijo vseh
valovnih dolžin iz Sonca, ki vpada vsako sekundo na površino velikosti enega kvadratnega
metra na vrhu Zemljine atmosfere in je sorazmerna sončni konstanti, kot so jo opazovali v
dvajsetem stoletju ter odraža sončni energijski tok v W/m2.
Sončna konstanta je definirana kot skupna količina sončne energije, obsevanost (angl.
irradiance), ki v sekundi vpade pod pravim kotom na površino enega kvadratnega metra na
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vrhu Zemljine atmosfere, ko je Zemlja od Sonca oddaljena eno astronomsko enoto.

Slika 23. Dnevne vrednosti ter 27- in 351-dnevne srednje vrednosti sončne konstante po začetku
satelitskih meritev leta 1978. Poreklo slike: J. Jansens. (20)

Ne glede na svoje ime, sončna konstanta ni nespremenljiva. Po začetku satelitskih
merjenj novembra 1978, je njena izmerjena srednja vrednost 1 366,0 W/m2.

Slika 24. Izvorni podatki in kompoziti dnevne srednje vrednosti sončne obsevanosti izmerjene na
radiometrih različnih satelitskih platform po letu 1978. Različno obarvani podatkovni odseki na
spodnjem delu grafa ponazarjajo poreklo kalibriranih vrednosti. Poreklo slike: Physikalisch Meteorologisches Observatorium Davos. (34)

Velike skupine sončnih peg lahko njeno vrednost zmanjšajo za nekaj W/m2, polja
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svetlih peg pa jo lahko povečajo čez 1 368 W/m2. Zaradi tega je sončna konstanta največja
v času največjih sončnih peg in najmanjša v času najmanjših. V času sončnega cikla se je
njena srednja vrednost v obdobju od leta 1978 do 2008 spreminjala med 1 365,5 W/m2 in 1
366,7 W/m2 oziroma za 0,09 %. Na podlagi meritev ogljika 14 in debeline ledenih plasti pa
ocenjujejo, da znaša nihanje v več stoletjih med 0,2 % in 0,6 %. (25) Zaradi njegovega
sorazmerno majhnega obsega, nihanja z razpoložljivimi instrumenti dolgo sploh niso
zaznali in intenziteto sončnega sevanja zmotno poimenovali kar konstanto.
Po letu 1987 se je povečalo število satelitskih platform za merjenje sončne konstante.
Claus Fröhlich (34) je na tej podlagi predstavil kompozitno vrednost sončne konstante.
Slika 25 predstavlja Hoyt & Schattenovo rekonstruirano sončno konstanto od 17. stoletja
naprej.

Slika 25. Hoyt & Schattenova rekonstruirana sončna konstanta za obdobje od 17. stoletja naprej.
Poreklo slike: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. (35)

2.2.2.1.2. Analitični izraz za sevanje na vrhu atmosfere
Zaradi Zemljine eliptične orbite na poti okrog Sonca se spreminja obsevanost na vrhu
atmosfere. Vpliv je največji v začetku januarja, ko je Zemlja najbližja Soncu in najmanjši v
začetku julija. Spreminjanje obsevanosti na vrhu atmosfere zaradi eliptične orbite opisuje
Raiev model (36), ki je povzet tudi v (29):

E = E 0 ⋅ (1 + 0 , 033 ⋅ cos( 2π ⋅

n−2
))
365 ,

kjer je: E - obsevanost na vrhu atmosfere / W/m2,
E0 - sončna konstanta,
n - dan v letu.

(20)
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Stine in Geyer (37) uporabljata nekoliko drugačne parametre:

E = E 0 ⋅ (1 + 0,034 ⋅ cos( 2π ⋅

n
))
365 , 25 ,

(21)

kjer je: E - obsevanost na vrhu atmosfere / W/m2,
E0 - sončna konstanta,
n - dan v letu.

Relativna obsevanost na vrhu atmosfere
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Slika 26. Medletno spreminjanje relativnih (glede na sončno konstanto) vrednosti obsevanosti na vrhu
atmosfere po Raiu, Myersu ter Stine & Geyerju.

Myers uporablja (38) natančnejši izraz

E = E o ⋅ (1,00011 + 0,034221 ⋅ cos( 2π ⋅
+ 0,000719⋅ cos(2 ⋅ (2π ⋅

n−2
n−2
) + 0,00128 ⋅ sin( 2π ⋅
)+
365
365

n−2
n−2
)) + 0,000077⋅ sin(2 ⋅ (2π ⋅
)))
365
365 , (22)

kjer je: E - obsevanost na vrhu atmosfere / W/m2,
E0 - sončna konstanta,
n - dan v letu.
Največja razlika med izrazi in sicer 0,21 % nastopi v začetku leta in se zmanjša z
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zamenjavo konstante 0,033 v Raievem izrazu s konstanto 0,034, ki je boljši približek
sedanje realnosti.
Slika 27 prikazuje letni potek skupnega obseva na vrhu Zemljine atmosfere nad
Mariborom v letu 2005. Prikaz temelji na satelitskih meritvah. (39)

Slika 27. Letni potek dnevnega obseva v kWh/m2 na vrhu Zemljine atmosfere nad Mariborom v letu
2005. Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration Langley Earth Science Enterprise
Program. (39)

Tabela 4 prikazuje mesečne vrednosti obseva na vrhu Zemljine atmosfere nad
Mariborom in predstavlja povprečje 22 let (julij 1983 - junij 2005). Podatki so pridobljeni s
satelitskimi meritvami.
Tabela 4. 22-letno povprečje mesečnega obseva na vrhu Zemljine atmosfere nad Mariborom. Poreklo
tabele: National Aeronautics and Space Administration Langley Earth Science Enterprise Program.
(39)
Dolžina: -15,63°. Širina: 46,55°. Vrednosti obseva v kWh/m²/dan
Mesec

jan

feb

mar

apr

Obsev

3,17

4,71

6,91

9,18

maj

jun

jul

10,80 11,50 11,10

avg

sep

okt

nov

dec

9,75

7,67

5,40

3,56

2,72

Uporaba Stefan - Boltzmanovega zakona da ob znani gostoti energijskega toka oziroma
obsevanosti na vrhu Zemljine atmosfere (1 366 W/m2), srednji razdalji med Soncem in
Zemljo (149 597 870 691 m) ter polmeru Sonca (6,962·108 m) izračunano temperaturo na
površini Sonca 5 775,87 K.
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2.2.3. Atmosferski vplivi
Na atmosfersko sevalno bilanco vplivajo Sončeva vpadna energija, Sončeva odbita
energija in oddana energija iz površine Zemlje.

Slika 28. Komponentni diagram Zemljine sevalne bilance. Poreklo slike: National Aeronautics and
Space Administration Langley Earth Science Enterprise Program. (40)

Sončevo vpadno energijo najprej vpijejo (absorbirajo) Zemljina površina, ter vodni
hlapi, plini in aerosoli v atmosferi, nato pa jo prav tako Zemljina površina, atmosfera in
oblaki odbijejo (reflektirajo) nazaj v vesolje. Vpito energijo Zemlja in njena atmosfera
oddata kot dolgovalovno sevanje. (41) Atmosfera znatno vpliva na sevanje, ki s Sonca
prihaja na Zemljo. Zaradi vpoja, razpršitve in odboja se zmanjša moč sevanja. Vpoj in
razpršitev

posameznih

valovnih

dolžin

povzročata

spremembe

spektra.

Zaradi

atmosferskih vplivov nastane razpršena komponenta sevanja. Na moč, spekter in
usmerjenost sevanja vplivajo še krajevne atmosferske spremembe, kot so vodni hlapi,
oblaki in onesnaženost zraka. (29)
Sevanje ima v atmosferi dve komponenti (41):
⋅

sončno sevanje (kratkovalovna komponenta) oblaki, atmosferski plini ali
Zemljina površina bodisi vpijejo bodisi odbijejo nazaj v vesolje in

⋅

termično infrardeče sevanje (dolgovalovna komponenta), ki ga oddajata
Zemljina površina in atmosfera.

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

31

Količina vpitega, oddanega ali odbitega kratko- in dolgovalovnega sevanja je odvisna
od koncentracije plinov v atmosferi, vegetacije in siceršnjega stanja površine ter frekvence
sevanja. Energija, ki jo sevajo telesa, je odvisna od njihove temperature. Sonce oddaja več
kratkovalovne energije kot Zemlja, ker ima mnogo višjo temperaturo površine. Zemlja
energijo, ki jo prejme od Sonca oddaja, a ker je njena temperatura znatno nižja, je njena
izsevana energija dolgovalovna.
2.2.3.1.

Vpoj v atmosferi

Med tem ko sončevo sevanje potuje skozi atmosfero, atmosferski plini, prah in aerosoli
absorbirajo vpadne fotone. S tem ko plini kot so ozon (O3), ogljikov dioksid (CO2) in
vodni hlapi (H2O) dokaj močno absorbirajo fotone, katerih energije so blizu povezovalnih
energij teh atmosferskih plinov, dokaj globoko zarežejo v spektralno krivuljo vpadnega
sevanja. Tako na primer veliko infrardečega sevanja nad 2 µm absorbirajo vodni hlapi in
ogljikov dioksid (29), večino ultravioličnega sevanja pod 0.3 µm pa absorbira ozon. Med
tem ko absorpcija atmosferskih plinov spreminja spektralno sestavo vpadnega sevanja, pa
manj vpliva na skupno sevalno moč. Do izgub sevalne moči pride najbolj zaradi absorpcije
in razpršitve svetlobe zaradi molekul zraka in prahu. Zmanjšanje moči sevanja je pretežno
odvisno od dolžine poti skozi atmosfero. Ko je Sonce visoko na nebu, povzroča absorpcija
atmosferskih elementov relativno enakomerno zmanjašanje sevalne moči po celem vidnem
spektru, zato je svetloba bele barve. Daljše poti skozi atmosfero prispevajo k večji
absorpciji in razpršenosti svetlobe višjih kratkovalovnih energij, zato je Sonce zjutraj in
zvečer videti bolj rdečkasto.
2.2.3.2.

Direktno in difuzno sevanje

Na poti skozi atmosfero se svetloba vpija in razpršuje. Molekule v atmosferi
povzročajo Rayleighovo sipanje. Posebno učinkovito je na kratkovalovnem delu spektra, ki
ustreza modri svetlobi. Poleg Rayleighovega k sipanju prispevajo tudi aerosoli in prašni
delci. Sipana svetloba ni usmerjena in nastaja vtis, da prihaja iz vseh področij neba, zato je
označena kot difuzna svetloba. Ker je difuzna svetloba »modra«, je svetloba, ki prihaja iz
območij, kjer ni Sonca, modra. Če v atmosferi ne bi bilo razpršitve svetlobe, bi bilo nebo
črno. Na jasen dan je približno 10 % vpadnega sevanja difuznega (razpršenega). (29)
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2.2.3.3.

Vpliv oblakov in ostalih lokalnih spremembv atmosferi

Na vpadno Sončevo sevanje nazadnje vplivajo še lokalne atmosferske spremembe.
Oblaki ga lahko znatno zmanjšajo. Slika 29 prikazuje pokritost z oblaki (angl. Cloud
fraction) v %.

Slika 29. Globalna pokrtitost z oblaki. Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration
Goddard Space Flight Center. (42)

Podatki izvirajo iz mednarodnega satelitskega projekta klimatologije oblakov (angl.
International Satellite Cloud Climatology Project). (42) Vsak piksel predstavlja del neba in
njegovo pokritost z oblaki. Ker večina oblakov odbija vpadno Sončevo sevanje in zadržuje
Zemljino sevanje, je pokritost z oblaki pomemben parameter v analizah energetske sevalne
bilance.
2.2.4. Sevanje na površini Zemlje
Del sončne svetlobe, ki pride na Zemljo se odbije nazaj v vesolje, preostali del pa se
kot toplota najprej začasno shrani v atmosferi, oceanih ali v zemlji, nato pa kot
dolgovalovno sevanje izseva nazaj v vesolje. Slika 30 v nepravih barvah ponazarja vsoto
vsega dolgovalovnega sevanja v območju 5 µm do 100 µm, ki ga Zemlja oddaja v vesolje v
enem mesecu (v tem primeru v septembru 2005). (42) Opazno je, da je največ toplote
izsevane iz ekvatorialnih in puščavskih območij. Opazna je tudi toplota, ki jo v Atlantskem
oceanu severovzhodno prenaša zalivski tok.
Količina energije, ki vsako uro prispe do površine Zemlje je večja od celoletne
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svetovne rabe energije. (29) Obsevanost na površini Zemlje je odvisna od atmosferskih
efektov, kot sta vpoj in razpršitev, lokalnih atmosferskih značilnosti, kot so vsebnost
vodnih hlapov, oblaki in onesnaženje, geografska širina ter letni in dnevni čas.

Slika 30. Doglovalovno sevanje, ki ga oddaja Zemlja. September 2005. Poreklo slike: National
Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center. (42)

Vsi ti dejavniki vplivajo na velikost obsevanosti in na spekter ter na vpadni kot sevanja.
2.2.4.1.

Spekter sončnega sevanja na Zemlji

Slika 31. Spekter sončnega sevanja na vrhu atmosfere in na nivoju morske gladine. Poreklo slike:
Global Warming Art. (43)

Sončna svetloba ima podobno spektralno sestavo kot črno telo temperature, ki ustreza
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temperaturi površine Sonca.
Del svetlobe pri prehodu skozi atmosfero vpijejo toplogredni plini, del se je razsipa.
Ker je večina vpojnih spektralnih pasov locirana drugje kot najvišja vrednost sončevega
sevanja, približno 70 % sevanja Sonca doseže Zemljino površino.
2.2.5. Energijsko ravnovesje
Površina Zemlje ima sevalni presežek v višini 30 % solarnega inputa (51 %
kratkovalovnega vpoja zmanjšanega za 21 % dolgovalovnega odboja). Presežek se prevaja
v atmosfero z občutnim toplotnim tokom (7 %) in z zakasnjenim toplotnim tokom (23 %).
Slednji je večji, ker znaša globalno razmerje med vodnimi in kopnimi površinami približno
3:1 in ker je nad oceani približno 90 % toplotnega toka zaradi latentne toplote. Nad suhimi
zemeljskimi površinami je praktično ves transfer toplote v obliki občutne toplote.
Zemeljsko-atmosferski sevalni sistem je povsod v ravnotežju, razen v območju med
35° severne in 35° južne širine, kjer je več energije shranjene, kot ponovno oddane, zato
nastane energijski presežek. Med 35° in poli pa je energijski deficit. Poleg geografske
obstajajo tudi dnevne in sezonske spremembe radiacijskega ravnovesja.
Del vpadne energije Zemlja absorbira (vpije), del pa se odbije nazaj v vesolje. Del
absorbirane svetlobe, ki se spremeni v toploto kasneje površina in atmosfera izzseva ta
nazaj v vesolje. Slika 32 prikazuje neto sevanje v nepravih barvah.

Slika 32. Globalno neto sevanje septembra 2005. Poreklo slike: National Aeronautics and Space
Administration Goddard Space Flight Center. (42)
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Območja
ja pozitivnega neto sevanja izkazujejo energetski
etski presežek v Zemeljskem
sistemu, na primer na zeleno obarvanih tropskih območjih,
obmo
območja
čja negativnega neto
sevanja pa označujejo
ujejo energetski primanjkljaj, na primer modro obarvana območja
obmo
na
visokih geografskih širinah in na polih. Izraz neto sevanje na prejšnji sliki
sli se nanaša na tisti
del sevanja, ki ne »uide« iz vrha atmosfere nazaj v vesolje. Natančneje
Natan neje rečeno,
re
gre za vsoto
vsega kratko in dolgovalovnega sevanja na valovnih dolžinah od 0.3 µm do 100 µm, ki
ostaja v Zemljinem sistemu. (42)
Sevanje na površini Zemlje

Vpito in odbito sevanje v atmosferi
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Slika 33. Povprečne mesečne
čne vrednosti deleža
d
sevanja, ki so po podatkih ameriške National
Aeronautics and Space Administration v 22-letnem obdobju (1983 - 2005) dosegl
gle površino Zemlje na
območju Maribora. (39)

Slika 33 in slika 34 prikazujeta delež sevanja, ki doseže površino Zemlje na geografski
koordinati Maribora.
Podatki (39) 22-letnega
letnega obdobja (julij 1983 - junij 2005) izkazujejo najvišji delež
februarja (51,8 %), najmanjši pa novembra (41,3 %). Po podatkih National Aeronautics
and Space Administration, ki temeljijo na satelitskih meritvah v 22-letnem
22 letnem obdobju,
obdob znaša
delež sevanja, ki doseže Zemljino površino na lokaciji Maribor 46,8 %.
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje,
okolje (32) ki temeljijo na meritvah v
meteorološki postaji v 10-letnem
letnem obdobju (1994 - 2003) pa znašaa delež sevanja, ki doseže
Zemljo na območju
ju Maribora 44,3 %. Najmanjši delež je decembra (32 %), največji
najve pa
junija, julija in avgusta (51 %).
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Sevanje na površini Zemlje

Vpito in odbito sevanje v atmosferi
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Slika 34. Povprečne mesečne
ne vrednosti deleža sevanja, ki so po podatkih Agencije Republike Slovenije
za okolje v 10-letnem
letnem obdobju (1994 - 2003) dosegle površino Zemlje na območju
čju Maribora. (32)

2.2.6. Optična
na globina ozračja
ozra
V astronomiji je relativna optična globina ozračja (v nadaljevanju optična
opti
globina)
(angl. air mass) relativno merilo optične
ne dolžine poti svetlobe nebesnega telesa skozi
Zemljino atmosfero.. Odvisna je od vpadnega kota sončnih
son
žarkov ter od razpršitve in vpoja
v atmosferi. Kadar je Sonce
once v zenitu, opazovano mesto pa na morski gladini je optična
opti
pot,
ki v tem primeru ponazarja kar debelino atmosfere, nakrajša in se ozna
značuje kot optična
globina 1 (angl. Air mass 1 - AM1). Za opazovana mesta na večjih
jih višinah je optična
opti
pot še
krajša in ima na vrhu atmosfere oznako nič - optična globina 0 (angl. Air mass 0 - AM0) ter
odraža obsevanost na vrhu atmosfere. Kadar je Sonce v zenitu, ko je zenitni kot enak 0°, je
torej relativna optična
na pot enaka 1, z večanjem zenitnega kota pa narašča in se ob Soncu na
horizontu, ko je zenitni kot enak 90° približuje vrednosti 40.
Ob predpostavki homogene planparalelne atmosfere in za zenitne kote do približno 65°
je dober približek za izračun
izrač
optične globine kar aproksimacija
proksimacija nultega reda, kot je
zapisana v enačbi 23.

M = secσ ,
kjer je: M - optična
na globina,
globina

(23)
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σ - zenitni kot /°.
Pri zenitnih kotih večjih od 70° enačba 23 zaradi predpostavke o planparalelni
atmosferi odpove in pri horizontalni legi Sonca, ko je zenitni kot enak 90° celo doseže
vrednost neskončno. V realnosti pa je horizontna vrednost optične globine ob realni
ukrivljeni atmosferi običajno nekaj nižja od 40.
Obstajajo številni modeli za izračun optične globine.

Optična globina

Enostavni model

Kasten

Kasten & Young

45
40
35
30
25
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15
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5
0
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Zenitni kot /°

Slika 35. Razlike med modeli za izračun optične globine so najočitnejše pri višjih zenitnih kotih.

Kasten je leta 1964 predlagal (44) nov model optične globine

M =

1
cos σ + 0,15 ⋅ (93,885 − σ )

−1, 25

,

(24)

kjer je: M - optična globina,
σ - zenitni kot, v drugem delu imenovalca je zenitni kot /°.
Kasten in Young (45) sta leta 1989 predlagala aproksimacijsko formulo tabeliranih
vrednosti, ki daje horizontalno vrednost približno 38.

38

Boris Sovič, Magistrsko delo

M =

1
,
cos σ + 0,50572 ⋅ (96,07995 − σ ) −1, 6364

(25)

kjer je: M - optična globina,
σ - zenitni kot, v drugem delu imanovalca je zenitni kot /°.
Kastenov izraz daje daje ob zenitnem kotu 90° vrednost optične globine 36,3620,
Kasten & Youngov izraz pa 37,9196. Do zenitnega kota 89° je razlika med modeloma manj
kot 0,25 %, pri kotu 90° pa doseže 4,11 %.
Drugače je z enostavnim izrazom 23. Do vključno zenitnega kota 66° se od Kasten &
Youngovega modela razlikuje za manj kot 0,5 %, zatem pa se razlika med njima
eksponencialno povečuje.
Obstajajo še drugi, natančnejši modeli, kot na primer predloga Younga (46) iz leta 1994
in Kivalova (47) iz leta 2007.

Slika 36. Spreminjanje optične globine z zenitnim kotom. Poreklo slike: Laser Focus World. (48)

Vrednost optične globine, označene kot AM 0 ustreza obsevanosti s sončnim sevanjem
na vrhu Zemljine atmosfere, AM 1 ustreza obsevanosti na nivoju morske gladine s Soncem
v zenitu. Za AM 1,5 velja enako, z razliko, da je Sonce v zenitnem kotu 48,2°, kar
povzroča daljšo optično pot Sonca skozi Zemljino atmosfero. Pri AM 2 pa znaša zenitni
kot 60,1°. (48)
Ker se sončno sevanje, ki doseže Zemljino površino spreminja z lokacijo,
atmosferskimi pogoji (oblačnost, vsebnost aerosolov, stanje ozonske plasti), uro dneva,
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razdaljo Zemlje od Sonca ter z rotacijo in aktivnostjo Sonca, so razviti standardni
spektralni modeli, med katerimi so najbolj razširjeni (31) modeli Mednarodne komisije za
razsvetljavo in Ameriškega združenja za preiskave in materiale. Slednje je leta 2000
razvilo referenčni spekter AM 0, katerega sončna spektralna obsevanost temelji na
satelitskih meritvah in ki daje skupno obsevanost 1 366,1 W/m2. Leta 2003 vpeljan
referenčni spekter AM 1.5 G (global) za globalno sevanje na nivoju morske gladine daje
skupno obsevanost 1 000 W/m2, referenčni spekter AM 1.5 D (direkt) ki vključuje direktno
sončevo sevanje, vključno s sevanjem diska velikosti 2,5° okoli Sonca, pa daje skupno
obsevanost 900 W/m2. Uporablja se predvsem za sončne koncentratorje, med tem ko se za
ploščate solarne panele uporablja standard AM 1.5 G. Standardi omogočajo primerljivost

Obsevanost / W/m²
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Slika 37. Ameriški standardni spektri sončnega sevanja (obsevanost na vrhu atmosfere, globalna
obsevanost, direktna obsevanost) in difuzna obsevanost.

Obsevanost je pri modelu AM 1 približno 1 000 W/m2, pri modelu AM 0 pa približno 1
360 W/m2.
Ameriški standard AM 0 (ASTM E490) iz leta 2000 predstavlja sevanje na vrhu
atmosfere, standard AM 1.5 Global (ASTM G173) iz leta 2003 predstavlja globalno
sevanje na nivoju morske gladine, standard AM 1.5 Direkt (ASTM G173) prav tako iz leta
2003 pa predstavlja direktno komponento sevanja na nivoju morske gladine. (49)
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3. ENERGIJA VETRA
Energija vetra je zgolj druga oblika energije Sonca oziroma rezultat njene naravne
konverzije.

3.1.

Poreklo energije vetra

Sonce segreva površino Zemlje neenakomerno. Različne vrste zemljišč in vode na
različne načine absorbirajo Sončevo sevanje. Čez dan se zrak nad tlemi segreva mnogo
hitreje kot nad vodo. Topel zrak se nad tlemi širi in dviguje6 in hladnejši zrak, ki prihaja na
njegovo mesto, ustvarja veter. Ponoči je veter v drugi smeri, ker se zrak nad tlemi hladi
hitreje kot zrak nad vodo. Na isti način nastajajo močni atmosferski vetrovi, ki krožijo
okoli Zemlje zato, ker se tla v bližini ekvatorja segrevajo močneje kot tla v bližini
severnega ali južnega pola.

Slika 38. Globalna analiza temperature morskih površin v visoki ločljivosti. Poreklo slike: ODYSSEA,
Marine Environment and Security for the European Area. (50)

Gibanje zračnih mas je pogojeno z neenakomernim segrevanjem zemljine površine s
strani Sonca. (51). Veter je tok zraka, zrak v gibanju, ki ga povzročijo temperaturne razlike
6

Dviguje se do približno 10 km. (54)
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in posledično razlike v zračni gostoti posameznih območij. Veter pomeni premikanje
zračnih mas v atmosferi med področji z različnim zračnim tlakom. Zrak v gibanju,
običajno poimenovan veter, je posledica različnega sončnega segrevanja atmosfere in
površine Zemlje. Sončna energija se na ta način preoblikuje v kinetično energijo zraka.
Od energije, ki jo letno zajame atmosfera v skupnem obsegu 1,5·1011 Wh se je del
spremeni tudi v gibalno energijo zračnih mas. O velikosti tega dela obstajajo različne
ocene. Putnam (52) navaja oceno skupne moči vetra 2·1013 W. Hau (53) ocenjuje, da se v
energijo vetra spremeni le približno 0,2 % vpadne sončeve energije, kar da računsko moč
vetra v višini 4·1015 W. Dansko industrijsko združenje za vetrno energijo (54) navaja
oceno, da se 1 % do 2 % energije, ki prihaja s Sonca, pretvori v energijo vetra. Dr. Popović
(51) pa navaja oceno, da se nekaj manj kot 3 % energije Sonca, ki pada na Zemljo, pretvori
v energijo vetra. O dejansko izkoristljivem potencialu povedo takšne številke bolj malo,
tudi zato, ker so povprečne hitrosti vetra neenakomerno razporejene. Največje so nad
odprtimi morji, nad kopnim pa postopno pojenjajo. Archerjeva in Jacobson (55) sta
ugotovila, da bi tudi v primeru, če bi izkoristili le 20 % razpoložljivega izkoristljivega
potenciala na 80 m višine nad tlemi (upoštevala sta običajne sodobne 1 500 W turbine s 77
m kraki na 80 m višine) to pomenilo 14,4 TW in pokritje vseh globalnih energetskih potreb
oziroma nekajkrat (sedemkrat) več kot svetovne potrebe po električni energiji.
3.1.1. Geostropski in površinski vetrovi
Atmosfera predstavlja v primerjavi z Zemljo dokaj tanko plast, saj znaša premer Zemlje
približno 12 000 km, troposfera, v kateri se odvijajo vsa atmosferska dogajanja pa se
razteza do približno 11 km.
Globalni vetrovi, ki jih poganjajo temperaturne razlike in posledično razlike v zračnem
tlaku so geostropski vetrovi. Površinske razmere nanje v bistvu ne vplivajo. Pojavljajo se
na višinah nad 1 000 m nad površino Zemlje. Vetrovi, ki se nad območjem ekvatorja
dvignejo v višje plasti atmosfere potujejo proti severu in jugu. Okoli 30° severne oziroma
južne širine jim po francoskem matematiku Gustavu Gaspardu Coriolisu poimenovana
Corioliusova sila preprečuje nadaljnje napredovanje proti polom. Ko se veter dviguje iz
ekvatorialnega območja, ostaja za njim območje nizkega zračnega pritiska, ki privlači
zračne mase iz severa in juga. Na polih je zaradi ohlajevanja zraka območje visokega
pritiska. Upoštevaje učinek ukrivljanja toka kot posledica Corioliusove sile pride do
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prevladujočih globalnih smeri vetra, ki so prikazane v naslednji tabeli. Nanje pa lahko
vplivajo regionalne topografske značilnosti.
Tabela 5. Prevladujoče smeri vetra na posameznih pasovih geografskih širin. Poreklo tabele: Dansko
združenje vetrne industrije. (54)
Geografska
širina

Prevladujoča smer
angl.

slov.

90°-60° N

NE

SV

60°-30° N

SW

JZ

30°-0° N

NE

SV

0°-30° S

SE

JV

30°-60° S

NW

SZ

60°-90° S

SE

JV

Agencija Republike Slovenije za okolje (56) navaja, da prevladujejo v zmernih širinah
nad Evropo in tudi nad Slovenijo zahodni vetrovi.
Površina Zemlje zelo vpliva na vetrove približno do višine 100 m nad tlemi. (54)
Hrapavost površine Zemlje in ovire veter upočasnjujejo. Za potrebe energetskega
izkoriščanja vetrov se izkoriščajo površinski vetrovi.
3.1.2. Spremenljivost hitrosti vetra
Hitrost vetra se nenehno spreminja, s tem pa tudi energetska vsebnost. Spremembe so
tako tekom dneva, med dnevom in nočjo in med letnimi časi. V splošnem so vetrovi na
večini lokacij v svetu podnevi močnejši kot ponoči. Zaradi sončevega sevanja so
temperaturne razlike med kopnim in morjem podnevi večje kot ponoči.
3.1.3. Gostota zraka
Ker je kinetična energija zračnega toka sorazmerna njegovi masi, je odvisna od njegove
gostote. Drugače rečeno, gostejši zrak je energetsko bolj izdaten kot redkejši.
Pri normalnem zračnem tlaku in temperaturi 15°C je gostota zraka približno 1 225
kg/m3 in rahlo narašča z vlažnostjo. Hladnejši zrak je gostejši od toplega. Na višjih
nadmorskih višinah je zračni tlak nižji in zrak redkejši.
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Tabela 6. Odvisnost gostote zraka od temperature pri standardnem zračnem tlaku. Označena
temperatura je privzeta kot industrijski standard.
Temperatura

Gostota zraka

/ °C

/ kg/m

-25

1,423

-20

1,395

-15

1,368

-10

1,342

-5

1,317

0

1,292

0,005

5

1,269

0,007

10

1,247

0,009

15

1,225

0,013

20

1,204

0,017

25

1,184

0,023

30

1,165

0,030

35

1,146

0,039

40

1,127

0,051

3

Max. vsebnost
vode
/ kg/m

3

Gostota suhega zraka pri standardnem zračnem tlaku na nivoju morske gladine in pri
15°C je na področju vetrne energije privzeta kot industrijski standard.

3.2.

Pretvornik vetrne energije

Pretvornik vetrne energije pretvarja moč vetra v silo delujočo na lopatice rotorja.
Količina energije, ki jo veter prenaša na rotor je (54) odvisna od gostote zraka, rotorske
površine in hitrosti vetra.
Dansko industrijsko združenje za vetrno energijo to ponazori z naslednjim primerom:
masa 1 m debele zračne plasti, prihajajoče na rotorsko površino s premerom 54 m (in
površino 2 300 m2) tipične 1 000 kW vetrne turbine znaša 2,8 t.
3.2.1. Optimalna rotorska površina in velikost generatorja
Velikost zajemalne površine vpliva na obseg pretvorbe vetrne energije v mehansko in
očitno narašča s kvadratom polmera rotorja in dolžine lopatic.

44

Boris Sovič, Magistrsko delo

Slika 39 prikazuje primere velikosti rotorskih premerov in pripadajoče tipične
generatorske moči, kot jih navaja dansko industrijsko združenje. Tipična turbina z
generatorjem moči 225 kW ima običajno rotor premera 27 m. Pretvornik z dvakrat večjim
premerom, 54 m ima moč 1 000 kW. Vrednosti so le ilustrativne. Zaradi optimizacije in
prilagajanja lokalnim razmeram je lahko ob danem generatorju premer tudi manjši ali
večji. Za 600 kW generator tako lahko premer variira od 39 m do 48 m. Večji generator
potrebuje že za zagon močnejši veter. Da bi dosegli več letnih obratovalnih ur v slabših
vetrovnih razmerah, z manjšimi hitrostmi vetra, se v praksi lahko k generatorju instalira
nekoliko večji rotor, ali pa k istemu rotorju nekoliko manjši generator.

Slika 39. Primeri velikosti rotorskih premerov in električne moči generatorjev v pretvornikih vetrne
energije. Poreklo slike: Dansko združenje vetrne industrije. (54)

Manjši generator potrebuje za zagon manjšo energijo kot večji. Na letnem nivoju
prispeva k več obratovalnim uram, res pa je, da pri višjih hitrostih zajame manjši del
energije. Večji generator se sicer ne bo zagnal pri nižjih hitrostih vetra, bo pa zato višje
hitrosti izkoriščal optimalno. Optimiranje velikosti generatorja je v funkciji vrste
energetskih potreb in tržne cene proizvedene električne energije.
Visoko razmerje med velikostjo rotorja in močjo generatorja prispeva k zajemu več
energije pri majhnih hitrostih vetra, nizko razmerje pa k zajemu več energije pri visokih
hitrostih vetra. Optimum je odvisen od lokalne porazdelitve gostote hitrosti vetra.
V splošnem govori za močnejše generatorje več razlogov. Najprej ekonomija obsega.
Stroški, ki so manj odvisni od velikosti pretvornika (izgradnja infrastrukture, priključitev

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

45

na omrežje, elektronika) imajo v večjih enotah manjši delež kot v manjših. Večje enote so
posebej primerne za postavitve izven obale. Vse pomembnejši argument je povezan z
razpoložljivostjo lokacij. Kjer jih primanjkuje, je narodnogospodarsko še toliko bolj
utemeljeno razpoložljive izkoristiti optimalno.

Slika 40. Optimalno razmerje rotor - generator kot funkcija hitrosti vetra. Poreklo slike: Clemson
University. (57)

Tudi v prid manjšim enotam govori več razlogov. V oddaljenih predelih je lahko
šibkost električnega omrežja omejitven dejavnik. V takšnih omrežjih predstavlja več
manjših enot v primeru izpada ene tudi obratovalno prednost. Včasih uporabo manjših enot
narekujejo tudi krajinski ali estetski razlogi, po drugi strani pa včasih prav ti razlogi
narekujejo večje enote
3.2.2. Mehanska energija pretvornika vetrne energije
Mehanska energija, ki jo lahko pridobi sprejemnik (pretvornik) vetrne energije je
sorazmerna razliki hitrosti zračnega toka pri vstopu in izstopu:

P=

1
2
2
⋅ m ⋅ v1 − v 2
2
,

(

)

kjer je: P - mehanska moč pretvornika vetrne energije / W,

(26)
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m - masni pretok (angl. mass flow rate, nem. massendurchsatz),
v1 - vstopna hitrost zraka / m/s,
v2 - izstopna hitrost zraka / m/s.
S substitucijo masnega pretoka z gostoto zraka in presekom odprtine oziroma površine,
skozi katero poteka zračni tok je mehanska moč pretvornika enaka:

P=

1
2
2
⋅ ρ ⋅ F ⋅ v1 − v 2 ⋅ (v1 + v 2 )
4
,

(

)

(27)

kjer je: P - mehanska moč pretvornika vetrne energije / W,
ρ - gostota zraka / kg/m3,
F - presek površine, skozi katero poteka zračni tok,
v1 - vstopna hitrost zraka / m/s,
v2 - izstopna hitrost zraka / m/s.
V splošnem lahko privzamemo, da je mehanska moč sorazmerna gostoti zraka, preseku
površine in tretji potenci hitrosti vetra.

P =

1
⋅ ρ ⋅ F ⋅v3
2
,

(28)

kjer je: P - mehanska moč pretvornika vetrne energije / W,
ρ - gostota zraka / kg/m3,
F - presek površine, skozi katero poteka zračni tok / m2,
v - hitrost zraka / m/s.
Ker imajo pretvorniki krožni presek, se enačba še nekoliko poenostavi, če namesto
preseka uvedemo premer površine (odprtine), skozi katero poteka zračni tok. Gre za
premer, ki vključuje tako rotor pretvornika vetrne energije kot dolžino lopatic.

P =

π
8

⋅ρ ⋅d 2 ⋅v3

,

(29)
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kjer je: P - mehanska moč pretvornika vetrne energije / W,
ρ - gostota zraka / kg/m3,
d - premer površine, skozi katero poteka zračni tok / m,
v - hitrost zraka / m/s.
Za ponazarjanje odvisnosti moči od hitrosti vetra se mehanska moč pretvornika vetrne
energije reducira na enoto površine, skozi katero poteka zračni oziroma rotorske površine
in se zato poimenuje gostota moči.

PF =

1
⋅ ρ ⋅v3
2
,

(30)

kjer je: PF - gostota moči / W/m²,
ρ - gostota zraka / kg/m3,
v - hitrost zraka / m/s.
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Slika 41. Kubna odvisnost gostote moči od hitrosti vetra.

Za standardno gostoto suhega zraka ρ = 1,226 kg/m3 pri 15°C, ki je privzeta kot
industrijski standard, je na zgornjem diagramu prikazana kubna odvisnost gostote moči od
hitrosti vetra.
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3.3.

Optimalno pozicioniranje pretvornika vetrne energije

Visoko nad tlemi, v geostropskem območju, kjer površina ne vpliva na hitrost vetra,
pozicioniranje pretvornika vetrne energije ne vpliva bistveno na energetski izplen. V
realnih razmerah nižjih oddaljenosti od tal je drugače. Na hitrost vetra vpliva trenje ob
zemljini površini, ki ima v splošnem dva vzroka: ovire na terenu (opišemo jih s
hrapavostjo) in sama oblika (oziroma orografija) terena.
3.3.1. Hrapavost okolja
Številne ovire na terenu, gosta zaraščenost in številne visoke zgradbe lahko pomembno
zmanjšajo hitrost površinskega vetra. Na drugi strani pa razsežne ravnine, letališča ali
avtoceste z zelo nizko hrapavostjo na hitrost površinskega vetra vplivajo mnogo manj.
Pri ovrednotenju vetrnih razmer se za opisovanje razmer na terenu uporabljajo razredi
hrapavosti oziroma dolžine hrapavosti, najpogosteje na podlagi definicij evropskega
vetrnega atlasa. (54) Dolžina hrapavosti je definirana kot višina nad tlemi, kjer bi
teoretično morala biti hitrost vetra enaka 0.
Od naravnih okolij je dolžina hrapavosti razumljivo najmanjša na odprtem morju,
nekoliko večja na ravnih odprtih površinah in največja nad gozdnimi površinami. Največjo
hrapavost imajo mestna, naseljena območja.
Za dolžine hrapavosti, ki so manjše ali enake 0,03 m, je relacija med razredom
hrapavosti in dolžino hrapavosti definirana z naslednjo enačbo:
R χ = 1,699823015 +

ln( χ 0 )
,
ln(150 )

(31)

kjer je: Rχ - razred hrapavosti,
χ0 - dolžina hrapavosti / m.

Za dolžine hrapavosti nad 0,03 m pa je razred hrapavosti definiran z naslednjo enačbo:
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ln( χ 0 )
,
ln( 3,3333333 )

(32)

kjer je: Rχ - razred hrapavosti,
χ0 - dolžina hrapavosti / m.

Tabela 7. Standardni razredi hrapavosti in dolžine hrapavosti
Razred
hrapavosti

Dolžina
hrapavosti

Energijski
indeks

Vrsta okolja

/m

/%

0

0,0002

100

Vodna površina.

0,5

0,0024

73

Popolnoma odprt prostor z gladko površino, kot na primer
betonske avtoceste, letališča, pokošena trava, …

1

0,030

52

Odprto kmetijsko območje brez ograj in živih mej in zelo
razpršenimi zgradbami. Le obli vrhovi hribov.

1,5

0,055

45

Kmetijske površine s posameznimi hišami in 8 m visokimi
zaščitnimi živimi mejami z vmesno razdaljo približno 1 250
m.

2

0,10

39

Kmetijske površine s posameznimi hišami in 8 m visokimi
zaščitnimi živimi mejami z vmesno razdaljo približno 500 m.

2,5

0,20

31

Kmetijske površine z več hišami, grmičevjem in rastlinami
ali pa 8 m visokimi zaščitnimi živimi mejami z vmesno
razdaljo približno 250 m.

3

0,40

24

Vasi, majhna mesta, kmetijske površine s številnimi ali
visokimi zaščitnimi živimi mejami.

3,5

0,80

18

Večja mesta z visokimi zgradbami.

4

1,60

13

Zelo velika mesta z visokimi zgradbami in nebotičniki.

3.3.2. Prirast hitrosti vetra z višino
Trenje zračnih mas ob zemljini površini zmanjšuje hitrost vetra, da se od nezmanjšane
vrednosti v večjih višinah zmanjša na nič neposredno ob zemljini površini. Območje
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nezmanjšane hitrosti vetra, imenovanega geostropski veter je v odvisnosti od vremenskih
razmer od 300 m do 1 000 m nad tlemi.
Prirast hitrosti vetra z višino je odvisen od vrste meteoroloških dejavnikov. Med drugim
na to vplivajo tudi temperaturne plasti in vlažnost zraka. Dolgoročnejša, statistično
pričakovana srednja vrednost na nekem območju pa je odvisna od hrapavosti površine.
Kvantitativno je statistična pričakovana vrednost opisana z delno empiričnim ter po
nemškem meteorologu in klimatologu Gustavu Hellmannu poimenovanem Hellmannovem
zakononu:

ς

 z 
vz = v ⋅  *  ,
z 
*

(33)

kjer je: vz - srednja hitrost vetra na višini z / m/s,
v* - hitrost vetra na referenčni višini / m/s,
z* - referenčna višina (običajno 10 m) / m,

ζ - višinski eksponent vetrov, imenovan tudi Hellmannov eksponent.

Slika 42. Statistični višinski gradient hitrosti vetra v naravnih okoljih izračunan z različnimi višinskimi
oziroma Hellmannovimi koeficienti. Poreklo slike: Erich Hau. (53)

V naravnih okoljih, kot jih prikazuje gornja slika, začne območje goestropskega vetra
hitrosti nekaj nad 20 m/s nad 400 m. S približevanjem tlem hitrost vetra najhitreje pada nad
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gozdnimi površinami, najmanj pa nad odprtim morjem in obratno, porast hitrosti vetra z
višino je najbolj strm nad odprtim morjem, najbolj položen pa nad gozdnimi površinami.
Pravilna ocenitev Hellmannovega koeficienta je za različne tipe površine zahtevna
naloga. Ameriški vetrovni atlas so na primer izračunali z vrednostjo Hellmannovega
koeficienta 1/7. (58)
Slika 43 prikazuje vrednosti Hellmannovega koeficienta in dolžine hrapavosti v
različnih okoljih. Dolžina hrapavosti je na sliki označena kar kot hrapavost.

Slika 43. Višinski oziroma Hellmannov koeficient za različne dolžine hrapavosti terena. Poreklo
slike:Erich Hau. (53)

Danski model (54) pa hitrost vetra na določeni višini ob predpostavki razmer nevtralne
atmosferske stabilnosti definira kot:

 z 
ln 
χ
v z = v* ⋅  *0  ,
z 
ln 
 χ0 
kjer je: vz - srednja hitrost vetra na višini z / m/s,
v* - hitrost vetra na referenčni višini / m/s,

(34)
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z* - referenčna višina (običajno 10 m) / m,
χ0 - dolžina hrapavosti v trenutni smeri vetra / m.
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Slika 44. Potek višinskega prirasta hitrosti vetra v primeru štirih različnih dolžin hrapavosti.

Danski model se od Hellmannovega modela dokaj razlikuje zlasti pri višjih hitrostih in
sicer nad 10 m/s. Ponazorimo to z dvema primeroma.
N 0,1

D 0,1

140

Višina / m

120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hitrost vetra / m/s

Slika 45. Primerjava višinskega prirasta hitrosti vetra med danskim in nemškim modelom za ruralno
okolje (dolžina hrapavosti 0,1).

V prvem primeru gre za dolžino hrapavosti 0,1, kar ustreza ruralnemu okolju, v drugem
primeru pa gre za dolžino hrapavosti 0,4, kar ustreza urbanemu okolju.
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Slika 46. Primerjava višinskega prirasta hitrosti vetra med danskim in nemškim modelom za urbano
okolje (dolžina hrapavosti 0,4).

Nemški model v območju nad 10 m/s v urbanem okolju vrne bistveno nižje vrednosti
od danskega. V ruralnem okolju pa vrne nemški model bistveno višje vrednosti od
danskega.

Slika 47. Primer modela hrapavosti površine širšega območja Slovenije ob mrežni razdalji 1 000 m.
Poreklo slike: Agencija Republike Slovenije za okolje. (59)

Še primer numeričnega izračuna hrapavosti in nekoliko drugačne klasifikacije. Slika 47
prikazuje primer modela hrapavosti površine širšega območja Slovenije, ki ga je izdelala
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Agencija Republike Slovenije za okolje. (59) Mreža je sestavljena iz 293 × 201 točk,
mrežna razdalja znaša 1 000 m, hrapavost je za potrebe modela Aiolos razdeljena na 8
razredov, vsakega s svojim parametrom hrapavosti. Pričakovano je najmanjša hrapavost na
morju in na panonski ravnini, Dravskem in Ljubljanskem polju.
3.3.3. Spletno računalo za preračun hitrosti vetra
Dansko združenje vetrne industrije je pripravilo spletno računalo za preračunavanje
hitrosti vetra (54), ki na podlagi podatkov o referenčni hitrosti, višini nad tlemi in razredu
hrapavosti preračuna hitrosti vetra na druge višine in vse razrede hrapavosti.

Slika 48. Spletno računalo za preračun hitrosti vetra za različne višine in razrede oziroma dolžine
hrapavosti. Poreklo slike: Dansko združenje vetrne industrije. (54)

Meteorološki podatki se običajno nanašajo na referenčno višino 10 m. Osi sodobnih
pretvornikov vetrne energije moči med 600 kW in 1 500 kW so na višini med 40 m in 80 m
(54), tako da je potrebno podatke preračunati na te višine.
Vzemimo za primer podatek o poprečni letni hitrosti vetra 2,0 m/s v okolju z razredom
hrapavosti 0,5 oziroma z dolžino hrapavosti 0,0024 m. Izračun pokaže, da tudi pri višini
150 m srednja letna hitrost ne preseže 3 m/s. Klasifikacija razredov moči pokaže, da s
takšnimi podatki ni presežen niti razred moči vetra 1.
Predstavimo preračun za različne razrede hrapavosti s spletnim računalom za preračun
hitrosti vetra (54).

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

55

140
120
Višina / m

100
80
60
40
20
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Hitrost vetra / m/s

Slika 49. Računski višinski prirast hitrosti vetra ob referenčni srednji letni hitrosti vetra 2,0 m/s na
referenčni višini 10 m in ob razredu hrapavosti 0,5.

Ob omenjenih referenčnih podatkih poskusno ekstrapolirajmo na podlagi rezultatov
spletnega računala računske podatke za urbano (za primer vzamemo razred hrapavosti 3) in
ruralno okolje (za primer vzamemo razred hrapavosti 1,5). Ocenjujemo, da omenjena
razreda primerno opisujeta razmere na večjem delu območja Maribora (izven središča
mesta) in delu njegove okolice.

Slika 50. Preračun referenčne hitrosti vetra 2,0 m/s, referenčne višine 10 m in razreda hrapavosti 0,5
na hitrosti vetra višin do 150 m in vseh razredov hrapavosti. Poreklo slike: Dansko združenje vetrne
industrije. (54)
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3.3.4. Ravnost okolice pretvornika vetrne energije
Ovire zmanjšujejo hitrost vetra v območju za oviro.
Zmanjšanje je odvisno predvsem od poroznosti ovire, njene višine in širine. Poroznost
je razmerje med celotno konturo ovire in njeno dejansko površino. Večina zgradb ni
poroznih, razen če so v njih prehodne odprtine. Drevesa so porozna, listavcem se poroznost
spreminja sezonsko.
Za pretvornik vetrne energije je pomembno, v kakšni oddaljenosti je ovira. Po Frostu
(53) je moč okolico vetrne naprave označiti kot ravno, če:
⋅

višinske razlike v krogu s polmerom 11,5 km niso večje od 60 m,

⋅

razmerje med največjo višinsko razliko hc med dvema točkama in horizontalno
razdaljo obeh točk na razdalji 4 km v vpadni smeri in 0,8 km v izstopni smeri je
manjše od 0,032,

⋅

najnižja točka, ki jo doseže rotor je vsaj trikrat višja od največje višinske razlike hc
med dvema točkama (najvišjo in najnižjo) na razdalji 4 km v vstopni smeri.

Slika 51. Definicija topografije ravne površine v okolici vetrne naprave. Poreklo slike: Erich Hau. (53)
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Slika 52. Turbulentno vrtinčenje vetra za oviro. Poreklo slike: Erich Hau. (53)

Slika 52 prikazuje oceno razsežnosti vpliva vrtinčenja vetra za oviro in priporočeno
razdaljo do pretvornika vetrne energije.
3.3.5. Vetrno zasenčenje

Slika 53. Spletno računalo za vetrno zasenčenje. 30° sektor, v katerem se izračunava vpliv ovire na
hitrost in energijsko vsebnost vetra, je označen z zeleno barvo. Poreklo slike: Dansko združenje vetrne
industrije. (54)

Dansko združenje vetrne industrije je pripravilo spletno računalo za preračunavanje
vetrnega zasenčenja. (54) Računalo ob znanem položaju, poroznosti in razsežnostih ovire
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ter položaju pretvornika vetrne energije izračuna vpliv na hitrost vetra in njegovo
energetsko vsebnost v 620 točkah 30° sektorja. V primeru, da je oddaljenost ovire manjša
od petkratnika višine ovire in v primeru, da je ovira višja od polovice višine rotorske osi, je
računalo manj zanesljivo.
V osnovi so razmere na terenu sicer opisane z razredom hrapavosti, a za večje ovire, ki
so oddaljene manj kot 1 000 m od pretvornika vetrne energije v prevladujoči smeri vetra je
koristen še dodaten izračun vpliva. V splošnem je pomembno, da je pretvornik nameščen
čim višje glede na oviro, saj lahko na nekaterih razdaljah seže vpliv ovire tudi do
petkratnika njene višine. Četudi vpliv ovire pada z oddaljenostjo od pretvornika, lahko pri
nižjih dolžinah hrapavosti, seže tudi do 20 km daleč, kot je to primer pri vodnih površinah.
Vzemimo primer 20 m visoke in 75 m široke ovire na oddaljenosti 400 m, kar ustreza
meji Frostovega kriterija.

Slika 54. Vpliv 20 m visoke in 400 m oddaljene ovire na hitrost vetra. Poreklo slike: Dansko združenje
vetrne industrije. (54)

Oviro predstavlja zgradba s poroznostjo 0. Hrapavost okolja je razreda 1,5. Pretvornik
vetrne energije je nameščen na višini 50 m. Na tej višini znaša hitrost vetra 7 m/s.

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

59

Slika 55. Vpliv 20 m visoke in 400 m oddaljene ovire na energijo vetra. Poreklo slike: Dansko
združenje vetrne industrije. (54)

Slika 54 prikazuje vpliv ovire na hitrost vetra v odstotkih siceršnjih vrednosti, če ovire
ne bi bilo. Slika 55 prikazuje vpliv ovire na energijo vetra. Vpliv tretje potence hitrosti je
očiten. Na videz majhne spremembe hitrosti vetra povzročijo bistveno večje spremembe
energije. Slika 56 pa prikazuje vpliv 20 m visoke in 400 m oddaljene ovire na višinski
hitrostni profil vetra. Opazno je zmanjšanje hitrosti na višinah od 5 m do 80 m.

Slika 56. Vpliv ovire na višinski hitrostni profil vetra. Modra krivulja ponazarja siceršnji, rdeča pa
zaradi ovire spremenjen višinski profil. Poreklo slike: Dansko združenje vetrne industrije. (54)
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Računalo pri oddaljenosti 400 m vrne zmanjšanje hitrosti vetra za 3 %, kar pomeni
zmanjšanje energije za 10 %. Še pri oddaljenosti 500 m znaša izguba hitrosti 2 % in
energije 8 %. Pri razdalji 300 m pa bi bila izguba hitrosti 4 % in energije 12 %.
3.3.6. Tunelski efekt, učinek hriba in zgradb
Kadar je pretvornik vetrne energije nameščen med dvema ovirama ali planinskima
pobočjema, lahko izkorišča tunelski efekt, ki lahko poveča hitrosti vetra tudi za več kot 30
% v primerjavi z okolico, dansko združenje vetrne industrije navaja tudi 50 % povečanje.
Tovrstni vetrni koridorji so lahko široki zgolj nekaj km pa tudi več kot 50 km. (58).
Pomembno pa je, da pobočja niso ostra, ker bi lahko zaradi tega povzročene turbulence
zmanjšale sicer pozitivne tunelske učinke.
Vrhovi in grebeni prav tako lahko povečujejo gostota in hitrost gibajočega se zraka. Za
ugodno oblikovanimi gorskimi grebeni (vzpon 1:3 do 1:4) lahko pride do skoraj podvojene
hitrosti vetra. (51) Zaradi naraščajoče strmine pred vrhom hriba pride do kompresije zraka,
podobno kot v primeru pasaže vetra med dvema ovirama. Ko doseže vrh, veter ponovno
ekspandira in se spusti navzdol v območje nižjega zračnega tlaka.
Tudi zgradbe v splošnem preusmerjajo zračni tok. Na strehah lahko pride do povečanja
hitrosti vetra. Postavitev pretvornika vetrne energije primerne moči lahko to spremembo
izkoristi.
3.3.7. Optimalna višina namestitve pretvornika vetrne energije
Z višino raste hitrost vetra in posledično z višino namestitve pretvornika vetrne energije
raste pridobljena energija. Večje višine namestitve so ugodnejše tudi iz mehanskih
razlogov. Spremembe hitrosti vetra z višino so pri manjših višinah bolj izrazite kot pri
večjih. Razlike v hitrosti vetra med najvišjo in najnižjo točko, ki jo dosežejo lopatice
pretvornika pa povzročajo dodatne mehanske obremenitve in vplivajo na utrujenost
turbine. Omejitven dejavnik pa so kapitalski stroški. Z višino raste tudi cena postavitve.
Dansko združenje vetrne industrije zato navaja (54), da je optimalna višina namestitve
funkcija
⋅

stroškov postavitve stolpa, reduciranih na meter višine,

⋅

prirasta lokalnih vetrov z višino oziroma od hrapavosti območja, pri čemer
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večje dolžine hrapavosti v splošnem zahtevajo tudi večje višine namestitve,
⋅

odkupne cene pridobljene energije.

V splošnem velja industrijsko pravilo, ki ima tudi svoje estetske razloge v skladnosti
razmerij, da je višina stolpa enaka premeru rotorjev. Pri majhnih vetrnih sistemih pa je to
razmerje lahko tudi drugačno, s premerom rotorja do četrtine višine namestitve. (60)
Določevanje optimalne višine je vsekakor dominantno pogojeno z vetrovnimi
razmerami na posamezni lokaciji. Izkušnje med različnimi lokacijami niso prosto
prenosljive. Višino postavitve običajno omejuje logistika (infrastruktura, dvigala) in okolje
(vizualnost, zračni promet, krajinske zahteve).
Dodatni investicijski stroški zaradi večje višine postavitve pretvornika vetrne energije
morajo biti manjši ali enaki vrednosti dodatno pridobljene energije.

3.4.

Optimalna izraba zračnega toka

Kdaj pride do optimalna izrabe moči zračnega toka? Na prvi pogled takrat, ko bi bila
izstopna hitrost iz pretvornika vetrne energije v2 = 0. Ta opcija je fizikalno nesmiselna, saj
bi v tem primeru morala biti tudi vstopna hitrost v1 = 0. To bi pomenilo, da bi pretvornik
popolnoma zaustavil pretok zraka. Dejansko pa je izkoristek odvisen od razmerja med
izstopno in vstopno hitrostjo zračnega toka:

1  v
c p = ⋅ 1 −  2
2   v1






2

  v 
 ⋅ 1 + 2 
  v1 
,

(35)

kjer je: cp - . izkoristek pretvornika vetrne energije,
v1 - vstopna hitrost zraka / m/s,
v2 - izstopna hitrost zraka / m/s.
Razmerje v2/v1 nekateri avtorji poimenujejo tudi faktor zmanjšanja (nem.
abminderung). Slika 57 prikazuje odvisnost izkoristka pretvornika cp vetrne energije od
razmerja med vstopno in izstopno hitrostjo. Idealni izkoristek pretvornika 0,593, ki nastopi
pri razmerju v2/v1 = 0,333, se po nemškem inženirju Albertu Betzu imenuje Betzeva
vrednost in velja le ob idealnih, brez izgubnih pogojih. Realni izkoristki so nižji ob
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Slika 57. Odvisnost izkoristka pretvornika vetrne energije cp od razmerja med izstopno in vstopno
hitrostjo v2/v1.

Betzeva teorija ponuja naslednje pomembne zaključke: (53)
⋅

izplen moči zračnega toka narašča s tretjo potenco njegove hitrosti,

⋅

moč je linearno odvisna od preseka pretvornika oziroma kvadrata premera,

⋅

izkoristek pretvornika je omejen na 0,593, kar pomeni, da je moč ob določenem
preseku le 60 % energije zračnega toka spremeniti v mehansko delo,

⋅

pri najvišjem izkoristku znaša hitrost v pretočni ravnini dve tretjini vrednosti
hitrosti prostega zračnega toka in se za pretvornikom zmanjša na eno tretjino
(razmerje v2/v1 znaša 0,333).

Ker je prehodna hitrost zračnega toka skozi pretvornik enaka aritmetični sredini
vstopne in izstopne hitrosti, jo je ob idealnem izkoristku moč oceniti na približno dve
tretjini vstopne hitrosti, izstopno hitrost pa na približno tretjino vstopne.

v=

v1 + v2
2 ,

kjer je: v - prehodna hitrost zračnega toka skozi pretvornik,
v1 - vstopna hitrost zraka / m/s,

(36)
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v2 - izstopna hitrost zraka / m/s.

3.5.

Evaluacija realnih vetrnih resursov

Veter je zelo hitro spreminjajoč se pojav, zato, kot navaja Agencija Republike Slovenije
za okolje (61) ne analiziramo trenutnih vrednosti hitrosti in smeri vetra, ampak ti dve
količini povprečimo preko nekega časovnega intervala, pri čemer je za oceno moči vetra
primeren interval med 10 min in eno uro.
Podlaga so meritve anemografov ali avtomatskih merilnih postaj, ki jih je slovenska
meteorološka služba vpeljala v začetku devetdesetih let. Iz meritev se izračuna ustrezna
porazdelitvena funkcija, s katero se določi moč vetra. Za normalne razmere je primerna
dvoparametrska Weibullova porazdelitev, ki lahko preide tudi v Rayleighovo porazdelitev.
Za analizo podatkov o vetru so izdelali nekaj metodologij. Za izdelavo Evropskega
vetrnega atlasa (ki v verziji iz leta 1989 ne vključuje Slovenije) so izdelali programski
paket WAsP.
Tabela 8. Razredi gostote moči ter pripadajoče hitrosti in gostote moči vetra Ameriške zveze za vetrno
energijo. Za energetske aplikacije so primerni razred 3 in višji. (62)
Višina nad tlemi
10 m
Razred moči
vetra

30 m

50 m

Gostota moči
vetra

Hitrost vetra

Gostota moči
vetra

Hitrost vetra

Gostota moči
vetra

Hitrost vetra

W/m²

m/s

W/m²

m/s

W/m²

m/s

1

<100

< 4,4

<160

< 5,1

<200

< 5,6

2

100 - 150

4,4 - 5,1

160 - 240

5,1 - 5,9

200 - 300

5,6 - 6,4

3

150 - 200

5,1 - 5,6

240 - 320

5,9 - 6,5

300 - 400

6,4 - 7,0

4

200 - 250

5,6 - 6,0

320 - 400

6,5 - 7,0

400 - 500

7,0 - 7,5

5

250 - 300

6,0 - 6,4

400 - 480

7,0 - 7,4

500 - 600

7,5 - 8,0

6

300 - 400

6,4 - 7,0

480 - 640

7,4 - 8,2

600 - 800

8,0 - 8,8

7

>400

> 7,0

640 - 1 600

8,2 - 11,0

800 - 2 000

8,8 - 11,9

Gostota moči vetra je primeren način za evaluacijo vetrovnih resursov na potencialni
lokaciji. Gostota moči v W/m2 ponazarja, koliko energije je na voljo na potencialni lokaciji
za pretvorbo z vetrno turbino. Gostoti moči 150 W/m2 na primer ustreza srednja letna
hitrost vetra 5,1 m/s. (53)
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Razredi gostote moči vetra, od katerih vsak predstavlja območje hitrosti vetra in gostote
njegove moči so bili razviti z namenom, da bi poenostavili karakterizacijo vetrnega
potenciala.
Tabelirana vertikalne ekstrapolacije hitrosti vetra temeljijo na vrednosti Hellmannovega
koeficienta α = 1/7, ki ob povečanju višine iz 10 m na 50 m vrne povečanje hitrosti vetra za
25,85 %.
Vrednosti hitrosti vetra temeljijo na Rayleighovi porazdelitvi hitrosti vetra ekvivalentne
gostote moči. Hitrost vetra je podana za standardne razmere na nadmorski višini 0. Za
enako gostoto moči narašča hitrost vetra z gradientom 3 % / 1 000 m.
Kje je spodnja meja tehnične izrabe? Hau (53) navaja, da pridejo za tehnično izrabo v
poštev območja s povprečno hitrostjo vsaj 4,5 m/s.
Slovenska Agencija za učinkovito rabo energije (63) navaja, da potrebuje večina
vetrnih elektrarn veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri previsokih hitrostih,
običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do poškodb. Maksimalne
moči se dobijo pri hitrosti okoli 15 m/s. Med 15 m/s in 25 m/s proizvedejo vetrnice največ
električne energije. Pri previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna elektrarna
zaustavljena in takrat ne proizvaja električne energije.
Ameriška zveza za vetrno energijo (62) pa priporoča, da je v splošnem letna povprečna
hitrost vetra 5 m/s pogoj za mrežne aplikacije. Povprečne letne hitrosti med 3 m/s do 4 m/s
so lahko primerne za električne in mehanske aplikacije, ki niso priključene na javno
omrežje, kot je polnjenje baterij ali črpanje vode. Za vetrne energetske aplikacije so
potencialno primerne lokacije z razredom moči vetra 3 ali višjim.

3.6.

Podatkovne baze o hitrosti vetra

Pregledali smo razpoložljivost podatkov o hitrosti in gostotah moči vetra in sicer tako
globalno, regionalno in nacionalno.
Poleg arhivskih podatkov, nekateri odražajo več desetletna obdobja meritev, so na voljo
tudi napovedi, kot je napoved numeričnega mezo-meteorološkega modela ALADIN, ki je
na voljo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.
Napoved je na razpolago v računskih točkah modela za hitrosti in smeri vetra na
višinah 10 m (označena kot hitrost pri tleh), 700 m in 1 500 m.
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Slika 58. Regionalna modelska napoved ALADIN za hitrosti in smeri vetra na višini 10 m. Prostorska
ločljivost modela je približno 9,5 km. Poreklo slike: Agencija Republike Slovenije za okolje.

3.6.1. Povprečne hitrosti vetra
Za ponazoritev tako globalne, kot regionalne, nacionalne ali lokalne prostorske
razporeditve povprečnih hitrosti vetra vetrovne razmere pogosto označujejo z linijami, ki
povezujejo točke enake srednje letne hitrosti vetra. Ponekod jih poimenujejo izovente ali
izotahe.
Hitrost vetra je pomemben podatek. Kot je ugotovil že angleški inženir in fizik John
Smeaton, je v idealnem primeru rotorska obodna hitrost sorazmerna prvi potenci hitrosti
vetra, maksimalen navor drugi potenci hitrosti vetra in mehanska moč tretji potenci hitrosti
vetra.
3.6.1.1.

Globalni podatki

Slika 59 prikazuje izovente na ameriškem svetovnem vetrovnem atlasu (64), ki temelji
na meritvah iz leta 1980.
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Slika 59. Ameriška verzija svetovnega vetrovnega atlasa iz leta 1985, ki temelji na meritvah iz leta
1980. Avtorji ugotavljajo, da so nekatera področja podcenjena. Poreklo slike: United States
Department of Energy. (64)

Slika 60 predstavlja evropsko verzijo svetovnega vetrovnega atlasa. (65) Kot je razbrati
iz ločljivosti te verzije, je Slovenija v območju hitrosti, manjših od 3 m/s.

Slika 60. Evropska verzija svetovnega vetrovnega atlasa prikazuje srednjo hitrost vetra v m/s na višini
10 m v obdobju od leta 1976 do 1995. Poreklo slike: Energy Division at Risø, Danmarks Tekniske
Universitet, Roskilde. (65)

3.6.1.2.

Podatki za Evropo

Zanimiv točkovni prikaz je nastal na Stanfordu. (66) Vsaka točkovna referenca je
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obarvana skladno z velikostjo pripadajočega razreda hitrosti vetra na višini 80 m.
Zanimivo je, da so Slovenija, Avstrija, Švica in Romunija pokrite z najgostejšo mrežo
merilnih točk.

Slika 61. Srednje hitrosti vetra v Evropi na višini 80 m za leto 2000. Poreklo slike: Stanford University.
(55)

Evropski energetski atlas iz leta 1989 Slovenije ne vključuje, ker omenjenega leta še ni
bila del evropske integracije. Archerjeva in Jacobson (66) pa razvrščata merilne točke v
Sloveniji in sosednji Avstriji v najnižji vetrovni razred, v območje srednjih letnih hitrosti
vetra pod 5,9 m/s.
3.6.1.3.

Podatki za Slovenijo

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje ugotavljajo (67), da je: » Slovenija glede na
svoj kompleksni teren sorazmerno slabo pokrita z merilno mrežo za veter. Velikokrat tudi
sama lokacija meritev vetra ni značilna za širše območje. Meteorološke meritve so
večinoma namenjene spremljanju vremena na urbanih območjih. Tam pa na meritve močno
vplivajo vetrne ovire (zgradbe, drevesa, ...) v bližini instrumentov. Naslednji problem je
tudi trajanje meritev. Na agenciji merimo veter zvezno šele v zadnjem dobrem desetletju.
Pred tem je bilo zveznih meritev malo, še te pa so bile opravljene z mehanskimi
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anemometri. Za tridesetletno klimatološko referenčno obdobje zato zelo težko ocenimo
veter v Sloveniji«.
Na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje so javno dostopne karte s
prikazano ocenjeno prostorsko porazdelitev povprečne hitrosti vetra na višini 10 m in 50 m
od tal ter ocenjeno povprečno gostoto moči vetra na višini 10 m in 50 m od tal. Navajajo,
da se povprečja nanašajo na osemletno obdobje od leta 1994 do 2001, vendar niso dobljena
s prostorsko interpolacijo meritev v Sloveniji, ampak z interpolacijo reanaliz 40 letnega
obdobja (1957 - 2002) Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi ECMWF
ERA-40.
3.6.1.3.1. Ekstrapolirani podatki za Slovenijo
Na kartah Agencije Republike Slovenije za okolje so povprečne modelske hitrosti vetra
za obdobje od leta 1995 do 2001 na območju Slovenije prikazane na višini 10 m in 50 m
od tal.

Slika 62. Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi v obdobju od 1994 do 2001 v Sloveniji. Poreklo
slike: Agencija Republike Slovenije za okolje.

Izkaže se, da je povprečna letna hitrost vetra 5 m/s na 10 m višine presežena samo na
najbolj izpostavljenih legah. Agencija Republike Slovenije za okolje ugotavlja, da se to pri
mesečnih povprečjih (npr. od novembra do marca) zgodi večkrat.
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Slika 63. Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju od 1994 do 2001 v Sloveniji. Poreklo
slike: Agencija Republike Slovenije za okolje.

Razumljivo je, da je na 50 m višine povprečna letna hitrost 5 m/s presežena veliko
pogosteje kot na 10 m. Agencija opozarja, da so glede na meritve vrednosti v Vipavski
dolini podcenjene, ker model Ailos, ki so ga uporabili ne zna modelirati katabatičnih
vetrov, kot so nad Vipavsko dolino.
Agencija Republike Slovenije za okolje ugotavlja (56), da je v Sloveniji povprečna
hitrost vetra v splošnem manjša kot v ravninskem delu zahodne in srednje Evrope.
Iz obeh vetrovnih kart je opazno, da so na območju Maribora področja z letno
povprečno hitrostjo vetra med 2 m/s in 3 m/s v severovzhodnem delu, kjer začenjajo
Slovenske gorice. Območja s hitrostmi večjimi od 4 m/s, ki so primerna za postavitev
vetrnih naprav pa so predvsem na posameznih grebenih in planjah Pohorja. Na območju
Maribora iz obeh kart ni mogoče najti drugih območij, ki bi imela povprečne letne hitrosti
vetra 5 m/s ali večje.
3.6.1.3.2. Podatki za merilne točke v Sloveniji
Slika 64 Agencije Republike Slovenije za okolje prikazuje izmerjene povprečne hitrosti
vetra za izbrana merilna mesta v Sloveniji v celotnem obdobju meritev, pri čemer je
velikost krogca sorazmerna povprečni hitrosti.
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Slika 64. Izmerjene povprečne hitrosti vetra za izbrana merilna mesta v Sloveniji. Poreklo slike:
Agencija Republike Slovenije za okolje. (56)

Merilna mesta z najvišjo povprečno hitrostjo vetra so:
⋅

Kredarica 5,2 m/s

⋅

Tinjan

4,4 m/s

⋅

Rogla

3,9 m/s

⋅

Krvavec

3,8 m/s

⋅

Portorož 3,8 m/s

Za merilno mesto Maribor navaja Agencija Republike Slovenije za okolje (56) vrednost
1,7 m/s, za Maribor - letališče pa 1,9 m/s.
3.6.1.3.2.1.

Podatki za Maribor - Tabor

Poglejmo, kakšna je spremenljivost vetra tekom dneva, tedna, meseca in leta na lokaciji
Maribor Tabor.
Slika 65 prikazuje meritve hitrosti vetra 1. oktobra 2008 ob polnih urah. Hitrost je
variirala v razponu skoraj 1 : 30 in sicer med 0,08 m/s ob 6:00 in 2,35 m/s ob 13:00. Le ena
meritev je v razredu hitrosti vetra med 2,0 m/s in 2,5 m/s ter le tri v razredu hitrosti vetra
med 1,5 m/s in 2,0 m/s. Večina meritev je manjša od 1,0 m/s.
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Slika 65. Spremenljivost hitrosti vetra 1. oktobra 2006 na merilnem mestu Maribor Tabor.

V tednu med 1. oktobrom 2006 in 7. oktobrom 2006 je hitrost vetra variirala v razponu
skoraj 1 : 50 in sicer med 0,08 m/s 1. oktobra 2006 ob 6:00 in 3,78 m/s 3. oktobra 2006 ob
23:00. Slika 66 prikazuje meritve hitrosti vetra ob polnih urah vsak dan od polnoči do
polnoči v omenjenem tednu. Le dve meritvi sta v razredu hitrosti vetra med 3,5 m/s in 4,0
m/s ter le šest v razredu hitrosti vetra med 3,0 m/s in 3,5 m/s.
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Slika 66. Spremenljivost hitrosti vetra v tednu od 1. oktobra 2006 do 7. Oktobra 2006 na merilnem
mestu Maribor Tabor.

Mesečni razpon hitrosti vetra oktobra 2006 je bil približno 1 : 500 in sicer od 0,01 m/s
do 5,04 m/s.
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Slika 67. Spremenljivost hitrosti vetra v oktobru 2006 na merilnem mestu Maribor Tabor.

V celotnem letu 2006 so hitrosti vetra variirale med 0 m/s in 6,0 m/s. Slika 68 prikazuje
tudi sezonske variacije. Nekoliko večje hitrosti se pojavijo v začetku pomladi, konec maja
in konec jeseni.
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Slika 68. Spremenljivost hitrosti vetra v letu 2006 na merilnem mestu Maribor Tabor.

Urejen diagram hitrosti pokaže, da so bile v letu 2006 presežene hitrosti vetra 3,0 m/s v
trajanju 662 ur ali 7,6 % leta, hitrosti 4,0 m/s v trajanju 167 ur ali 1,9 % leta, hitrosti 5,0
m/s v trajanju 24 ur ali 0,27 % leta in hitrosti 6,0 m/s v trajanju ene ure.
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Slika 69. Urejen diagram hitrosti vetra v letu 2006 na merilnem mestu Maribor Tabor.

Pretežni del leta, več kot 11 mescev oziroma 92,4 % časa so hitrosti vetra na merilnem
mestu Maribor Tabor nižje od 3,0 m/s.
Analizirajmo še spremembe med leti. Slika 70 prikazuje urejene diagrame hitrosti vetra
na merilnem mestu Maribor Tabor v posameznih letih začenši z letom 2002 in do leta
2006.
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Slika 70. Urejen letni diagram hitrosti vetra v letih od leta 2002 do 2006 na merilnem mestu Maribor
Tabor.

Med leti so posamezne razlike, vendar ne prav velike. Z vidika hitrosti vetra je bilo leta
2003 med obravnavanimi leti vsekakor najugodnejše, ko so bile hitrosti vetra 3,0 m/s
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presežene v 941 urah, kar je 42 % več kot leta 2006, a to še vedno predstavlja le 10,7 %
leta. Tudi hitrosti nad 4,0 m/s so bile presežene v 275 urah, kar pomeni za dve tretjine
daljše obdobje kot leta 2006. Leta 2003 so bile hitrosti vetra 5,0 m/s presežene v trajanju
54 ur, leta 2006 pa, kot je bilo že omenjeno 24 h. To pomeni več podvojeno trajanje hitrosti
v tem hitrostnem razredu, a še vedno to predstavlja le 0,6 % leta.
0,06

Relativna frekvenca

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

0

Hitrost vetra / m/s

Slika 71. Histogram relativnih frekvenc hitrosti vetra na lokaciji Maribor Tabor v obdobju od leta
2002 do 2006.

Spreminjanje hitrosti vetra se običajno opisuje z Weibullovo distribucijo, ki, kot je
znano, lahko preide tudi v Rayleighovo distribucijo.
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Slika 72. Kumulativna porazdelitev frekvenc v odvisnosti od hitrosti za lokacijo Maribor Tabor v
obdobju od leta 2002 do 2006.
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Slika 72 prikazuje še kumulativno porazdelitev frekvenc posameznih hitrostnih
razredov. Vrednost 0,5 je na lokaciji Maribor Tabor v obdobju od leta 2002 do leta 2006 pri
hitrosti 1,25 m/s. Izračunana srednja hitrost pa znaša 1,51 m/s.
Analizirajmo še smeri vetra. V obdobju od leta 2002 do 2006 je prevladujoča smer
severo-zahod s frekvenco 36,4 %, sledita jug s frekvenco 18,3 % in jugo-vzhod s
frekvenco 13,2 %. Frekvence ostalih smeri so pod 10 %.
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Slika 73. Pogostnost smeri vetra na merilnem mestu Maribor Tabor v obdobju od 2002 do 2006.

3.6.1.3.2.2.

Podatki za Maribor - letališče
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Slika 74. Minimalna, srednja in največja letna srednja hitrost vetra v obdobju od leta 2000 do 2007 na
merilnem mestu Maribor - letališče.
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Po podatkih Državne meteorološke službe (68) za merilno mesto Maribor - letališče je
v obdobju od leta 2000 do 2007 srednja letna hitrost vetra nihala med 1,8 m/s v letih 2004
in 2005 ter 2,2 m/s leta 2007.
Najnižja mesečna srednja vrednost 1,4 m/s je bila zabeležena decembra 2004, avgusta
2005 in septembra 2006, najvišja 3,1 m/s pa marca 2001 in marca 2006.
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Slika 75. Minimalna, srednja in največja mesečna srednja hitrost vetra v obdobju od leta 2000 do leta
2007 na merilnem mestu Maribor - letališče.

3.6.1.3.2.3.

Primerjava hitrosti vetra med Mariborom, Ljubljano in Portorožem

Primerjajmo še podatke o hitrosti vetra za tri slovenske lokacija: Maribor - letališče,
Ljubljano - Bežigrad in Portorož - letališče.
Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje (56), ki temeljijo na celotnem
merilnem obdobju so za Maribor, Ljubljano in Portorož naslednji:
Tabela 9. Povprečne hitrosti vetra v daljšem merilnem obdobju v treh slovenskih mestih.
Povprečna hitrost

Standardni odklon
hitrosti

/ m/s

/ m/s

Maribor

1,7

1,1

Ljubljana

1,3

1,0

Portorož

3,8

3,3

V urbanih okoljih Maribora in Ljubljane so povprečne hitrosti vetra sorazmerno
majhne. Drugače je v Portorožu, kjer je povprečna hitrost več kot dvakrat višja, bistveno
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višji standardni odklon hitrosti pa kaže tudi na veliko razpršenost vrednosti hitrosti.
Tri slovenske lokacije: Mariboru, Ljubljani in Kopru imajo najbližje merilne točke
Maribor Tabor, Ljubljana Bežigrad in Portorož letališče. Podatki, ki jih navaja Agencija
Republike Slovenije za okolje za te merilne postaje se ne nanašajo na iste merilne višine,
ampak v primeru Maribor Tabor na višino 12 m, v primeru Ljubljana Bežigrad na višino 22
m in v primeru Portorož letališče na višino 13 m.
Tabela 10. Izračunane hitrosti vetra nad merilnimi postajami Maribor Tabor, Ljubljana Bežigrad in
Portorož letališče.
Hitrosti vetra
/ m/s

Maribor Tabor

Ljubljana
Bežigrad

Portorož
letališče

Hrapavost: razred

3,5

3,5

0,5

Hrapavost: dolžina

0,8

0,8

0,0024

10

1,60

1,00

3,68

20

2,04

1,27

3,99

30

2,30

1,43

4,17

40

2,48

1,55

4,30

50

2,62

1,64

4,40

60

2,74

1,71

4,48

70

2,83

1,77

4,54

80

2,92

1,82

4,60

90

2,99

1,87

4,66

100

3,06

1,91

4,70

110

3,12

1,95

4,74

120

3,17

1,98

4,78

130

3,22

2,02

4,82

140

3,27

2,04

4,85

150

3,32

2,07

4,88

Višina

Meteorološke službe postavljajo merilni senzor na takšne višine, da meri v enakih
pogojih, kot bi jih imeli na 10 m višine, če ne bi bilo ovir v okolici. Zaradi navedenega
najprej preračunamo podatke o hitrosti vetra na enotno referenčno višino 10 m. Merilno
mesto Maribor Tabor je na Tržaški cesti 26, merilno mesto Ljubljana Bežigrad pa na
Vojkovi cesti 1b. Ob oceni, da gre v obeh primerih za razreda hrapavosti med 3,0 in 3,5 sta
preračunani vrednosti hitrosti vetra na višino 10 m za merilno postajo Maribor Tabor 1,6
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m/s in za merilno postajo Ljubljana Bežigrad 1,0 m/s. Za merilno postajo Portorož letališče
ocenimo razred hrapavosti 0,5. Preračunana vrednost hitrosti vetra na višini 10 m znaša
3,68 m/s.
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Portorož letališče
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Slika 76. Višinski prirast hitrosti vetra na lokacijah Maribor Tabor, Ljubljana Bežigrad in Portorož
letališče.

Nad merilno postajo Ljubljana Bežigrad doseže veter na višini 50 m računsko hitrost
1,64 m/s. Tudi na višini 100 m je računska hitrost še nekoliko pod 2,0 m/s. Nad merilno
postajo Maribor Tabor so računske hitrosti v primerjavi z Ljubljano za 60 % višje. Na
višini 50 m znaša računska hitrost 2,62 m, na višini 100 m pa znaša 3,06 m/s. Najvišje so
računske hitrosti nad merilnim mestom Portorož letališče. Od vrednosti v Ljubljani so višje
za 168 % na višini 50 m oziroma za 136 % na višini 150 m. Na višini 50 m znaša računska
hitrost 4,40 m/s, na višini 100 m pa 4,70 m/s. Tudi na tej lokaciji torej hitrost vetra 5,0 m/s
ni dosežena niti na višini 150 m. Na nobeni lokaciji in na nobeni referenčni višini, 10 m, 30
m in 50 m, ni presežen niti prvi, najšibkejši razred moči vetra.
3.6.2. Povprečne gostote moči vetra v Sloveniji
Državna meteorološka služba Agencije Republike Slovenije za okolje objavlja tudi
podatke o povprečni gostoti moči vetra, ki je odvisna od tretje potence njegove hitrosti.
3.6.2.1.

Ekstrapolirani podatki o gostoti moči vetra v Sloveniji

Agencija opozarja, da so ocene moči veliko manj zanesljive od ocen povprečne hitrosti
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in da se lahko napake (sistemske, modelske...) zelo hitro kopičijo.

Slika 77. Povprečna gostota moči vetra na višini 10 m nad tlemi v obdobju od 1994 do 2001 v Sloveniji.
Poreklo slike: Agencija Republike Slovenije za okolje.

Glede na meritve so tudi v tem primeru vrednosti v Vipavski dolini podcenjene.

Slika 78. Povprečna gostota moči vetra na višini 50 m nad tlemi v obdobju od 1994 do 2001 v Sloveniji.
Poreklo slike: Agencija Republike Slovenije za okolje.

Iz kart povprečne gostote moči vetra, ki prikazujeta povprečno gostoto moči vetra v
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Sloveniji v obdobju 1995-2001, je razvidno, da je na 10 m višine nad tlemi večina
Slovenije v območju moči vetra pod 50 W/m2, na 50 m pa pod 100 W/m2. Višje vrednosti
so samo na najbolj izpostavljenih legah, na območju vzhodne Slovenije na zahodnem delu
Pohorja.
3.6.2.2.

Podatki za merilne točke v Sloveniji

Poglejmo, katere merilne točke v Sloveniji izkazujejo podatke o najvišji povprečni
gostoti moči.
Tabela 11. Merilne točke v Sloveniji z najvišjo povprečno gostoto moči vetra.
Povprečna
hitrost

Povprečna
gostota
moči

m/s

W/m²

Kredarica

5,2

173

Ajdovščina

3,2

151

Tinjan

4,4

146

Portorož

3,8

141

Krvavec

3,8

79

Rogla

3,9

70

Lisca

3,3

56

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (56) izkazuje med izbranimi
merilnimi točkami najvišjo gostoto moči vetra Kredarica, s približno za sedmino manjšo
močjo za njo sta merilni točki Ajdovščina in Tinjan, blizu pa je še Portorož. Krvavec in
Rogla imata že bistveno nižjo povprečno gostoto moči vetra.
Podatki iz obstoječih merilnih točk nakazujejo, da potenciali vetrne energije v Sloveniji
niso visoki.
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4. POLOŽAJ SONCA
Opazovano z Zemlje, se med letom Sonce in planeti premikajo skozi ozek pas ozvezdij
na nebu7.

Slika 79. Navidezno gibanje Sonca. Poreklo slike: Astronomija. (69)

4.1.

Navidezno gibanje Sonca

Zaradi Zemljinega vrtenja okoli svoje osi in njenega gibanja okoli Sonca se spreminja
vpadni kot direktne komponente sončne svetlobe, kar je z opazovalne točke na Zemlji
vidno kot navidezno gibanje Sonca.

Slika 80. Navidezno gibanje Sonca v severni hemisferi. Poreklo slike: Renewable Energy United
Kingdom. (70)

Njegov navidezni položaj je odvisen od geografskih koordinat, dneva in ure. Sonce se
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med dnevom navidezno pomika na nebu od leve proti desni, ter navzgor in navzdol glede
na horizont, od sončnega vzhoda do zahoda.
4.1.1. Sončni čas
Nagnjenost Zemljine vrtilne osi proti ravnini ekliptike se spreminja s periodo 41 000 let
in znaša med 21,5° in 24,5°. Za eno rotacijo potrebuje Zemlja 23 h 56 min 4,09 s ali en
sončev dan. Ker se med tem svoji poti okoli Sonca premakne za približno 1°, mora narediti
še dodatni del vrtljaja, da bi Sonce spet prišlo v najvišjo točko na nebu. Zvezdni (angl.
sidereal) dan je tako od Sončevega daljši za približno 4 minute, v letu pa razlika naraste na
cel Sončev dan.
Zvezdni mesec traja 27,32166 dni, zvezdno leto pa 365,25636 dni. (71)
Začetek predstavlja prehod pomladišča skozi poldnevnik posameznega mesta. Čas med
dvema zaporednima Sončevima prehodoma skozi točko pomladišča je tropsko leto.
Anomalistično leto, ki traja 365,25964 dni pa je obdobje med dvema zaporednima
prehodoma Zemlje skozi perihelij na poti okrog Sonca.
Tabela 12. Dolžina tropskega, sideričnega in anomalističnega leta. Poreklo tabele: Astronomija. (72)

4.1.1.1.

Leto

Dolžina /dni

tropsko

365,24219

zvezdno (siderično)

365,25636

anomalistično

365,25964

Lokalni sončni čas in lokalni čas

Sonce je najvišje na nebu opoldne po lokalnem sončnem času (29), ki se običajno
razlikuje od lokalnega Sončnega časa zaradi eliptičnosti Zemljine orbite, zaradi nagiba
Zemljine vrtilne osi in zaradi človekovih prilagoditev, kot so na primer časovne cone in
poletni čas.
Razlika med Sončnim in lokalnim časom je odvisna od tega, koliko je opazovan kraj
oddaljen od središča časovne cone.
7

Ozvezdja v tem pasu imajo v glavnem imena živali, zato so ga poimenovali Zodiak.
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Slika 81. Časovne cone. Poreklo slike: Canadian Institutes of Health Research. (73)

4.1.1.2.

Lokalni standardni časovni poldnevnik

Lokalni standardni časovni poldnevnik je referenčni poldnevnik določene časovne cone
in je podoben greenwiškemu ali ničelnemu poldnevniku.
Da bi preprečili težave, ki bi nastale, če bi imel vsak kraj svoj čas, so uvedli koncept
standardnih časovnih con, ki predvideva isti čas v celotni 15° dolžinski coni. Prečkanje
sosednjih con pomeni spremembo časa za eno uro (ura več ob prehodu na vzhod in ura
manj ob prehodu na zahod). Poseben primer je prečkanje datumske meje, ko se spremeni
datum.
Lokalni standardni časovni poldnevnik je definiran (29) z naslednjo enačbo:
LSTM = 15 ° ⋅ ∆ TGMT

,

(37)

kjer je: LSTM - lokalni standardni časovni poldnevnik (angl. Local Standard Time
Meridian),
∆TGMT - razlika med lokalnim časom in greenwiškim srednjim časom / h,
15° - širina časovne cone ( 15 ° / h = 360 ° ).
24 h
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4.1.1.3.

Časovna enačba

Zakasnitev ali prehitevanje Sonca ∆t za srednjim časom, ki je izraženo z enačbo časa, je
posledica nagnjenosti Zemljine osi in Zemljine eliptične orbite na poti okoli Sonca.
Slika 82 prikazuje karakteristično obliko enačbe časa. Zelena krivulja ponazarja vpliv
eliptičnosti Zemljine orbite. Dnevi perihelija (prisončja) in aphelija (odsončja), ko je vpliv
eliptičnosti ničen in dnevi na sredini intervala, ko je največji, so predstavljeni z zelenimi
navpičnimi linijami. Rdeča krivulja v srednjem diagramu prikazuje vpliv nagnjenosti
Zemljine osi. Dnevi ekvinokcija in solsticija, ko je vpliv ničen, so prikazani z rdečimi
navpičnimi linijami. Modra linija v spodnjem diagramu prikazuje dejansko enačbo časa,
kombinacijo obeh vplivov. Dnevi, ko sončni čas in lokalni čas sovpadata in najbolj
odstopata so prikazani z navpičnimi zelenimi linijami.

Slika 82. Karakteristična oblika enačbe časa (modra krivulja) je posledica Zemljine eliptične orbite
(zelena krivulja) in nagnjenosti Zemljine osi (rdeča krivulja). Poreklo slike: John Savard. (74)

V splošnem enačba časa predstavlja razliko med pravim in srednjim sončnim časom.
Štirikrat na leto časa sovpadata, v preostalem času pa lokalni sončni čas bodisi prehiteva
bodisi zaostaja za lokalnim časom. Največja razlika med njima sega čez 16 minut.
Razlika je funkcija loka nebesnega ekvatorja, rektascenzije (nebesni približek
zemeljske geografske dolžine; v ekvatorskem koordinatnem sistemu je položaj telesa na
nebesni sferi opisan z dvema koordinatama: rektascenzijo α in deklinacijo δ), srednje
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anomalije (v astronomiji eden izmed šestih elementov tira, s katerimi je določena lega in
hitrost nebesnega telesa) in kota od perihelija do pomladnega ekvinokcija.
∆t = Λ − Ξ + Ψ ,

(38)

kjer je: ∆t - enačba časa,
Λ - lok nebesnega ekvatorja (rektascenzija, angl. right ascension), ki je merjen v
nasprotni smeri od urinega kazalca od točke pomladnega (marčevskega)
ekvinokcija do časovne krožnice Sonca,
Ξ - srednja anomalija,
Ψ - kot od perihelija do pomladnega ekvinokcija.
V praksi je enačba časa, ki upošteva eliptičnost Zemljine orbite in nagib Zemljine osi,
predstavljena (29) v empirični obliki:
∆t = 9 ,87 ⋅ sin( 2 Γ ) − 7 ,53 ⋅ cos( Γ ) − 1,5 ⋅ sin( Γ ) ,
Γ=

2π
⋅ ( n − 1)
365
,

(39)
(40)

kjer je: ∆t - enačba časa /h,
Γ - dnevni kot, ki ponazarja pozicijo Zemlje v orbiti okoli Sonca,
n - dan v letu, zaporedna številka dneva (1. januar ima zaporedno številko ena).
Ameriško združenje za svetlobno tehniko IES je leta 1984 uvedlo naslednji izraz:

∆ t = 0 ,17 ⋅ sin(

4π
2π
⋅ ( n − 80 )) − 0 ,129 ⋅ sin(
⋅ ( n − 8))
373
355
,

kjer je: ∆t - enačba časa /h,
n - dan v letu, zaporedna številka dneva.
Myers (38) uporablja naslednji izraz:

(41)
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∆ t = 229 ,18 ⋅ ( 0 , 000075 + 0 , 001868 ⋅ cos( Γ ) − 0 , 032077 ⋅ sin( Γ ) −
− 0 , 014615 ⋅ cos( 2 Γ ) − 0 , 040849 ⋅ sin( 2 Γ )) ,

(42)
Fischer in Gilgen (75) sta leta 2002 v model DACHRad vgradila naslednji izraz:
∆t = −0,123570 ⋅ sin( Γ ) + 0,004289 ⋅ cos( Γ ) −
,
− 0,153809 ⋅ sin( 2 Γ ) − 0,060783 ⋅ cos( 2 Γ )

(43)

kjer je: ∆t - enačba časa,
Γ - dnevni kot, Γ = 2π ⋅ ( n − 1)
365

,

n - zaporedna številka dneva (1. januar ima zaporedno številko ena).
Ekstremni razliki med sončnim in lokalnim časom sta v sredini februarja (-14,3 minut)
in konec oktobra oziroma v začetku novembra (+16,4 minut).
Myers

IES

Honsberg-Bowden

Fischer-Gilgen

SRRB-NOAA

20

Enaćba časa /min
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Slika 83. Modeli izračuna enačbe časa.

Časovna enačba je vidna na nebu kot horizontalna komponenta analemme (lat.
analemma, podstavek sončne ure, tudi nauk o konstrukciji sončnih ur).
Slika 84 prikazuje položaj Sonca med letom in sicer vedno ob isti uri. Ordinata je
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sorazmerna deklinaciji Sonca in predstavlja njeno medletno spreminjanje. Abscisa
predstavlja razliko v času med lokalnim in sončnim časom.
70
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Elevacija / °
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0
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180
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220

Azimut / °
Slika 84. Računalniška grafika analemme nad Mariborom ob 12:00:00. Točke predstavljajo položaj
Sonca prvega dne v mesecu. Aplikacija Sonce I. (leva slika). Fotografije analemme nad Atenami ob
13:00:00 med 6. januarjem in 20. decembrom 2004. Poreklo slike: Anthony Ayiomamitis. (76) (desna
slika)

Poglejmo, kako se spreminja analemma s spreminjanjem geografske dolžine in širine.
Najprej predstavimo analemme na različnih geografskih širinah v koraku 10° ob
nespremenjeni vzhodni geografski dolžini -15°.
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Slika 85. Opoldanske analemme na geografskih širinah od 30° do 70° severne poloble in nespremenjeni
geografski dolžini (-15°).
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Slika 85 prikazuje opoldansko analemmo ob različnih severnih širinah in
nespremenjeni vzhodni geografski širini. Medtem ko geografska širina narašča od
ekvatorja proti polu, se analemma navidezno premika v nasprotni smeri.
Zatem predstavimo še analemme za geografske dolžine, ki se spreminjajo v območju
od -10° do -20° s korakom 1° ob nespremenjeni geografski širini 46°. Za nespremenjeno
geografsko širino (46°) oziroma dolžino (-15°) smo izbrali vrednosti vzporednika oziroma
poldnevnika, ki sekata Slovenijo.
Slika 86 prikazuje opoldanske analemme ob različnih vzhodnih geografskih dolžinah in
nespremenjeni severni geografski širini. Spreminjanje geografske dolžine in navideznega

Elevacija / °

položaja analemme je ob nespremenjeni geografski širini sinhrono.
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Slika 86. Opoldanske analemme na vzhodnih geografskih dolžinah od -10° do -20° severne poloble in
nespremenjeni geografski širini (46°).

4.1.1.4.

Korekcijski faktor časa

Korekcijski faktor časa odraža spremembe lokalnega sončnega časa v časovni coni
zaradi sprememb geografske dolžine.
TC = 4 ⋅ ( LSTM − λ ) + ∆ t ,

(44)

kjer je: TC - korekcijski faktor časa (angl. Time Correction factor),
4 - faktor 4 je posledica dejstva, da se Zemlja v 4 min zavrti za približno 1° ,
LSTM - lokalni standardni časovni poldnevnik /°,
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λ - geografska dolžina opazovanega kraja /°,
∆t - enačba časa /min.

4.1.1.5.

Lokalni sončni čas

Lokalni sončni čas je z omenjenimi korekcijami korigiran lokalni čas.

LST = LT + TC ,

(45)

kjer je: LST - lokalni sončni čas (angl. Local Solar Time),
LT - lokalni čas,
TC - korekcijski faktor časa.

4.1.2. Časovni kot
Nebesni koordinatni sistem preslika nebesna telesa na nebesno sfero, namišljeno8 sfero
velikega polmera, koncentrično in koaksialno z Zemljo. Vsa nebesna telesa so navidezno
projicirana nanjo. Nebesna sfera je lahko geocentrična (s svojim središčem v Zemljinem
središču) ali topocentrična (s svojim središčem na mestu opazovanja na Zemljini površini).
Ekliptika je navidezna letna pot Sonca med zvezdami oziroma natančneje rečeno,
projekcija Zemljine poti okoli Sonca na nebesni sferi.
Koordinata nebesnega ekvatorskega koordinatnega sistema rektascenzija je kot v
ekvatorski ravnini, ki se meri v nasprotni smeri od navideznega dnevnega vrtenja nebesne
sfere od točke pomladišča do deklinacijskega kroga nebesnega telesa oziroma časovne
krožnice Sonca.
Rektascenzija se izraža v urah, minutah in sekundah. Označuje se kot rektascenzija
(angl. right ascension), če se nanaša na pomladišče oziroma časovni kot, če se nanaša na
greenwiški oziroma ničelni poldnevnik.
8

Aristotelova in ptolomejska mehanika sta predpostavljali, da je zemeljska sfera realna.

90

Boris Sovič, Magistrsko delo

Slika 87. Koordinati v horizontnem sistemu: časovni kot in deklinacija. Poreklo slike: B. Steinrücken.
(77)

Poldnevnik skozi pomladišče ima v ekvatorskem koordinatnem sistemu enak pomen
kot greenwiški poldnevnik v geografskem koordinatnem sistemu. V pomladišču, kjer se
sekata ekliptika in nebesni ekvator, je Sonce ob pomladnem enakonočju.
Časovni kot ωs je znan tudi kot sončni čas v radianih:
ω = arccos (− tan ϕ ⋅ tan δ ) ,

(46)

kjer je: ω - časovni kot,
φ - zemljepisna širina,
δ - deklinacija.
Kot med ravnino časovne krožnice Sonca in ravnino poldnevnika opazovalca je časovni
kot (angl. hour angle, označen tudi z HRA, HA ali H). Časovni kot nekega objekta je tudi
razlika med trenutnim krajevnim časom in rektascenzijo α tega objekta.

ω = LST − α ,
kjer je: ω - časovni kot, običajno se meri v časovnih enotah; 360° je enako 24h,
LST - lokalni sončni čas (tudi trenutni krajevni siderski čas) /h,
α - rektascenzija.

(47)
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Časovni kot tako pove, koliko siderskega časa je preteklo odkar je bil objekt na
lokalnem poldnevniku. Ob sončnem poldnevu je časovni kot ω = 0°. Ker Zemlja rotira
približno s kotno hitrostjo 15°/h, vsaka ura od sončnega poldneva ustreza kotnemu
premiku Sonca za 15°. Jutranji urni koti so negativni, popoldanski pa pozitivni.
ω = 15 ° ⋅ ( LST − 12 ) ,

(48)

kjer je: ω - časovni kot /°,
LST - lokalni sončni čas /h.
Sočni urni kot ω izraža čas dneva s kotom vrtenja Zemlje okrog svoje osi od Sončeve
opoldanske pozicije na določenem mestu. Zemlja se v 24 h zavrti za 360° (oziroma za 2π
rad), v eni uri pa za 15° (ali π/12 rad).
Če je čas t v pravem sončnem času izražen z decimalnim časom je:

ω =

π
12

⋅ ( t − 12 )

,

(49)

Če je čas t v univerzalnem času je

ω =

π
12

⋅ (t +

12

π

λ + ∆ t − 12 )

,

(50)

kjer je: λ - geografska dolžina opazovanega kraja (pozitivna v vzhodni smeri) /rad,
∆t - enačba časa v decimalnem času,
t - čas izražen v univerzalnem času izražen z decimalnim časom.

4.1.3. Deklinacija
Koordinata ekvatorskega koordinatnega sistema deklinacija je kotna višina nebesnega
telesa nad (označeno z znakom +) ali pod nebesnim (označeno z znakom -) ekvatorjem.
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Slika 88. Koordinati v ekvatorskem nebesnem sistemu: deklinacija in rektascenzija. Poreklo slike:
Astronomija. (72)

Deklinacija (δ) (angl. declination angle), skupaj z rektascenzijo (α) koordinatni par
ekvatorskega koordinatnega sistema, je nebesni približek oziroma projekcija geografske
širine na nebesno sfero, merjena v stopinjah severno in južno od nebesnega ekvatorja. (29)
Deklinacija Sonca je kot med sončnimi žarki in ravnino Zemljinega ekvatorja, ter
dosega ekstremno vrednost ob solsticiju (δ = +23° 27´ ob letnem in δ = -23° 27´ ob
zimskem solsticiju na severni hemisferi), vrednost nič (δ = 0°) pa ob ekvinokciju.
Deklinacija se med letom spreminja zaradi nagnjenosti Zemljine osi vrtenja in zaradi
rotacije Zemlje okoli Sonca. Če Zemljina os ne bi bila nagnjena, bi bila deklinacija vedno
enaka 0°. Objekt na nebesnem ekvatorju ima deklinacijo δ = 0°, nad severnim polom δ =
+90° in nad južnim polom δ = -90°.
Deklinacijo Sonca je moč izraziti z naslednjim približkom:
 360 °

⋅ ( n + 10 ) 
 365
,

δ = − 23 , 45 ° ⋅ cos 

(51)

kjer je: δ - deklinacijski kot /º,
n - zaporedni dan v letu (1. januarja je n = 1),
23,45° - približek nagnjenosti Zemljine osi.
Fischer in Gilgen (75) sta uporabila izraz:
sin δ = sin 23 , 4438 ° ⋅ sin ξ ,

(52)
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oziroma
δ = arc (sin 0 ,397849 ⋅ sin ξ ) ,

(53)

ξ = 279 ,9348 ° + Γ + 1,914827 ° ⋅ sin Γ − 0 ,079525 ° ⋅ cos Γ +
+ 0 ,019938 ° ⋅ sin 2 Γ − 0 , 001620 ° ⋅ cos 2 Γ

,

(54)

kjer je: Γ = 360 ° ⋅ ( n − 1) , dnevni kot /rad,
365

23,4438° - približek nagnjenosti Zemljine osi,
n - zaporedni dan v letu.
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Slika 89. Z dvema modeloma izračunan potek deklinacije Sonca.

Bolj natančen je (38) izraz:

δ=

180°

π

⋅ (0,006918 − 0,399912 ⋅ cos Γ + 0,070257 ⋅ sin Γ − 0,006758 ⋅ cos 2Γ +

+ 0,000907 ⋅ sin 2Γ − 0,002697 ⋅ cos 3Γ + 0,00148 ⋅ sin 3Γ)

,
(55)
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kjer je: Γ = 2π ⋅ (n − 1) , dnevni kot /rad,
365

δ - deklinacijski kot /rad,
n - zaporedni dan v letu.
Natančnejši izraz vrne nekoliko višje vrednosti ob ekvinokciju.
4.1.4. Elevacijski kot
Elevacijski kot (tudi altituda, vpadni kot) je kotna razdalja nekega nebesnega telesa od
horizonta. Odvisna je od kraja, kjer se nahaja opazovalec.

Slika 90. Koordinati v horizontnem koordinatnem sistemu: azimut in elevacija. Poreklo slike: B.
Steinrücken. (77)

Elevacija predstavlja skupaj z azimutom koordinato horizontnega koordinatnega
sistema, ki izhajajoč iz položaja opazovalca, kot izhodišče pri določanju položaja nebesnih
teles uporablja horizont. Elevacija je kotna oddaljenost nebesnega telesa merjena od
horizonta. Nebesna telesa, ki so nad horizontom, imajo vrednosti elevacije od 0° do +90°
(zenit), telesa pod horizontom pa imajo elevacijo med 0° in -90° (nadir).
Kotna razdalja od nebesnega telesa do zenita se imenuje zenitna razdalja oziroma
zenitni kot. Elevacija in zenitni kot skupaj tvorita pravi kot.
Elevacijski kot je za neko točko na Zemlji kot med Soncem in idealnim horizontom.
Odvisen je ne le od zemljepisne širine, ampak tudi od časa dneva in dneva v letu.
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Slika 91. Elevacijski kot α, azimutni kot γ in zenitni kot σ. Poreklo slike: National Oceanic &
Atmospheric Administration. (78)

Medtem ko je elevacijski kot, kotna višina Sonca na nebu merjena od horizontale, je
zenitni kot merjen od vertikale, kar pomeni da je:

σ = 90° − α ,

(56)

kjer je: σ - zenitni kot / º,
α - sončni elevacijski kot / º.
Na severni hemisferi je elevacijski kot ob sončnem poldnevu enak:
α = 90 ° − ϕ + δ ,

(57)

Ob južni hemisferi pa
α = 90 ° + ϕ + δ ,

kjer je: α - elevacijski kot / °,
φ - zemljepisna širina opazovane lokacije / °,
δ - deklinacija / °.

(58)
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Spreminjanje elevacijskega kota je moč opisati (29) z naslednjo enačbo:
α = arcsin(sin δ ⋅ sin ϕ + cos δ ⋅ cos ϕ ⋅ cos ω ) ,

(59)

kjer je: ω - časovni kot.
Dober približek zanj je naslednja enačba:
sin α = cos ω ⋅ cos δ ⋅ cos ϕ + sin δ ⋅ sin ϕ ,

(60)

kjer je: α - elevacijski kot,
ω - časovni kot, izražen v lokalnem sončnem času,
δ - deklinacijski kot Sonca,
φ - lokalna geografska širina.
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Slika 92. Medletne opoldanske elevacije Sonca na geografskih širinah od 30° do 70° severne poloble in
nespremenjeni vzhodni geografski dolžini (-15°).

4.1.5. Azimutni kot
Horizontalni kot med meridiansko in vertikalno ravnino, v kateri je nebesno telo
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oziroma kot na nebesni sferi med severom in poldnevnikom skozi Sonce se imenuje
azimut. Poenostavljeno rečeno, je azimutni kot horizontalna projekcija sončeve poti in tako
kot kaže igla kompasa položaj severa, kaže azimutni kot položaj Sonca (29):
 sin δ ⋅ cos ϕ − cos δ ⋅ sin ϕ ⋅ cos ω 

cos α

,

γ = arccos 

(61)

kjer je: γ - azimutni kot,
δ - deklinacijski kot Sonca,
φ - lokalna geografska širina,
ω - časovni kot, izražen v lokalnem sončnem času,
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α - elevacijski kot Sonca.
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Slika 93. Medletni opoldanski azimuti Sonca na vzhodnih geografskih dolžinah od -10° do -20° in
nespremenjeni severni geografski širini (46°).

Smer proti severu ima azimut 0°, proti jugu pa azimut 180° in narašča v smeri urinega
kazalca do 360° na smeri proti severu. Včasih je bil jug izhodišče za merjenje azimuta.
Beseda azimut izvira iz besede as-sumut (arab. )الســمت, kar pomeni poti (množina od
pot) oziroma smer, v katero je obrnjen človeški obraz.

4.2.

Izračuni navideznih pozicij Sonca

Navidezni položaj Sonca je definiran z elevacijskim in azimutnim kotom. Za izračun
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planetarnih pozicij so na razpolago poleg opisane analitične metode že pripravljeni
algoritmi, kot na primer algoritmi Paula Schlyterja (79) ali algoritmi Bjørna Håkona
Gransloja (80), pa tudi javanski algoritmi Sun position DIN 5034, Sun Position Algorithm
(SPA) in Sun position SUNAE (Sun Azimuth & Elevation) Thomasa Bechtolda (81)
Midwest Research Institute je pripravil Solar Position Algorithm (82) v jeziku C za
izračun zenitnega kota za obdobje od leta 2 000 p.n.š. do 6 000 n.š. z natančnostjo
±0.0003°, ki ga distribuira Electric Systems Center ameriškega National Renewable
Energy Laboratory, ki deluje v sestavi ameriškega ministrstva za energetiko. Algoritem
temelji na delu (83).

Slika 94. Trenutni položaj Sonca na zemljevidu sveta. 1. oktober 2008, 10:00 UTC. Poreklo slike:
www.timeanddate.com (84)

Splet ponuja tudi prikaze položaja Sonca v realnem času skupaj s trenutno
osvetljenostjo Zemlje, kot na primer www.timeanddate.com. (84) Slika 94 prikazuje
trenutni položaj Sonca na zemljevidu sveta. Pozicija Sonca je označena s simbolom
lune pa s simbolom

,

, ki pa sicer ne prikazuje dejanske lunine mene. Na severni

geografski širini 66°34' je označen severni tečajnik. Severno od njega je v času pred in po
junijskem solsticiju Sonce vidno ves dan. Severni povrátnik (tudi rákov9 povrátnik) je na
severni širini 23°26'22˝ najbolj severni vzporednik, ki ga Sonce doseže ob junijskem
9

Poimenovanje rákov in kozorogov povrátnik izvira iz antične Grčije, torej izpred več kot
dveh tisočletij, ko se je Sonce v času poletnega solsticija nahajalo tam, kjer je bilo ponoči
vidno ozvezdje Raka na severni oziroma Kozoroga na južni hemisferi. Po analogiji bi
danes oba povratnika pravilno poimenovali po ozvezdju Dvojčkov oziroma Strelca.
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solsticiju. Južni (tudi kozorogov) povrátnik doseže Sonce ob decembrskem solsticiju. V
južni hemisferi je južno od južnega povrátnika Sonce vidno celo poletje.
4.2.1. Aplikacija Sonce I
Za izračun in predstavitev navideznih pozicij Sonca smo razvili aplikacijo,
poimenovano Sonce I. Njen izvor je v pred leti razvitem programu z oznako Sonce 5, ki je
bil sprva razvit v Fortranu, nato pa preveden v Borlandov Turbo Basic. Rezultati so bili
tako tabelirani kot tudi grafično predstavljeni.

Slika 95. Navidezno gibanje Sonca - elevacija (višina) in azimut. Aplikacija Sonce 5 v Borlandovem
Turbo Basicu, predhodnica aplikacije Sonce I.

Z razvojem programa smo kasneje nadaljevali, najprej v Liberty Basicu, zatem v
Sunovem Star Office Calcu ter naposled v Microsoftovem Excelu z oznako Sonce I.
Aplikacija Sonce I v preglednicah omogoča nazorno predstavitev tako dnevnega kot
letnega navideznega gibanja Sonca na poljubni geografski dolžini in širini. Tabelarični
prikazi so dopolnjeni z obširnimi grafičnimi predstavitvami urnih in dnevnih vrednosti.
Zaradi nazornosti v prikazih ni upoštevan letni čas.
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Slika 96. Naslovna stran aplikacije Sonce I.

Osnovni vhodni podatek je lokacija, definirana z geografsko dolžino in širino, ter
časovno umeščena s korekturo časovne cone. Za dnevni izračun je potreben podatek o
dnevu v letu, za katerega se izračuna dnevni presek, za letni izračun pa ura, za katero se
izračuna letni presek. Dodatni dnevni časovni preseki so polne ure, dodatni letni časovni
preseki pa letni in zimski solsticij ter za analemmo še prvi dan v mesecu.
Zaporedje izračuna vključuje naslednje korake:
⋅

enačba časa,

⋅

sončni čas,

⋅

deklinacija,
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⋅

elevacija,

⋅

azimut.
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Aplikacija poleg tabeliranih vrednosti koordinat, s katerimi je opisano navidezno
gibanje Sonca postreže s številnimi posamičnimi in serijskimi grafičnimi prikazi azimuta
in elevacije.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate aplikacije Sonce I na primeru lokacije Maribor
ter primerjave med tremi slovenskimi lokacijami: Maribor, Ljubljana in Koper.
4.2.1.1.

Lokacija Maribor

Za lokacijo Maribor je najprej izračunano navidezno gibanje Sonca na dan 1. oktober.
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Slika 97. Navidezno gibanje Sonca - elevacija in azimut. Vsaka polna ura je označena posebej.
Lokacija: Maribor. Datum: 1. oktober. Aplikacija Sonce I.

Pozicije Sonca so predstavljene s koordinatnimi pari (azimut, višina oziroma elevacija)
Slika 95 prikazuje navidezno gibanje Sonca za izbran dan. Vsaka polna ura je označena
posebej.
Poznavanje navidezne pozi Sonca, opisane s koordinatnimi pari azimuta in elevacije je
poleg ostalega pomembno tudi pri študijah osenčenja in pri presoji vplivov morebitnih ovir
na obsevanost oziroma obsev.
Predstavimo tudi dnevni potek elevacije.
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Slika 98. Navidezno gibanje Sonca - elevacija. Dnevni potek elevacije. Lokacija: Maribor. Datum: 1.
oktober. Aplikacija Sonce I.
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Manj pogosti so diagrami dnevnega poteka azimuta.
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Slika 99. Navidezno gibanje Sonca - azimut. Dnevni potek azimuta. Lokacija: Maribor. Datum: 1.
oktober. Aplikacija Sonce I.

Aplikacija Sonce I analizira navidezni položaj Sonca ob določeni uri tudi tekom celega
leta in prikaže tako potek elevacije kot azimuta.
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Slika 100. Medletno navidezno gibanje Sonca - elevacija. Lokacija: Maribor. Čas: 12:00. Aplikacija
Sonce I.

Prikaz azimuta je v drugačnem stopinjskem merilu kot siceršnji prikazi in sicer
predvsem zaradi večje nazornosti gibanja.
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Slika 101. Medletno navidezno gibanje Sonca - azimut. Lokacija: Maribor. Čas: 12:00. Aplikacija
Sonce I.

Nihanje, ki je razvidno iz slike, opisuje tudi enačba časa.
Iz analitičnih razlogov je verjetno najbolj uporaben prikaz ekstremnih navideznih
položajev Sonca, torej ob obeh sončevih solsticijih (obratih). Tudi tukaj je razlika med
najvišjim in najnižjim položajem lepo opisljiva z enačbo časa.
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Slika 102. Navidezno gibanje Sonca - azimut in elevacija ob letnem in zimskem solsticiju. Lokacija:
Maribor. Aplikacija Sonce I.

Za lokacijo Maribor predstavimo še položaj Sonca ob začetku vsakega meseca v prvem
polletju. Slika 103 prikazuje v odvisnosti od ure dneva koordinatne pare (azimut in
elevacija).
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Slika 103. Navidezno gibanje Sonca - elevacija in azimut. Lokacija: Maribor. Datumi: prvi dan v
mesecu v prvem polletju. Aplikacija Sonce I.

V odvisnosti od ure dneva so za vsak prvi dan v mesecu v prvem polletju predstavljeni
še sončni elevacijski koti.
Slika 104 prikazuje azimutne kote v odvisnosti od ure dneva in sicer v prvem polletju.
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Slika 104. Navidezno gibanje Sonca - elevacija. Lokacija: Maribor. Datumi: prvi dan v mesecu v
prvem polletju. Aplikacija Sonce I.

Slika 105 prikazuje sončne azimutne kote za vsak prvi dan v mesecu v prvem polletju.
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Slika 105. Navidezno gibanje Sonca - azimut. Lokacija: Maribor. Datumi: prvi dan v mesecu v prvem
polletju. Aplikacija Sonce I.

Letno navidezno gibanje Sonca je prikazano na naslednjem diagramu in sicer zaradi
preglednosti za prvih dvanajst ur. Razlika med najvišjo dnevno največjo elevacijo, ki jo
Sonce doseže poleti in najnižjo dnevno največjo elevacijo, ki jo Sonce doseže pozimi,
znaša dvakratnik nagnjenosti zemljine osi.
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Slika 106. Medletno navidezno gibanje Sonca (elevacija) ob dopoldanskih polnih urah. Lokacija:
Maribor. Časi: dopoldanske ure do vključno 12:00. Aplikacija Sonce I.

Slika 107 prikazuje celoletno navidezno gibanje Sonca (azimut) ob dopoldanskih urah
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Slika 107. Medletno navidezno gibanje Sonca (azimut) ob dopoldanskih polnih urah. Lokacija:
Maribor. Časi: dopoldanske ure do vključno 12:00. Aplikacija Sonce I.

Naslednji dve sliki prikazujeta celoletno navidezno gibanje Sonca ob dopoldanskih in
popoldanskih polnih urah.
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Slika 108. Medletno navidezno gibanje Sonca (elevacija) ob polnih urah. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce I.

Na obeh slikah zaradi sicer pregostega prikaza ni legende, nazorno pa demonstrirata
navidezni položaj Sonca.
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Slika 109. Medletno navidezno gibanje Sonca (azimut) ob polnih urah. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce I.

Poglejmo analemmo nad Mariborom ob določeni uri dneva, na primer ob 12:00.
Aplikacija Sonce I vrne nazorni grafični prikaz navideznega položaja sonca ob izbrani uri.
Pričakovano so najnižji položaji pozimi in najvišji poleti. Najbolj vzhodni položaj je
februarja in marca, najbolj zahodni pa novembra.
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Slika 110. Opoldanska analemma nad Mariborom. Aplikacija Sonce I.

Na sliki so posebej označeni navidezni položaji Sonca prvega dne v mesecu.
Slika 111 prikazuje analemme ob polnih urah (vidne so med 05:00 in 19:00) nad
Mariborom v nekoliko manjšem merilu. Največje in najnižje elevacije so dosežene ob
letnem oziroma zimskem solsticiju.
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Slika 111. Analemme nad Mariborom. Celoletno navidezno gibanje Sonca je predstavljeno s
koordinatnimi pari (elevacija, azimut) ob polnih urah. Aplikacija Sonce I.

Za ilustracijo prikazujemo še ekransko fotografijo grafičnega prikaza navideznega
gibanja Sonca ob polnih urah - analemme nad Mariborom v aplikaciji Sonce 5. Aplikacija,
ki je bila napisana v Borlandovem Turbo Basicu je imela grafični vmesnik za zaslonski
prikaz rezultatov izračuna.
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Slika 112. Navidezno gibanje Sonca - elevacija in azimut. Ekranska fotografija aplikacije Sonce 5 v
Borlandovem Turbo Basicu.

4.2.1.2.

Primerjava med lokacijami Maribor, Ljubljana in Koper
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Slika 113. Medletna opoldanska elevacija Sonca v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Aplikacija Sonce I.

Analizirajmo, kakšne so razlike med tremi slovenskimi mesti, Mariborom, Ljubljano in
Koprom z vidika navideznega gibanja Sonca.
Graf opoldanske višine Sonca pokaže, da je pri najvišjem položaju Sonca razlika med
Mariborom, kjer je najnižji in Koprom, kjer je najvišji, približno 1°.
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Slika 114. Medletni opoldanski azimut Sonca v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Aplikacija Sonce I.

Razlika v opoldanskem azimutu je med Koprom, kjer je najmanjši in Mariborom, kjer
je največji v območju med približno 2° in približno 5°.
Poglejmo še analemmo. Slika 115 primerjalno prikazuje opoldanske analemme nad
Mariborom, Ljubljano in Koprom. Grafično so nazorno prikazane dnevne razlike med
lokalnim in sončnim časom. Nad Koprom, ki je zahodneje od Maribora, leži opoldanska
analemma nekoliko vzhodneje kot nad Mariborom. Opoldanska analemma se nad Koprom
pojavi nekoliko višje kot nad Mariborom.
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Slika 115. Opoldanske analemme v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Aplikacija Sonce I.

Opoldanska analemma nad Mariborom je v primerjavi z Ljubljano bolj pomaknjena
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proti zahodu, analemma nad Koprom pa proti vzhodu.
4.2.2. Spletna pozicijska računala
Pregledali smo posamezna spletna solarna računala za izračun navideznih pozicij
Sonca. Na razpolago je velik izbor in sicer tako na spletnih straneh posameznikov kot na
spletnih straneh vladnih oziroma vladno podprtih institucij. Analizirali smo predstavnike
obojih.
Sun Position Christopherja Gronbecka (85) opcionalno tabelira zaporedne vrednosti
časovne enačbe, časovnega kota, deklinacije, višine, azimuta in dolžine dneva. Za izračun
ne zahteva geografske dolžine.
Senol Gulgonul (86) je razvil Sun Position Calculator. Jürgen Giesen (87) je pripravil
Approximate Solar Calculations, pri čemer se sklicuje na ameriško National Oceanic and
Atmospheric Administration.
Tako Gulgonulov Sun Position Calculator, Gronbeckov Sun Position in Gisenove
Approximate Solar Calculations so posledica zasebne iniciative. To sicer velja tudi za Sun
Position Calculator Christiane Honsberg in Stuarta Bowdena (29), ki ga je pa finančno
podprla ameriška National Science Foundation. V njuno računalo, ki prikaže navidezne
pozicije Sonca tudi grafično v polarnih koordinatah, je moč vnesti geografsko širino in
dolžino le v celih številih.
Tabela 13. Spletna računala navideznih pozicij Sonca. Stanje: zadnje četrtletje 2008.

Sun Position

Sun Position Calculator

Christopherja Gronbecka (85)

Senola Gulgonula (86)
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Approximate Solar Calculations
Jürgena Giesna (87)

Sun Position Calculator
Christiane Honsberg in Stuarta Bowdena (29)

Sonnenpositionsberechnung

Sonneneinstrahlung und Stromertrag

Volkerja Quaschninga (88)

Waltherja Kusenberga (89)

For Location
North Latitude East Longitude
46d 33m 0s -15d 23m 24s
46,550 -15,390

Sun Position

Local Standard Time (UTC-1)

Maribor

90,00
80,00

Elevation (degrees)

70,00

January
February

60,00

March
April

50,00

May
40,00

June
9:00

30,00

12:00
15:00

20,00
10,00
0,00
0,00

90,00

180,00

Magnetic Bearing (degrees)

Sun Path Graph Spreadsheet
Roberta L. Bleidta (90)

270,00

360,00
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Volker Quaschning v Sonnenpositionsberechnung (88) uporablja tri algoritme: SUN
Azimuth & Elevation (SUNAE), DIN 5034 in Solar Position and Intensity (NREL
SOLPOS), posebej pa tabelira še čase vzhoda in zahoda za celo leto.
Kusenbergerjevo računalo (89) izhaja iz modela Fisherja in Gilgna (75) in izračunava
predvsem položaj Sonca in trajanje sevanja, pri tem pa upošteva tudi nagnjenost vpadne
površine.
Sun Path Graph Spreadsheet (90) Roberta L. Bleidta pravzaprav ni spletno računalo.
Aplikacija je na razpolago kot v stisnjeni obliki naložljiva preglednica, ki tudi grafično
predstavi navidezno pot Sonca in analemmo.
Poglejmo še nekaj spletnih računal državnih in državno podprtih institucij.
Ameriško, Solar Position Calculator (91) predstavlja nacionalna oceanska in
atmosferska uprava (angl. Earth System Research Lab, National Oceanic and Atmospheric
Administration, United States Department of Commerce). Glede omejitev aplikacije
posebej navajajo, da je lahko natančnost za severne višine nad 72° in južne višine pod 72°
nižja zaradi atmosferske refrakcije.
Spletno računalo položaja Sonca je tudi na spletni strani avstralske vlade (92) kot ena
od služnosti za svoje državljane in tabelira čas vzhoda in zahoda Sonca (in Meseca) ter
elevacijo in azimut.
V okviru Plataforma Solar de Almería (PSA), evropskega testnega centra za aplikacije s
področja sončne energije, ki deluje v okviru španskega ministrstva za znanost in inovacije
(špan. Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación) so bili pod vodstvom
projektnega koordinatorja Manuela Blanco-Muriela (93) pregledani obstoječi algoritmi in
razvit poenostavljen algoritem za izračun položaja Sonca natančnosti znotraj 0,5' za
obdobje 1999 do 2015. Evropski algoritem uporablja univerzalni čas.
Christiana Honsberg in Stuart Bowden sta algoritem priredila in pod oznako PSA
algoritem visoke natančnosti vgradila v projekt Photovoltaics CDROM. (29) Azimutni kot
je merjen glede na pravi in ne magnetni sever, kot ga pokaže kompas. Za preračun med
obema je potrebno poznati magnetno deklinacijo. Ocenjena vrednost na primer za Maribor,
dne 1. oktobra 2008 znaša 2°51' vzhodne dolžine in se spreminja za 0°6' vzhodne dolžine
na leto (izračunana s spletnim računalom magnetne deklinacije National Geophysical Data
Center). (94)
Observatorium Kanzelhöhe für Sonnen- und Umweltforschung, ki deluje v okviru
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graške Karl Franzens Universität ima na svoji spletni strani relativno enostaven SonnenEphemeriden Rechner (95), ki, kot navajajo, zaradi enostavnosti in hitrosti izračuna
uporablja formule nižje natančnosti.
S@tel-Light (96) ponuja horizontalno in vertikalno projekcijo navideznega gibanja
Sonca ter statistiko pogostnosti pojavljanja Sonca v posameznih nebesnih območjih conah.
Tabela 14. Spletna računala državnih in državno podprtih institucij. Stanje: zadnje četrtletje 2008.

Solar Position Calculator
Earth System Research Lab (91)

Algorithm
Plataforma Solar de Almería (29)

Sonnen-Ephemeriden Rechner

Sun Azimuth & Elevation

Observatorium Kanzelhöhe (95)

Geoscience Australia (92)
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Sunpath Horizontal Equidistant Projection

Sunpath Vertical Projection

S@tel-Light (96)

S@tel-Light (96)

4.2.3. Primerjava rezultatov izračuna
Z vsemi obravnavanimi spletnimi računali ter aplikacijama Sonce I in Sonce II smo
izračunali azimut in elevacijo Sonca za vsak prvi dan v mesecu ob 12:00, pri čemer zaradi

Elevacija

lažje primerjave letni čas ni upoštevan.
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

32

60

91

121

Boris Sovič
Earth System Research Lab (NOAA ESRL)
Geoscience Australia
Power from the Sun
Volker Quaschning – NREL SOLPOS
Christopher Gronbeck
Jürgen Giesen
Walther Kusenberg

152 182
Dan

213

244

274

305

335

Bird-Myers-Sovič
Plataforma Solar de Almerýa
Observatorium Kanzelhöhe
Volker Quaschning – SUNAE
Volker Quaschning – DIN 5034
Senol Gulgonul
Robert L. Bleidt

Slika 116. Primerjava 15 izračunov elevacije Sonca za vsak prvi dan v mesecu, kot jih vrne 13 različnih
aplikacij. Lokacija: Maribor.
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Primerjava rezultatov obeh aplikacij in spletnih računal navideznega položaja Sonca
pokaže, da aplikaciji ne pri izračunu azimuta in ne pri izračunu elevacije na noben
obravnavani datum nista odstopali za več kot 0,5° od srednje vrednosti izračunov.
Slika 116 prikazuje 15 rezultatov izračuna elevacije, kot jih vrne 13 različnih aplikacij.
Slika 117 prikazuje rezultate izračuna azimuta, kot jih vrne skupno 11 različnih aplikacij.
Natančneje rečeno, prikazanih izračunov azimuta je nekaj manj kot izračunov elevacije,
ker vsa spletna računala ne vrnejo azimuta.
188
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1
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Earth System Research Lab (NOAA ESRL)
Geoscience Australia
Volker Quaschning – SUNAE
Volker Quaschning – DIN 5034
Robert L. Bleidt
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335

Bird-Myers-Sovič
Plataforma Solar de Almerýa
Observatorium Kanzelhöhe
Volker Quaschning – NREL SOLPOS
Senol Gulgonul

Slika 117. Primerjava izračunov azimuta Sonca za vsak prvi dan v mesecu, kot jih vrne 11 različnih
aplikacij. Lokacija: Maribor.
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5. OBSEVANOST IN OBSEV
Insolacija (angl. Insolation, Incoming SOLar radiATION) je skupna količina sončnega
sevanja, ki doseže določeno lokacijo.
Obsevanost E (angl. irradiance) je energijski tok v točki na površini, ki vpada na
element te površine, deljen s ploščino tega elementa (W/m2). Osončenost je obsevanost s
sončnim sevanjem.
Obsev H (angl. radiance exposure) je časovni integral obsevanosti, gostota vpadle
energije v nekem časovnem obdobju (kWh/m2, tudi J/m2)

5.1.

Modeli za izračun obsevanosti

Pogosto uporabljan model temelji na sevanju, ki vpada na horizontalno površino. (37)

Slika 118. Vpliv kosinusovega efekta na koncept horizontalne obsevanosti na vrhu zemljine atmosfere.
Poreklo slike: california State Polytechnic University. (37)

Na navidezni površini A na vrhu atmosfere, ki je vzporedna s površino Zemlje pod njo
je obsevanost največja, kadar sevanje vpada nanjo pravokotno in ko je zenitni kot enak 0°.
Če vpada pod drugačnim zenitnim kotom, je sevanje manjše za kosinus kota med normalo
na navidezno površino A in smerjo vpada sevanja, oziroma za kosinus zenitnega kota.
Slika 118 podrobneje ilustrira koncept. Opazno je, da sta tako s površino Zemlje vzporedna
navidezna površina A, kot tudi navidezna površina B, ki je pravokotna na vpadno sevanje,
deležni istega sevanja. Ker je navidezna površina A večja od navidezne površine B, je
sevanje na enoto površine, obsevanost površine A manjše od obsevanosti površine B.
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V najenostavnejšem modelu, Brooks (97) ga imenuje kar aproksimacija ničelnega reda,
je obsevanost ob poljubnem zenitnem kotu premo sorazmerna obsevanosti površine,
pravokotne na vpadno sevanje in kosinusu zenitnega kota.
E = E p ⋅ cos σ

,

(62)

kjer je: E - obsevanost / W/m2,
Ep - obsevanost ob jasnem sončnem dnevu na površini, pravokotni na vpadno
sevanje ≈ 1 000 W/m2,
σ - zenitni kot.
Obsevanost površine, pravokotne na vpadno sevanje ni konstanta, niti ni odvisna le od
času, ampak variira tudi zaradi atmosferskih dejavnikov.
Za potrebe modeliranja atmosfere je frekvenčni spekter običajno (41) razdeljen na
kratkovalovne in dolgovalovne pasove, na primer na šest kratkovalovnih in devet
dolgovalovnih. Sestavni deli atmosfere, kot so na primer vodni hlapi, ogljikov dioksid in
ozon, vplivajo na vsakega na drugačen način. Predpostavlja se, da ima vsak pas navzgor in
navzdol usmerjen tok, kratkovalovni tokovi pa so razdeljeni še na direktno (nerazpršeno
sevanje s Sonca) in na difuzno (razpršeno) sevanje. Kratkovalovno sevanje je odvisno
predvsem od sončnega zenitnega kota (ki je odvisen od zemljepisne širine, letnega časa in
ure dneva), oblakov in albeda površine. Dolgovalovno sevanje je odvisno od obsega in
temperature medija in njegove emisivnosti (angl. emissivity). Oblaki so razdeljeni na
homogene dele zamišljene mreže, od katerih ima lahko vsak svojo stopnjo pokritosti,
vsebnost vodnih hlapov in usmerjenost.
David R. Brooks je v opisu ob spletnem računalu osončenosti (97) predstavil
aproksimacijski model izračuna osončenosti ob jasnem brezoblačnem nebu, ki je podoben
izračunu globalne osončenosti v modelu Atwaterja in Balla. (98).

E =

1
E 0 ⋅ cos σ ⋅ TR ⋅ TUM ⋅ TW ⋅ T A ,
R2

kjer je: E -globalna osončenost,

(63)
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E0 - sončna konstanta,
σ - sončni zenitni kot ( σ = 90° − α ),
R - razdalja od Sonca do Zemlje v astronomskih enotah (povprečna razdalja je 1
a.u.),
TR - faktor propustnosti, ki odraža vpliv Rayleighovega sipanja,
TG - faktor propustnosti, ki odraža vpliv sipanja in absorpcije zaradi plinov v
ozračju,
TW - faktor propustnosti, ki odraža vpliv sipanja zaradi vodne pare v ozračju,
TA - faktor propustnosti, ki odraža vpliv sipanja zaradi aerosolov v ozračju.
Brezdimenzijski faktorji prepustnosti, ki imajo vrednosti med 0 in 1, odražajo
zmanjšanje prepustnosti sevanja na poti skozi Zemljino atmosfero:

( (

T R ⋅ TG = 1,021 − 0,084 ⋅ M ⋅ 949 ⋅ p ⋅ 10 − 6 + 0,051
T W = 1, 0 − 0 , 077 ⋅ (PW ⋅ M

)0 , 3 ,

TA = AM ,

))

0,5

,

(64)
(65)
(66)

kjer je: p - zračni tlak /mbar,
PW - skupni stolpec izločljivih vodnih hlapov v cm H2O, izražen v masi na enoto
površine (1 kg/m2 = 1 mm) /mm,
A - faktor propustnosti aerosolov,
M - optična globina.
Sintetični faktor prepustnosti Tg je sicer v Beer-Lamberovem zakonu, ki opisuje
slabljenje sevanja na poti skozi atmosfero, razčlenjen na tri faktorje: Tg, ki odraža
absorpcijo zaradi plinske mešanice (predvsem CO2 in O2), TNO2, ki odraža absorpcijo
zaradi NO2 in TO3, ki odraža absorpcijo zaradi O3.
Izločljiva voda je količina dežja, kot posledica kondenzacije in izločljivosti skupne
vlage v zračnem stebru v atmosferi. V povprečju vsebuje zračni steber preseka 1 m2 vodne
hlape ekvivalentne med 5 do 25 mm dežja. (99). Kot navaja Brooks (97), se standardni
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atmosferi običajno pripisuje vrednost 1,42 cm H2O, v zelo suhih dnevih ali na večjih
višinah lahko pade skupni stolpec PW na nekaj mm, na zelo mokrih lokacijah pa lahko
doseže 6 do 7 cm. Standardni zračni tlak na morski gladini je 1 013 mbar, z višino pa
upada v splošnem za približno 1 mbar za vsakih 10 m. Faktor prepustnosti aerosolov je
0,935.

p = p mg −

h
,
9, 2

(67)

kjer je: p - zračni tlak /mbar,
png - zračni tlak ob morski gladini /mbar,
h - nadmorska višina /m.
Birdov model daje oceno direktnega sevanja jasnega neba, hemisferskega difuznega
sevanja in globalnega hemisferskega osončenja na horizontalni površini. V svoj
atmosfersko - oceanski model ga je vgradila tudi National Aeronautics and Space
Administration, predstavljajo pa ga tudi na spletni strani ameriškega ministrstva za
energetiko.

Slika 119. Vpadna sevanja: normalno, direktno horizontalno sevanje, difuzno sevanje in globalno
horizontalno sevanje, ki je vsota direktnega in difuznega. Poreklo slike: Plataforma Solar de Almería
(100).

Birdov (101) model izračuna direktne in difuzne komponente osončenja ob jasnem
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nebu na horizontalni površini temelji na modelih SolTran 3 in SolTran 4 za izračun
direktne komponente ter modelu za izračun globalne osončenosti BRITE, ki temelji na
Monte Carlo iteracijski metodi.
Osnovne enačbe
E d = E o ⋅ cos σ ⋅ 0,9662 ⋅ T R ⋅ To ⋅ TUM ⋅ TW ⋅ T A
E as = E o ⋅ cos σ ⋅ 0 , 79 ⋅ T o ⋅ TW ⋅ TUM ⋅ T AA ⋅

E d + E as
1 − rg ⋅ rs

ET =

,

0 ,5 ⋅ (1 − T R ) + B a ⋅ ⋅ (1 − T AS )
1 − M + M 1, 02
,

,

(68)

Enačbe prepustnosti
T R = exp (− 0 , 0903 ⋅( M ' )

0 , 84

(

⋅ 1 + M ' − ( M ' )1 , 01

))

,
− 0 , 3035

T o = 1 − 0 ,1611 ⋅ X o ⋅ (1 + 139 , 48 ⋅ X o )

Xo = Uo ⋅M

2

− 0 , 002715 ⋅ X o ⋅ (1 + 0 , 044 ⋅ X o + 0 , 0003 ⋅ X o ) − 1

,

0 , 26
T UM = exp (− 0 , 0127 ⋅( M ' ) ) ,

TW = 1 −
X

W

2 , 4959 ⋅ X W

(1 + 79 ,034 ⋅ X W )0 , 6828

= UW ⋅M

,

(

0 , 873

T A = exp − τ A

(

⋅ 1+τ A −τ A

+ 6 ,385 ⋅ X W ,

0 , 7088

τ A = 0 , 2758 ⋅ τ A , 0 , 38 + 0 ,35 ⋅ τ A , 0 , 5

(

)⋅ M

0 , 9108

),

,

)

T AA = 1 − K 1 ⋅ 1 − M + M 1, 06 ⋅ (1 − T A ) ,
T AS =

TA
T AA ,

rs = 0 ,0685 + (1 − B a ) ⋅ (1,0 − T as )
M =

M '=

,

1
cos σ + 0,15 ⋅ (93,885 − Z )
M ⋅p
1013 ,

−1, 25

,
(69)
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kjer je: Ed - direktna obsevanost na horizontalni površini /W/m2,
E0 - sončna konstanta /W/m2,
Eas - sončna obsevanost na horizontalni površini zaradi atmosferske razpršitve
/W/m2,
ET - globalna osončenost na horizontalni površini /W/m2,
σ - zenitni kot /°,
TR - propustnost - Rayleighovo sipanje,
To - propustnost - ozonska vpojnost,
TUM - propustnost - mešanice plinov (CO2, O),
TW - propustnost - vpojnost vodnih hlapov.

TW =1− aW

(aW je vpojnost vodnih

hlapov),
TA - propustnost - vpojnost in razpršenost aerosolov,
TAA - propustnost - vpojnost aerosolov,
Ba - razmerje razpršenosti naprej,
TAS - propustnost - razpršenost aerosolov,
M - optična globina,
rg - albedo tal,
rs - albedo neba oziroma atmosfere,
M' - s pritiskom korigirana optična globina,
Xo - skupna vsebnost ozona v poševnem stolpcu /cm,
Uo - vsebnost ozona v navpičnem stolpcu /cm,
XW - skupna vsebnost izločljive vode v poševnem stolpcu /cm,
UW - vsebnost izločljive vode v navpičnem stolpcu /cm,
τA - širokopasovna optična globina aerosolov v navpični poti (širokopasovna
motnost,
τA, 0,38 - optična globina v navpični poti pri 0,38 µm valovne dolžine - atmosferska
motnost,
τA, 0,5 - optična globina v navpični poti pri 0,5 µm valovne dolžine - atmosferska
motnost,
K1 - konstanta povezana z vpojnostjo aerosola,
p - zračni tlak na površini /mbar.
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Bird (101) navaja, da ameriški National Weather Service redno meri vrednosti
atmosferske motnosti (angl. turbidity) τA,0,38 in τA,0,5 na valovnih dolžinah 0,38 µm in 0,5
µm. Izraz za τA temelji na ruralnem aerosol modelu ameriškega Air Force Geophysics
Laboratory. Izraz za TAA temelji na aproksimaciji rezultatov modela SolTran 4. Bird
predlaga vrednost K1 = 0,0933 za ruralni aerosol in K1 = 0,385 za urbani aerosol model, ker
vsebuje več ogljika. Teoretično bi moral biti faktor K1 blizu vrednosti 1 - Wo, pri čemer je
Wo razpršen albedo. Za razmerje razpršenosti Ba, naprej omenja vrednost Ba = 0,82 za
ruralni aerosol in Ba = 0,86 za Daveov aerosol. Če ni na razpolago natančnih podatkov za
posamezno lokacijo, Bird predlaga vrednosti K1 = 0,1 in Ba = 0,84. Za optično globino
ozračja uporablja Bird Kastenov model.
Kot navaja Žiberna, (102) znaša povprečni albedo mesta okoli 0,15 in je od okolice
manjši zaradi manjšega albeda asfaltnih in betonskih površin, ter večje hrapavosti
mestnega površja. Albedo golih tal sicer znaša med 0,05 in 0,40, njivskih površin med 0,18
in 0,25, travnikov med 0,16 in 0,26, sadovnjakov med 0,15 in 0,20 ter gozda med 0,15 in
0,20. Zemlja v celoti naj bi imela albedo 0,34.
Model European Solar Radiation Atlas (ESRA) (103) in (104) je nastal v okviru petega
evropskega raziskovalnega okvirja. Metoda Heliostat-II temelji, kot večina sodobnih
metod na principu, da nastaja razlika v globalnem sevanju, kot jo zazna senzor na satelitu
zaradi sprememb albeda, ta pa zaradi razlik v sevanju iz atmosfere do senzorja. Ključni
parameter je indeks oblačnosti, ki temelji na primerjavi med tem, kar v določenem pikslu
senzor zazna in tem, kar bi zaznal, če bi bilo nebo jasno.
5.1.1. Globalni prikazi obsevanosti in obseva
Na spletu so na razpolago številni globalni in kontinentalni prikazi obsevanosti in
obseva.
5.1.1.1.

Podatki o obsevanosti

Slika 120 in naslednja slika prikazujeta povprečno globalno obsevanost (angl.
irradiance), izračunano na podlagi satelitskih podatkov pridobljenih med leti 1991 in 1993.
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Slika 120. Zemljevid globalnih solarnih energetskih resursov v triurni in dnevni resoluciji. Triurna in
dnevna srednja vrednost obsevanosti v W/m2. Poreklo slike: Columbia University. (105)

Za območje Slovenije je iz slike moč oceniti srednjo vrednost obsevanosti na približno
150 W/m2 in v Evropi med 75 W/m2 in 225 W/m2.
Z naraščanjem časovnega obdobja prikaza so vse bolj opazni vplivi geografskih mas in
oceanov.

Slika 121. Zemljevid globalnih solarnih energetskih resursov v mesečni in triletni resoluciji. Mesečna
in triletna srednja vrednost obsevanosti v W/m2. Poreklo slike: Columbia University. (105)

Podoben, a bolj podroben, hkrati pa tudi novejši je francoski prikaz sončne obsevanosti
v obdobju od leta 1990 do 2004 - Slika 122 (106). Za območje Slovenije je iz slike moč
oceniti srednjo vrednost obsevanosti na približno 120 W/m2 do 140 W/m2, v Evropi pa
med 50 W/m2 in 220 W/m2.
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Slika 122. Srednja letna obsevanost v obdobju od 1990 do 2004. Poreklo slike: Ecole des Mines de
Paris. (106)

5.1.1.2.

Podatki o obsevu

Meteotestov (107) prikaz, ki temelji na kombinaciji satelitskih in zemeljskih meritev iz
obdobje 1981 do 2000 v mreži velikosti 1° prikazuje letno vsoto globalnega obseva. Za
Slovenijo iz slike razberemo vrednost približno 1,4 MWh/m2.

Slika 123. Meteotestov prikaz letne vsote globalnega obseva, temelječ na satelitskih in zemeljskih
meritvah v obdobju od 1981 do 2000. Poreklo slike: Meteotest, database Meteonorm. (107)
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Na podlagi satelitskih meritev v francosko - nemški koprodukciji je predstavljena letna
vsota obseva v Evropi v letu 2004. Za Slovenijo iz slike ocenimo vrednost letnega obseva
v območju med 1,1 MWh/m2 in 1,3 MWh/m2.

Slika 124. Letna vsota globalnega obseva v Evropi v letu 2004. Poreklo slike: Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt. (108)

Meteotestov prikaz iz aprila 2008 predstavlja srednji letni obsev, izračunan na podlagi
satelitskih opazovanj v letih od 1990 do 2004.

Slika 125. Meteotestov prikaz dolgoletnega povprečja globalnega obseva v Evropi. Poreklo slike:
Meteotest, database Meteonorm. (107)
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Za Slovenijo iz slike ocenimo vrednost letnega obseva v območju med 1,1 MWh/m2 in
1,3 MWh/m2.
5.1.2. Podatkovne baze obsevanosti in obseva
Vrednosti obsevanosti in obseva za posamezne lokacije je moč najti v različnih
svetovnih bankah podatkov. (100) Nekatere med njimi omogočajo neposreden dostop do
svojih podatkov preko spleta. Pri nekaterih je potrebno izbrati lokacijo med naborom
vnesenih mest, drugje je moč vnesti kar zemljepisno širino in dolžino izbrane lokacije.
Ponekod so na voljo le letne, ali mesečne vrednosti, drugje tudi dnevne in celo urne.
Večinoma temeljijo na satelitskih podatkih, nekatere pa upoštevajo tudi terenske meritve.

Slika 126. Podatkovna baza Svetovnega sevalnega podatkovnega centra. Poreklo slike: Главная
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова основана. (109)

Svetovni sevalni podatkovni center (WRDC) (109), ki je lociran v glavnem
geofizikalnem observatoriju (rus. Главная геофизическая обсерватория им. А.И.
Воейкова основана) v St. Peterburgu v Ruski Federaciji, služi kot centralna knjižnica za
podatke o sončnem sevanju, zbrane v 1 195 merilnih mestih iz celega sveta. Ustanovljen je
bil na podlagi resolucije št. 31 Izvršnega odbora Svetovne meteorološke organizacije leta
1964.
Svetovni sevalni podatkovni center zbira, arhivira in objavlja radiometrične podatke iz
celega sveta z namenom, da zagotavlja njihovo razpoložljivost za raziskave mednarodne
znanstvene skupnosti. Arhiv vsebuje naslednje meritve (vse niso na razpolago za vsa
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mesta): globalno, direktno (urno in trenutno), difuzno (po letu 1987) in neto skupno
sevanje, atmosfersko sevanje navzdol, trajanje obsevanja, neto zemeljsko sevanje navzgor,
sevanje površine Zemlje, odbito sončevo sevanje in spektralne sevalne komponente.
Knjižnica trenutno vključuje vse razpoložljive podatke od leta 1964 do 1993.

Slika 127. Fragment izpisa Svetovnega sevalnega podatkovnega centra WRDC. Lokacija Ljubljana
(130150), leto 1990. Poreklo slike: Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
основана. (109)

Ažurnost ni njihova odlika, saj Slovenije v spisku držav še ni. Koper (oznaka 131302),
Ljubljana Bežigrad (oznaka 130150) in Portorož (oznaka 131050) so kot edina slovenska
mesta navedeni pod oznako Jugoslavija. Od držav iz območja nekdanje Jugoslavije se
samostojno pojavlja le Hrvaška.
Evropska baza podatkov S@tel-Light (96) na temelju meritev satelitov Meteostat v
obdobju od leta 1996 do 2000 vključuje podatke o dnevni osvetljenosti in sončnem sevanju
za 250 000 mest v Evropi in Severni Afriki v polurni frekvenci.
Projekt S@tel-Light je med leti 1996 in 1998 financiral Generalni direktorat XII
Evropske unije. Slike v vidnem spektru resolucije 2 500 krat 2 500, ki jih na svoji
geostacionarni orbiti 36 000 km nad ekvatorjem vsake pol ure ustvari satelit Meteosat, so
bile izbrane kot edini vir informacij. Vsak piksel pokriva območje v Severni Afriki, ki se
razteza 5 km v dolžino in 6 km v širino in v Skandinaviji, ki se razteza 5 km v dolžino in
16 km v širino. Edini parameter, ki je direktno izračunan iz satelitske slike je globalna
horizontalna obsevanost. S pomočjo modelov so izračunani podatki za posamezne lokacije.
Predpostavlja se, da je albedo oblačne atmosfere običajno višji kot albedo oceana ali
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površine Zemlje (z izjemo, kadar Zemljo pokriva sneg), tako da povišanje albeda
predstavlja merilo za stopnjo oblačnosti.
Od slovenskih mest sta v bazo vključena Ljubljana (46°3' N in 14°30' E) in Maribor
(46°33' N in 15°39' E), za ostala mesta pa je možno vnesti geografsko dolžino in širino.

Slika 128. Evropska baza podatkov S@tel-Light. (96)

Za Maribor baza vključuje naslednje faktorje motnosti:

Slika 129. Faktorji motnosti za Maribor. Poreklo slike: S@tel-Light. (96)

Baza vrne naslednje podatke: srednja mesečna dolžina dneva, diagram navideznega
gibanja Sonca, mesečne statistike navideznega gibanja Sonca in mesečna srednja trajanja
osončenja; polurne, urne, dnevne in mesečne vrednosti globalne, difuzne in direktne
obsevanosti za horizontalne ter nagnjene in usmerjene površine; polurne vrednosti
oblačnosti; polurne, urne, dnevne in mesečne vrednosti skupne, difuzne in direktne dnevne
osvetljenosti horizontalnih ter nagnjenih in usmerjenih površin; pogostost Sonca v 13
območjih nebesnega svoda.
Uporabnik dobi podatke po eMailu že v nekaj minutah po naročilu.
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Slika 130. S@tel-Light podatki o oktobrski urni obsevanosti za Maribor. Poreklo slike: S@tel-Light.
(96)

Ameriški atmosferski znanstveni podatkovni center (110), ki ga sponzorira Earth
Science Enterprise Program National Aeronautics and Space Administration na podlagi 22
let satelitskih merjenj ponuja več kot 200 meteoroloških in solarnih parametrov za 1 195
lokacij.

Slika 131. Spletna stran atmosferskega znanstvenega centra NASA o obnovljivih virih energije.
Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration Langley Atmospheric Science Data
Center. (110)

Spletna stran Atmosferskega znanstvenega podatkovnega centra ponuja v obliki
vhodnih podatkov za:
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⋅

hibridni optimizacijski model za obnovljive vire energije HOMER10,

⋅

programsko opremo za analizo projektov čiste energije RETScreen11,

⋅

SolarSizer12,
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v generalnem časovnem okvirju od 1. januarja 1983 do 31. decembra 2005 številne
podatke: dnevni in mesečni povprečni obsev na vrhu Zemljine atmosfere v kWh/m2/dan,
dnevni in mesečni povprečni obsev na horizontalni površini (za obdobje od julija 1983 do
junija 2005) in temperaturo zraka (za obdobje od januarja 1983 do decembra 2005).

Slika 132. Stopinjski kvadranti podatkov atmosferskega znanstvenega centra National Aeronautics
and Space Administration za modele HOMER, RETScreen in SolarSizer. Poreklo slike: National
Aeronautics and Space Administration Langley Atmospheric Science Data Center. (110)

Zemeljska površina je za potrebe vhodnih podatkov za navedene modele razdeljena na
stopinjske kvadrante. Slovenija je pokrita s sedmimi kvadranti v stopinjski mreži. Slika
132 prikazuje pozicioniranje kvadranta, v katerem je lokacija Maribor. Podatki se znotraj
kvadranta ne spreminjajo.
10

HOMER (angl. Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) se uporablja za
načrtovanje samostojnih sistemov napajanja z električno energijo, ki vključujejo
kombinacije vetrnih turbin, fotovoltaičnih panelov ali dieselskih generatorjev za
proizvodnjo električne energije. (141)
11
Kanadski RETScreen (angl. RETScreen® International Clean Energy Project Analysis
Software) optimira obratovanje različnih virov energije, pri čemer uporablja Microsoft
Excelovo preglednico. (142)
12
SolarSizer je profesionalno orodje za načrtovanje in dimenzioniranje fotovoltaičnih
sistemov.
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Slika 133. Grafični prikaz dnevnih obsevov v kWh/m2 na horizontalni površini leta 2005 v Mariboru.
Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration Langley Atmospheric Science Data
Center. (39)

Na osnovi podatkov Atmosferskega znanstvenega podatkovnega centra NASA
prikažimo dnevni obsev za 1. oktober za lokacijo Maribor.
Opazna je velika razpršenost podatkov. Najnižji izmerjeni dnevni obsev, 0,24 kWh/m2,
ki je bil leta 2000 in najvišji, 4,62 kWh/m2, ki je bil dve leti kasneje, leta 2002 sta v
razmerju kar 1 : 19,25.
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Slika 134. Podatki Atmosferskega znanstvenega podatkovnega centra National Aeronautics and Space
Administration (39) o obsevu 1. oktobra v Mariboru v letih 1984 - 2005.
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5.1.3. Analiza prosto naložljive programske opreme
Na spletu je dosegljiva prosto naložljiva programska oprema za izračun obsevanosti in
obseva.
ESRA clear sky model za izračun obsevanosti jasnega neba je na voljo v knjižnici v
jeziku C za Unix postaje. (111)
Enostavno računalo, ki je v zip obliki odprtokodne preglednice na voljo na družinski
spletni strani (112) vrne dnevne urne vrednosti osončenja in letni potek osončenosti13.
Vhodni podatki so poleg geografske širine in datuma še sončna konstanta, nagnjenost
zemljine osi - privzeta je vrednost 23,5° in albedo. Dnevni in letni potek obsevanosti je
tabeliran in predstavljen tudi grafično.

Slika 135. Erren-Wijlens računalo. (112)

Daryl Myers je implementiral Birdov algoritem v preglednici, ki je na razpolago na
spletni strani nacionalnega laboratorija za obnovljive vire energije ameriškega ministrstva
za energetiko (38) in omogoča izračun trenutnih vrednosti direktne, difuzne in globalne
obsevanosti za poljubno lokacijo in čas z uporabo Birdovega širokopasovnega modela
jasnega neba, ki vrne oceno direktnega, hemisferskega difuznega in skupnega
hemisferskega sevanja na horizontalni površini. Pričakovano ujemanje z rezultati
rigoroznih programov je znotraj ± 10 %. Model izračunava sevanje na podlagi 10 vhodnih
parametrov.
13

V odprti datoteki je povezava na HrOpen – Hrvatska udruga za otvorene sustave i
Internet - Croatian Society for Open Systems and Internet.
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Slika 136. Myersova aplikacija Birdovega algoritma v odprtokodnem Sunovem orodju Star Office
Calc.

5.1.4. Spletna računala obsevanosti in obseva
Na spletu je moč najti spletna računala za izračun obsevanosti in obseva.

Slika 137. Brooksovo računalo. Poreklo slike: Drexel University. (113)

Brooksovo računalo (113) temelji na modelu Atwaterja in Balla. Vhodni podatki so
poleg geografske širine in dolžine ter datuma in časa še zračni tlak v mb, skupni stolpec
vodnih hlapov v cm H2O, faktor prepustnosti aerosolov in sončna konstanta v W/m2.
Računalo vrne številne podatke: položaj Sonca (zenitni kot, oddaljenost Zemlje od Sonca v
a.u., optično globino in enačbo časa, atmosferske vrednosti (Tr·Tg, Tw in Ta) in podatke o
obsevanosti (obsevanost v W/m2, največjo dnevno obsevanost v W/m2), približno dolžino
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dneva v h, pretvornik do univerzalnega časa ter čas Sončnega poldneva in naslednje
vrednosti ob njem: zenitni kot, vrednosti Tr·Tg, Tw in Ta in optično globino.
Spletno računalo National Aeronautics and Space Administration (114) vrne tabelirane
vrednosti časa sončnega vzhoda in zahoda, dnevne obsevanosti in kosinus zenitnega kota
opazovane lokacije. Atmosfersko - oceanski model predpostavlja, da je Sonce točka, razen
pri izračunu časa vzhoda in zahoda.

Slika 138. NASA Atmosfersko - oceanski model. Poreklo slike: National Aeronautics and Space
Administration Goddard Institute for Space Studies. (114)

Tabelirane vrednosti časa sončnega vzhoda in zahoda so natančne na min. National
Aeronautics and Space Administration daje na razpolago tudi izvorni program v Fortranu.

Slika 139. Tabelirani rezultati NASA Atmosfersko - oceanskega modela. Poreklo slike: National
Aeronautics and Space Administration Goddard Institute for Space Studies. (114)
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5.1.5. Aplikacija Sonce II - Birdov (M-S) model
Na podlagi Myersove implementacije Birdovega algoritma smo razvili aplikacijo v
preglednici za izračun obsevanosti in obseva v pogojih jasnega neba.
Aplikacijo smo najprej razvili v Sunovem Star Office Calcu in jo nato prenesli v
Microsoftov Excel.

Slika 140. Naslovna stran aplikacije Sonce II.

V Myersovi preglednici smo odpravili napako, vgradili izračun azimuta in vpadnega
kota ter preračun poljubno nagnjenih in usmerjenih sprejemnikov sončne energije.
Microsoftovi Excelovi preglednici smo dodali module v Microsoftovem Visual Basicu in s
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tem omogočili primerne gostote izračuna polj rezultatov. Rezultati so predstavljeni v
tabelarični in grafični obliki.
Model v nadaljevanju označujemo kot aplikacijo Sonce II oziroma Birdov (M-S)
model.
Temeljni vhodni podatek je lokacija, predstavljena z geografsko dolžino in širino. V
aplikacijo je moč vnesti obdobje izračuna, izraženo z zaporednim številom začetnega in
končnega dneva v letu ter računski časovni interval. Pomembna podatka sta naklon in
usmeritev sprejemnika sončne energije. Ostali vhodni podatki so: sončna konstanta, zračni
tlak, vsebnost ozona in vsebnost vode, aerosolna optična globina pri 0,38 µm in pri 0,5 µm,
širokopasovna motnost, faktor sipanja naprej in albedo.
Model omogoča izračun direktne in difuzne ter globalne obsevanosti in obseva za
sprejemnik sončne energije v horizontalnem in v poljubnem položaju, določenem z
naklonom in usmeritvijo, pri izračunu globalne obsevanosti pa upošteva direktno, difuzno
in odbito komponento ter za analitične potrebe omogoča njihov posamičen izračun.
Zaporedje izračuna vključuje naslednje korake:
⋅

obsevanost na vrhu atmosfere, dnevni kot,

⋅

deklinacija,

⋅

časovni kot,

⋅

zenitni kot,

⋅

optična globina,

⋅

transferni parametri,

⋅

decimalni čas,

⋅

normalna obsevanost,

⋅

direktna, globalna in difuzna obsevanost horizontalne površine,

⋅

sončni čas,

⋅

elevacija,

⋅

azimut,

⋅

vpadni kot,

⋅

direktna, difuzna in odbita ter globalna obsevanost nagnjene in usmerjene
površine.

Aplikacija vrne povzetek rezultatov in omogoča izračun trenutnih vrednosti na
poljuben dan in uro. V rezultatskem polju so tabelirane vrednosti obsevanosti oziroma
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obseva. Aplikacija lahko vrne tako trenutne obsevanosti, kot dnevni, mesečni, sezonski ali
letni obsev.
5.1.5.1.

Računski časovni interval

Potem, ko smo analizirali vpliv računskega časovnega intervala, smo izbrali 15 min
računski interval kot dovolj konzervativno in 30 min kot kompromisno izbiro pri
podrobnih izračunih optimalnih vrednosti v nadaljevanju. Za analize občutljivosti je
zadosten tudi večji časovni interval. Slika 141 predstavlja analizo.
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Slika 141. Vpliv računskega intervala na izračun dnevnega obseva. Aplikacija Sonce II.

Analiza pokaže, da znaša relativna razlika med 30 min in 15 min gostoto izračuna
letnega obseva 1,3 · 10-5.
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni rezultati aplikacije Sonce II, začenši s
sprejemnikom sončne energije v horizontalnem položaju.

5.2.

Horizontalna površina

Slika 142 prikazuje letni potek obsevanosti v Mariboru, kot ga vrne aplikacija Sonce II.
Na abscisi so dnevi v letu (od 1 do 365), na ordinati pa ure v dnevu (od 00:00 do 23:45).
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Slika 142. Letni potek obsevanost
anosti v kW/m2. Na abscisi so dnevi v letu, na ordinati pa ure v dnevu.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Aplikacija Sonce II vrne letni obsev v pogojih jasnega neba v višini 1,96 MWh/m2
oziroma 7,07 GJ/m2. Direktno in difuzno sevanje sta pri tem v razmerju 84 % : 16 %.
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Slika 143. Letni potek obsevanosti v kW/m2 v kvazi 3D pogledu. Na abscisi so dnevi v letu, na ordinati
pa ure v dnevu. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 144 prikazuje dinamiko obsevanosti ob polnih dopoldanskih urah. Slika 145 pa
prikazuje obsevanosti ob polnih popoldanskih urah. Na obeh slikah je prikazana tudi
opoldanska obsevanost.
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Slika 144. Letni potek obsevanosti ob polnih urah v dopoldanskem času v W/m2/h. Lokacija: Maribor.
Aplikacija Sonce II.

Razlika med srednjimi urnimi obsevanostmi se med letom do določene mere sicer
spreminja, se pa proti poldnevu zmanjšuje.
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Slika 145. Letni potek obsevanosti ob polnih urah v popoldanskem času v W/m2/h. Lokacija: Maribor.
Aplikacija Sonce II.

Slika 146 predstavlja še letni potek dnevnega obseva.
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Slika 146. Letni potek dnevnega obseva v kWh/m2/dan. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Razmerje med največjim (v mesecu juniju) in najmanjšim (v mesecu decembru)
dnevnim obsevom znaša 1: 5.
Poglejmo še rezultate izračuna za tri lokacije: Maribor, Ljubljana in Koper.
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Slika 147. Letni potek dnevnega obseva v kWh/m2/dan v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Aplikacija
Sonce II.

Primerjava med tremi lokacijami pokaže, da je najnižji letni obsev v Mariboru manjši
od najnižjega letnega obseva v Ljubljani ali Kopru. Razlika med najnižjo letno vrednostjo
dnevnega obseva med Mariborom in Koprom je 7,2 %. Najvišji letni dnevni obsev je v
Kopru večji od najvišjega letnega dnevnega obseva v Mariboru za 0,1 %. Tudi letni obsev
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je v Kopru večji od Maribora za 32,9 kWh/m2 oziroma za 1,7 %.
5.2.1. Primerjava rezultatov izračuna
Slika 148 predstavlja rezultate aplikacije Sonce II, enostavnega in Erren-Wijlensovega
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Slika 148. Obsevanosti, kot jo za lokacijo Maribor 1. oktobra vrnejo aplikacija Sonce II, ErrenWijlensov in enostavni algoritem ter Brooksovo računalo.

V obravnavanem primeru sta si najbližja aplikacija Sonce II in enostavni algoritem.
Razlikujeta se za 5,6·10-5 pri obsevu in za 3,9 % pri najvišji dnevni obsevanosti.
Največja dnevna obsevanost / W/m²
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Slika 149. Najvišje dnevne vrednosti obsevanosti, kot jih za lokacijo Maribor 1. oktobra vrnejo
aplikacija Sonce II, Erren-Wijlensov in enostavni algoritem ter Brooksovo računalo.
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Erren-Wijlensov algoritem vrne višje vrednosti obseva in najvišje obsevanosti,
Brooksovo računalo pa nižje vrednosti obseva in najvišje dnevne obsevanosti.
Nekoliko presenetljivi so rezultati enostavnega modela. Z aplikacijo Sonce II se
ujemajo bolje, kot Erren-Wijlensov algoritem ali pa Brooksovo računalo.
Najvišja in najnižja vrednost najvišje dnevne obsevanosti se med modeli razlikujeta za
5,4 %, obsev pa za 10,7 %.
6
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Slika 150. Dnevni obsev, kot ga za lokacijo Maribor 1. oktobra vrnejo aplikacija Sonce II, ErrenWijlensov in enostavni algoritem ter Brooksovo računalo.

5.2.2. Indeks jasnosti
Indeks jasnosti (angl. clearness index) je definiran kot razmerje med globalnim
obsevom na poljubni lokaciji in ekstraterestričnim obsevom nad to lokacijo. Poleg ostalega
posredno predstavlja (32) tudi informacijo o povprečni relativni oblačnosti, pa tudi
vsebnosti prašnih delcev v ozračju. Koncept indeksa jasnosti omogoča (37) predstavitev
sevanja, specifičnega za dano lokacijo.
Poglejmo najprej podatke National Aeronautics and Space Administration o globalnem
in ekstraterestričnem obsevu v 22-letnem obdobju, ki se nanašajo na horizontalno površino
na območju Maribora in nad njim.
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Slika 151. Mesečni globalni obsev in ekstraterestrični obsev v 22-letnem obdobju (julij 1983 - junij
2005) na oziroma nad območjem Maribora. (39)

Agencija Republike Slovenije za okolje (32) je v 10-letnem obdobju (1994 - 2003)
izmerila vrednosti obseva, na podlagi katerih so izračunani povprečni, minimalni in
maksimalni indeksi jasnosti za merilno postajo Maribor. Razmerje med maksimalnim in
minimalnim indeksom je v obravnavanem obdobju najmanjše julija (1,17 : 1,00), največje
pa decembra (1,95 : 1,00). Najnižja vrednost nasploh je bila dosežena decembra, ko je
Maribor prejel v povprečju 21 % sevanja, ki dospe na vrh atmosfere, najvišja pa
septembra, ko je v povprečju prejel 59 % sevanja, ki dospe na vrh atmosfere.

Mesečni indeks jasnosti 1994-2003

desetletno povprečje

min

max

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
jan

feb

mar apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov dec

Mesec

Slika 152. Desetletno povprečje, minimum in maksimum povprečnega mesečnega indeksa jasnosti za
obdobje 1994 - 2003. (32)
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Primerjajmo podatke National Aeronautics and Space Administration (39) in Agencije
Republike Slovenije za okolje (32). Prvi temeljijo na 22-letnih satelitskih meritvah, drugi
pa na 10-letnih meritvah v hidrometeorološki postaji.
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Slika 153. Primerjava mesečnega indeksa jasnosti na podlagi podatkov National Aeronautics and
Space Administration (obdobje julij 1983 - junij 2005) in Agencije Republike Slovenije za okolje
(obdobje 1994 - 2003)

Razlika med obema ni le v časovnem intervalu, ampak predvsem v dejstvu, da gre v
prvem primeru za srednjo vrednost širšega območja, v drugem pa tako rekoč za točkovno
meritev v urbani lokaciji. Kljub vsemu se rezultati na letni osnovi ujemajo na 5 %
natančno. Največja razlika je decembra (25,6 %) in januarja (22,3 %), najmanjša pa
oktobra (1,3 %) in aprila (2,6 %). Terenske točkovne meritve so v splošnem vrnile nižje
vrednosti od satelitskih meritev širšega območja. Ocenimo, da na to vpliva tudi razlika v
mikroklimi urbanega in ruralnega območja.
5.2.3. Primerjava izračuna obseva z meritvami
Primerjajmo rezultate izračuna obseva s podatki National Aeronautics and Space
Administration in z rezultati modela Meteonorm, pri čemer je potrebno ločiti, kdaj gre za
obsev ob jasnem nebu in kdaj ob drugačnih izmerjenih krajevnih atmosferskih okoliščinah.
5.2.3.1.

Primerjava s podatki National Aeronautics and Space Administration

Iz (39) odčitamo vrednosti dnevnega obseva v obdobju od 1. januarja 1984 do 31.
decembra 2005.
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Opazna je precejšnja razpršenost podatkov in precej jasno oblikovana kontura obseva
jasnega neba. Izračunamo dnevne maksimalne, minimalne in srednje vrednosti obseva za
22-letno obdobje.
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Slika 154. Dnevne maksimalne, minimalne in srednje vrednosti obseva za 22-letno obdobje za Maribor
po modelu National Aeronautics and Space Administration. (39)

Primerjajmo izračunane vrednosti dnevnega obseva z aplikacijo Sonce II in podatki
National Aeronautics and Space Administration.
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Slika 155. Primerjava rezultatov aplikacije Sonce II in meritev National Aeronautics and Space
Administration (39) v 22-letnem obdobju za lokacijo Maribor.

V prvi polovici leta so srednje dnevne vrednosti obseva, ki jih vrne aplikacijs Sonce II
nekoliko nižje od izmerjenih najvišjih vrednosti National Aeronautics and Space
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Administration v 22-letnem obdobju, v drugi polovici leta pa nekoliko višje.
Pri primerjavi je potrebno upoštevati, da aplikacija Sonce II ne vključuje baze dnevnih
meteoroloških podatkov za obravnavano obdobje.
5.2.3.2.

Primerjava z modelom Meteonorm

Primerjajmo srednje vrednosti dnevnega globalnega obseva National Aeronautics and
Space Administration z vrednostmi Meteonorma.
Model National Aeronautics and Space Administration vrne nižje vrednosti poleti, v
preostalem delu leta pa pretežno nekoliko višje vrednosti.
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Slika 156. Srednje vrednosti dekadnega obseva za Maribor po podatkih Meteonorma (115) in National
Aeronautics and Space Administration. (39)

V (32) so grafično predstavljena desetletna povprečja dnevnega globalnega obseva po
dekadah, izračunana na osnovi simulacij z modelom Meteonorm na podlagi vhodnih
podatkov povprečnega mesečnega globalnega obseva in sicer za 12 slovenskih lokacij. Ker
ne razpolagamo s tabeliranimi vrednostmi, iz grafa odmerimo dekadne vrednosti, da bi jih
lahko primerjali z rezultati aplikacije Sonce II.
Izračunajmo razmerje med rezultati Meteonorma, ki temeljijo na realnem vremenu in
aplikacije Sonce II, ki temelji na jasnem nebu ter ga grafično prikažimo.
Slika 157 izkazuje precejšnjo podobnost z indeksom jasnosti - Slika 152. Sklepamo, da
so podatki Agencije Republike Slovenije za okolje o indeksu jasnosti v (32) vgrajeni v
model Meteonorm.
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Razmerje Meteonorm - Sonce II
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Slika 157. Podobnost trenda med rezultati Meteonorma in Sonce II ter indeksom jasnosti Agencije
Republike Slovenije za okolje.

Potrebno je poudariti, da modela nista povsem primerljiva. Aplikacija v (32) temelji na
švicarskem modelu Meteonorm, ki je hkrati globalna meteorološka baza podatkov in
programski paket za izračun položaja Sonca, obsevanosti in obseva, svetlosti in padavin.
(115)
Model Meteonorm uporablja nekoliko izboljšan model jasnega neba Evropskega atlasa
sončevega sevanja in sicer z novo klimatologijo motnosti, ki temelji na terenskih meritvah
Aeroneta in satelitskih meritvah NASE za obdobje 2000 - 2006. Za izračun urnih vrednosti
globalnega sevanja so uporabljeni stohastični modeli. Urne vrednosti sevanja na nagnjenih
površinah se izračunavajo ločeno za difuzno in direktno komponento sevanja.
Medtem ko aplikacija Sonce II izračunava obsev ob predpostavki jasnega neba, model
Meteonorm upošteva satelitsko in terensko izmerjene krajevne atmosferske okoliščine.
Za potrebe primerjave med modeloma, kombiniramo rezultate aplikacije Sonce II z
dnevnimi indeksi jasnosti, izračunanimi na podlagi 22-letnih satelitskih meritev National
Aeronautics and Space Administration. (39)
Primerjava med tako dobljenimi rezultati, ki jih vrne aplikacija Sonce II in rezultati
modela Meteonorm pokaže, da se na letnem nivoju razlikujejo za 5,4 %.
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Slika 158. Srednji dnevni globalni obsev v posameznih dekadah, kot ga vrneta Meteonorm (32) in
Sonce II za lokacijo Maribor.

5.3.

Poljubno nagnjena in usmerjena površina

Obsevanost poljubno nagnjenega in usmerjenega sprejemnika sončne energije je
odvisna od moči prihajajočega sončnega sevanja in položaja sprejemnika. Pomembno je
poznati velikost vpadnega kota, torej kota med normalo na sprejemnik sončne energije in
smerjo vpadnega sevanja. Obsevanost sprejemnika se zmanjšuje s kosinusom tega kota,
največja pa je, kadar sevanje vpada na površino pod pravim kotom, oziroma, kjer je vpadni
kot enak nič.
Položaj površine oziroma sprejemnika sončne energije opišemo z naklonom β in
usmeritvijo ψ.
Obsevanost poljubno nagnjene in usmerjene površine je (116) sestavljena iz direktne
obsevanosti horizontalne površine, difuzne obsevanosti iz vidnega neba nad površino
sprejemnika sončne energije in tal ter od okoliških predmetov odbite obsevanosti.
E = E DIR + E DIF + E REF ,

(70)

kjer je: E - obsevanost poljubno orientiranega sprejemnika sončne energije / W/m2,
EDIR - direktna obsevanost / W/m2,
EDIF - difuzna obsevanost / W/m2,
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EREF - odbita obsevanost / W/m2.
5.3.1. Direktna obsevanost
Direktna obsevanost poljubno orientiranega sprejemnika sončne energije se spreminja s
kosinusom vpadnega kota in je produkt direktne obsevanosti horizontalne površine in
kosinusa vpadnega kota na poljubno orientirano površino.

Slika 159. Naklonski kot β površine sprejemnika sončne energije in elevacija Sonca α. (29)

Za poljubni položaj sprejemnika sončne energije, ob različnih vpadnih kotih sončevega
sevanja je moč direktno obsevanost izračunati z naslednjo enačbo:
E DIR = E dir ⋅ [cos α ⋅ sin β ⋅ cos (ψ − γ ) + sin α ⋅ cos β ]

,

(71)

kjer je: EDIR - direktna obsevanost sprejemnika sončne energije / W/m2,
Edir - direktna obsevanost horizontalne površine / W/m2,
α - sončni elevacijski kot,
β - naklonski kot sprejemnika sončne energije,
ψ - usmeritev sprejemnika sončne energije,
γ - sončni azimutni kot.
Izraz v oklepaju zgornje enačbe predstavlja kosinus vpadnega kota. Direktna
obsevanost je obratno sorazmerna vpadnemu kotu, pod katerim vpada sevanje na
sprejemnik sončne energije.
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Slika 160. Letni potek vpadnih kotov ob polnih dopoldanskih urah sprejemnika sončne energije z
naklonom 45° in usmeritvijo 180°. Krivulja opoldanskih vpadnih kotov je označena z najtemnejšo
barvo. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Za sprejemnik sončne energije v horizontalnem položaju je naklonski kot β enak 0°.
Na severni hemisferi so sprejemniki sončne energije običajno obrnjeni proti jugu, kar
pomeni da je njihova usmeritev enaka 180°.
Sprejemnik, ki je ves čas v pravokotnem položaju na vpadno sevanje Sonca, ima
naklonski kot enak sončnemu zenitnemu kotu (β = σ) in usmeritev enako sončnemu
azimutu (ψ = γ).
5.3.2. Difuzna obsevanost
Na difuzno (z neba) in na odbito (z Zemlje) obsevanost vpliva del hemisferskega
prostorskega kota, viden iz sprejemnika sončne energije nad oziroma pod horizontom.
Ob predpostavki (117), da se širi izotropno, se difuzna obsevanost za poljubno
nagnjene površine izračuna iz difuzne obsevanosti horizontalne površine.
Difuzna obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β je (37):
 1 + cos β  ,
E DIF = E dif ⋅ 

2



(72)

kjer je: EDIF - difuzna obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β,
Edif - difuzna obsevanost horizontalne površine,
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β - naklonski kot sprejemnika sončne energije.
Izraz v oklepaju zgornje enačbe, s katerim pomnožimo difuzno obsevanost horizontalne
površine Zakšek, Marcetič in Kokalj (117) oziroma Kastelec, Rakovec in Zakšek (32)
poimenujejo delež vidnega neba fv, ki pove, koliko nebesne hemisfere je vidne nad točko
sprejemnika sončne energije. Meteonorm (115) uporablja Perezov model izračuna
obsevanosti na nagnjenih površinah. S@tel-Light (96) pa, ob tem ko upošteva odsevnost
Zemlje po Lambertovem zakonu, kombinira tako predpostavko o anizotropnosti (za tisti
del obsevanosti, ki ima poreklo v neposredni bližini Sonca ali v zenitu) kot predpostavko o
izotropnosti (za preostali del obsevanosti).
5.3.3. Odbita obsevanost
Odbita obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β je (37)
 1 − cos β  ,
E ODB = rg ⋅ ( E dir + E dif ) ⋅ 

2



(73)

kjer je: EODB - odbita obsevanost sprejemnika sončne energije z naklonskim kotom β
Edir - direktna obsevanost horizontalne površine,
Edif - difuzna obsevanost horizontalne površine,
β - naklonski kot sprejemnika sončne energije,
rg - albedo okoliških površin.
Zakšek, Marcetič in Kokalj (117) odbite obsevanosti v svojem delu ne omenjajo.
Aplikacija Sonce II omogoča komponentni izračun obseva poljubno nagnjenih in
usmerjenih površin tako z upoštevanjem odbite obsevanosti kot brez. V prvem primeru ima
izračun kodo 111, v drugem pa 110. Prva oznaka kode se sicer nanaša na direktno
obsevanost, druga na difuzno in tretja na odbito. Aplikacija izračunava tiste komponente,
ki imajo vrednost 1.
Če je sprejemnik sončne energije nameščen horizontalno, je naklonski kot β = 0 in k
globalni obsevanosti prispeva (37) poleg direktne še difuzna obsevanost. Pri vertikalno
nameščenem sprejemniku sončne energije h globalni obsevanosti prispevajo tako direktna
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kot difuzna in odbita obsevanost.
Na letni ravni pomeni vključitev izračuna odbite obveznosti v pogojih jasnega neba za
lokacijo Maribor približno 2 % večji izračunan obsev.
5.3.4. Razmerje med difuzno in odbito obsevanostjo
Poglejmo, kakšno je razmerje med difuzno in odbito obsevanostjo.
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Slika 161. Dnevni potek difuzne in odbite obsevanosti ter njune vsote 21. decembra na primeru dvoosnega sledilnika. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 162. Dnevni potek difuzne in odbite obsevanosti ter njune vsote 21. junija na primeru dvo-osnega
sledilnika. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 162 prikazuje dnevni potek difuzne in odbite obsevanosti pozimi, 21. decembra,
naslednja slika pa poleti, 21. junija, kot jo vrne aplikacija Sonce II ob predpostavki albeda
tal 0,2 in na lokaciji Maribor.
V obravnavanem primeru doseže dnevni odbiti obsev 21. decembra približno 50 %
vrednosti difuznega, 21. junija pa približno 24 % takratne vrednosti difuznega obseva.
Skupni, difuzni in odbiti obsev sta takrat 3,3 krat večja kot 21. decembra.
5.3.5. Spletna računala za nagnjene in usmerjene površine
Solar Angle Calculator (118) izračuna navidezni položaj Sonca.

Slika 163. Spletno računalo Solar Angle Calculator Centra za obnovljive študije. Poreklo slike: J. T.
Lyle Center for Regenerative Studies. (118)

Z upoštevanjem naklona in usmeritve površine izračuna še vpadni kot sevanja na
površino.
Sončno sevanje na nagnjenih površinah (119), ki je kot vmesnik dosegljiv na spletni
strani Public Environmental Modeling and Simulation - PEMS Web, položaja Sonca ne
izračunava.
Koordinate navideznega gibanja Sonca je potrebno posebej vnesti, prav tako optično
globino, albedo, sončno konstanto in atmosferske parametre. Na tej osnovi vmesnik
izračuna difuzno in direktno obsevanost nagnjene in usmerjene površine.
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Slika 164. PEMS Web računalo sončnega sevanja na nagnjenih površinah. Poreklo slike: Public
Environmental Modeling and Simulation. (119)

5.3.6. Občutljivost na naklon in usmeritev sprejemnika
Analizirajmo, kako sta obsevanost in obsev občutljiva na spremembe naklona in
usmeritve sprejemnika sončne energije.
5.3.6.1.

Vpliv sprememb naklona
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Slika 165. Največje obsevanosti ob polurnih intervalih ob naklonskih kotih med 0° in 90° ter
nespremenjeni usmeritvi 180°. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Najprej poglejmo, kakšen je vpliv spreminjanja naklona sprejemnika v koraku po 10°
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ob nespremenjeni usmeritvi 180°.
Obsevanosti izračunajmo za vsak dan v letu in ugotovimo največje obsevanosti ob
polurnih intervalih.
Dodatna analiza v stopinjskem koraku med 30° in 34° in nespremenjenem
usmeritvenem kotu 180° pokaže, da vrne največjo obsevanost naklonski kot 32°, ko je
obsevanost za 8,6 % višja kot ob naklonskem kotu 0°. Razlika med horizontalno
(naklonski kot 0°) in vertikalno postavitvijo (naklonski kot 90°) znaša 10,7 %, kar kaže na
sorazmerno majhen vpliv spreminjanja naklona na največjo obsevanost.
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Slika 166. Največje dnevne obsevanosti ob naklonskih kotih med 0° in 90° ter nespremenjeni usmeritvi
180°. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Analiza medletnih sprememb obsevanosti, za izhodišče vzemimo največje dnevne
obsevanosti v polurni računski mreži, pokaže največje medletno nihanje v primeru
horizontalnega položaja sprejemnika sončne energije, ko je razlika med najmanjšo,
doseženo decembra in največjo obsevanostjo, doseženo junija, skoraj 1 : 2,8. Z
naraščanjem naklona se medletna razlika med največjo in najmanjšo maksimalno dnevno
obsevanostjo zmanjšuje in pri naklonskem kotu 60° doseže približno 1 : 1,2.
Spreminjanje naklona prispeva tako k izenačenosti medletnih obsevanosti kot k njihovi
višini. Kaže pa, da je medletni potek obsevanosti bolj občutljiv na naklon kot maksimalna
dosežena obsevanost.
Poglejmo še letni potek dnevnega obseva v odvisnosti od naklonskega kota
(spreminjamo ga v koraku po 10°) ob nespremenjenem usmeritvenem kotu 180°.
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Slika 167. Dnevni obsev v odvisnosti od naklonskega kota in ob nespremenjeni 180° usmeritvi
sprejemnika sončne energije. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Takoj je opazno, da imamo opravka z večjimi medletnimi nihanji dnevnega obseva.
Medletni dnevni obsev niha skoraj dva krat močneje kot medletna maksimalna obsevanost.
Tudi pri obsevih je največje medletno nihanje pri horizontalnem položaju sprejemnika
sončne energije, ko je razlika med najmanjšim obsevom, doseženim decembra in
največjim, doseženim junija, nekaj več kot 1 : 5,0. Z naraščanjem naklona se medletna
razlika med največjim in najmanjšim dnevnim obsevom zmanjšuje in pri naklonskem kotu
70° doseže približno 1 : 1,4.
Spreminjanje naklona prispeva tudi k večjemu letnemu obsevu. Analizirano v koraku
po 10° se izkaže, da vrne največji obsev naklonski kot nekaj večji od 40°, pri čemer razlike
v celotnem območju med 30° in 50° ne presegajo 2 %.
5.3.6.2.

Vpliv sprememb usmeritve

Analizirajmo še vpliv usmeritve. Za izhodišče vzemimo primer z veliko potencialno
pojavnostjo v urbanem okolju, to je vertikalno postavitev sprejemnika sončne energije
oziroma naklonski kot 90° in usmeritve 90°, 135°, 180°, 225° in 270°.
Vzhodne usmeritve pričakovano povzročijo premik urnega diagrama direktne
obsevanosti v dopoldanski del, zahodne pa v popoldanskega, medtem ko ostajata difuzna
in odbita obsevanost v bistvu nespremenjeni.
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Slika 168. Največje obsevanosti ob polurnih intervalih ob usmeritvah med 90° in 270° ter
nespremenjenem naklonu 90°. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Na dnevni ravni tako vzhodne kot zahodne usmeritve porušijo simetrijo dnevnega
poteka obsevanosti, na letni ravni pa je situacija bolj večplastna.
Vzhodna in zahodna usmeritev poleti povečata, pozimi pa zmanjšata obsevanosti.
Jugovzhodna in jugozahodna usmeritev pa imata mnogo bolj uravnotežen potek največje
dnevne obsevanosti kot južna usmeritev.
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Slika 169. Največje dnevne obsevanosti ob usmeritvah med 90° in 270° ter nespremenjenem naklonu
90°. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Analizirajmo še vpliv spremembe usmeritve na obsev. Tudi tokrat vzemimo za
izhodišče vertikalno postavljen sprejemnik sončne energije.
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Slika 170. Dnevni obsev v odvisnosti od usmeritve in ob nespremenjenem naklonskem kotu
sprejemnika sončne energije. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Za vertikalno nameščen sprejemnik sončne energije vrne aplikacija Sonce II ob
jugovzhodni in jugozahodni usmeritvi le približno 6 % manjši letni obsev kot v primeru
južne usmeritve. Ob vzhodni oziroma zahodni usmeritvi pa je razlika v primerjavi z južno
že približno 29 %.
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6. OPTIMIRANJE OBSEVA
Na obseg, intenzivnost in trajanje sončnega obsevanja vplivajo številni parametri.
Omenimo poglavitne:
⋅

geografski

⋅

topografski

⋅

pokrovnost

⋅

urbanistični

⋅

mezolokacija

⋅

mikrolokacija

⋅

astronomski

⋅

+-čas dneva in sezona

⋅

meteorološki

⋅

ekološki

Vpliv geografske širine in nadmorske višine smo že obravnavali, posredno pa tudi
urbane in ruralne mezolokacije. Letni čas, geografska širina in nadmorska višina vplivajo
na obseg najvišje možne obsevanosti.

Slika 171. Globalna pokritost z oblaki. Poreklo slike: National Aeronautics and Space Administration
Goddard Space Flight Center. (120)

Ostali dejavniki jo v glavnem zmanjšujejo. Topografija globokih dolin in kotlin ter
visokih okoliških gorovij lahko znatno zmanjša obsevanost in povzroči, da je v zimskih
mesecih dostopna le še difuzna obsevanost. Vegetacija vpliva na albedo, lahko pa v
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primeru visokih dreves zmanjšuje tudi direktno obsevanost14, podobno velja tudi za
poselitev. Visoke zgradbe v okolici lahko dodobra zasenčijo objekt.
Oblačnost lahko znatno zmanjša obsevanost, prav tako onesnaženo okolje. Kot je
razvidno iz poročila Organizacije združenih narodov (121) lahko atmosferski rjavi oblaki
(angl. atmospheric brown clouds - ABCs), regionalni oblaki onesnaženosti, ki vsebujejo
drobne delce, saje, sulfate, nitrate, lebdeči pepel in mnoge druge polutante, zmanjšajo
obsevanost. V primerjavi s predindustrijskim obdobjem je obsevanost površine na
Kitajskem in v Indiji danes manjša za 15 W/m2 ali več. Tudi drugi viri (102) navajajo, da
lahko povečana količina prašnih delcev oslabi direktno sončno sevanje tudi za 20 % in
spremeni zastopanost posameznih valovnih dolžin, zlasti oslabi ultravijolični del spektra.
Zaradi enakomernega sipanja vseh valovnih dolžin, je nebo v mestih vidno kot bledo
modro ali sivo.
Uporabnik lahko najbolj vpliva na mikrolokacijo postavitve sprejemnika in njegov
naklon in orientacijo. V nadaljevanju zato analiziramo vpliv statične in dinamične
postavitve sprejemnika sončne energije.

6.1.

Statična namestitev sprejemnika

Položaj fiksno postavljenega sprejemnika je definiran z naklonom in usmeritvijo.

Slika 172. Položaj sprejemnika sončne energije: naklon in usmeritev. Poreklo slike: Telemetry &
Control Systems Solutions. (122)

14

Listavci nasajeni na južni strani objekta poleti preprečujejo direktni vpad sončevega
sevanja, pozimi pa ga prepuščajo v objekt.
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Naklonski kot je merjen od horizontale (naklon 0°) do kota β,, pod katerim je postavljen
sprejemnik sončne
ne energije.
energije. Sprejemnik postavljen vertikalno, na primer na fasado, ima
naklon enak 90°. Sprejemnik, ki je usmerjen proti jugu, ima usmeritev 180°, proti
jugovzhodu 135°
5° in jugozahodu 225°.
Cilj je, poiskati tak položaj, izražen z naklonom in usmeritvijo sprejemnika sončne
son
energije, ki vrne največji
čji letni obsev.
6.1.1. Stopinjska analiza
Stopinjska analiza
naliza vpliva spreminjanja naklona (v celotnem območju od 0° do 90°) in
usmeritve (v celotnem območju
obmo
od 0° do 360°) na obsev z aplikacijo Sonce II za lokacijo
Maribor pokaže, da ob upoštevanju direktne in difuzne obsevanosti
obsevanosti naklon 38° in
usmeritev 180° povečata
ata letni globalni obsev za 24
2 %. Upoštevanje še odbite obsevanosti
obseva
vrne naklon 42° in usmeritev 176° ter povečanje
anje letnega globalnega obseva za 26 % v
primerjavi s horizontalno postavitvijo.
postavitvijo

0
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280
294
308
322
336
350

78
65
52
39
26
13
0

-100,0%--50,0%

-50,0%-0,0%

0,0%-50,0%

Slika 173. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in
n usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Obdobje: celo leto. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Na zgornji sliki so predstavljena relativna povečanja
pove anja ali zmanjšanja
zmanjšan letnega obseva
nagnjenega in usmerjenega sprejemnika sončne
son ne energije primerjavi s horizontalno
postavljenim sprejemnikom. Glede na to, da navidezni položaj Sonca med letom znatno
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variira, analizirajmo, kako
ko bi na letni obsev sprejemnika sončne
son ne energije vplivalo, če bi
namesto letnoo nespremenjene nastavitve le-to
le spreminjali sezonsko.
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Slika 174. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik
spre
sončne
ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Obdobje: zimski čas.
as. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 175. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Obdobje: letni čas.
as. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

164

Boris Sovič, Magistrsko delo

Rezultate aplikacije Sonce II smo predstavili z izo krivuljami relativnega povečanja ali
zmanjšanja globalnega obseva za nagnjen (nakloni od 0° do 90°) in usmerjen (usmeritve
od 0° do 359°) sprejemnik v primerjavi s sprejemnikom v vodoravnem položaju (naklon
0°).
Za poletni naklon 21° (v primeru upoštevanja tudi odbite komponente obsevanosti pa
24°) in usmeritev 181°, ter zimski naklon 60° (63°) in usmeritev 180°, model pokaže
poletno povečanje obseva za 6 % (7 %) in pozimi za 91 % (96 %) oziroma na letni ravni za
31 % (33 %) v primerjavi s horizontalno postavitvijo sprejemnika. Ponastavitev bi
približno sovpadala s prehodom na in iz letnega časa.
Očitno ponastavitev sprejemnika sončne energije v optimalni sezonski položaj poveča
obsev bolj kot letno nespremenljiva usmeritev in naklon, zato analiziramo še eno opcijo.
Poglejmo, kaj bi pomenilo, če bi vsak mesec ponastavili položaj sprejemnika na optimalni
položaj in ugotovimo, kakšen je.
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Slika 176. Letni globalni obsev v primeru optimalne mesečne ponastavitve položaja sprejemnika in v
primeru horizontalne namestitve. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Vsakomesečna ponastavitev položaja sprejemnika bi letni globalni obsev povečala za
33 % (35 %) v primerjavi s horizontalno postavitvijo.
Slika 177 in naslednjih 11 slik predstavlja rezultate aplikacije Sonce II po posameznih
mesecih z izo krivuljami relativnega povečanja ali zmanjšanja globalnega obseva za
nagnjen (nakloni od 0° do 90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik v
primerjavi s sprejemnikom v vodoravnem položaju (naklon 0°).
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Slika 177. Relativno povečanje
čanje ali zmanjšanje
zm
globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°).
0°) Mesec januar.. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 178. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°).
0°). Mesec februar. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 179. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son
energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec marec. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 180. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen
jen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec april. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 181. Relativno povečanje
čanje ali zmanjšanje globalnega
globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec maj. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 182. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec junij. Lokacija:
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 183. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec julij. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 184. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec avgust. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 185. Relativno povečanje
čanje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec september. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 186. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec oktober. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 187. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s spre
sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec november. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Slika 188. Relativno povečanje
čanje
anje ali zmanjšanje globalnega obseva (v %) za nagnjen (nakloni od 0° do
90°) in usmerjen (usmeritve od 0° do 359°) sprejemnik sončne
son ne energije v primerjavi s sprejemnikom v
horizontalnem položaju (naklon 0°). Mesec december. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Model pričakovano pokaže visoke naklone pozimi in zelo nizke poleti, medtem ko je
spreminjanje usmeritve relativno majhno. Prikaz optimalnih naklonov spominja na zrcalno
sliko deklinacije, optimalnih usmeritev pa na časovno enačbo. Skupaj tvorijo analemmo.
80

Optimalni naklon / °

70
60
50
40
30
20
10
0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Mesec

Slika 189. Optimalni nakloni sprejemnika ob mesečni ponastavitvi. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce II.

Optimalni novembrski, decembrski, januarski ali februarski nakloni praktično
podvojijo mesečni obsev, junijski ali julijski pa ga spremenita le za odstotek ali dva.
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Slika 190. Optimalne usmeritve sprejemnika ob mesečni ponastavitvi. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce II.

Komponentna analiza obseva pokaže, da na natančne vrednosti optimalnih pozicij
sprejemnika sončne energije vpliva struktura izračuna. Nekateri avtorji, kot na primer (32),
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uporabljajo model izračuna obsevanosti, ki vključuje direktno in difuzno komponento,
modeli drugih avtorjev, kot na primer (37), pa vključujejo direktno, difuzno in odbito
komponento obsevanosti. Slednji vrnejo v splošnem nekoliko večje optimalne naklone ter
med 0,1 % (junija) in 2,7 % (februarja) večje obseve. Razlika pri izračunu obseva znaša na
letni ravni manj kot 2 %.
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Slika 191. Povečanje mesečnega globalnega obseva v primeru optimalne mesečne ponastavitve
položaja sprejemnika. Z 110 je označen izračun, ki upošteva direktno in difuzno komponento, z 111 pa
izračun, ki poleg tega upošteva še odbito komponento obsevanosti. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce II.

V nadaljevanju najprej predstavimo rezultat statične optimizacije za primer izračuna, ki
temelji na direktni in difuzni komponenti obsevanosti, označen s kodo 110, nato pa še
rezultat statične optimizacije za primer izračuna, ki temelji na direktni, difuzni in odbiti
komponenti obsevanosti, označen s kodo 111.
V tabelah so najprej predstavljeni rezultati statične optimizacije na lokaciji Maribor z
aplikacijo Sonce II z mesečnimi ponastavitvami naklona in usmeritve, nato rezultati
optimizacije s sezonsko ponastavitvijo naklona in usmeritve, nazadnje pa še celoletni
optimalni naklon in usmeritev. Navedeni so vsakokratni optimalni nakloni β in usmeritve
ψ, ter pripadajoči obsevi. Posebej so predstavljene vrednosti obseva v primeru horizontalno
postavljenega (označen z 0,0) sprejemnika sončne energije.
Tabela 15 in tabela 16 prikazujeta optimalne naklone in usmeritve ter obsev optimalnih
položajev v primerjavi z obsevom horizontalno postavljenega sprejemnika sončne energije,
kot jih vrne aplikacija Sonce II za lokacijo Maribor v razmerah jasnega neba.
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Tabela 15. Rezultati statične optimizacije z upoštevanjem direktne in difuzne obsevanosti.
110

Naklon

Usmeritev Obsev β,Ψ

Obsev 0,0 Povečanje

/°

/°

januar

68

178

168

66

153%

februar

60

177

177

93

90%

marec

47

177

221

156

42%

april

30

180

235

206

14%

maj

17

182

264

255

3%

junij

8

181

267

265

1%

julij

12

166

269

265

2%

avgust

23

179

249

230

8%

september

40

184

220

173

27%

oktober

55

184

205

123

67%

november

66

184

171

75

128%

december

71

181

157

56

178%

2.603

1.963

33%

skupaj

/ kWh/m² / kWh/m²

/%

zimski čas

60

180

1.087

570

91%

letni čas

21

181

1.481

1.393

6%

2.568

1.963

31%

2.436

1.963

24%

skupaj
leto

38

180

Tabela 16. Rezultati statične optimizacije z upoštevanjem direktne, difuzne in odbite obsevanosti.
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Naklon

Usmeritev Obsev β,Ψ

/°

/°

januar

71

178

172

februar

63

177

marec

50

177

april

33

maj

Obsev 0,0 Povečanje

/ kWh/m² / kWh/m²

/%

66

160%

182

93

96%

227

156

45%

173

238

206

15%

18

182

265

255

4%

junij

9

181

267

265

1%

julij

14

166

270

265

2%

avgust

26

179

251

230

9%

september

43

184

224

173

29%

oktober

58

184

211

123

71%

november

68

184

176

75

134%

december

73

181
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56

185%

2.643

1.963

35%

skupaj
zimski čas
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180

1.117
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96%
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1.393

7%

2.609

1.963

33%
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1.963

26%

skupaj
leto
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176

174

Boris Sovič, Magistrsko delo

Skladno z rezultati aplikacije Sonce II se na lokaciji Maribor v primerjavi s
horizontalno postavitvijo poveča obsev na letni ravni za 26 % (oziroma za 24 % če sta
upoštevane le direktna in difuzna komponenta obsevanosti) v primeru fiksne letne
nastavitve, v primeru sezonske ponastavitve za 33 % (31 %) in v primeru mesečne
ponastavitve za 35 % (33 %). Vse te vrednosti se nanašajo na pogoje jasnega neba.
6.1.2. Občutljivost na spremembe naklona in usmeritve
Analizirajmo občutljivost rezultatov na spreminjanje naklona oziroma na odstopanje od
optimalnega naklona in sicer na podlagi kompletnega spektra komponent obsevanosti. Ker
aplikacija Sonce II omogoča tudi selektivni izbor komponent, so v nadaljevanju v
posameznih primerih v oklepaju navedene tudi vrednosti z upoštevanjem le direktne in
difuzne komponente. Slika 192 prikazuje povečanje ali zmanjšanje mesečnega obseva v
primerjavi s horizontalno postavitvijo v odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije
ob sicer optimalni mesečni nastavitvi usmeritve. Izkaže se, da so na spremembe v
pozitivnem smislu najbolj občutljivi zimski meseci. V obdobju od oktobra do vključno
marca vrne praktično vsak naklonski kot med 0° in 90° večinoma znatno večji mesečni
obsev kot horizontalna postavitev. V obdobju od aprila do vključno septembra je drugače.
Zlasti večji nakloni vrnejo obseve, ki so manjši od obseva horizontalne postavitve.
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Slika 192. Povečanje ali zmanjšanje mesečnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni mesečni nastavitvi usmeritve.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

To je še bolj nazorno v primeru sezonske ponastavitve. Slika 193 nazorno prikazuje, da
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vrne v zimskem času vsak naklonski kot med 0° in 90° znatno večji sezonski obsev kot
horizontalna postavitev. V letnem času naklonski koti med 0° in 46° (42°) vrnejo višji
obsev kot horizontalna postavitev, večji naklonski koti pa vrnejo nižji sezonski obsev kot
horizontalna postavitev.
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Slika 193. Povečanje ali zmanjšanje sezonskega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni polletni nastavitvi usmeritve.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

V primeru fiksne letne postavitve sprejemnika sončne energije vrnejo višje letne obseve
vsi naklonski koti med 0° in 83° (76°).
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Slika 194. Povečanje ali zmanjšanje letnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni letni nastavitvi usmeritve.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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Naklonski koti med 84° (77°) in 90° vrnejo nižji letni obsev kot horizontalna
postavitev.
Poglejmo natančneje vpliv naklona sprejemnika sončne energije na letni obsev v
nekoliko ožjem območju.Slika 195. Povečanje ali zmanjšanje letnega obseva v primerjavi s
horizontalno postavitvijo v odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije ob sicer
optimalni mesečni nastavitvi usmeritve. Prikazani so le nakloni med 20° in 60°. S 110 je
označen izračun, ki vključuje direktno in difuzno komponento obsevanosti, s 111 pa
izračun, ki dodatno vključuje še odbito komponento obsevanosti. Lokacija: Maribor.
Aplikacija Sonce II. Slika 195 prikazuje dinamiko sprememb v območju naklona med 20°
in 60°. Nakloni med 34° in 50° (na celo število zaokrožene vrednosti), torej v območju 42°
± 8° (38° ± 8°) vrnejo letni obsev, ki se od najvišjega razlikuje do ene odstotne točke. Do
zmanjšanja za 5 odstotnih točk od najvišjega obseva pa pride v razponu naklonov med 25°
in 59° (na celo število zaokrožene vrednosti), torej v območju 42° ± 17° (38° ± 17°).
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Slika 195. Povečanje ali zmanjšanje letnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od naklona sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni mesečni nastavitvi usmeritve.
Prikazani so le nakloni med 20° in 60°. S 110 je označen izračun, ki vključuje direktno in difuzno
komponento obsevanosti, s 111 pa izračun, ki dodatno vključuje še odbito komponento obsevanosti.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Primerjajmo horizontalno in vertikalno postavitev. Slednja vrne 8,2 % (18,1 %) nižji
letni obsev kot horizontalna. Občutljivost pri visokih naklonskih kotih je precejšnja. Ob
naklonskem kotu 87°, torej le 3° od vertikale, je zmanjšanje v primerjavi s horizontalno
postavitvijo namesto 8,2 % (18,1 %) le še 4,3 % (15,0 %), oziroma 3,9 (4,4) odstotne točke
manj.
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Analizirajmo še občutljivost rezultatov na spreminjanje usmeritve oziroma na
odstopanje od optimalne usmeritve in sicer na podlagi kompletnega spektra komponent
obsevanosti. Ker aplikacija Sonce II omogoča tudi selektivni izbor komponent, so tudi v
primeru usmeritve v nadaljevanju v posameznih primerih v oklepaju navedene tudi
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Slika 196. Povečanja ali zmanjšanja mesečnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni mesečni nastavitvi naklona.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Kakšna je občutljivost rezultatov na spremembe usmeritve? Slika 196 prikazuje
povečanja in zmanjšanje mesečnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni mesečni nastavitvi
naklona. Praktično vse usmeritve med približno 113° (100°) in 243° (260°) vrnejo večji
mesečni obsev od horizontalne postavitve. Ostale usmeritve vrnejo zmanjšanje mesečnega
obseva.
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Slika 197. Povečanja ali zmanjšanja mesečnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni mesečni nastavitvi naklona.
Prikazane so usmeritve med 140° in 220°. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Slika 197 podrobneje prikazuje vpliv sprememb usmeritev med 140° in 220°. Izkaže se,
da imajo odstopanja ±10° od južne usmeritve, večinoma sorazmerno majhen vpliv na
mesečni obsev.
Tudi v primeru sezonske nastavitve ima usmeritev v posamezni sezoni sorazmerno
majhen vpliv na sezonski obsev.
V zimski sezoni pride le pri usmeritvah pod 97° (103°) in nad 263° (257°) do nižjega
sezonskega obseva kot v primeru horizontalne nastavitve, v letni sezoni pa le pri
usmeritvah pod 109° (121°) in nad 251° (239°). V območju ±10° okrog optimalne
usmeritve je sprememba v zimskem obdobju približno 2 %, v letnem pa približno 0,2 %.
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Slika 198. Povečanja ali zmanjšanja sezonskega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni sezonski nastavitvi naklona.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Analizirajmo še spremembe v primeru fiksne letne nastavitve usmeritve. Slika 199
prikazuje spremembe letnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v odvisnosti
od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni nastavitvi njegovega naklona.
Izkaže se, da so v območju ±10° okoli južne usmeritve spremembe manjše od 0,3
odstotne točke. V območju usmeritev od 165° do 195° (torej ±15°) so spremembe manjše
ali enake odstotni točki. V dokaj širokem območju usmeritev med 148° in 212°, torej 180°
± 32° pa odstopanje od najvišjega obseva znaša do 5 %.
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Slika 199. Povečanje ali zmanjšanje letnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni letni nastavitvi naklona.
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Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Slika 200 dokaj nazorno prikazuje dokajšnjo položnost sprememb v območju ± 10°
okoli južne usmeritve (ob sicer optimalnem naklonu) v primeru direktne in difuzne
komponente obsevanosti ter dodatno še odbite komponente obsevanosti.
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Slika 200. Povečanje ali zmanjšanje letnega obseva v primerjavi s horizontalno postavitvijo v
odvisnosti od usmeritve sprejemnika sončne energije ob sicer optimalni letni nastavitvi naklona.
Prikazane so usmeritve med 170° in 190°. S 110 je označen izračun, ki vključuje direktno in difuzno
komponento obsevanosti, s 111 pa izračun, ki dodatno vključuje še odbito komponento obsevanosti.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

6.1.3. Spletno računalo optimalnih položajev sprejemnika
Pode okriljem Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije je nastal
fotovoltaični geografski informacijski sistem PVGIS (angl. Photovoltaic Geographical
Information System). Pri projektu sodelujejo Mednarodna agencija za energijo in francoska
Ecole des Mines de Paris.
Računalo vrne srednji mesečni in srednji letni obsev sprejemnikov sončne energije, ki
so v horizontalnem položaju, poljubno nagnjeni in usmerjeni, ali pa nameščeni na
sledilnik. Možno je izračunati optimalni naklon in usmeritev.
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Slika 201. Evropsko spletno računalo PVGIS. Poreklo slike: Fotovoltaični geografski informacijski
sistem. Joint Research Centre. European Communities. (123)

Izračuni so na voljo za regije (v Sloveniji zaenkrat 12 statističnih regij), mesta, večja
naselja ali pa poljubne lokacije.
Za razširjene vrste fotovoltaičnih modulov sistem izračuna tudi mesečno ali letno
potencialno generirano električno energijo.
Spletno računalo vrne izračunane vrednosti optimalnega naklona sprejemnika sončne
energije za območje Evrope in dela Sredozemlja.
PVGIS vrne v južni Evropi optimalni letni položaj sprejemnika sončne energije med
26° in 30°, v severni Evropi pa med 42° in 50°.
Izračun kaže, da optimalni naklon raste z geografsko širino, vendar v posameznem
širinskem pasu ni enak na vseh dolžinah. Četudi na podobni geografski širini, vrne PVGIS
na primer v Španiji večji optimalni naklonski kot kot v Grčiji.
Iz slike je za Slovenijo moč razbrati vrednosti optimalnega naklona v okolici 35° do
36°, kar je podobno kot v sosednjem delu severne Italije, Madžarske, severne in zahodne
Hrvaške in vzhodne Avstrije.
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Slika 202.. Optimalni letni položaj sprejemnika sončne
son
energije. Poreklo slike: Joint Research Centre.
European Communities. (123)

Poglejmo še lokacijsko odvisen izračun
izra un letno generirane električne
elektri
energije v
kWh/kWp na optimalno nagnjenem fotovoltaičnem
fotovoltai nem modulu. Parameter kWh/kWp pove,
koliko električne energije v kWh/m2 generira fotovoltaični panel sistem
stem z največjo
najve močjo15
Wp (angl. peak watt) 1 kW/m
/m2.
PVGIS vrne za južno Evropo in južno Sredozemlje vrednosti generirane
generira električne
energije v okolici 1,5 MWh/m
Wh/m2, povsem na severu pa vrednosti v okolici 0,6 MWh/m2.
Vzhodni del Slovenije dosega vrednosti podobne kot v severni Italiji in na
Madžarskem, vzhodni del pa podobne vrednosti kot na avstrijskem delu Štajerske in v
severni Avstriji.
15

Največja moč sončne
ne celice označene
ozna
z Wp je izmerjena pri obsevanosti 1 000 W/m2,
temperaturi okolice 25°C in optični
opti globini AM = 1,5.
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Slika 203.. Letno generirana električna
elektri
energija v kWh/kWp na optimalno nagnjenem fotovoltaičnem
fotovoltai
modulu. Poreklo slike: Joint Research Centre. European Communities.
Communities (123)

V katerih evropskih regijah je relativni prirast energije, ki jo vrne dvo-osni
dvo
sledilnik v
primerjavi z fiksno
ksno optimalno nastavitvijo največji?
najve
Po izračunih
unih spletnega računala
ra
PVGIS je največji
ji prirast na severozahodnem delu
evropskega dela Ruske federacije, Finski in severni Švedski, v Baltskih državah, zlasti v
zahodnem delu Latvije, Romuniji, večjem
ve
delu Španije
panije in Portugalske, zlasti na njenem
jugu. Vrednostno gledano pa je,
je, kot ugotavljajo ustvarjalci PVGIS, absolutni prirast
največji
ji v Španiji, na Portugalskem in v Grčiji
Gr
in to med 0,4 MWh/kW
Wh/kWp in 0,6 MWh/kWp.
Najmanjši absolutni prirast je v Nemčiji,
Nem
državah
avah Beneluksa in na Britanskem otočju
oto
in
sicer manj kot 0,1 MWh/kW
Wh/kWp.
Spletno računalo
unalo vrne za Slovenijo podobna povečanja
pove anja kot za njene sosede. Nekoliko
večji
ji prirast pokaže na vzhodu države, ki je enak kot na zahodnem Madžarskem in v
severni Hrvaški. Velikost
kost prirasta je v okolici 30 %.

184

Boris Sovič,
Sovi Magistrsko delo

Slika 204. Odstotek povečanja
anja generirane električne
elektri
energije na fotovoltaičnem
nem sistemu, nameščenem
nameš
na dvo-osnem
osnem sledilniku v primerjavi s fiksno, na optimalnem naklonu nameščenim
nameščenim sistemom. Poreklo
slike: Joint Research Centre. European Communities. (123)

Spletno računalo
unalo PVGIS ponuja tudi možnost nacionalnih prikazov,
prikazov pri čemer so
izračuni
uni še nekoliko bolj praktično
prakti no orientirani. Povezani so z izbiro tehnologije
fotovoltaičnega
nega modula in njenimi obratovalnimi karakteristikami. Slednje zajamejo s
skupnimi izgubami sistema, ki vključujejo
vklju
ocenjene izgube zaradi:
zaradi temperature (za
Maribor jih, na primer, na podlagi lokalnih temperaturnih razmer ocenjujejo na 8,1 %),
kotnega odboja (ocenjujejo jih na 2,9 %) ter ostale izgube, kot so izgube v kabliranju,
pretvornikih, … (skupno jih ocenjujejo na 14 %). V izračunu,
izra unu, ki vključuje
vklju
celo državo,
predpostavljajo 25 % izgube, oziroma faktor izkoristka 0,75.
Slika 205 predstavlja slovenski potencial letnega globalnega obseva v kWh/m2 in letno
generirane električne
ne energije v kWh/kWp v horizontalno postavljenem 1 kW sistemu z
izkoristkom 0,75,, kot ga vrne model PVGIS.
PVGIS
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Slika 205. Letna vsota globalnega obseva (kWh/m2) in generirana električna energija (kWh/kWp) na
horizontalno postavljenem 1 kWp fotovoltaičnem modulu v Sloveniji. Poreklo slike: Joint Research
Centre. European Communities. (124)

Slika 206 predstavlja slovenski potencial letnega globalnega obseva v kWh/m2 in letno
generirane električne energije v kWh/kWp v optimalno postavljenem (nagnjenem) sistemu.

Slika 206. Letna vsota globalnega obseva (kWh/m2) in generirana električna energija (kWh/kWp) na
optimalno nagnjenem 1 kWp fotovoltaičnem modulu v Sloveniji. Poreklo slike: Joint Research Centre.
European Communities. (124)
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Iz obeh slik v grobem ocenimo vpliv povečanja v primeru optimalne postavitve v višini
približno 23 %.
6.1.4. Primerjava z drugimi viri
Tradicionalno (125) velja, da naklon sprejemnika, ki je enak geografski širini
maksimira letni energetski izplen. Naklon, ki je večji od tega, je ugoden za zimski izplen,
manjši pa za poletnega. Za optimizacijo zmogljivosti pozimi se v tem kontekstu predlaga
(122) povečanje naklona za 15° več od geografske širine, poleti pa zmanjšanje za 15° manj
od geografske širine. Za usmeritev se večinoma predlaga smer proti jugu (sončnemu in ne
tistemu, ki ga kaže kompas).
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (126) v 3. odstavku 15.
člena navaja, da omogoča izkoriščanje sončne energije za pripravo tople vode streha z
naklonom med 20° in 60° ter v eno ali več smeri od jugozahoda prek juga do jugovzhoda
obrnjeno strešino.
Energetsko svetovalna pisarna Maribor navaja (127) , da je za Slovenijo, glede na čas
koriščenja, nagibni kot med 35° in 45° idealen kompromis med najvišjim položajem Sonca
poleti (nagibni kot 30°) in najnižjim položajem Sonca pozimi (nagibni kot 60°) ter da je
smer jugovzhod še dopustna usmeritev kolektorjev. Navaja, da odstopanja od smeri jug do
20° v poletnih mesecih skorajda nimajo vpliva na izkoristek energije; gledano preko leta pa
pride do razlik do 2 %. Pisarna na osnovi položaja Sonca svetuje, naj se kolektorji čez dan
usmerijo po možnosti na jug, da se energija Sonca optimalno izkoristi.
V monografiji Sončna energija v Sloveniji (32) je relativno povečanje letnega obseva
sprejemnika z mesečnimi ponastavitvami optimalnih naklonov in usmeritev za Maribor
ocenjeno na 14 %. Relativno povečanje letnega obseva pri celoletno optimalno nastavljeni
površini pa je prav tako za Maribor 7 %. Letni optimalni naklon je 29°, usmeritev pa 185°.
Za celotno Slovenijo navajajo optimalni naklon 27° in usmeritve od 182° do 185°, medtem
ko je bil v prejšnjih študijah iz leta 1981 in 1998 optimalni naklon ocenjen na 32° in
usmeritev na 180°. V monografiji tudi navajajo, da poleti zaradi minimalnega
najugodnejšega naklona usmeritev sprejemnika skoraj izgubi pomen.
Na energetika.net slovenski energetski svetovalec (128) navaja, da se optimalni naklon
sprejemnika sončne energije spreminja preko celega leta v odvisnosti od višine Sonca in
znaša od 20° do 70° (v grafu navaja, da je pozimi vpadni kot žarkov 21°, poleti pa 68° in
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kot srednjo vrednost navaja 46°), glede usmeritve pa predlaga, da je sprejemnik po
možnosti obrnjen proti jugu, oziroma +15° ali -15° od te smeri, kar še ne zmanjšuje
učinkovitosti samega sprejemnika. Za odklon od optimalne smeri navaja, da je potrebno
upoštevati korekturni faktor, ki znaša v primeru 15° odklona približno 1,02, v primeru 30°
odklona pa 1,05.
Kot poudarjajo v študiji o sončni energiji na Krasu (117), pomeni povečevanje odklona
sicer boljši izkoristek direktne obsevanosti zaradi manjšega vpadnega kota sončnih žarkov,
vendar tudi manjši izkoristek difuzne obsevanosti zaradi zmanjšanega deleža vidnega neba.
Za Kras ugotavljajo, da če bi prostorsko orientacijo sprejemnika spreminjali vsak mesec
posebej, bi tekom leta pridobili približno 21 % sončne energije, pri nespremenjeni
orientaciji preko celega leta pa približno 13 % več kot pri vodoravnem sprejemniku in
povzemajo, da lahko s pravilnim orientiranjem sprejemnika največ energije pridobimo v
zimskem in najmanj v poletnem času..
Za posamezna mesta v Sloveniji obstajajo tudi podrobnejši letni in mesečni izračuni.
(129) Za Maribor ga ta vir ne navaja, pri čemer se sklicuje na nehomogeni niz meritev v
obdobju od leta 1994 do leta 2007. Za Mursko Soboto pa navajajo optimalni letni naklon
29° in usmeritev 179°, za Novo mesto 28° in 181°, za Slovenj Gradec 31° in 181° ter za
Ljubljano (z ocenjenim difuznim deležem) 27° in 184°.
Pri obravnavanju rezultatov modelov je potrebno upoštevati, da viri (32), (117) in (129)
temeljijo na meritvah, aplikacija Sonce II pa na jasnem nebu.
70
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Slika 207. Optimalni nakloni sprejemnika sončne energije ob mesečni ponastavitvi. Lokacija Maribor.
Spletno računalo PVGIS.
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Poglejmo še rezultate spletnega računala PVGIS (123), ki vrne za celotno državo
minimalni optimalni naklon 32°, srednji optimalni naklon 34° in največji optimalni naklon
36°. V primerjavi s horizontalnim položajem vrne optimalni 13,9 % večji obsev. Za
Maribor vrne PVGIS letni optimalni naklon 34°. Ob mesečnih ponastavitvah vrne računalo
optimalne naklone v razponu od 11° (junij) do 63° (januar oziroma december).
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Slika 208. Optimalni mesečni nakloni sprejemnika sončne energije v Mariboru, kot jih vrneta
aplikacija Sonce II (z izračunom direktne in difuzne obsevanosti – na sliki označeno s 110 oziroma
dodatno še odbite obsevanosti – na sliki označeno s 111) in spletno računalo PVGIS.

V primerjavi z aplikacijo Sonce II vrne PVGIS poleti večje pozimi pa manjše naklone.
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Slika 209. Povečanje mesečnega globalnega obseva v primeru optimalne mesečne ponastavitve
položaja sprejemnika sončne energije v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija Maribor.
Spletno računalo PVGIS.
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Slika 209 prikazuje povečanje mesečnega obseva optimalne mesečne ponastavitve v
primerjavi s horizontalno ponastavitvijo. Presenetljivo je, da vrne spletno računalo PVGIS
julija in junija pri optimalni ponastavitvi nižje vrednosti mesečnega obseva kot pri
horizontalni namestitvi in sicer julija za 1,3 %, junija pa kar za 3,6 % nižjo vrednost.

6.2.

Spremenljiva namestitev sprejemnika

Doslej smo obravnavali statične (tekom dneva nespremenljive) postavitve sprejemne
površine, bodisi horizontalne, bodisi poljubno orientirane v prostoru. Pokazali smo, da je
moč s primerno orientacijo v prostoru doseči večji izplen. Še večjega je možno doseči, če
sprejemna površina sledi navideznemu gibanju Sonca in to ne le mesečno ali polletno,
ampak v realnem času.
6.2.1. Sončni sledilnik
Sledilniki (angl. sun tracker) omogočajo, da se položaj sprejemne naprave sinhronizira
z navideznim položajem Sonca v realnem času. Eno-osni sončni sledilniki omogočajo
sinhronizacijo bodisi z elevacijo, bodisi azimutom Sonca, dvo-osni pa s sinhronim
spreminjanjem azimuta in elevacije v celoti sledijo navideznemu položaju Sonca.

Slika 210. Dvo-osni sončni sledilnik. Poreklo slike: National Renewable Energy Laboratory. (125)

Zaradi kosinusovega efekta nastopi maksimum obsevanosti, ko je sprejemnik sončne
energije usmerjen direktno proti Soncu (37), ko je smer vpada sevanja vzporedna z
normalo na sprejemnik, oziroma, ko je vpadni kot enak 0°. Če lahko sprejemnik ves dan
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sledi navidezni poti Sonca s pomočjo
pomo jo dveh osi, je možno ves dan tudi zadržati ničelno
ni
vrednost vpadnega kota. Pomen dvo-osne
d
sledilne naprave je v tem, da to zagotavlja. Za to
je potrebna dodatna energija.
Slabost, da za sledenje potrebna energija nekoliko zmanjšuje pridobljeno energijo je
moč odpraviti z dodatnim sprejemnikom sončne energije, ki je namenjen le pokrivanju
potrebne gibalne energije in je lahko pritrjen kar zraven sprejemnika sončne
sonč energije.
6.2.2. Rezultati izračuna
izrač
za dvo-osni sledilnik
Z aplikacijo Sonce II (Birdov
(
(M-S) model) smo izračunali
unali obsevanost in obsev
sprejemnika sončne
ne energije, ki je nameščen
nameš
na dvo-osnem
osnem sledilniku, katerega
kater
naklon se
spreminja sinhrono z zenitnim kotom, usmeritev pa sinhrono z azimutom.
Slika 211 prikazuje letni potek obsevanosti v Mariboru, kot ga vrne aplikacija Sonce
So
II.
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Na abscisi so dnevi v letu (od 1 do 365), na ordinati pa ure (od 00:00 do 23:45).
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Slika 211.. Letni potek obsevanosti v kW/m2, izračunan z aplikacijo Sonce II.. Lokacija:
Lokacija Maribor.

Aplikacija Sonce II (Birdov
Birdov (M-S)
(M
model) vrne letni globalni obsev v pogojih jasnega
neba 3,61 MWh/m2 (3,53 MWh/m2) oziroma 13,00 GJ/m2 (12,69 G
GJ/m2). Direktno in
difuzno sevanje sta pri tem v razmerju 91 % : 9 % (93 % : 7 %).
Slika 212 prikazuje letni potek obsevanosti v kvazi tri dimenzionalnem pogledu, kot jo
vrne aplikacija Sonce II v 35 039 točkah
to
in prikaže Microsoft Excel 2007.
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Slika 212. Letni potek obsevanosti
nosti v kW/m2 v kvazi tri dimenzionalnem pogledu, kot ga vrne aplikacija
Sonce II. Lokacija: Maribor.

Slika 213 prikazuje dinamiko obsevanosti ob polnih dopoldanskih urah. Slika 214 pa
prikazuje dinamiko obsevanosti
obsevanos ob polnih popoldanskih urah.
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Slika 213.. Letni potek obsevanosti ob polnih urah v dopoldanskem času
asu v kWh/m2. Lokacija: Maribor.
Aplikacija Sonce II.

Razlike med urnimi obsevanostmi so na primer med 9:00 in 12:00 relativno zelo
majhne. Večje
je so med zgodnjimi urami in poldnevom in med letom občutno
čutno nihajo.
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Slika 214. Razlike med obsevanostjo ob 12:00 in obsevanostmi ob dopoldanskih polnih urah. Lokacija:
Maribor. Aplikacija Sonce II.

Slika 215 predstavlja še letni potek dnevnega obseva. Razmerje med najvišjim (v
mesecu juniju) in najnižjim (v mesecu decembru) največjim dnevnim obsevom znaša 1:
2,3.
2-osni sledilnik - 111

2-osni sledilnik - 110
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Slika 215. Letni potek dnevnega obseva v kWh/m2/dan za 2-osni sledilnik. S 110 je označen izračun, ki
upošteva direktno in difuzno obsevanost, s 110 pa izračun, ki dodatno upošteva še odbito obsevanost.
Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.
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6.2.3. Primerjava rezultatov izračuna
Z aplikacijo Sonce II (Birdov (M-S) model) izračunane obsevanosti in obsev za dvoprimerjali s horizontalno nameščeno površino. Podrobneje smo

osni sledilnik smo

analizirali lokacijo Maribor, primerjalno pa Maribor, Ljubljano in Koper.
6.2.3.1.

Primerjava rezultatov med lokacijami Maribor, Ljubljana in Koper

Analizirali smo rezultate dvo-osnega sledilnika v pogojih jasnega neba za tri različne
lokacije: Maribor, Ljubljano in Koper.
Primerjava med tremi lokacijami pokaže, da je najnižji letni obsev, ki ga vrne
sprejemnik sončne energije, nameščen na dvo-osnem sledilniku v Mariboru manjši od
najnižjega letnega obseva v Ljubljani ali Kopru.
Razlika med najnižjo letno vrednostjo dnevnega obseva med Mariborom in Koprom
znaša 3,2 %. Najvišji letni dnevni obsev je v Mariboru večji od najvišjega letnega
dnevnega obseva v Kopru za 0,5 %. Letni obsev pa je v Kopru večji od Maribora za 0,6 %.

Dnevni obsev /kWh/m²/dan
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Slika 216. Letni potek dnevnega obseva v kWh/m2/dan. Lokacije: Maribor, Ljubljana in Koper.
Aplikacija Sonce II.

Pri fiksno nameščenem sprejemniku sončne energije je najvišji dnevni obsev v Kopru
večji od najvišjega dnevnega obseva v Mariboru, dvo-osni sledilnik pa vrne Mariboru višjo
vrednost kot Kopru.
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6.2.3.2.

Primerjava

med

horizontalno

postavljenim in

na

dvo-osnem

sledilniku nameščenem sprejemniku sončne energije.
Primerjajmo obsevanosti in obsev med sprejemnikom sončne energije, ki je fiksno
nameščen v horizontalnem položaju in sprejemnikom, ki je nameščen na dvo-osni
sledilnik.
horizont.
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Slika 217. Letni potek dnevnega obseva sprejemnika sončne energije, nameščenega v horizontalnem
položaju in na dvo-osnem sledilniku, kot ga vrne aplikacija Sonce II (Birdov (M-S) model). S 110 je
označen izračun, ki upošteva direktno in difuzno obsevanost, s 110 pa izračun, ki dodatno upošteva še
odbito obsevanost. Lokacija: Maribor.

Primerjava z letnim obsevom horizontalno položenega sprejemnika sončne energije ob
predpostavki jasnega neba pokaže, da z uporabljenim modelom v obravnavanem primeru
vrne dvo-osni sledilnik 99 % višji direktni obsev, 3 % višji difuzni obsev oziroma 84 %
višji globalni obsev.
Medtem ko vrne dvo-osni sledilnik na lokaciji Maribor 84 % večji letni obsev kot
horizontalno nameščen sprejemnik sončne energije, vrne v Ljubljani 83 % večji letni obsev
in v Kopru 82 % večji letni obsev. Letni prirast je v Mariboru večji kot v Ljubljani in v
Kopru. Razlika gre na račun večjega prirasta direktnega obseva (za 2,4 odstotne točke) v
Mariboru kot v Kopru, medtem ko je prirast difuznega obseva v Mariboru za 0,1 odstotne
točke manjši kot v Kopru.
Poglejmo dnevni potek obsevanosti v obeh namestitvah in ob poletnem in zimskem
solsticiju (obratu). Slika 218 prikazuje razmere ob poletnem solsticiju. Največja
obsevanost se razlikuje le za 8,1 %, dnevni obsev pa že za 51,0 %. Ob zimskem solsticiju
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so razmere drugačne. Največja obsevanost v primeru uporabe dvo-osnega sledilnika je za
154 % večja od primera horizontalne namestitve, dnevni obsev pa kar za 224 %
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Slika 218. Potek obsevanosti v kW/m2 ob poletnem solsticiju za horizontalno namestitev sprejemnika
sončne energije in za sprejemnik, nameščen na dvo-osnem sledilniku. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce II.

Dokajšna razlika med dvo-osnim sledilnikom in horizontalno postavitvijo ob poletnem
se ob zimskem solsticiju še bistveno poveča. Dvo-osni sledilnik prispeva k večjemu
izplenu v zimskih mesecih, ko so tudi sicer energetske potrebe večje.
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Slika 219. Potek obsevanosti v kW/m2 ob zimskem solsticiju za horizontalno namestitev sprejemnika
sončne energije in za sprejemnik, nameščen na dvo-osnem sledilniku. Lokacija: Maribor. Aplikacija
Sonce II.

Zmanjšajo se tudi razlike med obema sezonama. Pri horizontalni postavitvi je največja
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obsevanost ob letnem solsticiju 5,0 krat večja kot ob zimskem, pri dvo-osnem sledilniku pa
le še 2,3 krat večja. Manjša je tudi razlika med dnevnima obsevoma. V primeru
horizontalne postavitve je dnevni obsev ob letnem solsticiju 2,8 krat večji kot ob zimskem,
v primeru dvo-osnega sledilnika pa le še 1,2 krat večji.

Letni potek obsevanosti ob 08:00
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Slika 220. Letni potek obsevanosti v kW/m2 ob 08:00 za horizontalno namestitev sprejemnika sončne
energije in za sprejemnik, nameščen na dvo-osnem sledilniku. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Poglejmo še letni potek obsevanosti v obeh primerih in sicer ob 08:00 in ob 12:00. V
obeh primerih so znatne razlike med obsevanostjo ob horizontalni postavitvi in dvo-osnem
sledilniku.

Letni potek obsevanosti ob 12:00
/W/m²
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Slika 221. Letni potek obsevanosti v kW/m2 ob 12:00 za horizontalno namestitev sprejemnika sončne
energije in za sprejemnik, nameščen na dvo-osnem sledilniku. Lokacija: Maribor. Aplikacija Sonce II.

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

197

Dvo-osni sledilnik povzroči, da je obsevanost višja kot v primeru horizontalne
namestitve in to tekom celega leta.
Ob 08:00 je najnižja obsevanost 192 W/m2, najvišja pa 960 W/m2, ob 12:00 pa je
najnižja obsevanost 874 W/m2, najvišja pa 1 042 W/m2. Opoldanske vrednosti se pri dvoosnem sledilniku med letom spreminjajo le za 19 %, v primeru horizontalne namestitve pa
za 178 %.
Razmerje med največjim (v mesecu juniju) in najmanjšim (v mesecu decembru)
dnevnim obsevom je pri dvo-osnem sledilniku skoraj dva krat nižje kot v primeru
horizontalno postavljenega sprejemnika sončne energije.
Dvo-osni sledilnik torej poveča letni obsev in ga med letom bolj uravnovesi, oziroma
zmanjša razlike med posameznimi sezonami.
6.2.4. Primerjava z drugimi viri
Lylov center za regenerativne študije (37) je pripravil analizo resursov sončne energije
ob uporabi različnih vrst sledilnikov in usmerjenosti za lokacijo Albuquerque, New
Mexico.

Slika 222. Obsevanosti jasnega dne ob poletnem solsticiju ob statičnih in dinamičnih sprejemnikih
sončne energije. Horizontalno nameščen sprejemnik sončne energije je označen s »fixed horizontal«,
dvo-osni sledilnik pa z »2-axis tracking«. Lokacija: Albuquerque, New Mexico. Poreklo slike:
California State Polytechnic University. (37)

Slika 222 predstavlja potek obsevanosti na tipičen jasen poletni dan. Slika 223 pa
predstavlja jasen zimski dan.
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Slika 222 temelji na izračunu (37) za Albuquerque, New Mexico, (35°6'39˝ severne
širine, 106°36'36˝zahodne dolžine) in prikazuje dnevni obsev ob poletnem solsticiju pri
dvo-osnem sledilniku, ki je, kot je možno razbrati iz slike za 52 % višji kot pri fiksno
horizontalno postavljenem sprejemniku sončne energije. Ob zimskem solsticiju pa je
razlika nekoliko večja. Dnevni obsev je pri dvo-osnem sledilniku za 150 % višji kot pri
fiksno horizontalno postavljenem sprejemniku.

Slika 223. Obsevanosti jasnega dne ob zimskem solsticiju ob statičnih in dinamičnih sprejemnikih
sončne energije. Horizontalno nameščen sprejemnik sončne energije je označen s »fixed horizontal«,
dvo-osni sledilnik pa z »2-axis tracking«. Lokacija: Albuquerque, New Mexico. Poreklo slike:
California State Polytechnic University. (37)

Aplikacija Sonce II vrne za Albuquerque ob zimskem solsticiju 134 % višji dnevni
obsev pri dvo-osnem sledilniku kot v primeru fiksne horizontalne namestitve, ob letnem
solsticiju pa je razlika 42 %.
Iz slike je za zimski solsticij moč razbrati razliko med izračunoma maksimalne dnevne
obsevanosti pri horizontalni postavitvi za približno 7 % in pri dvo-osnem sledilniku za
manj od 1 %. Pri letnem solsticiju so razlike med izračunoma še manjše. V obeh
postavitvah jih je moč na podlagi primerjave grafov oceniti na manj kot na 1 %.
Primerjava je le pogojno zanesljiva, saj niso znani atmosferski parametri, ob katerih je
bil v (37) narejen izračun obsevanosti mesta, ki sicer leži na nadmorski višini 1 619 m.
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Slika 224. Obsevanosti jasnega dne ob poletnem solsticiju ob statičnih in dinamičnih sprejemnikih
sončne energije. Izvirni sliki (37) so dodani rezultati aplikacije Sonce II za horizontalno namestitev
sprejemnika sončne energije in dvo-osni sledilnik. Lokacija: Albuquerque, New Mexico.
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Slika 225. Obsevanosti jasnega dne ob zimskem solsticiju ob statičnih in dinamičnih sprejemnikih
sončne energije. Izvirni sliki (37) so dodani rezultati aplikacije Sonce II za horizontalno namestitev
sprejemnika sončne energije in dvo-osni sledilnik. Lokacija: Albuquerque, New Mexico.

Energetski center Iowe (130) je pripravil solarno računalo, ki za potrebe fotovoltaične
produkcije in solarne termo energije za lokacije v državi Iowa izračuna srednje mesečne
vrednosti obseva in obsevanosti, ter letno srednjo in kumulativno vrednost. Pri tem
upošteva tako horizontalno kot poljubno nameščene sprejemnike sončne energije in
sledilne konfiguracije. Slika 226 prikazuje na Solar calculatorju izračunane vrednosti
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letnega mesečnega obseva fotovoltaičnega modula, nameščenega v horizontalnem položaju
in na dvo-osnem sledilniku. Vrednosti predstavljajo proizvodnjo fotovoltaičnega modula.
Horizontalna namestitev
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Slika 226. Letni potek mesečnega obseva fotovoltaičnega modula, nameščenega v horizontalnem
položaju in na dvo-osnem sledilniku, kot ga vrne Solar calculator Energetskega centra Iowe. (130)
Lokacija: Marshaltown.

Za lokacijo Marshaltown v Iowi (severna geografska širina 42,1°, zahodna geografska
dolžina 92,5°) vrne Solar calculator dvo-osnem sledilniku januarja 127 % in junija 34 %
večji obsev kot na horizontalno nameščenem sprejemniku sončne energije. Na letnem
nivoju znaša povečanje obseva 52 %.
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Slika 227. Razmerje med mesečnim obsevom na dvo-osnem sledilniku in horizontalno nameščenem
sprejemniku sončne energije, kot ga vrne Solar calculator Energetskega centra Iowe. Lokacija:
Marshaltown.
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WisconSUN, iniciativa za sončno energijo v Wisconsinu (131), ki deluje v okrilju
tamkajšnjega energetskega centra pa navaja, da znaša povečanje obseva dvo-osnega
sledilnika v primerjavi s horizontalno nameščenim sprejemnikom sončne energije 45 %.
Domnevamo, da se navedba nanaša na realne vremenske razmere.
Fotovoltaični geografski informacijski sistem PVGIS (123) vrne za lokacijo Maribor
povečanje povprečnega dnevnega obseva za pri dvo-osnem sledilniku za 42 % v primerjavi
s horizontalno postavitvijo sprejemnika sončne energije.

Povprečni dnevni obsev / kWh/m²
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Slika 228. Letni potek mesečnega obseva sprejemnika sončne energije, nameščenega na dvo-osnem
sledilniku in v horizontalnem položaju, kot ga vrne evropsko spletno računalo PVGIS. Lokacija:
Maribor.
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Slika 229. Razmerje med mesečnim obsevom na dvo-osnem sledilniku in horizontalno nameščenim
sprejemnikom sončne energije, kot ga vrne evropsko spletno računalo PVGIS. Lokacija: Maribor.
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Največja razlika je januarja in sicer 94 %, najmanjša pa junija in sicer 25 %.

6.3.

Koncentrator

Kor smo videli, lahko na dvo-osnem sledilniku nameščen sprejemnik sončne energije
bistveno poveča izplen. S koncentratorjem je možno doseči še dodatno povečanje.
Fokusiranje koncentrirane sončne svetlobe na manjšo površino sončnih celic je način
zniževanja stroškov. Luque in Hegedus (132) to ilustrirata z enostavnim primerom 1 m2
velikega sprejemnika sončne energije. Namesto da na primer 1 m2 velik sprejemnik sončne
energije absorbira sončno svetlobo s 1 m2 velike površine, je možno svetlobo s takšne
površine fokusirati na površino 1 cm2 in s tem znižati stroške sprejemnika za 99 % in še
vedno izkoriščati isto količino sončne svetlobe (dejansko znižanje stroškov je manjše, ker
je potrebno upoštevati še stroške optičnih elementov za fokusiranje in druge opreme,
potrebne za tehnologijo koncentratorjev). Pri tem sta pomembna dva pogoja. Optična
površina, ki zbira sončno svetlobo mora biti cenejša kot površina celice, ki jo nadomešča.
Izkoristek sončne celice zaradi koncentrirane sončne svetlobe ne sme bistveno upasti. Prvi
pogoj je običajno izpolnjen, če upoštevamo le površino. Kar zadeva izkoristek celice, se ta
poveča z naraščajočim svetlobnim tokom. V praksi pa izgube zaradi ohmske upornosti pri
višjih tokovih zmanjšajo povečanje izkoristka. Zato morajo biti tovrstni sistemi skrbno in
natančno načrtovani.

Slika 230. Presek sledilnega koncentratorja. Poreklo slike: Poulek Solar. (133)

Izkoristek zmanjšujejo tudi izgube na optičnem sistemu koncentratorja. Poleg tega pa
se koncentrira predvsem direktna komponenta obsevanosti, ne pa difuzna, ki jo razen tega
koncentrator tudi delno omejuje. To zmanjša izplen za vsaj 15 %.
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Koncentrator lahko v kombinaciji s sledilnikom (angl. tracking solar concentrator)
podvoji (133) letno količino pridobljene energije v primerjavi s fiksno montiranimi
sprejemniki sončne energije. Takšno povečanje je možno v suhih in sončnih klimatskih
razmerah (na primer severna Afrika, Bližnji vzhod, Arizona, zahodna Avstralija, …),
povečanje za 70 % (133) pa je možno v razmerah srednje Evrope.
Primerjava letne proizvodnje med stacionarnim fotovoltaičnim panelom in panelom na
gibljivem podstavku s polarno osjo in s solarnim koncentratorjem je bila opravljena v
bližini Prage (severna geografska širina 50°05´). Ob jasnem julijskem dnevu z obsevom
6,8 kWh/m2/dan je bilo izmerjeno povečanje izplena za 107 %.

6.4.

Zasenčenje

Ponudniki opreme (134) zagotavljajo, da bi naj sprejemnik sončne energije na dvoosnem sledilniku proizvedel toliko energije kot fiksno nameščen sprejemnik dvojne
površine in kot dodatno prednost navajajo, da za to ni potrebna na jug usmerjena streha.
Upoštevati pa je potrebno, da je za nemoteno gibanje sledilnika potreben zadosten
prostor, ker zmanjšuje možno gostoto postavitve. Medtem ko je fiksno nameščene module
možno namestiti v relativno obsežna polja, vsekakor pa drugega zraven drugega, je pri
sledilnikih potrebno paziti na to, da eden ne zasenči drugega.

Slika 231. Zmanjšanje zaradi zasenčenja v odvisnosti od namestitve sprejemnika sončne energije (dvoosni sledilnik, eno-osni sledilnik ter 10°, 20°, 30° in 40° naklon) in faktorja pokrivanja zemljišča.
Poreklo slike: Power Light Corp. (125)

204

Boris Sovič, Magistrsko delo

Faktor pokrivanja zemljišča (angl. ground cover ratio) je razmerje med površino
sprejemnikov sončne energije in skupno površino zemljišča. Slika 231 (125) prikazuje
odvisnost faktorja znižanja zaradi zasenčenja (angl. shading derate factor) v odvisnosti od
faktorja pokrivanja zemljišča. Vpliv zasenčenja narašča z naraščanjem naklona
sprejemnika sončne energije in je največji pri dvo-osnih sončnih sledilnikih. Zmanjšati ga
je moč le z nižjim faktorjem pokrivanja zemljišča. Kot je moč povzeti iz slike, je potrebno
imeti pri dvo-osnem sledilniku faktor pokrivanja zemljišča približno 0,1, če želimo
minimizirati vpliv zasenčenja drugega modula. Ob faktorju pokrivanja zemljišča 0,4 pa bi
izguba že znašala 15 %.
To pomeni, da dvo-osni sledilnik poveča izplen na enoto površine sprejemnika sončne
energije, ne pa tudi na enoto potrebnega prostora.
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7. OMEJITVE MODELOV
Na zanesljivost rezultatov modelov vpliva vrsta dejavnikov.

7.1.

Razpršenost podatkov

Ob predpostavki natančne določitve geografske širine in dolžine, kar ob obstoječih
satelitskih in spletnih pripomočkih ne predstavlja nobenega problema več ter natančne
določitve sončne konstante, kar spričo zanesljivosti satelitskih meritev tudi ni več problem,
lahko na rezultate modelov vpliva predvsem kakovost podatkov, ki opisujejo dogajanja v
atmosferi.
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Slika 232. Podatki National Aeronautics and Space Administration (39) o dnevnih obsevih v Mariboru
v obdobju 1984 - 2005 (8 036 merilnih točk).

Tako satelitske (39) kot terenske meritve (135) dokumentirajo razpršenost dejanskih
podatkov in sicer na primeru lokacije Maribor. Tako 22-letno obdobje satelitskih meritev
kot 3-letno obdobje terenskih obratovalnih meritev dokumentirata, da je lahko za večino
dni pričakovan obsev v dokaj širokem razponu možnosti, navzgor omejen z maksimalnim
obsevom jasnega dne, navzdol pa z obsevom difuzne obsevanosti.

Boris Sovič, Magistrsko delo

Skupna energija elektrarne / kWh/dan
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Slika 233. Dnevna skupna energija (135) mikro sončne elektrarne Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v obdobju 2006 - 2008 (1 095 merilnih točk).

7.2.

Subjektivnost

Simulacijski programi vnašajo veliko dozo subjektivizma, kar kaže poročilo dr.
Quaschninga (136).
Devet projektnih teamov je imelo na razpolago štiri orodja za izračun obsevanosti in
obseva. Za isto lokacijo, za povsem identičen primer so dobili 36 različnih rezultatov, ki so
pri posameznem orodju variirali celo v razponu od 13 % do 27 %.

7.3.

Obratovalni dejavniki

Na rezultate vplivajo tudi obratovalni dejavniki. Tabela 17 prikazuje različne vplive, ki
jih je potrebno upoštevati pri simulaciji fotovoltaične naprave.
Nekatere parametre, kot je spekter svetlobe, je težko natančno zajeti. Tudi odstopanje
modulov od nazivne moči je moč zajeti le statistično. Druge parametre, kot je na primer
segrevanje ali pa zasenčenje modula je moč zajeti z znanimi modeli.
Skupno je na letni ravni moč računati z izgubami nekaj nad 20 %. Pri trenutnih
vrednostih so lahko odstopanja še višja.
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Tabela 17. Obratovalni vplivi fotovoltaične naprave. Poreklo tabele: Quashning. (136)
Možna nihanja

Pričakovana
vrednost

Min.

Max.

odstopanje od nazivne moči

10 %

-15 %

0,0 %

umazanost modula

0%

-30 %

-3,0 %

zasenčenje modula

0%

-100 %

-2,0 %

mismatching

0%

-2 %

-0,5 %

izgube zaradi poševnega vpada

0%

-100 %

-2,0 %

svetlobni spekter

-15 %

15 %

0,0 %

segrevanje modula

10 %

-20 %

-5,0 %

zmanjšanje izkoristka ob delnih obremenitvah

5%

-100 %

-8,0 %

staranje modula

0%

-2 %

-0,5 %

skupni vpliv
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8. REZULTATI
Razviti aplikaciji omogočata podrobno analizo navideznega položaja Sonca ter
obsevanosti in obseva poljubno umeščenega sprejemnika sončne energije. Posebna
pozornost je posvečena grafični interpretaciji rezultatov. Z aplikacijama Sonce I in Sonce
II nam je ustvarjeno pregledno orodje za optimizacijo dragocenih resursov obnovljivih
virov energije.
Na osnovi razpoložljivih podatkov smo podrobno analizirali potencial energije vetra in
vidike njegove optimizacije.
Aplikaciji in analizo smo uporabili na primeru lokacije Maribor in primerjalno tudi na
urbanih lokacijah Ljubljana in Koper.

8.1.

Navidezno gibanje Sonca

Naš prispevek se nanaša na razvoj orodja, ki omogoča celovito analizo navideznega
položaja Sonca na poljubni lokaciji in podrobno analizo lokacije Maribor ter primerjalno
predstavitev navideznega gibanja Sonca za tri slovenska mesta.
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Slika 234. Analemma ob polnih urah nad Mariborom in navidezno gibanje Sonca ob letnem in
zimskem solsticiju. Aplikacija Sonce I.

Graf opoldanske višine Sonca pokaže, da je pri najvišjem položaju Sonca razlika med
Mariborom, kjer je najnižji in Koprom, kjer je najvišji, približno 1°. Opoldanski azimut se
med Koprom, kjer je najmanjši in Mariborom, kjer je največji razlikuje med približno 2° in
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približno 5°. Opoldanska analemma nad Mariborom je v primerjavi z Ljubljano bolj
pomaknjena proti zahodu, analemma nad Koprom pa proti vzhodu.
Podatki Atmosferskega znanstvenega podatkovnega centra National Aeronautics and
Space Administration kažejo veliko razpršenost podatkov o povprečnem dnevnem obsevu.
V obdobju od leta 1984 do leta 2005 sta najnižji izmerjeni dnevni obsev 0,24 kWh/m2
(izmerjen leta 2000) in najvišji 4,62 kWh/m2 (izmerjen dve leti kasneje) v razmerju kar 1 :
19,25 (datum 1. oktober, lokacija Maribor).

8.2.

Optimiranje postavitve pretvornika vetrne energije

Naš prispevek se nanaša na podrobno analizo razpoložljivih podatkov o hitrosti vetra,
njihovo reduciranje na enotno referenčno višino, analizo možnosti optimiranja ter ocenitev
urbanih vetrnih resursov v Mariboru ter primerjalno v Ljubljani in Kopru (Portorožu).
Pri izračunavanju optimalne postavitev pretvornika vetrne energije so ključnega
pomena geografski položaj, višine namestitve in hrapavost okolice. V Sloveniji, kjer je
povprečna hitrost vetra v splošnem manjša kot v ravninskem delu zahodne in srednje
Evrope, je optimalna postavitev še toliko bolj zahtevna.
V splošnem z višino postavitve hitrost vetra narašča, energetski izplen pa narašča še
hitreje. Povečevanje višine namestitve, utemeljeno iz energetskih razlogov, je v bistvu
omejeno predvsem s ceno postavitve in morebitnimi krajinsko ureditvenimi razlogi.
Slednji lahko predstavljajo absoluten omejitveni dejavnik, cena postavitve pa relativen in
sicer v odvisnosti od odkupne cene pridobljene električne energije. Določevanje optimalne
višine je vsekakor dominantno pogojeno z vetrovnimi razmerami na posamezni lokaciji.
Izkušnje med različnimi lokacijami niso prosto prenosljive.
Optimalna postavitev je v območjih s čim manjšim trenjem ob zemljini površini, torej s
čim manj ovirami na terenu (opisanih kot hrapavost) in primerno obliko oziroma orografijo
terena. Optimalni položaji so na območjih s čim manjšo dolžino hrapavosti in primerno
orografijo terena, v razgibanem svetu še posebej na grebenih in vrhovih.
V splošnem velja industrijsko pravilo, ki ima tudi svoje estetske razloge v skladnosti
razmerij, da je višina pesta rotorja pretvornika vetrne energije enaka premeru rotorjev. Pri
majhnih vetrnih sistemih pa je to razmerje lahko tudi drugačno, s premerom rotorja do
četrtine višine namestitve.
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Slika 235. Medletna hitrosti vetra leta 2006 na merilnem mestu Maribor Tabor.

Razpoložljivi podatki o hitrosti vetra tako na merilnem mestu Maribor - Tabor kot na
merilnem mestu Maribor - letališče ne dajejo podlage za uporabo konvencionalnih vetrnih
sistemov. Na merilnem mestu Maribor Tabor so pretežni del leta, več kot 11 mescev
oziroma 92,4 % časa hitrosti vetra nižje od 3,0 m/s.
Podatki o povprečni hitrosti vetra v celotnem obdobju izvajanja meritev kažejo, da na
območju obeh merilnih mest v Mariboru oziroma okolici (Maribor - Tabor in Maribor
letališče) hitrost vetra ne dosega tretjega razreda moči, v bistvu ne presega niti prvega.
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Razred moči vetra 3

140

Višina / m

120
100
80
60
40
20
0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Hitrost vetra / m/s

Slika 236. Računski višinski prirast hitrosti vetra nad merilnim mestom Maribor Tabor in vstopno
območje tretjega razreda moči vetra.
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Primerjava z merilnima mestoma Ljubljana Bežigrad in Portorož letališče pokaže, da je
hitrost vetra v Ljubljani še bistveno nižja kot v Mariboru. Večja je hitrost na merilnem
mestu Portorož letališče, a tudi ta ne presega razreda moči vetra na nobeni od referenčnih
višin.
Možnosti izrabe se morebiti nakazujejo z urbanimi vetrnimi sistemi s sorazmerno
nizkimi vstopnimi hitrostmi in integriranimi v arhitekturo zgradb (večinoma na strehi).
Bolj zanimive slovenske lokacije so v skladu z razpoložljivimi podatki v sredo- in
visokogorju ter v posameznih ravninskih predelih.

8.3.

Optimiranje obsevanosti sprejemnika sončne energije

Analiza v stopinjskem koraku med naklonskimi koti 30° in 34° ter ob nespremenjenem
usmeritvenem kotu 180° pokaže, da vrne največjo obsevanost naklonski kot 32°, ko je
obsevanost za 8,6 % višja kot ob naklonskem kotu 0°. Razlika med horizontalno
(naklonski kot 0°) in vertikalno postavitvijo (naklonski kot 90°) znaša 10,7 %, kar kaže na
sorazmerno majhen vpliv spreminjanja naklona na največjo obsevanost.

8.4.

Optimiranje obseva sprejemnika sončne energije

Naš prispevek se nanaša na razvoj celovitega in preglednega orodja, ki omogoča
temeljito analizo obsevanosti in obseva jasnega neba horizontalno ter poljubno usmerjenih
in nagnjenih površin sprejemnika sončne energije, vključno s podrobno obdelavo lokacije
Maribor in primerjalno obdelavo lokacij Ljubljana in Koper ter z ugotavljanjem
optimalnega položaja, ki vrne najvišji obsev na primeru lokacije Maribor.
Na obseg, intenzivnost in trajanje sončnega obsevanja vplivajo številni parametri:
geografski,

topografski,

pokrovnost,

urbanistični,

mezolokacija,

mikrolokacija,

astronomski, čas dneva in sezona, meteorološki in ekološki. Letni čas, geografska širina in
nadmorska višina vplivajo na obseg najvišje možne obsevanosti. Ostali dejavniki jo v
glavnem zmanjšujejo. Topografija globokih dolin in kotlin ter visokih okoliških gorovij
lahko znatno zmanjša obsevanost in povzroči, da je v zimskih mesecih dostopna le še
difuzna obsevanost. Vegetacija vpliva na albedo, lahko pa v primeru visokih dreves
zmanjšuje tudi direktno obsevanost, podobno velja tudi za poselitev. Visoke zgradbe v
okolici lahko dodobra zasenčijo objekt. Oblačnost lahko znatno zmanjša obsevanost, prav
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tako onesnaženo okolje. Uporabnik lahko najbolj vpliva na mikrolokacijo postavitve
sprejemnika in njegov naklon in orientacijo.
V nadaljevanju zato na primeru lokacije Maribor analiziramo vpliv statične in
dinamične postavitve sprejemnika sončne energije.
Podrobna komponentna analiza obseva pokaže, da na rezultate vpliva obseg v izračun
vključenih komponent obseva. Vpliv na obsev znaša do 2 %, opazen pa je tudi vpliv na
izračunane vrednosti optimalnih naklonov in usmeritev. V nadaljevanju povzemamo
rezultate optimizacije, ki vključuje tri komponentni spekter obseva: direktno, difuzno in
odbito obsevanost. Na posameznih mestih pa v oklepaju navajamo rezultate dvo
komponentnega spektra, ki vključuje direktno in difuzno komponento obseva.
Skladno z rezultati aplikacije Sonce II se na lokaciji Maribor v pogojih jasnega neba v
primerjavi s horizontalno postavitvijo poveča obsev na letni ravni za 24 % (oziroma za 26
% če je poleg direktne in difuzne upoštevana še odbita komponenta obsevanosti) v primeru
fiksne letne nastavitve, v primeru sezonske ponastavitve za 31 % (33 %) in v primeru
mesečne ponastavitve za 33 % (35 %).
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Slika 237. Naklonski koti optimalne letne nastavitve ter sezonske in mesečne ponastavitve. Lokacija:
Maribor. Aplikacija Sonce II.

8.4.1. Letna nastavitev
Analiza vpliva spreminjanja naklona in usmeritve na obsev z aplikacijo Sonce II za
lokacijo Maribor ob predpostavki jasnega vremena pokaže, da naklon 38° in usmeritev 0°
povečata letni globalni obsev za 24 %. Upoštevanje še odbite obsevanosti vrne naklon 42°
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in usmeritev 176° ter povečanje letnega globalnega obseva za 26 % v primerjavi s

Sprememba v primerjavi s horizontalno
postavitvijo
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Slika 238. Območje letnih naklonov sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni nastavitvi
usmeritve povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor. Vreme
jasno. Aplikacija Sonce II.

Analiza občutljivosti pokaže, da nakloni v območju ± 8° okoli optimalne vrednosti
vrnejo letne obseve, ki se od najvišjega razlikuje do ene odstotne točke. Nakloni v območju
± 17° okoli optimalne vrednosti naklonskega kota pa vrnejo letne obseve, ki se od
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Slika 239. Območje letnih usmeritev sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni nastavitvi
naklona povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor. Vreme
jasno. Aplikacija Sonce II.
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Vsi naklonski koti med 0° in 83° (76°) vrnejo višje letne obseve kot horizontalna
postavitev. Naklonski koti med 84° (77°) in 90° vrnejo nižji letni obsev kot horizontalna
postavitev. Vertikalna postavitev vrne 8,2 % (18,1 %) nižji letni obsev kot horizontalna.
Spreminjanje usmeritev v območju ±10° okoli južne usmeritve vrne spremembe obseva
manjše od 0,3 odstotne točke. V območju usmeritev ±15° okoli južne usmeritve so
spremembe obseva manjše ali enake odstotni točki. V dokaj širokem območju usmeritev ±
32° okoli južne usmeritve pa znaša odstopanje od najvišjega obseva do 5 odstotnih točk.
8.4.2. Sezonska ponastavitev
V primeru sezonske ponastavitve naklona vrne povečanje obseva dokaj širok razpon
usmeritev, ki je v letni sezoni še širši kot v zimski.
Za poletni naklon 24° (v primeru neupoštevanja odbite komponente obsevanosti pa
21°) in usmeritev 181°, ter zimski naklon 63° (60°) in usmeritev 180°, model pokaže
poletno povečanje obseva za 7 % (6 %) in pozimi za 96 % (91 %) oziroma na letni ravni za
33 % (31 %) v primerjavi s horizontalno postavitvijo sprejemnika. Ponastavitev bi
približno sovpadala s prehodom na in iz letnega časa
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Slika 240. Območje sezonskih naklonov sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni sezonski
nastavitvi usmeritve povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor.
Vreme jasno. Aplikacija Sonce II.

Razpon naklonov, ki vrnejo povečan obsev, je v letni sezoni mnogo manjši kot v
zimski, ko vsak naklonski kot med 0° in 90° vrne znatno večji sezonski obsev kot
horizontalna postavitev. V letnem času naklonski koti med 0° in 46° (42°) vrnejo višji
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obsev kot horizontalna postavitev, večji naklonski koti pa vrnejo nižji sezonski obsev kot
horizontalna postavitev.
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Slika 241. Območje sezonskih usmeritev sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni sezonski
nastavitvi naklona povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor.
Vreme jasno. Aplikacija Sonce II.

Usmeritev sprejemnika sončne energije ima v posamezni sezoni sorazmerno majhen
vpliv na sezonski obsev. V zimski sezoni pride le pri usmeritvah pod 97° (103°) in nad
263° (257°) do nižjega sezonskega obseva kot v primeru horizontalne nastavitve, v letni
sezoni pa le pri usmeritvah pod 109° (121°) in nad 251° (239°). V območju ±10° okrog
optimalne usmeritve je sprememba v zimskem obdobju približno 2 odstotni točki, v letnem
pa približno 0,2 odstotne točke.
8.4.3. Mesečna ponastavitev
Mesečna ponastavitev položaja sprejemnika bi letni globalni obsev povečala za 35 %
(33 %) v primerjavi s horizontalno postavitvijo, v primerjavi z letno optimalno nastavitvijo
naklona pa za 6,9 % (6,5 %). Kompletni spekter izračuna obseva z direktno, difuzno in
odbito komponento obseva vrne v splošnem nekoliko večje optimalne naklone ter med 0,1
% (junija) in 2,7 % (februarja) večje obseve kot dvokomponentni izračun, ki upošteva
direktno in difuzno komponento obseva.
Prikaz optimalnih naklonov spominja na zrcalno sliko deklinacije, optimalnih
usmeritev pa na časovno enačbo. Skupaj tvorijo analemmo.
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Slika 242. Mesečni nakloni sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni mesečni nastavitvi
usmeritve povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor. Vreme
jasno. Aplikacija Sonce II.

V primeru mesečne ponastavitve vrne v obdobju od oktobra do marca praktično vsak
naklonski kot med 0° in 90° večinoma znatno večji mesečni obsev kot horizontalna
postavitev. V obdobju od aprila do vključno septembra je drugače. Zlasti večji nakloni
vrnejo obseve, ki so manjši od obseva horizontalne postavitve. Medtem ko optimalni
novembrski, decembrski, januarski ali februarski nakloni praktično podvojijo mesečni
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Slika 243. Mesečne usmeritve sprejemnika sončne energije ki ob sicer optimalni mesečni nastavitvi
naklona povečajo letni obsev v primerjavi s horizontalno postavitvijo. Lokacija: Maribor. Vreme
jasno. Aplikacija Sonce II.
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Analiza občutljivosti rezultatov na spremembe usmeritve ob sicer optimalni mesečni
nastavitvi naklona pokaže, da praktično vse usmeritve med približno 113° (100°) in 243°
(260°) vrnejo večji mesečni obsev od horizontalne postavitve. Ostale usmeritve vrnejo
zmanjšanje mesečnega obseva. Podrobna analiza pokaže, da imajo odstopanja ±10° od
južne usmeritve, večinoma sorazmerno majhen vpliv na mesečni obsev.
8.4.4. Dvo-osni sledilnik
Primerjava z letnim obsevom horizontalno položenega sprejemnika sončne energije ob
predpostavki jasnega neba pokaže, da z uporabljenim modelom v obravnavanem primeru
vrne dvo-osni sledilnik 99 % višji direktni obsev, 3 % višji difuzni obsev in 83,6 % višji
globalni obsev.
Dvo-osni sledilnik tako vrne na lokaciji Maribor 83,6 % večji letni obsev kot
horizontalno nameščen sprejemnik sončne energije oziroma 49,5 % več kot sprejemnik z
optimalno letno nastavitvijo naklona, v Ljubljani 82,6 % večji letni obsev in v Kopru 81,6
% večji letni obsev. Letni prirast je v Mariboru večji kot v Ljubljani in v Kopru. Razlika
gre na račun večjega prirasta direktnega obseva (za 2,4 odstotne točke) v Mariboru kot v
Kopru, medtem ko je prirast difuznega obseva v Mariboru za 0,1 odstotne točke manjši kot
v Kopru.
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Slika 244. Pozicijsko optimiranje letnega obseva, kot ga vrne aplikacija Sonce II za lokacijo Maribor
ob predpostavki jasnega vremena.

Dvo-osni sledilnik povzroči, da je obsevanost višja kot v primeru horizontalne
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namestitve in to tekom celega leta. Razmerje med največjim (v mesecu juniju) in
najmanjšim (v mesecu decembru) dnevnim obsevom je pri dvo-osnem sledilniku skoraj
dva krat nižje kot v primeru horizontalno postavljenega sprejemnika sončne energije. Dvoosni sledilnik torej poveča letni obsev in ga med letom bolj uravnovesi, oziroma zmanjša
razlike med posameznimi sezonami.
Z naraščanjem naklona sprejemnika sončne energije narašča vpliv zasenčenja, največji
pa je pri dvo-osnih sončnih sledilnikih. Zmanjšati ga je moč le z nižjim faktorjem
pokrivanja zemljišča. Če želimo pri dvo-osnem sledilniku minimizirati vpliv zasenčenja
drugega modula, je potrebno imeti faktor pokrivanja zemljišča približno 0,1. Ob faktorju
pokrivanja zemljišča 0,4 pa bi izguba že znašala 15 %.

8.5.

Optimiranje virov

Primerjava srednje gostote moči vetra po podatkih Agencije Republike Slovenije za
okolje in srednje letne obsevanosti vertikalne površine, ki je rezultat aplikacije Sonce II v
kombinaciji z indeksom jasnosti po podatkih NASA za lokacijo Maribor pokaže, da je
razpoložljiva gostota moči vetra 8,0 W/m² bistveno manjša od razpoložljive obsevanosti
133,5 W/m². Razmerje med njima znaša kar 1 : 16,7.
160
133,4

Povprečna gostota moči / W/m²

140
120
100

Veter - gostota moči
80
Obsevanost - srednja
60
40
20

8,0

0
Slika 245. Srednja gostota moči vetra (podatek Agencije Republike Slovenije za okolje) in srednja letna
obsevanost vertikalne površine (rezultat aplikacije Sonce II v kombinaciji z indeksom jasnosti NASA).
Lokacija: Maribor.

Tudi v primeru, da oba izkoristita svoj pozicijski optimizacijski potencial, pretvornik
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vetrne energije z namestitvijo na optimalno višino v okolju s čim nižjo hrapavostjo in
zasenčenjem, sprejemnik sončeve energije pa z optimalnim naklonom in usmeritvijo v
okolju brez zasenčenja, obstaja na obravnavani lokaciji še vedno velika razlika med
gostoto moči vetra in srednjo obsevanostjo.
Če torej na obravnavani lokaciji v Mariboru namestimo na proti jugu usmerjeno
vertikalno površino sprejemnik sončne energije, lahko pričakujemo, da bo deležen do več
kot 16 krat večje vpadne gostote moči iz naslova sončevega sevanja kot pretvornik vetrne
energije iz naslova vetrne energije. Tako velika razlika, ki sicer ne upošteva izkoristka
pretvornika oziroma sprejemnika govori v prid uporabe sprejemnika sončne energije.
Upoštevanje priporočila ameriške zveze za vetrno energijo o uporabi vetrne energije v
primerih, ko moč vetra presega 150 W/m² ima svojo utemeljitev ne le v konkurenčnosti
vira ampak tudi v smotrnosti izrabe naravnih danosti. V primeru manjše gostote moči vetra
pomeni uporaba sprejemnika sončne energije bolj racionalno izrabo naravnih virov in
razpoložljivega prostora.
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9. SKLEP
V našem delu smo na podlagi razpoložljivih meritev podrobno obdelali resurse energije
vetra na dveh znanih merilnih točkah v Mariboru in sicer tako z vidika hitrosti kot gostote
moči. Na spletu je omejen izbor programske opreme za analizo potencialov vetra. Javno
dostopni delno nepopolni podatki omogočajo preračun hitrosti vetra na poljubne višine z
manjšo zanesljivostjo. Analiza pokaže, da je moč doseči povečanje izplena z višjimi
postavitvami na območjih nizkih razredov hrapavosti in primerne gladkosti terena. Nabor
primernih lokacij za postavitve konvencionalnih pretvornikov energije vetra v Sloveniji ni
velik. Nakazujejo se možnosti uporabe urbanih mikro sistemov.
Razvili smo programsko opremo za analizo navideznega gibanja Sonca, obsevanosti in
obseva in jo verificirali z javno dostopnimi bazami podatkov, ki temeljijo na čez dve
dekadi segajočih satelitskih meritvah. Z aplikacijo Sonce I smo podrobno obdelali
navidezno gibanje Sonca za lokacijo Maribor ob predpostavki odprtega horizonta. Z
aplikacijo Sonce II smo podrobno obdelali obsevanosti in obsev jasnega neba na
horizontalnih ter poljubno nagnjenih in usmerjenih površinah sprejemnikov sončne
energije in poiskali optimalne položaje.
Analiza pokaže, da je s primerno postavitvijo sprejemnika sončne energije moč doseči
znatno povečanje izplena. Že upoštevanje tradicionalnega nasveta o naklonu, enakem
geografski širini in usmeritvi proti jugu poveča letni obsev na lokaciji Maribor za več kot
20 %. Optimizacija z aplikacijo Sonce II ob predpostavki jasnega vremena na podlagi
izračuna direktnega in difuznega obseva pa vrne optimalni naklon med 38° in 42° ter južno
usmeritev. Kot zanimiva opcija se izkaže sezonska ponastavitev naklona sprejemnika
sončne energije in sicer v zimskem obdobju na ustrezno visok, poleti pa nižji kot, čas
prehoda pa na primer hkrati s prehodom med poletnim in zimskim časom. Tudi v tem
primeru gre tradicionalni nasvet o sezonski ponastavitvi za vsaj ± 15° od geografske širine
v povsem pravo smer. Optimizacija vrne ob predpostavki jasnega neba v zimskem obdobju
skoraj enako vrednost naklona kot tradicionalni nasvet, v letnem obdobju pa do 10° nižji
naklon. Dvoosni sledilnik znatno poveča letni obsev, je pa prostorsko gledano bolj
občutljiv in zahteven hkrati. Skupaj s koncentratorjem lahko praktično podvoji izplen.
Analiza srednje letne moči vetra in srednje obsevanosti na obravnavani lokaciji v
Mariboru pokaže, da pretvornik vetrne energije ni konkurenčen sprejemniku sončeve
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energije tako z vidika razpoložljive moči kot sprejemljivosti izrabe realnih naravnih virov.
Kot mejni kriterij angažiranja vetrne energije se tudi na obravnavani lokaciji potrjuje
upoštevanje kriterija o vsaj tretjem razredu moči vetra kot pogoju za uporabo vetrne
energije. V primeru manjše razpoložljive moči vetra je uporaba sprejemnika sončeve
energije bolj konkurenčna tako z vidika sposobnosti učinkovite izrabe realnih naravnih
resursov kot tudi z vidika racionalne uporabe prostora.
Posamično smo podrobno obdelali lokacijo Maribor, primerjalno pa še Ljubljano in
Koper. V našem delu je, po nam dostopnih podatkih, prvič na tak način obravnavana
lokacija Maribor tako z vidika resursov energije vetra kot sončnega obseva.

222

Boris Sovič, Magistrsko delo

10.

VIRI, LITERATURA

1. The Sun's Vital Statistics. [Online] Stanford SOLAR Center, Center for Space
Science and Astrophisics, Stanford University, 2008. [Cited: september 24, 2008.]
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html.
2. Sun Fact Sheet. Planetary Fact Sheet - Metric. [Elektronski] NASA Goddard Space
Flight

Center,

01.

september

2004.

[Navedeno:

15.

september

2008.]

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html.
3. Proton-proton chains. [Elektronski] Physics Post. [Navedeno: 8. november 2008.]
http://www.physicspost.com/articles.php?articleId=188&page=2.
4. Main Sequence Stars. [Elektronski] Australia Telescope, Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation CSIRO, 21. marec 2005. [Navedeno: 26. september
2008.]
http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/stellarevolution_mainsequence.h
tml.
5. Guidry, Michael, Riedinger, Margaret in Barnes, Frank. Astronomy 162, Stars,
Galaxies and Cosmology. [Elektronski] Dept. Physics & Astronomy, University of
Tennessee.

[Navedeno:

8.

november

2008.]

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/energy/cno-pp.html.
6. The Sun's magnetic Field, Windows to the Universe. [Elektronski] University
Corporation for Atmosferic Research, University of Michigan. [Navedeno: 19. november
2008.] http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/sun_magnetic_field.html.
7. The Sun - the Nearest Star. Natural Sciences 102. [Elektronski] University of
Arizona.

[Navedeno:

8.

november

2008.]

http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/lectures/sun.htm.
8. Astronomy Picture of the Day. [Elektronski] Laboratory for High Energy
Astrophysics at NASA / Goddard Space Flight Center & Michigan Technological Un
iversity.

[Navedeno:

23.

september

2008.]

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040725.html.
9. Sunspots. [Elektronski] University of California. [Navedeno: 13. september 2008.]
http://cse.ssl.berkeley.edu/segwayed/lessons/sunspots/.

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

223

10. The Solar Interior. Solar Phisics. [Elektronski] NASA / Marshall Space Flight
Center. [Navedeno: 18. september 2008.] http://solarscience.msfc.nasa.gov/interior.shtml.
11. Strobel, Nick. Astronomy Notes. Neutrino. [Elektronski] 3. januar 2008.
[Navedeno: 8. november 2008.] http://www.astronomynotes.com/starsun/s4.htm.
12. Fanelli, Mike . The Sun. [Elektronski] Department of Phisics & Astronomy, Texas
Christian University. [Navedeno: 27. september 2008.]
13. SST Galeries 2002. [Elektronski] The Institute for Solar Phisics, The Royal
Swedish Academy of Sciences, 15. julij 2002. [Navedeno: 8. november 2008.]
http://www.solarphysics.kva.se/.
14. The Solar "Constant" - Faculae vs. Sunspots. [Elektronski] Scientific Visualization
Studio, NASA Goddard Space Flight Center. [Navedeno: 26. september 2008.]
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a002600/a002644/.
15. Solar faculae explained. [Elektronski] The Institute for Solar Physics, The Royal
Swedish

Academy

of

Sciences.

[Navedeno:

26.

september

2008.]

http://www.solarphysics.kva.se/highlights/faculae-explained/.
16. Kennewell, John in McDonald, Andrew. Climate Change and Space Weather.
[Elektronski] IPS Radio and Space Services, The Australian Space Weather Agency,
Australian

Government.

[Navedeno:

26.

september

2008.]

http://www.ips.gov.au/Educational/1/3/3.
17. Landscheidt, Theodor. Solar Activity : a dominant factor in climate dynamics.
[Elektronski] [Navedeno: 12. november 2008.] http://www.john-daly.com/solar/solar.htm.
18. Gallery. [Online] SOHO Solar and Heliospheric Observatory, NASA National
Aeronautics and Space Administration, ESA European Space Agency. [Cited: september
14, 2008.] http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/images/large/eit002_prev.jpg.
19. Lang, Kenneth R. Sun, Earth and Sky, 2nd ed. s.l. : Springer Verlag Heidelberg,
1995. ISBN: 978-0-387-30456-4.
20. Jansens, J. The Solar Cycle. [Elektronski] [Navedeno: 18. september 2008.]
http://users.telenet.be/j.janssens/Engzonnecyclus.html.
21. Solar Data Services. [Elektronski] Satellite and Information Service, National
Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S.
Department

of

Commerce,

26.

junij

2008.

[Navedeno:

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/SSN/image/annual.gif.

2.

november

2008.]

224

Boris Sovič, Magistrsko delo

22. Daily sunspot area averaged over individual solar rotations. [Elektronski] NASA
Marshall's Space Science Department, 2. december 2004. [Navedeno: 15. september 2008.]
http://science.msfc.nasa.gov/ssl/pad/solar/images/bfly.gif.
23. SIDC data. [Elektronski] Solar Influences Data Analysis Center, World Data Center
for the Sunspot Index, Royal Observatory of Belgium. [Navedeno: 2. november 2008.]
http://sidc.oma.be/html/SIDCpub.html.
24. Hathaway, David H., Wilson, Robert M. in J., Reichman Edwin. The Shape of
the Sunspot Cycle. Solar Physics. 1994, Zv. 151, str. 177-190.
25. The Inconstant Sun. [Elektronski] Science@NASA, National Aeronautics and
Space

Administration.

[Navedeno:

12.

november

2008.]

http://science.nasa.gov/headlines/y2003/17jan_solcon.htm.
26. Temperature, CO2 and Sunspots. [Elektronski] Logical Science. [Navedeno: 28. 11
2008.] http://www.logicalscience.com/skeptic_arguments/the-sun-is-the-problem.html.
27. The Sunspot Cycle. [Elektronski] Solar Physics, Marshal Space Flight Center,
National Aeronautics and Space Administration, 10. november 2008. [Navedeno: 19.
november 2008.] http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml.
28. Milankovitch Cycles and Glaciation. [Elektronski] Glacial Geology, Montana State
University.

[Navedeno:

11.

november

2008.]

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm.
29. Honsberg, Christiana in Stuart, Bowden. Photovoltaics CDROM. [Elektronski]
National

Science

Foundation.

[Navedeno:

3.

oktober

2008.]

http://pvcdrom.pveducation.org/index.html.
30. Studying Earth's Environment from Space. [Elektronski] Scientific and Educational
Endeavors NASA GSFC; Dept. of Ocean, Earth & Atmospheric Sciences, Old Dominion
University; U.S. Coast Guard Academy, maj 2003. [Navedeno: 28. september 2008.]
http://www.ccpo.odu.edu/SEES/index.html.
31. Introduction to Solar Radiation. [Elektronski] Newport, 2008. [Navedeno: 10.
oktober

2008.]

http://www.newport.com/Introduction-to-Solar-

Radiation/411919/1033/catalog.aspx.
32. Kastelec, Damijana, Rakovec, Jože in Zakšek, Klemen. Sončna energija v
Sloveniji. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. ISBN 978-961-254-002-9.
33. Solar Monitor. Hinode X-Ray Telescope. [Elektronski] Solar Physics Group, Trinity

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

225

College Dublin; Solar data Analysis Center SDAC, Goddard Space Flight Center, SAO,
NASA, JAXA, NAOJ and STFC, ESA, NSC, 6. avgust 2008. [Navedeno: 22. november
2008.] http://www.solarmonitor.org/index.php.
34. Fröhlich, Claus. Construction of a Composite Total Solar Irradiance (TSI). Time
Series from 1978 to present. [Elektronski] World Radiation center, PhysikalishMeteorologisches

Observatorium

Davos

.

[Navedeno:

13.

september

2008.]

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant.
35. Time Series. Hoyt & Schatten reconstructed solar constant. [Elektronski] The Royal
Netherlands Meteorological Institute KNMI. [Navedeno: 13. september 2008.]
http://climexp.knmi.nl/getindices.cgi?KNMIData/solarconstanths+Hoyt&Schatten_reconst
ructed_solar_constant+i+someone@somewhere.
36. Rai, G. D. Solar Energy Utilisation. s.l. : Khanna Publishers, 1980.
37. Stine, William B. in Geyer, Michael. Power from the Sun. [Elektronski] John T.
Lyle Center for Regenerative Studies, California State Polytechnic University, Pomona,
California,

2001.

[Navedeno:

5.

december

2008.]

http://www.powerfromthesun.net/book.htm.
38. Myers, Daryl. Bird Clear Sky Model. [Elektronski] National Renewable Energy
Laboratory, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of
Energy. [Navedeno: 29. september 2008.] http://rredc.nrel.gov/solar/models/clearsky/.
39. Renewable Software Application Inputs, A renewable energy resource web site
(release 6.0). [Elektronski] Surface meteorology and Solar Energy, Atmospheric Science
data center, NASA Langley Earth Science Enterprise Program. [Navedeno: 29. november
2008.] http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi.
40. Earth's Energy Budget. [Elektronski] Atmospheric Science Data Center, NASA
Langley Research Center, 28. september 2007. [Navedeno: 1. november 2008.]
http://eosweb.larc.nasa.gov/EDDOCS/images/Erb/components2.gif.
41.

Radiation.

[Elektronski]

Met

Office.

[Navedeno:

18.

oktober

2008.]

http://www.metoffice.gov.uk/research/nwp/numerical/physics/radiation.html.
42. Data & Images. [Elektronski] Earth Observatory, NASA Goddard Space Flight
Center.

[Navedeno:

1.

november

2008.]

http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Observatory/Datasets/cldfrc.isccp_c2.html.
43. Rohde, Robert. Solar Radiation Spectrum. [Elektronski] Global Warming Art.

226

Boris Sovič, Magistrsko delo

[Navedeno:

14.

september

2008.]

http://www.globalwarmingart.com/images/4/4c/Solar_Spectrum.png.
44. Kasten, Fritz. A New Table and Approximation Formula for the relative Optical
Air mass. Technical Report 136. Hanover, New Hempshire : Cold Region Research and
Engineering Laboratory, U.S. Army Material Command, 1964.
45. Kasten, Fritz in Young, Andrew T. Revised optical air mass tables and
approximation formula. . 1989, 1989, Zv. 28, 22, str. 4735–4738.
46. Young, Andrew T. Air mass and refraction. . Applied Optics. 1994, Zv. 33, 6, str.
1108–1110.
47. Kivalov, Sergej N. Improved ray tracing air mass numbers model . Applied Optics.
2007, Zv. 46, 26, str. 7091-7098.
48. PV cells and standards. [Elektronski] Laser Focus World. [Navedeno: 10. oktober
2008.]
49. Solar Spectra. [Elektronski] Solar Radiation Resource Information, Renewable
Resource data Center, National Renewable Energy Laboratory NREL, U.S. Department of
Energy. [Navedeno: 10. oktober 2008.] http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am0/.
50. Ocean Data Analysis for mersea. ODYSSEA L4 Global Analysis. [Elektronski]
Marine Environment and Security for the European Area - MERSEA. . [Navedeno: 4.
januar 2009.] http://www.mersea.eu.org/Satellite/sst_validation.html.
51. Popović, dr. Marko. Energija vetra. Snaga pokretnog vazduha. [Elektronski]
Planeta. Magazin za nauku, istraživanja i otkrića. . [Navedeno: 22. december 2008.]
http://www.planeta.org.yu/22/3energija.htm.
52. Kreith, Frank in Krieder, Jan F. Principles of Solar Engineering. Washinton,
London, New York : Hemisphere Publishing Corporatzion. McGraw-Hill Book Company.,
1978.
53. Hau, Erich. Windkraftanalagen. Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaflichkeit.
Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo. : Springer Verlag., 1988.
54. Wind. [Elektronski] Danish Wind Industry Association. [Navedeno: 3. januar 2009.]
http://www.windpower.org/en/tour/wres/index.htm.
55. Archer, Cristina L. in Jacobson, Mark Z. Evaluation of global wind power. .
[Elektronski]

Stanford

University.

[Navedeno:

10

http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html.

.

Januar

2008.]

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

227

56. Bertalanič, Renato. Značilnosti vetra v Sloveniji. [Elektronski] Klimatografija
Slovenije. Urad za meteorologijo. Agencija republike Slovenije za okolje., 2003.
[Navedeno:

3.

januar

2009.]

http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20projekti/dr%C5%BEavna%20sl
u%C5%BEba/Znacilnosti_vetra_v_Sloveniji.pdf.
57. Schmidt, Michael. Wind Turbine Design Optimization. [Elektronski] Strategic
Energy Institute. Georgia Institute of Technology. Clemson University. . [Navedeno: 3.
januar 2009.] http://www.clemson.edu/scies/wind/Poster-Schmidt.pdf.
58. Wind Energy Resource Atlas of the United States. [Elektronski] Renewable
Resource Data Center. National Renewable Energy laboratory. Office of Energy Efficiency
and Renewable Energy. U.S. Department of Energy. [Navedeno: 3. januar 2009.]
http://rredc.nrel.gov/wind/pubs/atlas/appendix_A.html#sources.
59. Ocenjevanje energijskega potenciala vetra. [Elektronski] Agencija Republike
Slovenije

za

okolje.

[Navedeno:

3.

januar

2009.]

http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf.
60. Wind Turbine Overwiev. [Elektronski] Power Naturally. New York State Energy
research

and

Development

Authority.

Albany.

[Navedeno:

3.

januar

2009.]

http://www.powernaturally.org/Programs/Wind/toolkit/9_windturbinetech.pdf.
61. Ocenjevanje energijskega potenciala vetra. . [Elektronski] Vreme. Projekti.
Agencija

Republike

Slovenije

za

okolje.

.

[Navedeno:

3.

januar

2009.]

http://www.arso.gov.si/vreme/projekti/energija_veter.pdf.
62. Basic principles of Wind Resource Evaluation . [Elektronski] American Wind
Energy Association. [Navedeno: 3. januar 2009.] http://www.awea.org/faq/basicwr.html.
63. Energija vetra. [Elektronski] Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije. Direktorat za evropske zadeve in investicije. Ministrstvo za okolje in
prostor.

[Navedeno:

22.

december

2008.]

http://www.aure.si/index.php?MenuID=207&MenuType=C&lang=SLO&navigacija=on.
64. US-DOE World Wind Map (large version). [Elektronski] U.S. Department of
Energy. [Navedeno: 3. januar 2009.] http://www.bergey.com/Maps/World.Wind.Lg.htm.
65. World Section. . [Elektronski] The World of Wind Atlases. Wind Energy Division at
Risø

DTU,

Roskilde,

Denmark.

http://www.windatlas.dk/World/Index.htm.

.

[Navedeno:

3.

januar

2009.]

228

Boris Sovič, Magistrsko delo

66. Archer, Cristina L. in Jacobson, Mark Z. Maps of mean 80-m wind speed for
year 2000. Europe. . [Elektronski] Evaluation of global wind power. Stanford University. .
[Navedeno:

10.

Januar

2008.]

http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html.
67. Klimatološke karte. . [Elektronski] Agencija Republike Slovenije za okolje. .
[Navedeno:

3.

januar

2009.]

http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/klimatoloske_karte.html.
68. Povprečna hitrost Maribor-letališče. Vreme podrobneje. Arhiv. . [Elektronski]
Meteo. Državna meteorološka služba. Agencija Republike Slovenije za okolje. .
[Navedeno: 3. januar 2009.] http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/.
69. Kretanje Sunca. [Elektronski] Astronomija. [Navedeno: 17. oktober 2008.]
http://www.astronomija.co.yu/suncsist/Sunce/pomracenje/skretanje.htm.
70. Solar Tracker. [Elektronski] Renewable Energy REUK. [Navedeno: 4. 10 2008.]
http://www.reuk.co.uk/Solar-Tracker.htm.
71. Sun Earth relationship. [Elektronski] Comfortable Low Energy Architecture
CLEAR, The Low Energy Architecture Research Unit LEARN, London Metropolitan
University.

[Navedeno:

12.

november

2008.]

http://www.learn.londonmet.ac.uk/packages/clear/index.html.
72. Recnik. [Elektronski] Astronomija, astronomski magazin . [Navedeno: 12.
november 2008.] http://www.astronomija.co.yu/razno/recnik/recnik.htm.
73. Jet Lag. [Elektronski] Canadian Institutes of Health Research. [Navedeno: 5.
oktober 2008.] http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_11/d_11_s/d_11_s_hor/d_11_s_hor.html.
74. Savard, John. The Equation of Time. [Elektronski] [Navedeno: 5. oktober 2008.]
http://www.quadibloc.com/science/eot.htm.
75. Fischer, Hagen S. in Gilgen, Hans. DACHRad – Berechnung der direkten
Sonneneinstrahlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bulletin of the
Geobotanical Institute ETH. 2002, Zv. 68, str. 83–94.
76. Ayiomamitis, Anthony. Skyscapes & Constellations. [Elektronski] Sky &
Telescope.

[Navedeno:

4.

oktober

2008.]

http://www.skyandtelescope.com/community/gallery/celestial/3441126.html?page=9&c=y
&archive=true.
77. Steinrücken, Burkard. Sonne, Mond und Erde. Eine kurze Einführung in die

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

geozentrische

Himmelskunde.

[Elektronski]

229

[Navedeno:

17.

oktober

2008.]

http://www.sternwarte-recklinghausen.de/files/sme1.pdf.
78. Solar Calculator Glossary. [Elektronski] National Oceanic & Atmospheric
Administration, U.S. Department of Commerce. [Navedeno: 6. oktober 2008.]
http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/glossary.html.
79. Schlyter, Paul. Computing planetary positions - a tutorial with worked examples.
[Elektronski] [Navedeno: 1. oktober 2008.] http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html.
80. Granslo, Bjørn Håkon. How to calculate the Coordinates of the Sun. [Elektronski]
Institut for teoretisk astrofysikk, Mat.Nat.Fakultetet, Universitetet i Oslo . [Navedeno: 1.
oktober 2008.] http://www.astro.uio.no/~bgranslo/aares/calculate.html.
81. Bechtold, Thomas. Index Solar. [Elektronski] [Navedeno: 17. oktober 2008.]
82. Solar Position Algorithm. [Elektronski] Electric Systems Center, National
Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy. [Navedeno: 12. oktober 2008.]
http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/spa/.
83. Reda, Ibrahim in Andreas, Afshin. Solar Position Algorithm for Solar Radiation
Applications, Technical Report NREL/TP-560-34302. [Elektronski] National Renewable
Energy laboratory, U.S. department of Energy, januar 2008. [Navedeno: 12. oktober 2008.]
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf.
84. Day and Night World Map. [Elektronski] time and date.com. [Navedeno: 17.
oktober

2008.]

http://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html?n=736&month=10&day=1&year=
2008&hour=12&min=0&sec=0.
85. Gronbeck, Christopher. Sun Position. [Elektronski] Sustainable by Design, 2005.
[Navedeno: 20. september 2008.] http://www.susdesign.com/sunposition/.
86. Gulgonoul, Senol. Sun Position Calculator. [Elektronski] 2001. [Navedeno: 20.
september 2008.] http://www.geocities.com/senol_gulgonul/sun/.
87. Giesen, Jürgen. Approximate Solar calculations. [Elektronski] 4. oktober 2007.
[Navedeno: 20. september 2008.] http://www.jgiesen.de/astro/suncalc/index.htm.
88. Quaschning, Volker. Sonnenpositionsberechnung. [Elektronski] 2002. [Navedeno:
16. oktober 2008.] http://www.volker-quaschning.de/datserv/sunpos/.
89. Kusenberg, Walther. Sonneneinstrahlung und Stromertrag. [Elektronski]
[Navedeno: 17. oktober 2008.] http://wskw.de/service/solar/.

230

Boris Sovič, Magistrsko delo

90. Bleidt, Robert L. Sun Path Spreadsheet. [Elektronski] Personal Projects, Image
Circuits,

2003.

[Navedeno:

14.

november

2008.]

http://www.imagecircuits.com/rb/sunpath.htm.
91. Cornwall, Chris, Horiuchi, Aaron in Lehman, Chris. Solar Position Calculator.
[Elektronski] Earth System Research Lab, National Oceanic and Atmospheric
Administration, US Department of Commerce. [Navedeno: 20. september 2008.]
http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/azel.html.
92. Sun and Moon Azimuth & Elevation. [Elektronski] Geoscience Australia,
Department of Resources, Energy and Tourism, Australian Government, 19. april 2007.
[Navedeno: 17. oktober 2008.] http://www.ga.gov.au/geodesy/astro/sunrise.jsp.
93. Blanco-Muriel, M., in drugi. Computing the Solar Vector. Solar Energy. 2001, Zv.
70, 5, str. 431-441.
94. Estimated Value of Magnetic declination. [Elektronski] Satellite and Information
Service, National Geophysical Data Center NGDC, national Oceanic and Atmospheric
Administration, U. S. Department of Commerce, 27. junij 2008. [Navedeno: 9. oktober
2008.] http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp.
95. Sonnen-Ephemeriden Rechner. [Elektronski] Observatorium Kanzelhöhe für
Sonnen- und Umweltforschung, Karl Franzens Universität, 19. april 2007. [Navedeno: 17.
oktober 2008.] http://www.kso.ac.at/beobachtungen/ephemeris.php.
96. S@tel-Light. [Elektronski] The European Database of Daylight and Solar
Radiation. [Navedeno: 28. oktober 2008.] http://www.satel-light.com/.
97. Brooks, David R. Instructions for Using a Simple Model of Solar Irradiance.
[Elektronski] Institute for Earth Science Research and Education, marec 2006. [Navedeno:
11.

oktober

2008.]

http://www.pages.drexel.edu/~brooksdr/DRB_web_page/Solar/InsolationInstructions.htm.
98. Atwater, M.A. in Ball, J.T. Solar Energy. 1979, Zv. 23, str. 275.
99. Precipitable water. [Elektronski] HighBeam Encyclopedia, HighBeam Rasearch,
Inc., 2008. [Navedeno: 11. oktober 2008.] http://www.encyclopedia.com/doc/1O14precipitablewater.html.
100. Quaschning, Volker, Geuder, Norbert in Ortmanns, Winfried. Vergleich und
Bewertung verschiedener Verfahren zur Solarstrahlungsbestimmung (13. Internationales
Sonnenforum Berlin). [Elektronski] Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V..

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

231

Plataforma Solar de Almería, 12. september 2002. [Navedeno: 14. oktober 2008.]
http://www.volker-quaschning.de/downloads/Sofo2002_1.pdf.
101. Bird, Richard E. in Hulstrom, Roland L. A Simplified Clear Sky Model for
Direct and Diffuse Insolation on Horizontal Surfaces, Solar Energy Research Institute
(SERI),. [Elektronski] Solar radiation resource Publications on the RREDC, National
Renewable Energy Laboratory, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S.
Department

of

Energy,

februar

1981.

[Navedeno:

13.

oktober

2008.]

http://rredc.nrel.gov/solar/pubs/PDFs/TR-642-761.pdf.
102. Žiberna, Igor. Trendi temperatur zraka v Mariboru kot posledica razvoja
mestnega toplotnega otoka. [Elektronski] 2006. [Navedeno: 28. oktober 2008.]
http://rcpef12.pfmb.uni-mb.si/ff/geografija/revija/rg_1_1/05_ziberna.pdf.
103. Rigollier, C., Lefèvre, M. in Wald, L. SoDa - Integration and exploitation of
networked Solar radiation Databases for environment monitoring. Heliostat version 2,
report. [Elektronski] Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris / Groupe
Télédétection

&

Modélisation

,

april

2001.

[Navedeno:

18.

oktober

2008.]

http://www.helioclim.net/publications/heliosat2_d3.2.pdf.
104. Lefèvre, M., Albuisson, M. in Wald, L. Joint Report on Interpolation Scheme
"Meteosat" and Database "Climatology I. Meteosat. [Elektronski] Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris, Junij 2002. [Navedeno: 18. oktober 2008.]
http://www.helioclim.net/publications/d5-1-4.pdf.
105. Bishop, James K. B., Potylitsina, Tatiana in Rossow, William B.
Documentation and description of surface solar irradiance data sets produced for SeaWiFS.
[Elektronski] NASA Grant NAG5-6450, Department of Applied Physics, Columbia,
University,

16.

februar

2000.

[Navedeno:

13.

september

2008.]

http://www-

ocean.lbl.gov/seawifs/seawifs.000217.html.
106. Albuisson, Michel, in drugi. Averaged Solar Radiation 1990 – 2004.
[Elektronski] Centre for Energy and Processes, Ecole des Mines de Paris, Armines, CNRS,
23.

november

2006.

[Navedeno:

18.

oktober

2008.]

http://www.soda-

is.com/img/carte_Ed_13_world.pdf.
107. Maps of Global Horizontal Radiation and Temperature. [Elektronski] Meteotest,
database

meteonorm,

junij

2008.

[Navedeno:

http://www.meteonorm.com/pages/en/downloads/maps.php.

18.

oktober

2008.]

232

Boris Sovič, Magistrsko delo

108. Annual Sum of Global Irradiance 2004. [Elektronski] Deutsches zentrum für Luft
– und Raumfahrt DLR, University of Oldenburg, Ecole des Mines de Paris / Armines. ,
2005.

[Navedeno:

18.

oktober

2008.]

http://www.soda-

is.com/eng/map/europe_2004_dlr_en.html.
109. WRDC Online Archive. [Elektronski] Главная геофизическая обсерватория им.
А.И. Воейкова основана, National Renewable Energy laboratory, Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy, U.S. department of Energy. . [Navedeno: 28. november
2008.] http://wrdc-mgo.nrel.gov/.
110. Surface meteorology and Solar Energy, A renewable energy resource web site
(release 6.0). [Elektronski] NASA's Earth Science Enterprise Program, NASA Langley
Atmospheric

Science

Data

Center.

[Navedeno:

29.

november

2008.]

http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi.
111. Bauer, O. in Lefevre, M. ESRA Clear sky model. [Elektronski] HelioClim –
Providing Information on Solar Radiation, december 2001. [Navedeno: 18. oktober 2008.]
http://www.helioclim.net/heliosat/csmodels_lib.c.
112. Erren, Hans. Insolation: annual and daily. [Elektronski] Erren-Wijlens, 13.
oktober

2005.

[Navedeno:

19.

oktober

2008.]

http://home.casema.nl/errenwijlens/co2/insol.zip.
113. Brooks, David R. A Simple Insolation Model. [Elektronski] DRB web page.
Drexel

University.,

1.

november

2007.

[Navedeno:

15.

oktober

2008.]

http://www.pages.drexel.edu/~brooksdr/DRB_web_page/Solar/insolation.htm.
114. Insolation at Specified Location. Atmosphere-Ocean-Model. [Elektronski]
Goddard Institute for Space Studies GISS. National Aeronautics and Space Administration
NASA.,

22.

september

2008.

[Navedeno:

11.

oktober

2008.]

http://aom.giss.nasa.gov/srlocat.html.
115. Meteonorm. Global Meteorological Database for Engineers, Planners and
Education.

[Elektronski]

Meteotest.

[Navedeno:

18.

oktober

2008.]

http://www.meteonorm.com/pages/en/meteonorm.php.
116. Knapp, Vladimir in Kulišić, Petar. Novi izvori energije. Nuklerarna energija
fisije i fuzije i sunčana energija. Zagreb : Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Školska
knjiga., 1985.
117. Zakšek, Klemen, Marsetič, Aleš in Kokalj, Žiga. Izkoriščanje sončne energije

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

233

na Krasu. Geodetski vestnik. 2007, Zv. 51, 1, str. 35-47.
118. Solar Angle Calculator. [Elektronski] Power from the Sun, J. T. Lyle Center for
Regenerative

Studies.

[Navedeno:

21.

oktober

2008.]

http://www.powerfromthesun.net/CALCULATORS/AngleCalc.html.
119. Solar radiation on tilted surface - complete Interface. [Elektronski] Public
Environmental Modeling and Simulation - Web PEMS Web. [Navedeno: 11. oktober
2008.] http://cadlab6.mit.edu:8001/pemsweb/runmodel.jsp?id=-1895501.
120. Stöckli, Reto in Simmon, Robert. The Blue Marble, true-color global imagenery
at 1 km resolution. [Elektronski] Earth Observatory, NASA Goddard Space Flight Center,
2001.

[Navedeno:

1.

november

2008.]

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/BlueMarble_2002.php.
121. Atmospheric Brown Clouds, Regional assessment report with focus on Asia.
[Elektronski] United Nations Environment Programme, 2008. [Navedeno: 30. oktober
2008.] http://www.unep.org/pdf/ABCSummaryFinal.pdf.
122. Solar Power Design Tools. [Elektronski] Telemetry & Control Systems Solutions,
Inc,

12.

januar

207.

[Navedeno:

30.

november

2008.]

http://telemetryhelp.com/solar_power_design_tools.asp.
123.

Photovoltaic

Geographical

Information

System

(PVGIS).

Geographical

Assessment of Solar Resource and Performance of Photovoltaic Technology. [Elektronski]
Interactive maps. Solar irradiation data utility. Europe. Institute for Energy. Renewable
Energy Unit. Joint Research Centre. European Commission. . [Navedeno: 3. januar 2009.]
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php.
124. Šúri, M., in drugi. Potential of solar electricity generation in the European Union
member states and candidate countries. [Elektronski] Solar Energy, 81, 1295–1305.
PVGIS. Joint Research Centre. European Communities, 2007. [Navedeno: 10. oktober
2008.] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
125. PVWatts. [Elektronski] Renewable Resource Data Center RReDC, The Alliance
for Sustainable Energy LLC, The National Renewable Energy Laboratory NREL, U.S.
Department

of

Energy.

.

[Navedeno:

28.

november

2008.]

http://www.nrel.gov/rredc/pvwatts/changing_parameters.html.
126. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. [Elektronski]
Uradni list Republike Slovenije, 15. maj 2002. [Navedeno: 30. november 2008.]

234

Boris Sovič, Magistrsko delo

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2012.
127. Glavnik, Aleš. Prihaja pravi trenutek za solarne sisteme. [Elektronski] Energetsko
svetovalna pisarna Maribor, ENSVET – Energetsko svetovanje za občane. [Navedeno: 21.
oktober 2008.] www.maribor.si/dokument.aspx?id=2738.
128. Grobovšek, Bojan. Solarni sistemi za pripravo tople vode. [Elektronski]
energetika.net,

15.

marec

2006.

[Navedeno:

28.

oktober

2008.]

http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render
&ec%3Adet=28425&en%3Aref=morekeyword.
129. Rakovec, Jože in Zakšek, Klemen. Sončni obsevi različno nagnjenih in različno
orientiranih sprejemnih površin (2. del). . [Elektronski] EGES 3/2008, str. 65 – 69. .
[Navedeno: 17. oktober 2008.] http://www.e-m.si/eges/2008_03/65.pdf.
130. Solar Calculator. [Elektronski] Solar Energy. Iowa Energy center. Iowa State
University.

[Navedeno:

07.

januar

2009.]

http://www.energy.iastate.edu/renewable/solar/calculator/index.aspx#Axis2.
131. WisconSUN. [Elektronski] Solar Energy System Output. Solar Use Network.
Energy

Center

of

Wisconsin.

[Navedeno:

7.

januar

2009.]

http://www.ecw.org/wisconsun/learn/learn_solar2.shtml.
132. Luque, Antonio in Hegedus, Stevem. Handbook of Photovoltaic Science and
Engineering. s.l. : John Wiley & Sons, 2003.
133. New Tracking Solar Concentrator. [Elektronski] Poulek Solar ltd. . [Navedeno: 1.
december 2008.] http://www.solar-concentrators.com/solar-concentrators-more.asp.
134. Solar tracking systems for free standing applications. [Elektronski] Wind and
Solar

Shop.

[Navedeno:

21.

oktober

2008.]

http://windandsolarshop.co.uk/solartracker.shtml.
135. Voršič, Jože. Mikro sončna elektrarna UM FERI. [Elektronski] Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Univerza v Mariboru. [Navedeno: 1.
december 2008.] http://elektrarna.feri.uni-mb.si/.
136. Quaschning, Volker. Möglichkeiten und Grenzen bei der Simulation von
Photovoltaikanlagen. . [Elektronski] 22. Symposium Photovoltaische Solarenergie.
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin. , 7. marec 2007. [Navedeno:
20. oktober 2008.] http://www.volker-quaschning.de/downloads/PV-Grenzen.pdf.
137. Jansen, Darco. Solar radiation and Milankovich. [Elektronski] The Climate

Optimizacija oskrbe z obnovljivimi viri energije

235

System, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland, 1999. [Navedeno: 11.
november

2008.]

http://www.open.ou.nl/dja/Klimaat/System/solar_radiation_and_milank.htm.
138. Lindsey, Rebecca in Simmon, Robert. Arctic Reflector. [Elektronski] Earth
Observatory,

NASA,

31.

januar

2007.

[Navedeno:

1.

november

2008.]

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/ArcticReflector/.
139. The Global Energy Budget. [Elektronski] Physics World. [Navedeno: 1. november
2008.] http://physicsworld.com/cws/article/print/17402/1/pwten2_05-03.
140. Edwards, J.M. in Slingo, A. Studies with a flexible new radiation code. 1:
Choosing a configuration for a large-scale model. Quart. J. Royal Meteorol. Soc. 1996, Zv.
122, str. 689-719.
141. HOMER. [Elektronski] The Optimization Model for Distributed Power, NREL.
[Navedeno: 29. november 2008.] https://analysis.nrel.gov/homer/.
142. RETScreen. [Elektronski] RETScreen® International Clean Energy Project
Analysis Software, Natural Resources Canada. [Navedeno: 29. november 2008.]
http://www.retscreen.net/.
143. Nave, Carl Rod. Sun. [Elektronski] Department of Physics and Astronomy.
Georgia State University, Atlanta. . [Navedeno: 20. oktober 2008.] http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/Hbase/solar/sun.html.
144. Tompson, Tim. Solar Fusion & Neutrinos. [Elektronski] An introduction to
nuclear fusion in the sun and the solar neutrino problem. [Navedeno: 25. september 2008.]
http://www.tim-thompson.com/fusion.html.

236

Boris Sovič, Magistrsko delo

11.

PRILOGA - OPIS RAZVITIH APLIKACIJ

V nadaljevanju predstavljamo strukturiranost aplikacij Sonce I in Sonce II, ki smo jih
razvili ter primer njune uporabe.

11.1. Aplikacija Sonce I
Najprej podrobneje predstavimo aplikacijo Sonce I.
11.1.1.

Strukturiranost aplikacije Sonce I

Aplikacija Sonce I je zasnovana na skupno 32 delovnih listih.
Začetni delovni listi aplikacije so »Naslov«, »Poreklo« in »Navodila«. Potem ko se iz
nabora lokacij izbere obravnavana lokacija ali doda nova, aplikacija v delovnem listu
»Povzetek« vrne rezultate izračuna v obliki 16 grafičnih prikazov. Na posameznih delovnih
listih je moč najti tabelirane rezultate izračunov, vključno z vsem računskimi parametri.
Na razpolago so podrobne analize dnevnega in medletnega navideznega gibanja Sonca.
Posebej sta obravnavana letni in zimski solsticij.
V nadaljevanju so prikazani posamezni delovni listi in razčlenjena njihova
strukturiranost.
Tabela 18. Delovni listi aplikacije Sonce I.
Delovni list »Sonce I« (tukaj predstavljen v 100 %
povečavi).
Naslovni delovni list z osnovnimi podatki o imenu
in avtorju aplikacije ter o kraju in času nastanka.
Za ilustracijo je dodan prikaz analemme.
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Delovni list »Poreklo« (v 100 % povečavi).
Opisano je poreklo aplikacije, njen domet in naslov
avtorja.

Delovni list »Navodila« (v 100 % povečavi).
Predstavljena je organizacija vhodnih podatkov in
strukturiranost aplikacije.

Delovni list »Podatki« (v 75 % povečavi).
Nabor lokacij vključuje geografske koordinate (vir
je Google Zemlja) slovenskih mestnih občin,
prestolnic držav članic Evropske unije in nekaterih
drugih lokacij s severne in južne poloble. Seznam je
možno poljubno dopolnjevati.
Izbrana lokacija se vpiše v celice B5 (ime), C5
(geografska širina) in D5 (geografska dolžina).
Aplikacija sama vrne korekturo časovne cone.
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Delovni list »Povzetek« (v 22 % povečavi).
V šestih skupinah so povzeti najpomembnejši
grafični prikazi, ki jih vrne aplikacija Sonce I:
»Analemma«, »Dnevno navidezno gibanje Soncadan« z možnostjo spreminjanja dneva, »Dnevno
navidezno

gibanje

navidezno

gibanje

spreminjanja

ure,

Sonca-polletje«,
Sonca-ura«
»Letno

z

»Letno
možnostjo

navidezno

gibanje

Sonca« ter »Letni in zimski solsticij«.
Ob vsaki skupini prikazov je navedeno, iz katerega
delovnega lista izvira
Analemma na delovnem listu »Povzetek« (v 85 %
povečavi).
Analemme so prikazane ob polnih urah.
Prikazu

je

dodana

predstavitev

navideznega

gibanja Sonca ob letnem in zimskem solsticiju.
Aplikacija vrne maksimalno elevacijo ob zimskem
in letnem solsticiju.

»Dnevno

navidezno

gibanje

Sonca-dan«

na

delovnem listu »Povzetek« (v 85 % povečavi).
Skupino prikaza »Dnevno navidezno gibanje Soncadan« sestavljajo prikaz elevacije v odvisnosti od
azimuta z dodatno označenimi položaji Sonca ob
polnih urah, prikaz elevacije v odvisnosti od ure
dneva in prikaz azimuta v odvisnosti od ure dneva.
V polje F29 je moč vpisati poljuben dan (od 1 do
365) v letu (aplikacija vrne v polju G29 zapis dneva
v

formatu

dd.mmm)

in

opazovati

spreminjanja dneva na elevacijo in azimut.

vpliv
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»Dnevno navidezno gibanje Sonca-polletje« na
delovnem listu »Povzetek« (v 85 % povečavi).
Skupino prikaza »Dnevno navidezno gibanje Soncapolletje« sestavljajo prikaz elevacije v odvisnosti od
azimuta, prikaz elevacije v odvisnosti od ure dneva
in prikaz azimuta v odvisnosti od ure dneva.
Vsi prikazi se nanašajo na prvi dan v mesecu v
prvem polletju (1. januar, 1. februar, 1. marec, 1.
april, 1. maj in 1. junij).

»Letno navidezno gibanje Sonca-ura« na delovnem
listu »Povzetek« (v 85 % povečavi).
Skupino prikaza »Letno navidezno gibanje Sonca«
sestavljajo prikaz analemme, prikaz elevacije v
odvisnosti od dneva v letu in prikaz azimuta v
odvisnosti od dneva v letu.
V polje F88 je moč vpisati poljubno uro v dnevu (od
0 do 24, aplikacija sprejme tudi realna števila) in
opazovati vpliv spreminjanja ure na elevacijo in
azimut.

»Letno navidezno gibanje Sonca« na delovnem
listu »Povzetek« (v 85 % povečavi).
Skupino prikaza »Letno navidezno gibanje Sonca«
ob vseh polnih urah sestavljajo prikaz analemme,
prikaz elevacije v odvisnosti od dneva v letu in
prikaz azimuta v odvisnosti od dneva v letu.
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»Letni in zimski solsticij« na delovnem listu
»Povzetek« (v 85 % povečavi).
Skupino

prikaza

»Letni

in

zimski

solsticij«

sestavljajo prikaz elevacije v odvisnosti od azimuta,
prikaz elevacije v odvisnosti od ure dneva in prikaz
azimuta v odvisnosti od ure dneva.
Vsi prikazi se nanašajo na letni in zimski solsticij.

Delovni list »Leto« (v 45 % povečavi) je vir za
skupino prikaza »Letno navidezno gibanje Soncaura« na delovnem listu »Povzetek«.
Osrednji del lista predstavlja tabela rezultatov
izračuna azimuta in elevacije za vsak dan v letu ob
uri, ki je definirana na delovnem listu »Povzetek« v
polju F88.
Delovni list vsebuje šest grafičnih prikazov, od tega
štiri analemme v različnih grafičnih izvedbah.

Delovni list »Dan« (v 45 % povečavi) je vir za
skupino prikaza »Dnevno navidezno gibanje Soncadan« na delovnem listu »Povzetek«.
Osrednji del lista predstavlja tabela rezultatov
izračuna azimuta in elevacije v intervalu 0,1 h za
izbran dan v letu, ki je definiran na delovnem listu
»Povzetek« v polju F29.
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze.
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Delovni list »Polletje« (v 45 % povečavi) je vir za
skupino prikaza »Dnevno navidezno gibanje Soncapolletje« na delovnem listu »Povzetek«.
Osrednji del lista predstavlja tabela zbira rezultatov
izračuna azimuta in elevacije v intervalu 0,1 h za
vsak prvi dan v mesecu v prvem polletju (torej za 1.
januar, 1. februar, 1. marec, 1. april, 1. maj in 1.
junij).
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze.

Delovni list »jan« (v 40 % povečavi).
Ta delovni list in naslednji listi z oznakami »feb«,
»mar«, »apr«, »maj« in »jun« so vir za delovni list
»Polletje«.
Osrednji del lista predstavlja tabela rezultatov
izračuna azimuta in elevacije za prvi dan v mesecu
v intervalu 0,1 h.
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze .

Delovni list »21-dec in 21-jun« (v 30 % povečavi) je
vir za skupino prikaza »Letni in zimski solsticij« na
delovnem listu »Povzetek«.
Na

delovnem

listu

sta

združena

izračuna

navideznega gibanja Sonca tako za letni kot zimski
solsticij.
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze.
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Delovni list »21-jun« (v 40 % povečavi).
Izračun navideznega gibanja Sonca za letni solsticij.
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze.

Delovni list »21-dec« (v 40 % povečavi).
Izračun navideznega gibanja Sonca za zimski
solsticij.
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze.

Delovni list »24 ur« (v 25 % povečavi) je vir za
skupino prikaza »Letno navidezno gibanje Sonca«
na delovnem listu »Povzetek« ter za skupino
prikaza »Analemma« na istem delovnem listu.
Osrednji del lista predstavlja tabela zbira rezultatov
izračuna azimuta in elevacije za vsako polno uro za
vsak dan v letu.
Delovni list vsebuje devet grafičnih prikazov, med
njimi tudi ločene prikaza za dopoldanske in
popoldanske ure.
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Delovni list »1« (v 35 % povečavi).
Ta in naslednji delovni listi z oznakami »2«, »3«,
»4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »11«, »12«,
»13«, »14«, »15«, »16«, »17«, »18«, »19«, »20«,
»21«, »22«, »23« in »24« so vir za delovni list »24
ur«.
Osrednji del lista predstavlja tabela rezultatov
izračuna azimuta in elevacije za vsak dan v letu ob
določeni uri (na tem listu ob 1:00, na naslednjih pa
ob 2:00, 3:00, …).
Delovni list vsebuje tri grafične prikaze .

11.1.2.

Primer uporabe

Vzemimo za primer lokacijo Ljubljana z naslednjimi geografskimi koordinatami,
povzetimi po Google Zemlja: severna geografska širina 46,051° in vzhodna geografska
dolžina 14,506°. V nadaljevanju bomo povzeli poglavitne rezultate. Aplikacija Sonce I v
delovnem listu »Povzetek« vrne podrobno grafično analizo navideznega gibanja Sonca.
Izmed šestnajstih, bomo tukaj predstavili tri prikaze. Najprej analemmo, združeno s
prikazom navideznega gibanja Sonca ob letnem in zimskem solsticiju.
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Slika 246. Analemme ob polnih urah. Lokacija Ljubljana. Aplikacija Sonce I.

Predstavimo še letni potek elevacije in azimuta ob polnih urah.
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Slika 247. Letni potek elevacije ob polnih urah. Lokacija Ljubljana. Aplikacija Sonce I.
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Slika 248. Letni potek azimuta ob polnih urah. Lokacija Ljubljana. Aplikacija Sonce I.

Aplikacija vrne najvišjo junijsko opoldansko elevacijo 67,39° in najvišjo decembrsko
elevacijo 20,50°. Za podrobnejšo analizo pa izberimo na primer 21. junij. V delovnem listu
»Dan« so tabelirani parametri, s katerimi je opisano navidezno gibanje Sonca: dan (stolpec
A), čas (stolpec B), enačba časa (stolpec C), deklinacija (stolpec E), azimut (stolpec N) in
elevacija (stolpec O).
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Slika 249. Tabelirane vrednosti azimuta in elevacije v časovnem intervalu 0,1 h. Datum 21.junij.
Lokacija Ljubljana. Aplikacija Sonce I.

11.2. Aplikacija Sonce II
Predstavimo podrobneje še aplikacijo Sonce II.
11.2.1.

Strukturiranost aplikacije Sonce II

S številnimi delovnimi listi se je aplikacija Sonce I približala tako mejam preglednosti
kot praktičnosti. Za izračun obsevanosti in obseva, ki je še obsežnejši od pozicijskega
izračuna, zato uporabimo drugačno tehnologijo in sicer makre, ki jih napišemo v Visual
Basicu. S tem pristopom lahko bistveno zmanjšamo število za izračun potrebnih delovnih
listov ter povečamo preglednost in fleksibilnost. V primeru aplikacije Sonce I je vsaka
sprememba kateregakoli parametra povzročila takojšnje ažuriranje celotne aplikacije, v
primeru aplikacije Sonce II pa je potrebno po nastavitvi vhodnih parametrov ali po vsaki
spremembi posameznega parametra ponovno zagnati ustrezni makro.
Aplikacija je v Microsoft Excelu shranjena v formatu, ki dovoljuje makre. Pri odprtju
Excela je potrebno dovoliti njihovo uporabo.
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Aplikacija Sonce II temelji na Myersovi aplikaciji Birdovega modela. Aplikacijo smo
pregledali, odpravili napako in vgradili izračun azimuta, vpadnega kota in obsevanosti ter
obseva površin, ki so pozicionirane z naklonskim kotom in usmeritvijo. Rezultati so tako
povzeti kot natančneje razčlenjeni in predstavljeni tudi v grafični obliki. Osnovnemu
izračunu, ki je na delovnem listu »Izračun« pripada makro »proIzračun«. Optimiranje je na
delovnem listu »Optimum«, prav tako pa se imenuje tudi pripadajoči makro:
»proOptimum«.
V nadaljevanju so prikazani posamezni delovni listi in razčlenjena njihova
strukturiranost.
Tabela 19. Delovni listi aplikacije Sonce II.
Delovni list »Sonce II« (v 100 % povečavi).
Naslovni delovni list z osnovnimi podatki o imenu in
avtorju aplikacije ter o kraju in času nastanka.
Za ilustracijo je dodan letni prikaz obsevanosti.

Delovni list »Poreklo« (v 70 % povečavi).
Opisano je poreklo tako prvotne Myersove kot naše
aplikacije, domet aplikacije Sonce II in naslov
avtorja.
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Delovni list »Navodila« (v 100 % povečavi).
Predstavljena je organizacija vhodnih podatkov
(lokacija, položaj sprejemnika sončne energije,
atmosferski transferni podatki in gostota izračuna),
priporočen razpon vrednosti in njihov kratek opis.
Predstavljeni so k delovnima listoma pripadajoči
Visual Basic moduli in podrobno opisan postopek
aktiviranja izbranega modula.

Delovni list »Podatki« (v 75 % povečavi).
Nabor lokacij vključuje geografske koordinate (vir
Google Zemlja) slovenskih mestnih občin, prestolnic
držav članic Evropske unije in nekaterih drugih
lokacij s severne in južne poloble. Seznam je možno
poljubno dopolnjevati.
Izbrana lokacija se vpiše v celice B5 (ime), D5
(geografska širina) in C5 (geografska dolžina).
Aplikacija sama vrne korekturo časovne cone.

Delovni list »Izračun« (v 10 % povečavi).
Osrednji delovni list, ki povzema vhodne podatke,
vsebuje računski stroj, povzema rezultate, jih
tabelira in grafično predstavi.
Delovni list je razdeljen v skupine: podatki, stroj
povzetek rezultatov in rezultatsko polje ter grafika.
Polja rezultatov in njihove pripadajoče grafične
skupine so štiri: obsevanosti in obsev, elevacije,
azimuti, ter vpadni koti.
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Podatki na delovnem listu »Izračun« (v 60 %
povečavi).
Podatki so locirani v zgornjem levem kotu delovnega
lista.
Razdeljeni

so

v

skupine:

sončna

konstanta,

atmosferski podatki, gostota izračuna, lokacija
(geografska širina in dolžina), dan (začetni in končni
dan računskega obdobja) in položaj površine (naklon
in usmeritev).
V skupini gostota izračuna je trimestna koda, ki
definira vključenost komponent izračuna: direktne,
difuzne in odbite, na primer: 111.
Stroj na delovnem listu »Izračun« (v 35 % povečavi).
Računsko jedro ima poglavje s konstantami in
pomožnimi vrednostmi. Slednje so izpostavljene
zato, da bi se preprečilo večkratno ponavljanje istih
izračunov in s tem povečala računska hitrost.
Horizontalno se raztezajoč računski stroj opravi vse
potrebne

izračune,

tako

pozicij,

obsevanosti

horizontalne površine kot tudi obsevanosti na
nagnjeni in usmerjeni površini.
Zaradi nazornosti so ključne trenutne vrednosti
povzete posebej.
Povzetek rezultatov na delovnem listi »Izračun« (v
100 % povečavi).
Levi stolpec predstavlja trenutne vrednosti (koti in
obsevanosti

-

horizontalne

ter

nagnjene

in

usmerjene površine), desni pa končne vrednosti
(maksimalna elevacija in obsevi - horizontalne ter
nagnjene in usmerjene površine).
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Rezultatsko polje izračuna obsevanosti in obseva na
delovnem listu »Izračun« (v 30 % povečavi).
V tabelarnem delu rezultatskega polja so dnevne
vrednosti obseva na horizontalno ter pod določenim
naklonom in usmeritvijo postavljeno površino, ter za
slednjo tudi vrednosti obsevanosti v gostoti, ki je
določena z računskim intervalom gostote izračuna.
Grafično so predstavljeni še letni potek obsevanosti,
solsticijska

in

največja

dnevna

obsevanost,

obsevanost ob polnih urah ter primerjava obseva
horizontalne ter nagnjene in usmerjene površine.

Rezultatsko polje izračuna elevacij na delovnem listu
»Izračun« (v 30 % povečavi).
V tabelarnem delu rezultatskega polja so vrednosti
elevacije za vsak dan in ob časih, določenih z
računskim intervalom.
Štiri grafične predstavitve interpretirajo medletno in
solsticijsko elevacijo ter elevacijo ob polnih urah.
Elevacija je predstavljena tudi v kvazi 3D pogledu.

Rezultatsko polje izračuna azimutov na delovnem
listu »Izračun« (v 30 % povečavi).
V tabelarnem delu rezultatskega polja so vrednosti
azimutov za vsak dan in ob časih, določenih z
računskim intervalom.
Tri grafične predstavitve interpretirajo solsticijske
azimute ter azimute ob polnih urah. Azimuti so
predstavljeni tudi v kvazi 3D pogledu.
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Delovni list »Izračun« (v 60 % povečavi) v nastavitvi
na dvo-osni sledilnik.
Stikalo, ki aktivira dvo-osni sledilnik, je v polju F23,
kjer mora biti vrednost 1. V tem primeru ni več
potrebno nastavljati niti naklona niti usmeritve
površine, saj sta spremenljivi.

Delovni list »Optimum« (v 20 % povečavi).
Delovni list obsega standardno polje vhodnih
podatkov, računski stroj s konstantami in pomožnimi
vrednostmi,

rezultatsko

polje

in

grafično

predstavitev rezultatov.
Kadar je, kot v primeru stopinjske mreže na sliki,
izbran večji obseg izračuna, je temu primerno veliko
tudi rezultatsko polje (matrika s 361 × 91 elementi).

Delovni list »Optimum« (v 60 % povečavi).
V polju z vhodnimi podatki se z definiranjem
začetnega in končnega dne definira časovni okvir
optimizacije. V kolikor se išče optimalni naklon in
usmeritev za na primer mesec januar, se kot začetni
dan vpiše 1, kot končni pa 31. Položaja površine ni
potrebno vpisovati, ker to stori makro. V njem se
nastavi območje iskanja, pri čemer je izhodiščno (in
časovno najzahtevnejše) območje naklonov od 0° do
90° in usmeritev od 0° do 360°.
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Primer uporabe

Vzemimo za primer lokacijo Ljubljana z naslednjimi geografskimi koordinatami,
povzetimi po Google Zemlja: severna geografska širina 46,051° in vzhodna geografska
dolžina 14,506°. Lokacijo nastavimo v delovnem listu »Podatki« tako, da njeno ime in
koordinate prenesemo v celice B5 (ime), C5 (geografska dolžina) in D5 (geografska
širina).
V delovnem listu »Izračun« po potrebi ažuriramo atmosferske podatke. V Celici D22
nastavimo želeno gostoto izračuna (izberemo 0,5 h). Ker nas zanima celoletni izračun, v
celicah H16 in H17 potrdimo vrednosti 1 in 365. Nastavimo še položaj sprejemnika sončne
energije tako, da v celico H21 vnesemo naklon (izberemo na primer 45°), v celico H22 pa
usmeritev (za južno usmeritev vpišemo 180°) sprejemnika.
V Excelu izberemo »View« in »Macros« ter opcijo »View Macros« (ob odpiranju
Excela je potrebno dovoliti uporabo makrov). Iz seznama izberemo ime »proIzračun« in
makro zaženemo s tipko »Run«. Če je kakšen vhodni podatek napačen, makro sporoči,
kako ga je popravil. Po nekaj minutah je izračun končan, rezultati pa predstavljeni
tabelarično in grafično na delovnem listu »Izračun«.
Kot je razbrati iz rubrike »Povzetek rezultatov« vrne aplikacija Sonce II letni globalni
obsev horizontalne površine v višini 1,98 MWh/m² in letni globalni obsev sprejemnika
sončne energije z izbranim naklonom in usmeritvijo v višini 2,49 kWh/m².
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Slika 250. Letni potek dnevnega obseva horizontalne površine in površine z naklonom 45° in
usmeritvijo 180°. Lokacija Ljubljana. Aplikacija Sonce II.
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V grafičnem
nem delu je še 14 drugih grafičnih
grafi nih predstavitev obsevanosti in obseva ter
navideznega položaja Sonca, ki skupaj s tabelaričnimi
tabelari nimi podatki obsevanosti in pozicij
omogočajo podrobno časovno,
asovno, pozicijsko in sevalno analizo.
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Slika 251.. Dnevni in polurni potek obsevanosti površine z naklonom 45° in usmeritvijo 180°. Lokacija
Ljubljana. Aplikacija Sonce II.

Prikaz poteka obsevanosti na zgornji sliki nekoliko odstopa od standardnega formata
aplikacije. Dobiti ga je moč z enostavno spremembo grafičnih parametrov.
Poglejmo še potek optimizacije. Na delovnem listu »Optimum« po potrebi ažuriramo
atmosferske podatke. V Celici D22 nastavimo želeno gostoto izračuna
izra una (izberemo 0,5 h). V
celicah H16 in H17 vpišemo časovni okvir izračuna,
una, izražen z dnevi, začetnim
zač
in končnim.
Če želimo izračunati
unati na primer optimalni položaj sprejemnika sončne
čne energije za mesec
januar, vpišemo kot začetni
četni dan 1 in kot končni
kon
dan 31,, za junij pa začetni
za
dan 152 in
končni dan 181. Čee želimo poiskati letni minimum,
minimum vpišemo 1 in 365. Položaja
sprejemnika sončne
ne energije v celicah H21 in H22 ne nastavljamo,
nastavljamo, ker bo to predmet
izračuna.
V Excelu izberemo »View
View« in »Macros« ter opcijo »View
View Macros«.
Macros Iz seznama
izberemo ime »proOptimum
proOptimum« in makro zaženemo s tipko »Run«. Če je kakšen vhodni
podatek napačen, makro sporoči,
sporo kako ga je popravil.
Trajanje izračuna
una je dominantno odvisno od obsega spreminjanja naklona in usmeritve.
V primeru podrobne analize celotnega polja možnosti,
možnosti, torej za naklone med 0°
0 in 90° ter
usmeritve med 0° in 360°,
°, je pričakovati
pri
daljše trajanje izračuna. Ko je izračun
izra
končan, so
rezultati
zultati predstavljeni tabelarično
tabelari
in grafično na delovnem listu »Optimum«.
»Optimum«
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Slika 252. Globalni mesečni obsev v odvisnosti od naklonaa (vrednosti na ordinati od 0° do 90°) in
usmeritve (vrednosti na abscisi od 0° do 360°) sprejemnika sončne
ne energije. Mesec junij. Lokacija
Ljubljana. Aplikacija Sonce II.

Za izbrano lokacijo vrne aplikacija Sonce II največji
najve ji junijski obsev 267 kWh/m²
kWh/m v
primeru sprejemnika sončne
čne energije z naklonom 8° in usmeritvijo 179°, kar
k je le za 0,9 %
višje od junijskega obseva horizontalno postavljenega sprejemnika sončne
son
energije.
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12.

ŽIVLJENJEPIS

Boris Sovič
Osebni podatki
⋅

Rojen: 30. oktobra 1956 v Mariboru, oče Janez, mama Zofija.

⋅

Družina: soproga Ana, hčerki Irena in Nives, sin Simon.

⋅

Stalno prebivališče: Gosposvetska cesta 24, Maribor, Slovenija.

⋅

Začasno prebivališče: Ramat Yam 77, Herzliya Pituach, Izrael.

Slika 253. Avtor magistrskega dela. Poreklo slike: MediaSpeed.

Izobraževanje in usposabljanje
⋅

1999 The Department of Political Science and International Relations, Institute
for Public Administration University of Delaware - Training program in
Municipal Capacity and Administrative Decentralization.

⋅

1980 Diploma na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru - smer energetika;
pridobljen strokovni naslov: univ.dipl.inž.elektrotehnike.

Delovne izkušnje
⋅

2007-… Ministrstvo za zunanje zadeve: izredni in opolnomočeni veleposlanik
Republike Slovenije v Državi Izrael.

⋅

2007-2007 Državni zbor Republike Slovenije: strokovni sodelavec v poslanski
skupini SD.

⋅

1999-2007 Mestna občina Maribor: župan (do 4. decembra 2006).

⋅

1996-1998 Državni zbor Republike Slovenije: poslanec.
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1993-1996 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti: državni sekretar za
energetiko.

⋅

1990-1993 Skupščina občine Maribor: podpredsednik skupščine občine.

⋅

1986-1990 SOZD Elektrokovina Maribor: član poslovodnega odbora SOZD;
direktor področja elektro opreme in elektronike.

⋅

1984-1985 Elektrokovina - DO Komerciala Maribor: samostojno projektiranje,
svetovanje in programiranje na področju električne razsvetljave.

⋅

1982-1984 Mestna konferenca ZKS Maribor: sekretar konference ZKS na
Univerzi v Mariboru.

⋅

1982-1982 Elektrokovina Maribor: projektiranje in komercialno tehnično
svetovanje na področju električne razsvetljave.

⋅

1981-1982: služenje vojaškega roka; Šola za rezervne oficirje Tehnične službe
Kopenske vojske v Zagrebu ter stažiranje v Ljubljani.

⋅

1980-1981 Elektrokovina Maribor: projektiranje in komercialno tehnično
svetovanje na področju električne razsvetljave.

Jezikovna znanja
⋅

Materni jezik:

slovenski jezik.

⋅

Drugi jeziki:

angleški jezik, nemški jezik, hrvaški in srbski jezik.

Družbena dejavnost
⋅

Lokalna samouprava: predsednik Skupnosti občin Slovenije: (1999-2006),
predsednik Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (20012006), predsednik odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve Mestne
občine Maribor (2006-2007), predsednik odbora za varstvo okolja in urejanje
prostora Mestne občine Maribor (1994-1998), predsednik odbora za pripravo
plebiscita v občini Maribor (1990).

⋅

Državni zbor Republike Slovenije: poslanec (1996-1998), predsednik odbora za
znanost in tehnologijo (1996-1998), član odbora za mednarodne odnose (19961998), predsednik slovenskega odbora svetovne organizacije parlamentarcev
Globe.

⋅

Odbor regij Evropske unije: vodja slovenske delegacije (2004-2006),
podpredsednik odbora regij EU (2004-2006), član komisije za zunanje zadeve
in decentralizirano sodelovanje (2004-2006), predstavnik odbora regij v
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pridružitvenem odboru EU - Hrvaška (2006), poročevalec (soporočevalec je bil
bavarski državni minister dr. Sinner) Odbora regij o resoluciji Evropskega
parlamenta o zaščiti manjšin in protidiskriminacijskih politikah v razširjeni
Evropi, član delovne skupine za zahodni Balkan (2006).
⋅

Socialni demokrati: predsednik občinske organizacije Maribor (1995-2007),
predsednik konference ZLSD Slovenije (2001-2005).

⋅

Stranka

evropskih

socialistov:

podpredsednik

skupine

socialistov

in

socialdemokratov v odboru regij EU (2006), član predsedstva združenja
socialdemokratskih strank držav alpskega loka (2003-2006).
⋅

Univerza v Mariboru: prorektor študent (1977-1979)

⋅

Pravna fakulteta v Mariboru: predsednik sveta (1992-1994)

⋅

Elektro Slovenija: predsednik nadzornega sveta Javnega podjetja Elektro
Slovenija (1993-1995)

⋅

Evropska hiša Maribor: predsednik (1990-2008)

⋅

Upravna enota Maribor: pooblaščena oseba za sklepanje zakonskih zvez (19902007)

Družbena priznanja
⋅

Častni član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor
(2006).

⋅

Zlata plaketa Zveze združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije (2006).

⋅

Počasni građanin - Opština Kraljevo (2004).

⋅

Tribute, House of Representatives State of Delaware, (1999).

⋅

Plaketa Pekre 23. maj 1991 - št. 278 - Minister za obrambo Vlade Republike
Slovenije.

⋅

Pohvala - Komandant Teritorialne obrambe Slovenije (1987).

⋅

Zlata plaketa Univerze v Mariboru (1980).

Bibliografija
⋅

Bibliografija obsega nekaj več kot 180 enot.

