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POVZETEK  

Diplomsko delo je namenjeno predvsem učiteljem Tehnike in tehnologije v osnovni 

šoli. Na začetku je opisano kako sončne celice delujejo in njihov razvoj. Sledijo 

področja uporabe sončnih celic. 

V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljena primerjava pridobivanja električne 

energije z različnimi vrstami elektrarn glede posega v okolje. Opisani so tudi različni 

fotonapetostni sistemi in kakšne so možnosti pridobivanja električne energije s 

sončnimi celicami. Na koncu so podana teoretična izhodišča o tehniškem dnevu in 

projektnem učnem delu. Na podlagi teh izhodišč je v prilogi tudi predlog izvedbe 

projektnega učnega dela na temo solarne polnilne baterije. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Osnovna šola, sončne celice, modul, obnovljivi viri energije, sončna elektrarna, 

projektno učno delo, solarna polnilna baterija
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ABSTRACT 

Thesis is dedicated to in-service primary school technology teachers. The operation 

of solar cells is described first, then a history, followed by the direction of the 

development of solar cells.  

The next part of the thesis compare generation of electricity with various power plants 

in relation to the environment. There is also described some photovoltaic systems 

and what are the possibilities of obtaining solar energy. Project-based learning 

characteristics, types and phases are presented. On the basis of these starting 

points, an application of project-based learning case (solar power bank) is presented 

and explained.  

 

KEY WORDS 

Elementary school, solar cells, solar module, renewable energy sources, solar power 

plants, project-based learning, solar power bank 
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1 UVOD 

Iz leta v leto se globalno povečuje poraba električne energije. Vse več je elektronskih 

naprav, električna omrežja se širijo tudi v manj razvitih državah. S tem se povečuje 

tudi proizvodnja električne energije. Nekateri viri, kot sta nafta in premog, so že 

precej iztrošeni. Prihodnost je v obnovljivih virih energije, predvsem v energiji Sonca. 

Proizvodnja električne energije iz alternativnih virov energije minimalno onesnažuje 

okolje. 

Sončne celice neposredno pretvorijo moč sončne svetlobe v električno moč, brez 

onesnaževanja okolja. Negativna stran sončnih celic je ta, da zavzemajo veliko 

prostora ter njihova proizvodnja je precej draga. Tako je začetna investicija za nakup 

sončnih modulov velika. Dolgoročno pa se obrestuje. Države spodbujajo k nakupu 

sončnih modulov s subvencijami. 

Učenci v večini zelo malo vedo o sončnih celicah. Nekateri jih zamenjujejo tudi s 

kolektorji, ki služijo ogrevanju sanitarne vode. Sončne celice so zelo zanimive za delo 

v šoli, ker so razmeroma poceni in jih lahko uporabimo na veliko načinov. Vsaka 

izdelava modela s sončnimi celicami pa zahteva precej časa. V učbenikih za Tehniko 

in tehnologijo je zelo malo zapisanega o sončnih celicah. Zaradi tega je potrebno 

učencem najprej pojasniti njihove osnovne lastnosti. Tako je najbolj primerna izvedba 

projektnega učnega dela na to temo na tehniški dan. V diplomskem delu bo podan 

predlog izvedbe. Tema je primerna za 7. in 8. razred OŠ. Tehniški dnevi imajo velik 

potencial tudi v prihodnosti. Zaradi vključitve več predmetnih področij učenci 

povezujejo znanje, ki so ga pridobili do tedaj. To jim omogoča, da razmišljajo širše, 

izven okvirov predmetnih področij.   
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2 SONČNE CELICE 

V tem poglavju bodo na kratko predstavljene sončne celice. Kako je potekal njihov 

razvoj, kako delujejo, kje jih najdemo ter kaj nas na tem področju čaka v prihodnosti. 

 

2.1 RAZVOJ SONČNIH CELIC 

Začetki izkoriščanja sončne energije segajo daleč nazaj. In sicer v leto 1839 z 

odkritjem fotonapetostnega pojava. Tega je odkril devetnajstletni francoski 

eksperimentalni fizik Alexandre Edmond Bequerel. Odkril je, da dve kovinski ploščici, 

potopljeni v razredčeno kislino proizvajata več elektrike, če sta izpostavljeni svetlobi. 

Ker v tistem času še niso bilo takšnih potreb po električni energiji kot danes, je to 

odkritje ostalo za dolgo časa pozabljeno. Angleški inženir Willioughby Smith se je 

ukvarjal z raziskavo materialov za izdelavo podvodnih kablov. Z uporabo različnih 

filtrov je leta 1873 dognal, da je prevodnost selena sorazmerna količini svetlobe, ki ji 

je material izpostavljen. Šele deset let pozneje je praktično selensko foto-celico prvi 

opisal Charles Fritts. Kljub podpori nemškega industrialca Wernerja Siemensa 

iznajdba ni bila širše sprejeta. Prve sončne celice, izdelane iz selena, so imele 

izkoristek 1-2 %. Kljub slabemu izkoristku pa so jo zaradi spektralne karakteristike, ki 

je podobna karakteristiki očesa, hitro sprejeli fotografi za uporabo v svetlomerih. Leta 

1904 je Albert Einstein objavil ugotovitve o fotonapetostnem pojavu, za kar je bil leta 

1921 nagrajen z Nobelovo nagrado. V času prve svetovne vojne je Poljak Jan 

Czohralski razvil metodo za pridobivanje monokristalnega silicija. To metodo 

praktično nespremenjeno uporabljamo še danes. Glavni koraki v smeri 

komercializacije sončnih celic so bili storjeni med letoma 1940 in 1950. Osnova za to 

pa je bil prav monokristalni silicij. V tem času so prišli do 4 % izkoristka pri silicijevi 

celici, narejeni po principu Czohralskega. Sončne celice so bile sprva zelo drage. 

Zato so se po večini uporabljale le na področju vesoljske tehnologije. Leta 1958 so 

ZDA izstrelile satelit, ki je kot prvi satelit kot vir energije uporabljal sončne celice. 

Resnejše raziskave glede širše komercialne uporabe sončnih celic pa so se začele v 

sedemdesetih letih. V osemdesetih letih pa se je močno povečala tudi proizvodnja in 

uporaba. V tem obdobju je bila zgrajena tudi prva elektrarna z moduli s sledilnim 

mehanizmom z močjo 1 MW. V zadnjih desetih letih pa se je zanimanje za 

pridobivanje te vrste energije zelo povečalo, in tako je fotovoltaika že prestopila prag 

samostojne panoge [1].  

 

2.2 FOTOVOLTAIKA 

Tehnologijo, ki pretvarja moč sončne svetlobe v električno moč lahko z eno besedo 

imenujemo fotovoltaika (PV). V nekaterih državah je že dobro uveljavljena, kaže pa, 

da bo postala ena od ključnih tehnologij 21. stoletja. Glavna prednost je ta, da 

pridobivanje električne energije na takšen način ne obremenjuje okolja. Velja za 

najbolj sprejemljiv obnovljiv vir, ki ga odlikujejo ekološka sprejemljivost, neslišnost 

delovanja, zanesljivost, nezahtevno vzdrževanje in cenovna konkurenčnost. 

Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije fotonov v električno energijo. Ta 
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pretvorba se izvrši v različnih sončnih celicah, ki so povezane v fotonapetostne 

module in so skupaj osnovni gradnik vsakega fotonapetostnega sistema.  

Kako učinkovita je ta pretvorba energije svetlobe v električno energijo je odvisno od 

tipa sončnih celic. Izkoristek ima zelo velik razpon, sega od le nekaj odstotkov pri 

najbolj cenenih celicah ali modulih pa do celo preko 40 odstotkov pri najbolj 

zahtevnih in najdražjih izvedbah. Fotovoltaika se je razvila v velik gospodarski sektor, 

ki celemu svetu in tudi Sloveniji ponuja veliko možnosti za razvoj novih naprednih 

tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Cilj Evrope je, da do leta 2020 zagotovi 

12 % električne energije iz Sonca. Te energije je več kot dovolj, le izkoristiti jo je 

potrebno. Vsako uro Sonce na Zemljo pošlje toliko energije, kot jo človeštvo porabi v 

enem letu [2].  

 

2.3 PRINCIP DELOVANJA SONČNIH CELIC 

Glavni element fotonapetostnega sistema je sončna celica. Za lažje razumevanje 

delovanja sončnih celic so na sliki 2.1 predstavljeni osnovni gradniki sončne celice. 

Izdelane so iz različnih polprevodnih snovi. To so snovi, ki postanejo prevodne, ko so 

obsijane s svetlobo ali toplotnim sevanjem. Njihova električna prevodnost je med 

prevodnostjo kovin in izolatorjev. Najbolj pomembna njihova lastnost je ta, da pod 

določenimi pogoji prevajajo tok samo v eni smeri, tako kot diode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroni se v silicijevem atomu nahajajo v valenčnem pasu. Ko atom vzbudimo, 

preide elektron v prevodni pas, v valenčnem pasu pa za seboj pusti vrzel. Da atom 

vzbudimo pa potrebujemo energijo, ki jo merimo v elektronskih voltih (eV). Energija 

za polprevodne materiale znaša med 1 in 1,5 eV. Torej atome lahko vzbudimo s 

fotoni, ki imajo primerno valovno dolžino. Manjšo kot ima foton valovno dolžino, večja 

je njegova energija. Da vzbudimo atom silicija je potrebna energija 1,12 eV, to 

energijo imajo fotoni z valovno dolžino 1,15 μm.  

Slika 2.1: Zgradba silicijeve sončne celice [2]. 
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Ko združimo dve različni plasti dopiranega silicija, torej polprevodni silicij z viškom 

elektronov in vrzeli, dobimo napetostno stopnico, tako imenovani p-n spoj. V spoju se 

oblikujeta različna valenčna in prevodna pasova. S tem se vzpostavi električno polje. 

To polje zadrži prodiranje elektronov iz n-sloja v p-sloj in obratno.  

Na zgornji strani n-sloja je kovinska elektroda v obliki rešetke, ki ne pokriva več kot 5 

odstotkov površine in tako minimalno vpliva na prodiranje fotonov v notranjost celice, 

s tem nastane sončna celica. Površina pa je prevlečena z malo odbojno plastjo, kar 

zagotavlja boljšo absorbiranje fotonov. Na spodnji strani celice je celotna površina 

prekrita s kovinsko plastjo oziroma elektrodo. Zaradi električnega polja v zaporni 

plasti p-n sloja so elektroni in vrzeli v mirovanju vse dokler celica ni obsijana. Ko je 

sončna celica obsijana, absorbirani fotoni z dovolj veliko energijo vzbudijo atome. 

Fotoni, ki imajo manjšo energijo potujejo skozi sončno celico, fotoni, ki imajo večjo 

energijo, pa povzročijo prehod elektrona v prevodni pas. Višek energije se pretvori v 

toploto, kar zmanjša izkoristek sončne celice. Elektroni v prevodnem stanju p-tipa 

polprevodnika se premaknejo navzdol v n-tip, nastale vrzeli v n-tipu polprevodnika pa 

potujejo v p-tip. Elektrone in vrzeli loči električno polje.  

Vrzeli potujejo proti p-elektrodi spodaj, elektroni pa k n-elektrodi na vrhu celice. Ko je 

tokokrog med elektrodama sklenjen, potujejo elektroni po vodniku in se ob p-elektrodi 

združijo z vrzelmi. Napetost, ki je potrebna za pridobivanje električne napetosti, 

zagotavlja napetostna ovira v p-n spoju. Pri silicijevih celicah je ta napetost teoretično 

0,7 V. Električni tok sorazmerno narašča z osvetlitvijo sončne celice.  

Do povečave izhodne moči in izkoristka pride, če je sončna celica usmerjena 

pravokotno proti viru svetlobe in z dodajanjem koncentratorjev svetlobe in leč. Pri 

procesu povečevanja izhodne moči pa obstajajo omejitve. Saj se celice na ta način 

bolj segrevajo, z gretjem pada izhodna napetost, posledično pa upada tudi moč 

sončne celice, zato je potrebno sončne celice hladiti [3].  

 

2.4 SONČNE CELICE V PRIHODNOSTI 

Sončna energija je obnovljiv trajnostni vir energije, ki v zadnjem desetletju izredno 

pridobiva na svojem pomenu. Distribuirane sončne elektrarne, vgrajene v objekte, so 

eden od pomembnejših bodočih virov električne energije. Po sedanjih ocenah je 

neposredno konkurenčnost sončnih elektrarn pričakovati v desetih letih, odvisno od 

razvoja cen fosilnih goriv in ukrepov za spodbujanje izgradnje sončnih elektrarn ter 

tehnološkega razvoja. 

Danes obstaja veliko PV materiala, nameščenega po vsem svetu, več kot 100 GW. 

Vendar pa je učinkovitost pretvorbe sončne energije v električno relativno slaba, 

običajno 15 % ali manj. Več kot 85 % PV naprav, ki se uporablja danes, so narejene 

iz kristalnega silicija. Znanstvene raziskave potekajo v smeri iskanja novih 

materialov, ki bi povečali izkoristek. Merila so večja učinkovitost, poceni materiali, 

trdota, trpežnost po daljši izpostavljenosti sončni svetlobi. Nekaj materialov je že 

doseglo visoko učinkovitost, vendar so uporabljali tako eksotične materiale, da bi bila 
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njihova uporaba v večjem obsegu otežena zaradi velikih stroškov [4]. V nadaljevanju 

bomo opisal tri nove trende razvoja sončnih celic. 

 

2.4.1 PEROVSKIT 

Trenutno so strokovnjaki navdušeni nad materialom, znanim kot perovskit. To je 

mineral sestavljen iz kalcija in titana s kemijsko formulo CaTiO3. Mineral je leta 1839 

odkril Gustav Rose na Uralskem gorovju v Rusiji. Poimenovan pa je po ruskem 

strokovnjaku za minerale Levu Perovskim. Perovskit se je kot material za sončne 

celice prvič uporabil leta 2009. Vendar je bil izkoristek zelo majhen. Začetki niso bili 

ravno obetavni, vendar pa so pritegnili več raziskovalnih skupin. Zlasti na univerzi v 

Pensilvaniji. V samo 18 mesecih so izkoristek povečali na 16 %. Za takšen napredek 

pri siliciju je bilo potrebno več desetletij raziskav. Toda polimer je drag in zapleten. 

Revija Science uvršča sončne celice iz perovskita kot enega od prebojev v letu 2013. 

Perovskit je verjetno material prihodnosti za izdelavo sončnih celic. Obstajajo 

napovedi, da bi se lahko dosegel celo 50 % izkoristek. Tako bi stroški izdelave padli 

precej nižje v primerjavi s silicijevimi sončnimi celicami v naslednjih desetih letih. Cilj 

pa je tudi te celice narediti čim tanjše. Da bi se prilegale materialu in bi jih lahko tako 

nanesli recimo na steklene površine oken. Tudi v tej smeri je bilo že nekaj poskusov. 

Že obstajajo podjetja, ki delajo na komercializaciji perovskitnih sončnih celic, eno od 

njih je Oxford PV [6]. Ta družba se je ločila od Univerze v Oxfordu. Ukvarja pa se tudi 

z razvojem sončnega stekla, ki ga je možno obarvati v skoraj katerokoli barvo. 

Ustanovitelj družbe je dejal, če se odločite za gradnjo steklene hiše, zakaj ne bi kar 

celo stavbo spremenili v fotovoltaično [5, 6]. 

 

2.4.2 ČRNI SILICIJ 

Raziskovalci so razvili preprost enostopenjski sistem, ki bi pomagal povečati 

učinkovitost že obstoječih tehnologij sončnih celic s čim nižjimi stroški. Na Univerzi 

Rice je ekipa podiplomskih študentov ugotovila, da se izkoristek sončne celice 

poveča, če silicijeva površina ni gladka. Pri klasičnih sončnih celicah je problem 

odboj svetlobe od površine. Ta učinek so zmanjšali na tak način, da so nanesli nekaj 

neodbojnih plasti. Te nanesejo z dragimi postopki.  

Drugačen postopek za še boljšo učinkovitost pa je ugotovil kemik Andre Barron. In 

sicer z uporabo kemijske kopeli iz bakrovega nitrata, fosforjeve kisline, vodikovega 

fluorida in vode. Ugotovili so da v tem hitrem in poceni procesu nastanejo konice v 

siliciju v velikosti nekaj sto nanometrov, prikazano na sliki 2.2. Bistveno je, da je 

velikost teh konic primerljiva z valovno dolžino vidne svetlobe, ki je 400-800 nm. Te 

konice odpravijo odsevne lastnosti površine za kar 99 %. Čeprav silicij ni črne barve, 

je ekipa poimenovala novo plast silicija »črni silicij« zaradi zelo majhnega odboja 

svetlobe nazaj v človeško oko deluje temne barve. Ekipi je s časom uspelo zmanjšati 

te konice le na 590 nm. Ampak ta površina še vedno potrebuje zaščitni premaz, ti pa 

seveda ne absorbirajo 100 % vpadne svetlobe. Tako da se izkoristek nekoliko 

zmanjša. Kljub temu pa je to velik napredek na katerem se bo prav gotovo gradilo v 

prihodnosti [7, 8]. 
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2.4.3 PROZORNE SONČNE CELICE 

Problem sončnih celic je, da so potrebne zelo velike površine le teh zaradi relativno 

majhnega izkoristka energije sončne svetlobe v električno energijo. Trenutno se 

sončne celice v večjih razsežnostih nahajajo predvsem na strehah večjih stavb in na 

poljih, ki se ne obdelujejo. Tak primer so puščave. Znanstveniki razmišljajo predvsem 

v smeri, kam bi lahko namestili sončne celice, da bi te minimalno posegale v okolje. 

Pojavila se je ideja o izdelavi prozornih sončnih celic. To pomeni, da te vrste sončnih 

celic prepuščajo valovne dolžine s prostim očesom vidne svetlobe (400-800 nm). 

Absorbirajo pa svetlobo s krajšimi in daljšimi valovnimi dolžinami. To sta infrardeča in 

ultravijolična svetloba, slika 2.3. Te vrste sončnih celic imajo manjši izkoristek od 

standardnih, ker določen del svetlobe prepustijo skozi. Prednost pa je v tem, da bi te 

sončne celice lahko bile nemoteno nameščene na velikih površinah prav zaradi 

prepuščanja vidne svetlobe. Tak primer so okna na nebotičnikih, ekrani pametnih 

telefonov… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.2: Pogled s strani na piramidno strukturo silicija [7]. 

Slika 2.3: Prepustnost svetlobe prozorne sončne celice [9]. 
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Te vrste sončnih celic dosegajo do 90 % prepustnosti vidne svetlobe, debele so le 

eno tisočinko milimetra in so iz poceni materialov. Slika 2.4 prikazuje katere valovne 

dolžine prepuška običajna sončna celica (levo) in katere prozorna sončna celica 

(desno). 

 

 

Kot je vidno na sliki 2.4 prozorne sončne celice ne absorbirajo vidne sončne 

svetlobe. S tem izgubijo kar precejšen delež energije svetlobe, ki bi jo lahko pretvorile 

v električno energijo. S tem se izkoristek takih sončnih celic precej zmanjša. Trenutni 

rekord znaša 11,6 %. Glavna prednost teh sončnih celic je, da se lahko nanesejo na 

velike površine brez drastičnega poseganja v okolje, kot je to pri običajnih sončnih 

celicah [9-11]. 

 

2.5 PODROČJA UPORABE SONČNIH CELIC 

Preko sončnega obsevanja doteka največ energije na zemeljsko površino. Na vrhu 

ozračja je gostota energijskega toka v povprečju 1367 W/m². Kolikšen del doseže 

zemeljsko površino je odvisno od naslednjih dejavnikov: 

- astronomski: pot Zemlje okoli Sonca, 

- meteorološki: oblačnost in vlažnost zraka, preglednica 2.1, 

- reliefni: nadmorska višina, oblika površja [12]. 

 

Energijo sevanja imenujemo obsevanje in jo podajamo v vatnih urah na kvadratni 

meter. Svetloba mora na poti do Zemlje prečkati tudi atmosfero, ta zaradi odboja, 

sipanja in absorpcije zmanjša energijo sevanja, ki doseže Zemljo za približno 30 

odstotkov. Sevanje je največje opoldne, najmanjše pa zgodaj zjutraj in pozno 

popoldne. V srednji Evropi velja, da je količina vpadne sončne energije v mesecih 

med novembrom in januarjem približno petkrat manjša kot v poletnih mesecih [2]. 

Slika 2.4: Primerjava prepustnosti svetlobe pri običajni sončni celici (levo) in prozorni sončni 
celici (desno) [10]. 
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Preglednica 2.1: Energija sončnega obsevanja pri različnem vremenu [2]. 

VREME JASNO MEGLENO/OBLAČNO 

(Sonce le slabo 

vidno) 

OBLAČNO 

(Sonce ni vidno) 

SEVANJE [W/m²] 600-1000 200-400 50-150 

DIFUZNI DELEŽ [%] 10-20 20-80 80-100 

 

Področje uporabe sončnih celic je zelo široko. Poleg že omenjenega se veliko 

uporabljajo na odročnih krajih kjer ni električnega omrežja. Običajno so ti sistemi 

podprti z akumulatorji, takrat ko sončne celice generirajo več električne energije kot 

je trenutna poraba se ti polnijo. Primeri so države v razvoju, gorske koče ter 

prometna obvestila ob cesti. Prav tako se uporabljajo pri manjših elektronskih 

napravah kot so: elektronske tehtnice, ure, mobilni telefoni, svetilke…  

Sončne celice so še posebej uporabne v vesoljski tehniki, pri raznih satelitih in 

vesoljskih postajah, kar omogoča daljša življenjsko dobo satelita oziroma kakšne 

druge naprave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

3 PRIMERJAVA ELEKTRARN 

V tem poglavju bo poudarek na primerjavi med posameznimi viri energije, katere so 

njihove prednosti in slabosti ter kako elektrarne, ki izkoriščajo te vire, vplivajo na 

okolje. 

 

3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE 

 

JEDRSKA ENERGIJA 

Prednosti 

Jedrska energija zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo po nizki ceni ter 

na ta način zmanjšuje odvisnost od uvoza energije. Električna energija iz Nuklearne 

elektrarne Krško predstavlja približno 40 % v Sloveniji proizvedene električne 

energije. Med obratovanjem ne povzroča izpustov toplogrednih plinov v ozračje, 

kakor tudi ne emisij drugih škodljivih snovi. Jedrska energija se ne uporablja le kot vir 

za pridobivanje električne energije, ampak tudi na drugih področjih človeškega 

delovanja, kot so medicina, industrija in raziskave. 

Slabosti 

V preteklosti je bilo po svetu nekaj nesreč v jedrskih elektrarnah, te so bile posledice 

človeških napak. To je negativno vplivalo na podobo jedrske energije v družbi. Pri 

pridobivanju jedrske energije kot stranski produkt nastanejo tudi radioaktivni odpadki, 

s katerimi je potrebno odgovorno in skrbno upravljati. Investicija za postavitev jedrske 

elektrarne je zelo velika, predvsem zaradi varnostnih zahtev. Pri uporabi jedrske 

energije je tudi nevarnost izrabe jedrske tehnologije za vojaške namene. 

 

VODNA ENERGIJA 

Prednosti 

Vodna energija spada med obnovljive vire energije. Med svojim obratovanjem ne 

povzroča izpustov toplogrednih plinov. Ključni prednosti vodne energije sta predvsem 

možnost shranjevanja energije v obliki akumulirane vode v jezovih hidroelektrarn ter 

hiter odziv povpraševanja trga po energiji. Jezovi lahko na okolje vplivajo tako 

pozitivno kot negativno. Jez omogoči reguliranje toka z namenom pridobitve 

obdelovalne zemlje ali za zaščito pred poplavami. 

Slabosti 

Hidroelektrarne z zajezitvijo močno spremenijo rečni tok ter območje nad jezom in 

tako močno vplivajo na okolje in prostor. Predvsem vpliva na navade živali, ki jim je 

po zajezitvi reke gibanje po reki oteženo. Obstaja tudi nevarnost porušitve jezov, 

zgradb v okolici in nasipov v kolikor so ti neustrezno zgrajeni. 
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FOSILNA ENERGIJA 

Prednosti 

Ena od glavnih prednosti fosilnih goriv je razmeroma enostavno obratovanje in 

vzdrževanje elektrarn. Tudi izgradnja elektrarn na fosilna goriva ni prezahtevna in ne 

zavzema veliko prostora v primerjavi s hidroelektrarnami. Izkoristek je lahko tudi do 

80 %, v kombinaciji proizvodnje elektrike in toplote. V preteklosti so se 

termoelektrarne zelo razširile tudi zaradi velikih količin razpoložljivega premoga. 

Slabosti 

Sama termoelektrarna zavzema malo prostora, precej več pa deponija premoga ter 

njegov transport do termoelektrarne. Cena proizvodnje električne energije v plinskih 

elektrarnah se spreminja glede na ceno plina, ki lahko zelo niha. Termoelektrarne ob 

nepopolnem izgorevanju kot stranski produkt proizvajajo veliko pepela, ta lahko pri 

nekvalitetnem premogu predstavlja tudi do 25 % goriva. Poleg pepela pa klasične 

termoelektrarne pri izgorevanju proizvajajo tudi veliko okolju škodljivih plinov. 

 

BIOMASA 

Prednosti 

Pod biomaso spada več različnih vrst goriv. Najbolj razširjen je les, trsje, koruza. 

Lahko pa so to tudi organski odpadki (živinorejski in komunalni). V obeh primerih 

prispevamo k čiščenju narave. Ker so to organske snovi je izpust škodljivih plinov 

minimalen. Na takšen način se v proizvodnjo energije vključi tudi podeželje, kar 

pripomore k njegovemu razvoju. 

Slabosti 

Glavna slabost je predvsem ta, da je cena tehnologije za izrabo bioloških goriv zelo 

visoka. Potrebne pa so tudi velike površine za gojitev rastlin za pridobitev bioenergije. 

Ob povečanju teh površin bi se zmanjšale obdelovalne površine za pridelavo hrane 

in posledično povišanje cen hrane. 

 

VETRNA ENERGIJA 

Prednosti 

Največja prednost gledano iz ekološkega vidika je sigurno ta, da pri obratovanju 

vetrne elektrarne ni izpustov škodljivih plinov. Veter je poceni vir energije. Vetrna 

elektrarna v primerjavi z ostalimi zavzame zelo malo prostora na tleh. Zemlja okrog 

stebra se še vedno lahko obdeluje. Predstavlja tudi vir električne energije v gorskih 

predelih, kjer ni električnega omrežja.  
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Slabosti 

Glavna slabost vetrnih elektrarn je predvsem nestanovitnost vira. Tako oskrba z 

električno energijo ni zanesljiva. Odvisna je od hitrosti vetra, ki mora biti za zagon 

vetrnice vsaj 3 m/s. Kjer hitrost vetra ne dosega minimalne hitrosti za zagon je 

postavitev elektrarne nesmiselna. Takih področij je v Sloveniji veliko. Glede na ceno 

postavitve vetrne elektrarne in njen prispevek električne energije je cena električne 

energije pridobljene preko vetrne elektrarne višja od hidroelektrarn, termoelektrarn ali 

jedrskih elektrarn. Velike vetrnice so tudi precej glasne. 

 

GEOTERMALNA ENERGIJA 

Prednosti 

Pri obratovanju ne proizvaja škodljivih plinov. Zaloge geotermalne energije so zelo 

velike, je pa seveda veliko odvisno od lokacije. Obratovanje geotermalne elektrarne 

ni odvisno od vremena in jo lahko vklopimo oziroma izklopimo glede na potrebo 

električne energije. V primerjavi z ostalimi elektrarnami zavzema geotermalna 

elektrarna razmeroma malo prostora. 

Slabosti 

Lokacija postavitve geotermalne elektrarne je pogojena z gostoto toplotnega toka na 

tistem območju. Voda mora imeti temperaturo vsaj 100 stopinj celzija, da je 

postavitev takšne elektrarne smiselna. V Sloveniji voda ne dosega tako visokih 

temperatur. Vodo z nižjimi temperaturi uporabljajo za ogrevanje stanovanj ali 

rastlinjakov. V kolikor so pogoji primerni za to vrsto elektrarne so investicijski in 

obratovalni stroški visoki. Ob črpanju vode iz globin Zemlje pa se lahko ob tem 

sproščajo tudi škodljivi plini [13].  

 

3.2 PRIMERJAVA ELEKTRARN GLEDE POSEGA V OKOLJE 

V nadaljevanju so podani trije grafi, ki neposredno prikazujejo kako posamezna vrsta 

elektrarne vpliva na okolje. Pri izračunih je poleg obratovanja elektrarne upoštevana 

tudi njena gradnja in razgradnja. Podatki so preračunani glede na nazivno moč 

elektrarne. 

 

3.2.1 TOPLOGREDNI PLINI 

Toplogredni plini so plini, ki povzročajo učinek tople grede, nekateri pa tudi uničujejo 

ozonski plašč. Kot posledica nastane ozonska luknja. Toplogredni plini so prisotni v 

ozračju, kajti brez njih bi bila povprečna letna temperatura na Zemlji -18 stopinj 

celzija. Problem pa nastane, če je v ozračju preveč toplogrednih plinov, na ta način 

se povprečna temperatura planeta postopoma viša. Najbolj pogosti toplogredni plini 

so: vodna para, metan in ogljikov dioksid. 
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Diagram na sliki 3.1 prikazuje emisije toplogrednih plinov na proizvedeno MWh 

električne energije ob upoštevanem celotnem življenjskem ciklu elektrarne (izdelava 

komponent in izgradnja elektrarne, pridobivanje in predelava goriva, proizvodnja 

električne energije, ravnanje z odpadki in razgradnja proizvodnega objekta). 

 

3.2.2 RABA ZEMLJIŠČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.1: Diagram emisij toplogrednih plinov glede na nazivno moč elektrarne [13]. 

Slika 3.2: Diagram rabe zemljišč glede na nazivno moč elektrarne [13]. 
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Diagram na sliki 3.2 prikazuje rabo zemljišč ob upoštevanju celotnega življenjskega 

cikla (potreben prostor za izdelavo komponent in postavitev elektrarne, pridobivanje 

in predelava goriva ter ravnanje z odpadki). Ob upoštevanju le površine, ki je 

potrebna za postavitev elektrarne so razlike o potrebni površini zemljišč posameznih 

tehnologij veliko večje. Na primer razmerje med jedrsko in sončno elektrarno je 

približno 1:200. 

Najmanj površine glede na proizvedeno moč zavzame jedrska elektrarna, največ pa 

termoelektrarna, slika 3.2. Sončne celice prav tako zavzamejo veliko površino, kajti 

od tega je odvisno kolikšna bo proizvedena moč sončne elektrarne. To je eden od 

največjih minusov sončnih elektrarn. 

 

3.2.3 PRAŠNI DELCI 

Drobni prašni delci so različnih velikosti. Najbolj nevaren zdravju je fini prah, kajti ta 

pri vdihavanju potuje direktno v pljuča. Ti delci so manjši od 10 mikrometrov. Delci 

nastanejo pri izgorevanju. Predvsem v avtomobilskih motorjih, industriji in kurilnih 

napravah. Zato se njihova količina v zraku poveča v času kurilne sezone.  

 

 

Diagram prikazuje emisije prašnih delcev pri proizvodnji električne energije ob 

upoštevanju celotnega življenjskega cikla (izdelava komponent, izgradnja elektrarne, 

pridobivanje in predelava goriva, proizvodnja električne energije, ravnanje z odpadki 

in razgradnja proizvodnega objekta). Kot je vidno iz grafa, slika 3.3, močno izstopajo 

termoelektrarne na premog [13]. 

 

Slika 3.3: Diagram emisije prašnih delcev glede na nazivno moč elektrarne [13]. 
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4 PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE S SONČNIMI CELICAMI 

Vir energije za sončne elektrarne je svetloba, ki jo oddaja Sonce. Te energije je več 

kot dovolj za oskrbo celega planeta z električno energijo, le izkoristiti jo je potrebno. 

Prihodnost so sončne elektrarne. 

 

4.1 SONČNE ELEKTRARNE 

Sončne celice lahko med seboj povežemo na dva načina. Vzporedno ali zaporedno. 

Pri vzporedni vezavi več sončnih celic se poveča tok, pri zaporedni pa napetost. To 

upoštevajo v industriji, kjer posamezne sončne celice povezujejo v daljše verige, nato 

v module, te pa na koncu povežejo med seboj in tako dobijo polja modulov [14], slika 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonce je neizčrpen vir energije. Vprašanje je samo na kak način to energijo izkoristiti. 

Investicija v sistem sončne elektrarne se povrne v 6-10 letih. Življenjska doba 

sončnih elektrarn pa znaša preko 30 let. Začetna investicija je dokaj visoka. Na daljše 

obdobje pa se ta investicija obrestuje in na takšen način tudi naredimo nekaj dobrega 

za okolje. V Sloveniji število sončnih elektrarn narašča, kar prikazuje graf, slika 4.2. 

 

 

 

Slika 4.1: Prikaz: a) posamične sončne celice, b) verige sončnih celic, c) modulov in 
d) polje modulov [14]. 
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4.2 RAZSMERNIK 

Razsmernik (ang. inverter) je elektronska naprava, ki pretvori enosmerni tok v 

izmeničnega. Pri pretvorbi pride do nekaj izgub. Uporablja se povsod, kjer želimo 

pretvoriti enosmerni tok iz akumulatorjev ali sončnih celic v izmeničnega, kajti večina 

električnih naprav je konstruiranih tako, da za delovanje potrebuje 220 V izmenično 

napetost. Električno omrežje, ki oskrbuje hiše in stanovanja ima električen signal v 

obliki sinusne krivulje. Cilj razsmernika je, da se njegov izhodni signal čim bolj približa 

tej sinusni krivulji.  

Sončne celice generirajo od nekaj deset do nekaj sto voltov enosmerne napetosti. To 

napetost je potrebno pretvoriti v izmenično, ki bo sinhronizirana z električnim 

omrežjem. Ujemati se mora tudi frekvenca in ne sme biti faznega zamika posamezne 

faze, šele potem jo lahko oddajamo v omrežje. Nazivne moči razsmernikov so zelo 

različne, od nekaj 100 W za majhne sončne panele, do nekaj 100 kW za velike 

sončne elektrarne [20]. Razsmernik je sestavljen iz treh glavnih delov: regulatorja 

enosmerne napetosti, pretvornika iz enosmerne v izmenično napetost in kontrolnega 

sistema. 

 

4.3 DELITEV FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV 

Fotovoltaične (ang. photovoltaic) sisteme delimo na samostojne in omrežne. 

Samostojni PV sistemi: 

- osnovni PV sistem z akumulatorjem, enosmerni porabniki, slika 4.3, 

- PV sistem z enosmernimi ali izmeničnimi porabniki, 

- PV sistem v kombinaciji z drugimi generatorji električne energije, slika 4.4. 

 

Slika 4.2: Diagram prikazuje napoved rasti sončnih elektrarn v Sloveniji [2]. 
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Osnovni PV sistemi so običajno sestavljeni iz modulov sončnih celic, polnilnega 

regulatorja, akumulatorja in regulatorja napetosti. Lahko oskrbujejo le naprave, ki za 

svoje delovanje potrebujejo enosmerno napetost. Za zaščito akumulatorjev pred 

prenapolnitvijo ali preizpraznitvijo uporabljamo polnilni regulator [2]. Regulator 

napetosti pa služi temu da zmanjša napetost na primerno za delovanje naprav, ki so 

priključene na sistem, slika 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg sončnih celic lahko v enoten sistem združimo tudi druge generatorje električne 

energije, slika 4.4. Sončne celice generirajo enosmerno napetost zato za polnjenje 

akumulatorjev potrebujemo le polnilni regulator. Vetrna turbina in motorni generator 

pa generirata izmenično napetost. V tem primeru pa je potreben usmernik, ki 

izmenično napetost spremeni v enosmerno. Med usmernike spada tudi akumulatorski 

polnilec. Večina porabnikov v hiši deluje na izmenično napetost, zato je potrebno 

enosmerno napetost iz akumulatorjev spremeniti v izmenično, to stori razsmernik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.3: Osnovni PV sistem za napajanje enosmernih porabnikov [2]. 

Slika 4.4: PV sistem v kombinaciji z drugimi generatorji električne energije [2]. 
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Omrežni PV sistemi oddajajo električno energijo v električno omrežje in jih zato 

imenujemo sončne elektrarne. Delimo jih v dve skupini: 

- razpršeni sistemi, hišne sončne elektrarne, slika 4.5, 

- centralni sistemi, sončne elektrarne z močjo nad 100 kW nazivne moči. 

 

Najbolj razširjeni med omrežnimi PV sistemi so razpršeni omrežni sistemi, slika 4.5. 

Ti sistemi zahtevajo le module sončnih celic, razsmernik, dodatni števec električne 

energije in zaščitne komponente. Glavna prednost omrežnih PV sistemov je ta, da ne 

potrebujejo akumulatorjev za shranjevanje energije, ker se presežek električne 

energije oddaja v električno omrežje. Vrednost oddane električne energije v omrežje 

pa nam nato distributer izplača po veljavni tarifi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.5: Omrežni PV sistem, tako imenovana sončna elektrarna [2]. 
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5 NAČRT IZDELAVE SOLARNE POLNILNE BATERIJE 

Solarne polnilne baterije so prenosne in zelo priročne saj omogočajo dodatno 

polnjenje elektronskih naprav. Uporabljajo se predvsem na krajih, kjer ni električnega 

omrežja. Najbolj prav pride na potovanjih. Baterijo lahko napolnimo doma preko USB 

kabla, nato pa se polni tudi preko sončnih celic. Na trgu je velik izbor solarnih 

polnilnih baterij. V nadaljevanju so predstavljeni potrebni osnovni elementi in sheme 

za izdelavo modela solarne polnilne baterije. 

 

5.1 ELEMENTI 

Za izdelavo solarne polnilne baterije so potrebni naslednji elementi: 

- sončne celice, 

- polprevodniška dioda, 

- polnilne baterije, 

- regulator napetosti, 

- micro USB kabel, 

- žice. 

 

SONČNA CELICA 

Sončna celica je vir enosmerne napetosti. Vsak modul ima na hrbtni strani dva 

priključka, pozitivnega in negativnega. Najbolj pogost material za izdelavo sončnih 

celic je silicij. Komercialne celice imajo izkoristek med 15-19 %. Izkoristki sončnih 

celic iz leta v leto naraščajo. Manjši moduli sončnih celic so postali cenovno zelo 

dostopni, kar je povečalo njihovo uporabo v šolah.  

 

POLPREVODNIŠKA DIODA 

Polprevodniška dioda je elektronski element z dvema priključkoma. Njena značilnost 

je, da v eni smeri prepušča električni tok, v drugi, ki se imenuje zaporna, pa ne. V 

kolikor je napetost v zaporni smeri višja od vrednosti zaporne napetosti lahko pride 

do preboja diode in prevajanja toka v nasprotni smeri.   

 

POLNILNA BATERIJA 

Polnilne baterije lahko napolnimo večkrat. Njihova življenjska doba je omejena s 

številom ciklov. Pri polnjenju se obnovi prvotno stanje s spremembo smeri 

električnega toka. Baterije imajo visok izkoristek pretvorbe kemične energije v 

električno, približno 90 %. Vsaka baterija ima dva pola, pozitivnega in negativnega. 

Baterije so vir enosmerne napetosti. Za povečanje napetosti ali toka lahko med seboj 



 

19 
 

vežemo več baterij. Če želimo povečati napetost vežemo več baterij zaporedno, 

skupna napetost je seštevek napetosti posameznih baterij, tok je enak velikosti toka 

ene baterije. V kolikor pa želimo povečati velikost električnega toka povežemo več 

baterij vzporedno. V tem primeru je skupna napetost enaka napetosti ene baterije, 

tok pa je vsota tokov posameznih baterij [15], slika 5.1. 

 

REGULATOR NAPETOSTI LM7805 

Njegova glavna naloga je omejitev izhodne napetosti na 5 V. izhodni tok je omejen 

na 1 A. Vhodna napetost ne sme biti večja od 18 V. Regulator napetosti LM7805 ima 

tri priključke. Prvi priključek povežemo z pozitivnim polom. Njegova napetost naj bo 

enosmerna in večja od 5 V. Drugi priključek povežemo z negativnim polom. Na 

tretjem priključku je izhodna napetost v velikosti 5 V [21]. 

 

MICRO USB KABEL 

Micro USB konektor je manjša verzija USB konektorja. Služi kot povezava z manjšimi 

elektronskimi napravami kot so pametni telefoni, MP3 predvajalniki, GPS naprave, 

digitalne kamere… Micro USB konektor ima pet priključkov. Za napajanje sta 

pomembna le prvi in peti, ostali služijo prenosu podatkov. 

 

5.2 SHEMA 

Osnova za izdelavo solarne polnilne baterije so baterije, ki jih lahko večkrat 

napolnimo. V tem primeru so uporabljene 1,5 V polnilne baterije. Naslednji element je 

sončna celica, z izhodno napetostjo pri polni osvetljenosti 6 V. Med baterije in sončno 

celico je vezana polprevodniška dioda. Nato dodamo še regulator napetosti in kot 

izhod micro USB kabel. Na sliki 5.2 je prikazano osnovno vezje za izdelavo solarne 

polnilne baterije. Shema vsebuje slike za boljšo predstavo. 

 

Slika 5.1: Različne vezave baterij: a) vzporedno, b) zaporedno, c) vzporedno vezane verige [15]. 
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Slika 5.3 prikazuje shemo solarne polnilne baterije. Uporabljene so štiri 1,5 V polnilne 

baterije, ki so vezane zaporedno. Tako je izhodna napetost baterij 6 V. Baterije polni 

sončna celica z izhodno napetostjo 6 V. Med baterije in sončno celico je vezana 

polprevodna dioda. Ta preprečuje, da bi tok tekel v nasprotno smer in s tem 

praznjenje baterij, kadar sončna celica ni osvetljena. Za polnjenje mobilnega telefona 

je potrebna napetost 5 V. Ker je izhodna napetost baterij 6 V je napetost potrebno 

zmanjšati. To stori napetostni regulator. V tem primeru uporabljen LM7805 omeji 

napetost na 5 V. Kot izhod je micro USB konektor, ki ima 5 priključkov. Za napajanje 

uporabimo le skrajna dva. Ostali trije služijo prenosu podatkov v kolikor mobilni 

telefon povežemo z računalnikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.2: Shema solarne polnilne baterije s slikami [21]. 

Slika 5.3: Shema solarne polnilne baterije s simboli [22]. 
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5.3 TEHNIŠKI DAN 

Del obveznega programa osnovne šole so tudi dnevi dejavnosti. Mednje spadajo 

tehniški dnevi, naravoslovni dnevi, športni dnevi in kulturni dnevi. Cilj teh dni je 

povezovanje znanj pridobljenih pri različnih predmetih in nadgradnja tega znanja. 

Dnevi dejavnosti se izvajajo v vseh devetih razredih v OŠ po 15 dni na leto. 

Vsebina tehniških dni se povezuje s cilji predmeta Tehnike in tehnologije ter tudi s cilji 

ostalih predmetov. Izvajajo se v vseh razredih osnovne šole. Tehniške dni od 1. do 5. 

razreda izvajajo učitelji razrednega pouka, od 6. do 9. razreda pa učitelji tehnike in 

gospodinjstva. 

Pri izvedbi TD se lahko poslužujemo različnih metod in strategij poučevanja. Vse več 

se za motiviranje učencev uporabljajo alternativne metode poučevanja, ki jih 

imenujemo induktivno poučevanje. Pri tej vrsti poučevanja običajno učitelj prične uro 

z nekim problemom, pri katerem učenci sami začutijo potrebo po rešitvi. Učitelj 

učence spodbuja in jim nudi pomoč. Poznamo več različnih metod, nekatere izmed 

njih so: 

- problemsko učenje, 

- učenje z odkrivanjem, 

- učenje na primerih in 

- projektno učno delo [16, 17]. 

 

5.4 PROJEKTNO UČNO DELO 

Projektno učno delo je način dela, ki učence spodbuja k razmišljanju in jih navaja na 

delo v skupini. Pri PUD učitelj ni več postavljen v ospredje, temveč le nadzoruje ter 

spodbuja skupine učencev, dokler cilj ni dosežen. Vsebine PUD segajo tudi izven 

okvira pouka, s poudarkom na vsakdanjem življenju. Glavno vodilo so zastavljeni cilji, 

ki jih moramo na koncu tudi doseči. Bistvo takšnega dela ni na ocenjevanju, 

razvrščanju na uspešne in manj uspešne, temveč poskušamo pri učencih spodbuditi 

ustvarjalno mišljenje, kritičnost ter medsebojno sodelovanje [18]. Za uspešno izvedbo 

PUD je potrebno delo opravljati v določenem zaporedju. Navadno gre za delo v 

skupinah, kjer je velikost skupine odvisna od zahtevnosti projekta. Na tak način 

učenci z delom v skupinah razvijajo tudi medsebojne odnose in veščine 

komunikacije. PUD zajem šest faz: 

(1) iniciativa, 

(2) skica, 

(3) načrtovanje, 

(4) izvedba, 

(5) predstavitev dosežkov in 

(6) evalvacija. 
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(1) INICIATIVA. PUD se začne z iniciativo – izbiro teme, ki je osnovna podlaga za 

izvedbo. Temo predlaga učitelj ali učenci. Večjo motivacijo pri učencih dosežemo, če 

sami predlagajo temo. Ta mora biti učencem že delno znana, da lahko potem to 

znanje nadgradijo. Tematiko lahko med samo izvedbo tudi delno spremenimo, 

vendar samo do te mere, da končni cilj ostane nespremenjen. 

(2) SKICA. Sledi faza skiciranja. Ta faza učencem osmisli lastno delo in jih spodbudi 

k nadaljnjemu delu. Učenci določijo področje znotraj teme, ki jo bodo raziskovali, 

časovni potek ter razmislijo o izvedljivosti projekta. Na ta način učencem pomagamo 

razumeti zakaj v posameznem koraku izvedejo določeno delo, da pridejo do konca 

projekta.   

(3) NAČRTOVANJE. V tem koraku naredimo načrt kako se bomo projekta lotili. V 

kolikor tema zajema več predmetnih področij se povežemo tudi z ostalimi učitelji, kar 

spodbuja timsko delo med učitelji. Pomembno je, da jasno in razumljivo načrtujemo 

izvedbo vse od ideje pa do končnega izdelka. Odločimo se koliko učencev bo v 

posamezni skupini. 

(4) IZVEDBA. Člani skupine se med seboj razlikujejo po sposobnostih in interesih, 

čeprav so enakih starosti. Vseskozi moramo spremljati dogajanje v skupinah in 

spodbujati učence. Paziti pa moramo, da učencem ne vsiljujemo svojih idej in ciljev. 

Pustimo jih, da sami razmišljajo. Želimo doseči učenčevo aktivnost pri razmišljanju in 

postavljanju vprašanj. Da je delo v skupini uspešno in prijetno si člani skupine znotraj 

PUD sami razdelijo naloge glede na njihove interese. 

(5) PREDSTAVITEV REZULTATOV. Po izvedbeni fazi učenci poročajo o svojih 

rezultatih. Ustno predstavijo idejo, potek dela, možne zaplete in rešitev problema. Pri 

predstavitvi si lahko pomagajo z računalnikom. Na začetku predstavijo aktualnost 

tematike, nato sledi poglavje o eksperimentalnem delu, kjer predstavijo hipoteze in 

inštrumente s katerimi so izvajali delo. Dobro je dodati tudi kje so imeli težave in kaj 

bi v primeru ponovne izvedbe spremenili. Nato predstavijo dobljene rezultate, ki jih na 

koncu še primerjamo z že znanimi vrednostmi iz stroke. 

(6) EVALVACIJA. Po končanem projektu je za učence pomembna tudi 

samorefleksija o njihovem izvedenem delu. Kaj bi še lahko spremenili pri poteku dela, 

da bi pripomogli k hitrejši, kvalitetnejši in cenejši izdelavi. Projektno učno delo se 

zaključi z mnenji o pozitivnih straneh njihovega dela [18, 19]. 

 

5.5 PREDLOG UČNE PRIPRAVE 

V tem poglavju bomo podali predlog učne priprave za tehniški dan na podlagi 

strategije PUD, priloga 8.1. Analize kažejo, da se učencem tehniški dnevi zdijo 

zabavni in zanimivi ter da jih večina rada dela v skupinah. Še predno začnemo s 

PUD moramo preveriti koliko predznanja imajo učenci o izbrani temi. 

 

(1) Iniciativa. V prvi fazi učitelj skupaj z učenci izbere temo PUD. Za učitelja je lažje, 

če sam določi temo. V kolikor učenci sami izberejo temo s tem dosežemo večjo 
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motivacijo. Naše izhodišče je, da temo izbere učitelj in sicer problem polnjenja 

mobilnega telefona v odročnih krajih kjer ni električnega omrežja. Najprej učenci 

predlagajo ideje, ki jih zapišemo na tablo nato pa skupaj izberejo najbolj primerno.  

Učence s kratkimi vprašanji vodimo in spodbujamo k razmišljanju. Učitelj mora biti 

pazljiv, da ne zaidejo s teme, ampak se pogovarjajo o primerih, ki so povezani s 

temo. 

 

(2) Skica. V drugi fazi vodimo učence preko vprašanj k postavljanju nalog, priloga 

IV.2, s katerimi bodo dosegli cilj. Že v tej fazi je smiselno učence razdeliti v skupine. 

In sicer v mešane, v skupini naj bodo bolj in manj uspešni učenci. Še posebno se je 

potrebno posvetiti manj uspešnim učencem, ki so običajno tudi manj motivirani. 

Naloge naj se jim predstavijo čim bolj zanimivo in na preprost način, da bodo vsem 

razumljive. Poskrbeti moramo, da vsi v skupini sodelujejo. Naloge, ki si jih učenci 

zadajo zapišemo na tablo in jih pustimo zapisane skozi celotno PUD. Najbolje v obliki 

miselnega vzorca. Tako imajo učenci skozi celoten projekt orientacijo in usmeritev pri 

delu. 

 

(3) Načrtovanje. V tej fazi učenci določijo naloge, ki jih bodo opravili. Pri načrtovanju 

si lahko pomagajo tudi s spletom. Najprej raziskujejo kako deluje sončna celica, 

koliko električnega toka in napetosti generira. Spreminjajo po en parameter in si 

zapisujejo rezultate. Iz dobljenih rezultatov učenci poskušajo priti do zaključkov. Kako 

so posamezen parameter in generirana napetost in tok povezani. Učitelj opozori 

učence kako pravilno izvajati meritve, da ne pride do poškodb merilnih inštrumentov. 

Učence moramo spremljati in voditi, da se ta faza ne zavleče preveč in ne ostane 

premalo časa za naslednje faze. 

 

(4) Izvedba. Učenci se v skupinah po štiri lotijo sestavljanja vezja. Učitelj v naprej 

pripravi zadostno število elementov. Učenci si pomagajo s svojimi skicami in shemo 

vezja, priloga V.2. Med tem učitelj vseskozi spremlja delo učencev, kajti ob nepravilni 

vezavi se nekateri elementi lahko poškodujejo. Pazimo, da vsi učenci v skupini 

sodelujejo pri delu. V kolikor opazimo, da je nek učenec zapostavljen, ga 

spodbudimo in ga poskušamo vključiti v bolj aktivno delo. Takšno skupino, kjer delo 

ni skladno bolj spremljamo in po potrebi ukrepamo. Ko skupine zaključijo z delom 

končni izdelek pokažejo drug drugemu, tako lahko opazijo prednosti in 

pomanjkljivosti svojega modela. 

 

(5) Predstavitev rezultatov. Za predstavitev rezultatov omejimo čas na 5 minut. 

Tega naj se držijo, v kolikor ima kakšna skupina daljšo predstavitev učence na to 

opozorimo. Pričakujemo, da bodo končni izdelki zelo podobni. Vseeno pa bo prišlo 

do nekaterih razlik. Učenci predstavijo kaj se jim je zdelo zanimivo in kaj bi spremenili 

pri ponovni izvedbi. Predstavijo tudi korake po katerih so prišli do končnega izdelka in 

kje so naleteli na težave. Učitelj na koncu poda kriterije, ki naj bi jih učenci dosegli. 
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(6) Evalvacija. V zadnji fazi učenci preko pogovora in refleksij ovrednotijo svoje delo. 

Preko kriterijev, ki smo jih podali v prejšnji fazi lahko učenci ocenijo kako uspešna je 

bila njihova izvedba projekta. S preizkušanjem modela ugotovijo ali je zastavljen cilj 

dosežen. V kolikor je model funkcionalen je cilj dosežen. Učenci razmislijo tudi o 

izboljšavah pri izdelavi modela, kako bi ta bila bolj enostavna, hitrejša in bolj 

učinkovita.  
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6 SKLEP 

Z diplomskim delom smo zajeli predvsem strokovno področje o sončnih celicah. V 
zadnjem delu se osredotočimo na didaktično področje. Glavno vodilo je bilo, prvo 
predstaviti sončne celice do te mere, da razumemo njihovo delovanje. Nato sledi 
primerjava sončnih elektrarn z ostalimi elektrarnami glede posega v okolje. Na koncu 
diplomskega dela je podan primer izvedbe projektnega učnega dela v okviru 
tehniškega dne. Učitelj, ki bi želel sončne celice bolj podrobno predstaviti učencem v 
okviru PUD, dobi s prebiranjem diplomskega dela dovolj podlage za uspešno 
izvedbo.  

Takšen tehniški dan si lahko privošči iz finančnega vidika vsaka OŠ. Večina 
elementov se lahko uporabi večkrat in njihov nakup ne stane veliko. Preko izgradnje 
takšnega funkcionalnega modela, kot je predstavljen v diplomskem delu učenje 
teorije dobi nek smisel. Ni potrebe po tem, da učitelji učencem razlagajo o tem, da se 
morajo najprej naučiti teorije in nato prakse, ampak to preko takšnega projekta 
dojamejo sami. To je za njih velika spodbuda in motivacija za naprej. Predno pridejo 
do končne rešitve se učenci med projektom veliko naučijo, ne pridobijo samo 
strokovnega znanja. Ker se običajno delo izvaja v skupinah učenci izboljšajo 
komunikacijo, se naučijo prilagajanja skupini ter se bolj povežejo s sošolci s katerimi 
se predhodno niso veliko družili. Zato je priporočljivo, da učitelj sam določi skupine. 
Pri tem pazi, da so skupine mešane, v njej naj bodo tako učenci, ki imajo boljši uspeh 
in tisti, ki imajo slabšega. Tako bodo tisti boljši spodbudili tudi ostale v skupini k 
sodelovanju.  

Tema se precej povezuje tudi s predmetom fizike. Tako bi bil lahko takšen projekt 
zanimiv tudi za področje fizike, v kolikor sta učitelja tehnike in fizike pripravljena 
sodelovati. To je pri takšnih projektih zelo pomembno. Učenci tako spoznajo, da je 
potrebno znanje povezovati iz različnih predmetnih področij. 

V današnjem času je ogromna izbira različnih elektronskih naprav za katere večina 
učencev ne ve kako v osnovi deluje. Tako imajo učenci na začetku v mislih neko že 
poznano, obstoječo napravo za katero ne vedo kako deluje. Nato pa sami s pomočjo 
učitelja pridejo do tega, da izdelajo funkcionalen model takšne naprave. Uporabijo 
ustrezne elemente in jih med seboj pravilno povežejo. Tako spoznajo, da se v teh 
napravah skriva ne tako zelo komplicirano elektronsko vezje kot so sprva mislili. 
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8 PRILOGE 

 

8.1 UČNA PRIPRAVA 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Maksimilijan Mezek 
Šola:  

Razred: 7. 

Predmet: Tehnika in tehnologija  

Mentor: Slavko Kocijančič 

Datum nastopa:  

Ura (hh:mm):  

Učna tema:   

Učna enota: Izdelava solarne polnilne baterije   

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 

Učenec: 

I1: Razloži vlogo in pomen sončnih celic.  

I2: Nariše sheme električnih vezij s sončnimi celicami. 

I3: Konstruira in zgradi model solarne polnilne baterije. 

I4: Ovrednoti izdelan model solarne polnilne baterije glede na funkcionalnost in 

uporabnost. 

I5: Razloži možnosti uporabe sončnih celic v drugih primerih. 

 

Vzgojni cilji 

Učenec: 

V1: Razvije sposobnost delovanja v skupini. 

V2: Razvije sposobnost skupinskega načrtovanja, izdelave, vrednotenja. 

V3: Razvije sposobnost poslušanja svojih sošolcev pri poročanju. 

 
Psihomotorični cilji 

Učenec: 

P1: Razvija psiho-motorične spretnosti. 

P2: Pridobi boljšo predstavo o uporabni sončnih celic v vsakdanjem življenju.  

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenec: 

S1: Ovrednoti izdelan model in uporabo pridobljenega znanja v novih primerih in 

okoliščinah.  

M1: Pojasni pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije. 

M2: Opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne energije. 
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III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  Obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  Frontalna, skupinska 

Učne metode:  Pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo 

Strategija pouka:  Projektno učno delo 

Delovne tehnike:  Zapisovanje 

Novi pojmi in posplošitve:     

Korelacija:  Fizika 

Učila/pripomočki:  Gradniki vezja 
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[4] Dimic Lenardič, Fotonapetostni sistemi (Ljubljana, 2009). 

[5] Gilbert M. Masters, Renewable and Efficent Electric Power System (Stanford 

University, 2004). 

 

 

IV. POTEK UČNE URE 
 

 

1 INICIATIVA (20 min) 

 

Odpravim se za en teden kampirat v naravo, kjer ni električnega omrežja. Imam takšno 

službo, da moram biti vseskozi dosegljiv na mobilni telefon. Baterija mobilnega telefona mi 

običajno zdrži le dva dni. Mobilni telefon pa potrebujem cel teden. Kaj bi lahko storil, da se 

mi baterija ne bi popolnoma izpraznila? (S seboj vzamem polnilno baterijo.) 

 

Z običajno polnilno baterijo lahko enkrat napolnimo mobilni telefon. Tako lahko mobilni 

telefon uporabljamo štiri dni. Potrebujemo ga cel teden. Kako lahko še storimo? (Polnilno 

baterijo povežemo s sončnimi celicami.) 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Pokažem sliko solarne polnilne baterije, priloga V.1. 

 

Učence razvrstim v skupine po štiri, kjer razmišljajo o delovanju naprave. Kakšne so 

možnosti uporabe in izvedljivosti naprave ter katere elemente potrebujemo. 

 

 

 

2 SKICA (15 min) 
 

 

Vaše ideje bomo zapisali na tablo in se skupaj odločili kako bi najbolj učinkovito prišli do 

končnega cilja, izdelave modela solarne polnilne baterije. (Sončne celice, polnilne baterije, 

žice…)   

 

Izdelali bomo model solarne polnilne baterije. Kaj potrebujemo, da bomo lahko uresničili naš 

cilj? (Vse gradnike in shemo vezja.) 

 

Na shemi vezja boste ugotovili gradnike in jih ustrezno povezali v vezje. V pomoč vam bo 

shema solarne polnilne baterije s slikami, priloga V.2. 

 

Učenčeve predloge in ideje sprotno zapisujemo na tablo. Ti jim pomagajo pri razmišljanju. 

 

 

 

3 NAČRTOVANJE (20 min) 
 

 

Učitelj učence vodi pri načrtovanju, v obliki tabele zapišemo naloge, končne cilje…, priloga 

V.3. 

 

Učenci: 

- merijo napetost in tok sončne celice pri različni jakosti svetlobnega snopa, 

- merijo napetost in tok sončne celice pri različnih naklonih svetlobnega snopa, 

- merijo skupno napetost in tok, če povežejo dve sončni celici zaporedno, 

- merijo skupno napetost in tok, če povežejo dve sončni celici vzporedno, 

- merijo skupno napetost in tok, če povežejo bateriji vzporedno, 

- merijo skupno napetost in tok, če povežejo dve bateriji zaporedno. 

 

 
 

4 IZVEDBA (90 min) 

 

Sedaj imamo pripravljen načrt in se lahko lotimo izdelave modela solarne baterije. 

 

Učitelj učence usmerja pri njihovem delu. Učencem so na voljo učbeniki, knjige, spletno 

gradivo… 
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5 PREDSTAVITEV REZULTATOV (35 min) 

 

a) predstavitev naj bo dolga do 5 minut, 

b) predstaviš skupino, 

c) predstavitev naj zajema: 

o gradnike vezja, 

o shemo vezja, 

o izdelava modela, 

o predstavitev delovanja modela, 

o viri in literatura. 

 

 

 

6 EVALVACIJA (15 min) 
 

Učenci analizirajo posamezne etape, in njihov potek. Opišejo probleme, ki so nastali med 

delom in jih zapišejo. Model solarne polnilne baterije preizkusijo in preverijo, če deluje kot je 

bilo zastavljeno v cilju. Na koncu se pogovorimo, preko vprašanj preverim kateri 

izobraževalni cilji so bili doseženi. 

 

 

Kako bi lahko izboljšali vaš model solarne polnilne baterije? (Lahko bi dodali več sončnih 

celic ali več baterij.) Bi ga lahko izdelali hitreje? (Lahko, če bi uporabili le eno bolj zmogljivo 

baterijo.)  

 

 

 

I1(2): Kakšno vlogo imajo pri solarni polnilni bateriji sončne celice? (Zaradi generacije 

električne energije ob njeni osvetljenosti omogoča dodatno polnjenje baterij.) 

 

I2(3): Nariši shemo modela solarne polnilne baterije s simboli. (Priloga V.4.) 

 

I3(5): Na kakšen drugačen način bi še lahko izdelali solarno polnilno baterijo? 

 

I4(4): Ali je ta model solarne polnilne baterije funkcionalen? Obrazloži z argumenti. 

 

I5(3): Kje vse bi lahko še uporabili sončne celice? 
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V. PRILOGE 

 
V.1 Solarna polnilna baterija 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2 Shema modela solarne polnilne baterije s slikami 
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V.3 Faza načrtovanja 

 

NALOGE KDO ČAS KAKO VIRI 
1. Gradniki vsi  

 

1 h 

pogovor, 

zapisovanje, branje 

tabla, beseda, 

gradniki vezja, 

knjige splet 

2. Shema vezja vsi pogovor, 

zapisovanje, branje 
tabla, beseda, 

gradniki vezja, 

knjige splet 

3. Kako vezati baterije vsi (v parih)  

 

2 h 

pogovor, 

zapisovanje, 

sestavljanje vezja 

tabla, beseda, 

gradniki vezja, 

knjige splet 

4. Sestava vezja vsi (v skupinah po 

štiri) 

iskanje, branje, 

sestavljanje 
knjige, splet, 

učbeniki 

5. Delovanje končnega 

modela 

vsi (v skupinah po 

štiri) 

ogled, predstavitev model solarne 

polnilne baterije 

 
 

 

 

V.4 Shema modela solarne polnilne baterije s simboli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


