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 I 

Povzetek 

Konec 19. stoletja so znanstveniki odkrili, da lahko energijo sonca pretvorijo v električno 

energijo, in tako se je začela razvijati fotovoltaika, veda, ki proučuje pretvorbo svetlobe 

v elektriko. Takšno delovanje ne proizvaja nobenih okolju škodljivih plinov, zato sončne 

celice uvrščamo med čiste vire energije, prav tako pa jih zaradi stalne prisotnosti sončne 

svetlobe uvrščamo med obnovljive vire. 

V teoretičnem delu magistrske naloge sta opisani sestava ter delovanje sončne celice. 

Bralec bo izvedel, kako sončne celice, ki generirajo enosmerno napetost, delujejo v 

večjih izmeničnih sistemih, ter spoznal vlogo temu namenjenih pretvornikov. V 

nadaljevanju je definiran izkoristek in opis vpliva naslednjih parametrov: gostota moči 

sončnega sevanja, temperatura sončnega modula, površina in število med seboj 

zaporedno in vzporedno povezanih sončnih celic ter vpadni kot sončnih žarkov. Na 

koncu je predstavljen še njihov vpliv na okolje. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati meritev, ki smo jih opravili v šolskem 

laboratoriju. Z meritvami smo preverili pogoje, pri katerih je izkoristek sončne celice 

največji, vpliv različnih valovnih dolžin svetlobe ter vpliv vpadnega kota na izkoristek 

sončne celice. Na podlagi meritev smo pripravili osnutek poteka tehniškega dne, na 

katerem se učenci seznanijo z alternativnimi viri energije, med katere spadajo tudi sončne 

celice. V okviru tehniškega dne sta pripravljena pred test in po test za učence ter 

didaktična priporočila učiteljem za lažjo izvedbo tehniškega dne o sončni elektrarni. 

Ključne besede: 

Sončna celica, izkoristek, tehniški dan, raziskovalno učenje, šolski laboratorij
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THE LESSON PLAN FOR MIDDLE SCHOOL 

TECHNOLOGY ACTIVITY DAY ON EFFICIENCY 

OF SOLAR CELLS 

Summary: 

The paper focuses on the conversion of light into electricity and presents the lesson plan 

for a middle school technology activity day on the efficiency of solar cells. 

In the theoretical part of the paper, the structure and functioning of the photovoltaic cells 

are discussed. The first part of the paper also explains how the photovoltaic cells which 

generate direct current function in larger systems. In the theoretical part of the paper, also 

includes a chapter which analyses the function of current transducers /converters. The 

issue of the efficiency of photovoltaic cells and the influence of the parameters, such as: 

the density of solar radiation, the temperature of the photovoltaic panel, the illumination 

angle, the size of the surface and the number of solar cells that have parallel and serial 

bonds, are addressed as well in this chapter. At the end of the theoretical part, the 

influence of the photovoltaic cells on the environment is also presented. 

The empirical part of the thesis is dedicated to the analyses of the results of the 

measurements, which were carried out in the laboratory of the Faculty of Education, and 

the lesson plan for a middle school technology activity day. With the measurements, we 

analyzed the influence of different wavelengths of radiation and the illumination angle 

on the amount of the produced electricity and thus the efficiency of the photovoltaic cells 

under different circumstances. The results helped us to make a draft of the lesson plan 

for a middle school technology activity day on the efficiency of solar cells, keeping in 

mind that the main aim of the of the technology activity day is to inform the students 

about the alternative and clean sources of energy, such as solar power. The pre- and post- 

tests, and educational recommendations were also prepared in order to help the teachers 

to carry out the technology activity day on the efficiency of solar cells 
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Uvod 

Človeštvo za svoj obstoj potrebuje sonce. Skozi čas se razvijajo različni načini, kako ga 

lahko umestimo v življenje. V sedmem stoletju pred našim štetjem so znali zanetiti ogenj 

tako, da so s pomočjo stekla skoncentrirali svetlobo v majhno točko, ki se je močno 

segrela. Grki in Rimljani so tehniko nadgradili z ogledali. Proti koncu 19. stoletja so 

odkrili, da lahko energijo sonca pretvorijo tudi v električno energijo. Leta 1839 je 

Edmund Becquerel opazil tok, ki ga je proizvajala posrebrena platinasta elektroda v 

elektrolitni raztopini pod vplivom svetlobe. Ker so bili izkoristki zelo slabi, elektrod niso 

uporabljali za proizvodnjo električnega toka, ampak za merjenje svetlobnega toka. 

Takšne sončne celice, ki ji poznamo danes, so leta 1954 izumili Daryl M. Chapin, Calvin 

S. Fuller in Gerald L. Pearson v laboratoriju Bell v Združenih državah Amerike. Na 

začetku so jih uporabljali za satelite in ostala vesoljska plovila. Za njihovo izdelavo so 

sprva uporabljali silicij. V industriji so jih začeli bolj pogosto uporabljati med naftno 

krizo v sedemdesetih letih, še bolj so se začele razvijati in prodajati na koncu devetdesetih 

let. Prvi komercialni izdelek, ki je uporabljal sončno celico, je bil kalkulator, ki ga je 

izdelalo japonsko podjetje Sharp leta 1978. [1,2] 

Zadnje desetletje želijo okoljevarstveniki z raziskavami pokazati, kako se Zemlja vse 

intenzivneje segreva od industrijske revolucije dalje. Za ta pojav v veliki meri krivijo 

izpušne pline pri kurjenju fosilnih goriv, med katere spadajo bencin, nafta, kurilno olje, 

zameljski plin in premog. Zeleni viri energije, ki s svojim delovanjem ne proizvajajo 

okolju škodljivih plinov in snovi, bodo posledično v prihodnosti dobili še večjo veljavo 

[3]. Znanstveniki v laboratorijih analizirajo različne materiale ter načine izdelave sončnih 

celic, da bi dosegli čim boljše izkoristke. 

Podati je treba tudi slabe plati uporabe sončnih celic. Proizvodnja električne energije je 

manjša v slabem vremenu ter je ni ponoči, kar pomeni, da so nestabilen vir. Silicij je kot 

surovina zelo dostopen, saj spada med najpogostejše elemente v zemeljski skorji, vendar 

se ga veliko tudi izkoplje, ker so silicijeve sončne celice še vedno najbolj razširjene v 

gospodarski uporabi. [4] 
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Pri pregledu učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov smo opazili, da je v 

kurikulumu zelo malo vsebin, ki se navezujejo na izkoriščanje sončeve energije. Učitelji 

tehnike lahko nove vsebine predstavijo učencem v okviru tehniških dni. Da bi jim bilo 

lažje, smo za njih pripravili primer programa za izvedbo tehniškega dne o sončnih 

celicah. Z induktivnim učenjem učenci spoznajo delovanje sončnih celic. Učitelj postavi 

izziv o obravnavani tematiki, učenci pa jo nato raziščejo [5].  
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1 SONČNE CELICE 

Poznamo različne vrste sončnih celic, ki se med seboj razlikujejo v materialih in načinu 

izgradnje, vendar za vse velja, da pretvarjajo svetlobno energijo v električno. V 

naslednjem poglavju je z elektrotehničnimi ter matematičnimi zakonitostmi podrobneje 

opisano delovanje silicijeve sončne celice, ki je najpogosteje uporabljena. 

1.1  Delovanje sončne celice 

Sončne celice za svoje delovanje izkoriščajo fotonapetostni efekt. Svetlobo, ki pada na 

sončno celico, lahko opišemo kot množico fotonov, delcev, ki nosijo energijo. V 

polprevodniškem materialu sončne celice se ti nosilci energije pretvorijo v nosilce 

električnega naboja [6]. 

 

 

Slika 1: n-dopiranje v silicijevem kristalu s fosforjem [7]. 
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Silicij ima lastnosti polprevodnika, vendar sam nima vseh lastnosti, kot si jih želimo za 

delovanje sončne celice, zato se mu z dopiranjem doda še druge elemente, ki imajo na 

zunanji ovojnici en elektron več ali manj [8]. Z dopiranjem se poveča število prostih 

elektronov, ki lahko prevajajo električni tok. Silicij spada v četrto skupino periodnega 

sistema. Za n-dopiranje se kot dopanti uporabljajo elementi iz pete skupine periodnega 

sistema. Element iz te skupine siliciju odda en valenčni elektron in s tem poveča 

prevodnost snovi. Najpogosteje se kot donor dodaja fosfor, kot je prikazano na sliki 1. 

Za p-dopiranje se uporabljajo elementi iz tretje skupine periodnega sistema. Ti elementi 

nimajo četrtega valenčnega elektrona in ga pritegnejo iz sosednje vezi. Na njegovem 

mestu pa nastane vrzel, ki deluje kot pozitiven nosilec električnega toka. Najpogosteje se 

kot akceptorja uporabljata bor in aluminij (slika 2). Kadar se spojita polprevodnik tipa n 

in polprevodnik tipa p, nastane p-n spoj. 

 

Na meji med tipoma p in n presežek elektronov iz n- tipa polprevodnika steče v p- tip 

polprevodnika, v obratni smeri pa teče presežek vrzeli. Ob tem se ustvari intrinzično 

električno polje in električna napetost, velika približno 0,6 V, ki zaustavi nadaljnje 

 

Slika 2: p-dopiranje v silicijevem kristalu z aluminijem [7]. 
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prehajanje elektronov oziroma vrzeli. Če na celico priklopimo zunanji vir napetosti, ki je 

večji od 0,6 V, potem elektroni v p-n spoju tečejo le v eni smeri [8]. Območje, v katerem 

se poruši električna nevtralnost, se imenuje prehodno območje ali področje prostorskega 

naboja. V osvetljeni sončni celici se generirajo pari elektron – vrzel. Električno polje loči 

in povleče elektrone iz prehodnega področja v polprevodnik tipa n in vrzeli v 

polprevodnik tipa p. Elektroni in vrzeli se nato z difuzijo v nevtralnem delu premikajo 

proti električnima kontaktoma. Ločitev elektronov in vrzeli povzroči napetostno razliko 

na kontaktih, ki ob priključitvi bremena poženejo električni tok [6].  

 

 

Kontakti, ki omogočajo prevajanje pomičnih nabojev skozi zunanje vezje, morajo biti 

nameščeni tako, da imajo čim manjšo upornost, saj ima celica s tem manj izgub. Ti 

kontakti so lahko nameščeni tako, da se svetloba absorbira tudi znotraj celice, kar 

dopuščajo tanki prevodni oksidi. Druga možnost za nameščanje kontaktov je, da se na 

vpadni strani namestijo ozki kovinski prsti, ki ne absorbirajo svetlobe, zato ima celica od 

4 do 7 % manj vpadne površine [10]. 

1.2 Karakteristika sončne celice 

Karakteristika sončne celice, kakor prikazuje slika 4, je krivulja, ki prikazuje razmerje 

med tokom in napetostjo ob različnih upornostih bremena. Neobremenjena sončna celica 

proizvede napetost odprtih sponk Vok takrat, ko je tok ničeln, ter proizvede tok kratkega 

 

Slika 3: Sestava sončne celice [9]. 
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stika Is takrat, ko je napetost med sponkama ničelna oziroma ko so kontakti med seboj 

sklenjeni. Kot je vidno iz karakteristike, je maksimalna moč, ki jo sončna celica lahko 

proizvede, produkt največjega toka in največje napetosti. Za povečanje izhodne moči je 

treba zmanjšati zaporedno upornost, ki je odvisna predvsem od kovinskih kontaktov 

celic, ter povečati vzporedno upornost, ki jo določajo nepravilnosti v kristalni strukturi 

in izdelavi celice [5]. 

 

Slika 4: Karakteristika sončne celice [11]. 

Zaradi lažje primerjave različnih sončnih celic so določeni mednarodni standardni 

pogoji. Pri testiranju je treba upoštevati, da je gostota sončevega ali umetnega sevanja 

1000 W/m2, da je spekter umetnega sevanja enak sončnemu spektru pri AM 1,5 ter da je 

temperatura okolice 25°C. 

Eden od načinov preverjanja kakovosti različnih sončnih celic je faktor polnjenja. Faktor 

polnjena (FF) je parameter, ki določa največjo moč sončne celice. Opredeljen je kot 

razmerje med produktom napetosti in toka v točki največje moči ter produktom napetosti 

odprtih sponk ter toka kratkega stika [12]. Določimo ga z enačbo: 
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𝐹𝐹 =
𝑈𝑀𝑃𝑃∙𝐼𝑀𝑃𝑃

𝑈𝑂𝑆∙𝐼𝐾𝑆
, 

kjer je IMPP  tok v točki največje moči, IKS tok kratkega stika, UMPP napetost v točki 

največje moči in UOS napetost odprtih sponk [8]. 

1.3 Matematična enačba in nadomestno vezje sončne celice 

Za lažje opisovanje električnih lastnosti sončnih celic lahko opišemo sončno celico z 

matematično enačbo ter nadomestnim električnim vezjem. 

Idealno sončno celico, ki nima izgub, opišemo kot polprevodniško diodo. Tok je 

definiran, kot je zapisano v spodnji enačbi:  

𝐼 = 𝐼𝐾𝑆 − 𝐼𝑧 (𝑒
𝑈

𝑈 𝑇 − 1), 

kjer je IKS tok kratkega stika, IZ zaporni tok diode, UT termična napetost diode, e naboj 

elektrona (1,6 · 10-19 As), I tok sončne celice in U napetost sončne celice [8]. 

Na sliki 5 je prikazano nadomestno vezje idealne sončne celice, ki nima nobenih 

notranjih upornosti.  

 

 

Slika 5: Nadomestno vezje idealne sončne celice [8]. 

IKS 
IZ 

UT 



 11 

Pri realni sončni celici moramo dodatno upoštevati še faktor kakovosti diode, 

boltzmanovo konstanto, serijsko upornost ter vzporedno upornost [8]: 

𝐼 = 𝐼𝐾𝑆 − 𝐼𝑧 (𝑒
𝑒(𝑈+𝑅𝑠·𝐼)

𝑛·𝑘·𝑇 − 1) −
𝑈 + 𝑅𝑠 · 𝐼

𝑅𝑃
 

 

 

  

 

Slika 6: Nadomestno vezje realne sončne celice [8]. 
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2 IZKORISTEK SONČNE CELICE  

Izkoristek sončne celice označimo z 𝜂. Definiran je kot razmerje med maksimalno 

proizvedeno električno močjo (𝑃𝑚𝑎𝑥) sončne celice in produktom gostote svetlobnega 

toka, s katerim je osvetljena sončna celica, (j) ter površino sončne celice (S). Upošteva 

se maksimalno proizvedeno moč, ki je izmerjena pri standardnih pogojih [13]. 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆 · 𝑗
 

Sončna celica ni ves čas v idealnih razmerah, zato na njen izkoristek vplivajo različni 

parametri, ki jih je pri postavitvi sončne elektrarne treba upoštevati. V nadaljevanju so 

opisani vpliv gostote svetlobnega toka, temperature ter števila vzporedno in zaporedno 

vezanih celic. 

2.1 Vpliv gostote svetlobnega toka 

Gostota svetlobnega toka z enoto W/m2 je fizikalna količina, ki pove, koliko svetlobe se 

izseva v časovni enoti skozi dano ploskev. Gostota svetlobnega toka vpliva na električni 

tok v celici, ta je odvisen od števila fotonov z večjo energijo od energijske reže, ki padejo 

na celico. Z večanjem gostote svetlobnega toka se povečuje število vpadnih fotonov in s 

tem se v sončni celici proizvede več nosilcev električnega naboja. Kot vidimo na sliki 7, 

ima jakost svetlobnega toka večji vpliv na električni tok kot na napetost.  
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Intenzivnost svetlobe na sončni celici se imenuje število soncev. Eno sonce ustreza 

standardni osvetitvi pri AM 1.5 ali gostoti sončnega toka 1000 W/m2. Fotovoltaični 

moduli, ki uporabljajo zgoščeno sončno svetlobo, se imenujejo koncentratorji. Sončno 

svetlobo se usmerja z optičnimi elementi, tako da svetlobni snop z visoko intenzivnostjo 

sije na majhni sončni celici. Ker je tok kratkega stika linearno odvisen od jakosti 

svetlobnega toka, ima naprava, ki deluje pod desetimi sonci, enak tok kot naprava, ki 

deluje pod enim soncem. Koncentatorske sončne celice imajo večjo napetost odprtih 

spon, saj se ta logaritmično poveča z jakostjo svetlobnega toka, zato imajo tudi večji 

izkoristek. Primer koncentratorske sončne celice, kjer sončno svetlobo usmerjajo s 

krožnikom, na katerem so zrcala, lahko vidimo na sliki 8 [15]. 

 

Slika 7: Vpliv gostote svetlobnega toka na največjo proizvedeno moč sončnega modula 

[14]. 
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2.2 Vpliv temperature 

Naraščanje temperature zmanjšuje prepustnost pasu polprevodnika, saj se v materialu 

poveča energija elektronov, vrzeli pa se zmanjšajo. Temperatura najbolj vpliva na 

proizvedeno električno moč sončne celice, saj višja temperatura zmanjšuje napetost na 

celici (slika 9) [17]. Standardizirana temperatura, pri kateri se določa karakteristika 

sončne celice, je 25°C. Padec napetosti pri silicijevi celici je približno 2,3 mV/°C. V 

laboratoriju za fotovoltaiko Univerze v Ljubljani so podali grobo oceno, da se izkoristek 

pri vsaki dodatni stopinji zmanjša za 0,5%. Posledično je pri uporabi sončnih celic na 

prostem treba poskrbeti za odvajanje toplote s prezračevalnimi ali hladilnimi sistemi 

[13]. 

 

 

Slika 8: Prikaz, kako svetlobo koncentrirajo s krožnikom in jo usmerjajo proti sončni 

celici [16]. 
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2.3 Vpliv števila zaporedno in vzporedno vezanih sončnih celic 

Izhodno napetost ter izhodni tok lahko prilagajamo s povezovanjem sončnih celic v 

module in panele. Kadar celice med seboj vežemo zaporedno, je izhodna napetost enaka 

vsoti napetosti posameznih celic, tok pa je enak skozi vse celice. Ista zakonitost velja v 

vseh električnih vezjih. Na sliki 11, ki prikazuje vpliv števila zaporedno vezanih sončnih 

celic v točki največje proizvedene moči, lahko vidimo, da je ob vezavi treh sončnih celic 

površina pod krivuljo večja kot na sliki 10, ki prikazuje vpliv števila vzporedno vezanih 

sončnih celic pri enakih pogojih. 

 

 

 

Slika 9: Vpliv temerature na največjo proizvedeno moč [14].  
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Slika 11: Vpliv načina vezave sončnih celic na največjo proizvedeno moč sončnega 

modula - zaporedna vezava [14]. 

 

Slika 10: Vpliv načina vezave sončnih celic na največjo proizvedeno moč sončnega 

modula - vzporedna vezava [14]. 
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2.4 Vpliv valovne dolžine  

Jedrske reakcije v Soncu povzročajo kratkovalna sevanja. V to skupino spadajo gama 

žarki, infrardeče sevanje, mikrovalovi, radijski valovi, rentgensko sevanje, ultravijolično 

sevanje ter vidna svetloba. 

Energija fotonov z večanjem valovne dolžine svetlobe pada. Največja valovna dolžina, 

pri kateri imajo fotoni še dovolj veliko energijo za zbitje elektrona v prevodni pas, znaša 

pri siliciju približno 1,15 µm. Fotoni, ki imajo manjšo ali večjo energijo od širine 

energijske špranje, le segrevajo celico. Težavo so rešili z večplastnimi celicami, ki so 

sestavljene iz več celic, zloženih ena nad drugo. Celice se med seboj razlikujejo po širini 

energijske špranje in tako lahko k proizvajanju parov elektron - vrzel sodeluje več 

fotonov s širšega spektra sončeve svetlobe [2, 13]. 

 

Energija, ki jo dobimo iz svetlobe, je odvisna od valovne dolžine. Občutljivost različnih 

tipov sončnih celic na različne valovne dolžine svetlobe je predstavljena na sliki 13 [8]. 

 

Slika 12: Spekter sončnega sevanja [18]. 
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2.5 Vpliv vpadnega kota žarka svetlobe 

Sončni žarki vpadajo na površino Zemlje pod kotom, ki se ves čas spreminja zaradi 

vrtenja Zemlje okoli svoje osi. Za največjo proizvodnjo električne energije je najbolj 

idealno, da sončni žarki padajo na površino celice pravokotno, takrat je vpadni kot 90°. 

Pravokotnemu vpadnemu kotu lahko sledimo z mehanskim obračanjem ploskev, vendar 

tak način finančno podraži investicijo, zato se investitorji pogosto odločijo za statično 

konstrukcijo s kotom, ki najbolj ustreza določenemu položaju na Zemlji. Najugodnejši 

kot naklona je odvisen tudi od namena sončne elektrarne. Omrežni sistemi so običajno 

optimatizirani na največji možni letni donos. Slovenija (46° N, 15° E) leži na severni 

polobli, kar pomeni, da je vpadni kot največji pozimi, najmanjši pa poleti. V osrednji 

Evropi se doseže največji letni izkoristek sončnega modula s 30° kotom nagiba in pri 

azimutu -5°. Azimut nam pove, kako natančno je model orientiran proti jugu [19]. 

 

Slika 13: Spektralna občutljivost posameznih vrst sončnih celic [8]. 
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Poleti sončne elektrarne proizvedejo nadpovprečno količino električne energije, zato se 

kot postavitve sončnih modulov nastavi med 35° in 45° (slika 14), da se doseže boljši 

izkoristek spomladi in jeseni [8]. Donosnost sončne elektrarne se lahko poveča s 

sledenjem soncu. Obstajata enoosno in dvoosno sledenje. Pri prvem se moduli obračajo 

od vzhoda proti zahodu, njihov naklon pa ostaja enak. Na tak način se proizvede od 15% 

do 20% več energije. Pri dvoosnem sledilniku moduli sledijo soncu od vzhoda proti 

zahodu, hkrati pa se spreminja tudi njihov naklon, tako da sončni žarki vpadajo na 

module pravokotno. Proizvodnja energije se poveča od 30% do 35% [20]. Sledilniki 

uporabljajo algoritme za iskanje točke maksimalne moči. Ti pripomorejo k 

učinkovitejšemu delovanju in boljšemu energijskemu izkoristku sončnih celic. V prvo 

skupino algoritmov spadajo tisti, ki premikajo delovno točko glede na zadnjo spremembo 

moči. Delovna točka je optimizacijska točka, v kateri sončna celica doseže največjo 

izhodno moč, in se na grafu premika proti vrhu navideznega hriba. Zaradi lahke 

implementacije sta največkrat uporabljena načina »spremeni in odčitaj«, ter »povečana 

 

Slika 14: Lega sprejemnika sončne energije [8]. 
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napetost«. Prvi spremlja napetost na DC pretvorniku in jo nato prilagaja, drugi pa 

primerja meritve s prejšnjimi in računa naklon krivulje moči proti napetosti [8]. 

Fotovoltaični generatorji so lahko samostojne konstrukcije na tleh ali so vgrajeni v 

stavbo. Na sliki 15 je prikazano, kam lahko vgradimo module ter kako njihov naklon ter 

orientacija postavitve vplivata na izkoristek sončne elektrarne. 

 

2.6 Primerjava izkoristkov med različnimi tipi sončnih celic 

Svetovno povpraševanjepo električni energiji narašča in strokovnjaki ocenjujejo, da bo 

povpraševanje do leta 2050 doseglo 30 teravatov. Od sonca lahko v vsakem trenutku 

dobimo 120 000 teravatov, vendar je težava v pretvarjanju fotoenergije v električno 

energijo. Znanstveniki proučujejo različne materiale, ki bi čim bolj absorbirali sončno 

svetlobo in jo čimbolj učinkoviti pretvarjali v električno energijo. Hkrati pa strmijo k 

temu, da so ti materiali okolju prijazni ter stroškovno dostopni [22]. 

Sončne celice, ki se sedaj uporabljajo v komercialne namene, so izdelane iz silicija (Si), 

kadmijevega telurida (CdTe) ali bakr- indij- galijevega selenida (CIGS). Silicijeve 

 

Slika 15: Izkoristek sončnih modulov glede na orientacijo ter naklonski kot [21]. 
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sončne celice so zelo učinkovite in odporne. Vendar je obdelava silicija draga. Poznamo 

monokristalne in polikristalne silicijeve celice. Polikristalne so narejene iz ene rezine in 

vsebujejo manj nečistoč, zato imajo tudi večji izkoristek. Pri standardiziranih pogojih so 

dosegle 25,3% izkoristek, pri intenzivnješi osvetlitvi pa 27,6%. Iz ostalih materialov 

izdelujejo tanskoplastne sončne celice. Njihova prednost je, da se lahko upogibajo in 

porabijo manj materiala. Po drugi strani pa so nekateri elementi redki in nevarni za 

zdravje, na primer kadmij. Njihov izkoristek je manjši kot pri silicijevih, saj pri 

standardiziranih pogojih dosežejo 23,6% izkoristek. 

Vir [23] navaja, da bi teoretično lahko neskončnoplastne celice dosegle 86,8% izkoristek. 

Maksimalni izkoristki različnih vrst sončnih celic, ki so jih izmerili do aprila 2017, so 

prikazani na sliki 16. Najboljši izkoristek do sedaj so izmerili štiriplastni celici 

proizvajalca Soitec, ki so jo testirali oktobra 2014, na inštitutu Frauhofer. Sončno celico, 

ki je bila velika 0,052 cm2, so osvetlili z jakostjo svetlobe 508 sonc [24]. 

 

 

Slika 16: Razvijanje sončnih celic in njihovih izkoristkov v laboratorijih v časovnem obdobju  

1975 – 2016 [24]. 
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3 SONČNA CELICA V OMREŽJU 

Vsaka celota je sestavljena iz majnih delčkov in enako je pri sončni elektrarni. Vsaka 

celica je pomembna, vendar sama proizvede zelo majhno količino elektrike, zato se celice 

povezujejo v večje sisteme, ki so opisani v naslednjem poglavju. 

3.1 Celica- modul- panel 

Osnovni gradnik vsakega fotonapetostnega sistema je sončna celica. Njena naloga je, da 

generira električno moč, ko je izpostavljena sončnemu sevanju. Več celic, ki so med 

seboj povezane, tvori modul. Modul predstavlja najmanjšo, pred vplivi okolja zaščiteno, 

celoto. Več modulov, ki so med seboj povezani električno in mehansko, skupaj tvori 

panel. Polje je mehansko zaključena celota med seboj povezanih modulov, skupaj z 

nosilno strukturo. Slika 17 prikazuje, kako se sončne celice med seboj povezujejo v večje 

sisteme. 

 

 

Slika 17: Celica, modul in panel [26]. 
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Na slikah 18, 19 in 20 so prikazani primeri uporabe sončne celice, modula ter polja.         

 

Da dobimo sončno elektrarno, moramo polju, ki tvori enoto za proizvodnjo električne 

energije v sistemu enosmernega toka, dodati še DC/DC pretvornik za impedančno 

prilagoditev, DC/AC razsmernik za pretvorbo enosmerne napetosti v izmenično ter 

algoritem za doseganje točke največje moči polja. DC/AC pretvornik omogoča 

priključitev sistema sončnih panelov, ki proizvaja enosmerno napetost, na 

elektrodistribucijsko omrežje, ki uporablja izmenično (AC – alternating current) 

napetost, skupaj z drugimi tipi proizvodnje energije, algoritem za doseganje točke 

 

Slika 18: Uporaba sončne celice na avtomobilčku [26]. 

 

Slika 19: Uporaba modula za ulično svetilko [27]. 

 

Slika 20: Polje sončnih celic, ki z usmernikom sledijo soncu [28]. 
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največje moči pa je običajno del DC/DC pretvornika, ki zagotavlja pravilno obremenitev 

sončne elektrarne, ne glede na priključeno breme. 

 

Sončna elektrarna proizvaja električno moč, vendar za proizvajanje energije potrebuje 

porabnika. Če takšna elektrarna ni povezana z javnim elektrodistribucijskim omrežjem, 

se imenuje otočna sončna elektrarna in je namenjena oskrbi porabnikov na težje 

dostopnih krajih, kjer javno omrežje ni na voljo, ali pa se uporablja za posebne namene. 

Vsaka takšna elektrarna potrebuje za fleksibilno obratovanje tudi ko ni sonca ustrezno 

akumulatorsko baterijo in regulator polnjenja (slika 22). 

 

 

Slika 21: Osnovni način priključitve sončne elektrarne na distribucijsko omrežje [14]. 

 

Slika 22: Shema otočne sončne elektrarne, ki jo dopolnjuje še veterna energija [29]. 
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Tiste elektrarne, ki so priključene na javno elektrodistribucijsko omrežje, se imenujejo 

omrežne sončne elektrarne. Te vso proizvedeno energijo ali pa le del nje, razliko med 

proizvedeno in porabljeno (na primer v gospodinjstvu), oddajo neposredno v električno 

omrežje, kot prikazuje slika 23 [14]. 

 

 

3.2 Pretvorba iz enosmerne napetosti v izmenično 

Električna moč, ki jo proizvedejo sončne celice, gre v omrežje preko razsmernika. 

Amplitudo izhodne enosmerne napetosti lahko uravnavamo z ustrezno vezavo 

posameznih panelov, nato pa jo prilagodi še DC/DC pretvornik, ki poskrbi, da je 

amplituda takšna, kot jo na vhodu zahteva DC/AC razsmernik. Pretvornik z impedančno 

prilagoditvijo skrbi tudi za maksimalno proizvajanje moči na modulih z uporabo 

ustreznih algoritmov. Nato DC/AC razsmernik enosmerno napetost na vhodu razsmeri v 

izmenično napetost na izhodu, najpogosteje s pulzno širinsko modulacijo [31]. Izhodno 

 

Slika 23: Shema omrežne sončne elektrarne [30]. 
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napetost razsmernika zgladi izhodni filter, ki je pasovno prepustno sito in prepušča 

napetost osnovne harmonske komponente javnega elektrodistribucijskega omrežja, kar 

je za Slovenijo 50Hz, in izloči frekvenčna popačenja. Izhodno napetost je potrebno na 

koncu prilagoditi omrežni napetosti, kar lahko naredi sam razsmernik ali pa transformator 

[14, 32]. 

Če sončna elektrarna ne oddaja proizvedene električne energije v elektrodistribucijsko 

omrežje, se lahko za določene neobčutljive naprave, kot so televizor, stroji in svetila, 

uporablja razsmernik, ki proizvaja pravokotno napetost. Ta je preproste izgradnje, a 

proizvede manj kvalitetno obliko napetosti. Za bolj občutljive naprave, kot je na primer 

osebni računalnik ali druga elektronika, pa je potreben sinusni razsmernik. Ti so bolj 

zapleteni in proizvedejo pravo sinusno napetost, sončno elektrarno pa lahko priključimo 

tudi na javno omrežje [33]. 

3.3 Razmerje med porabljeno in proizvedeno energijo sončnih modulov 

Zadnji dve desetletji okoljevarstveniki opozarjajo na podnebne spremembe, za kar v 

velikem deležu krivijo izpušne toplogredne pline, ki jih proizvaja kurjenje fosilnih goriv. 

Eno izmed možnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov za pridobivanje 

energije je ponudila fotovoltaična industrija. Sončne celice med obratovanjem ne 

proizvajajo izpustov plinov in so zato bolj prijazne do okolja. Problema izpusta 

toplogrednih plinov se zaveda večina držav sveta in na globalni ravni se je od leta 2000 

močno povečala količina s sončnimi elektrarnami proizvedene električne energije. Leta 

2013 so vse sončne elektrarne na svetu skupaj proizvedle 139 GW električne moči. Graf 

na sliki 24 prikazuje razmerja proizvedene energije v sončnih elektrarnah v različnih 

območjih sveta, kjer vidimo, da jo največ proizvedemo v Evropi. 
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Pri vsaki ekonomski naložbi je treba preučiti, koliko denarja in energije bo treba vložiti, 

kdaj in če sploh se bo investicija obrestovala ter kolikšni so stroški vzdrževanja. Pri 

sončnih celicah se poraba energije začne z izkopavanjem surovin za izdelavo celic ter 

opreme za sončne module. Nato je energija potrebna za vzdrževanje ter na koncu za 

odstranitev in predelavo elementov sončne elektrarne. Pri sončnih celicah je treba 90 % 

energije vložiti vnaprej, saj je gre največ energije (57%) za izkop in prečiščevanje silicija, 

za izdelavo panelov pa se porabi zgolj 13 % vložene energije. Na sliki 25 je prikazano, 

kako se porabljena energija razlikuje glede na vrsto in kvaliteto sončnih celic. V 

povprečju so energijsko najbolj potrošne silicijeve monokristalne celice, najmanj pa 

celice iz kadmijevega telurida [8]. 

 

Slika 24: Graf globalne skupne moči sončnih elektrarn med letoma 2000 in 2013 [19]. 
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Čas, ki je potreben, da se energija začne vračati, se lahko skrajša z izboljšavo tehnologij 

izdelave, ki bi porabile manj energije, ali s povečanjem izkoristka sončnih celic, da se 

energija, porabljena za izdelavo, prej povrne v obliki pridobljene električne energije 

(slika 26). Z izjemo »ribon« silicijeve tehnologije so vse ostale celice več energije 

porabile kot proizvedle. S padanjem potrebne energije za proizvodnjo sončnih modulov 

ter s tanjšanjem silicijevih rezin so se stroški toliko zmanjšali, da strokovnjaki s 

Stanfordske univerze ocenjujejo, da bo fotovoltaična industrija do leta 2020 povrnila vso 

energijo, ki je bila na začetku porabljena za razvoj in rast industrije [8]. 

 

Slika 25: Graf skupne porabljene električne energije za izdelavo sončnih celic- izraženo 

v kWh porabljene energije na W nazivne moči celic [8]. 
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3.4 Vpliv na okolje 

Fotovoltaika ima velik pomen, saj predstavlja alternativni način pridobivanja električne 

energije in se s tem ohranja nekatere neobnovljive vire energentov, kot so zemeljski plin, 

nafta in premog, in hkrati skrbi za zmanjševanje škodljivih izpušnih plinov, predvsem 

CO2. Samo delovanje sončnih celic okolju ne škoduje, škodujeta pa mu izdelava ter 

obrabljeni moduli. 

Prvi poseg v okolje je izkopavanje rudnin, kjer poleg silicija kopljejo še bolj redke 

elemente, pri čemer se veliko energije porabi za prečiščevanje rude in izločanje željenih 

snovi. Koliko stranskih produktov nastane, je v nadaljevanju predstavljeno na primeru 

silicijevih celic, ki so najbolj razširjene. Pri metalurški stopnji izdelave silicija nastajajo 

izpusti ogljikovega dioksida, žveplovega dioksida in kremonovi hlapi. Tej stopnji sledi 

dodatno čiščenje, iz katerega nato naredijo mono ali polikristalni silicij, ki služi kot 

surovina za sončne celice. Pri tem postopku uporabijo nevarne kemikalije, kot sta 

vodikov klorid in klorosilan, ob tem pa se ustvarijo še drugi kemijsko nevarni stranski 

produkti. Sledi rezanje surovega silicija na rezine, kjer kot stranski produkt nastane kerf 

Slika 26: Graf porabljene in proizvedene energije za celotno fotovoltaično industrijo 

[8]. 
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in drobci silicija, nato sledi še jedkanje in čiščenje rezin silicija, za kar se uporabljata 

dušikova in flourovodikova kislina.  

Ker se sončne celice uveljavljajo zadnje desetletje, še ni veliko odpadnih modulov, ki bi 

obremenjevali okolje, vendar se bo količina močno povečala do leta 2030, zato je treba 

razmisliti o recikliranju modulov. Če se bo z njimi ravnalo nepravilno, bo prišlo do 

naslednjih težav: uhajanje svinca in kadmija, izguba redkih kovin ter izguba 

konvencionalnih materialov, kot sta aluminij in steklo [34].  
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4 LABORATORIJSKE MERITVE 

Z eksperimentom smo preverili, v kolikšni meri se pogoji, izmerjeni pri maksimalnem 

izkoristku, ujemajo s podatki, ki jih navaja proizvajalec. Nato smo preverili, kako na 

izkoristek sončne celice vplivajo različne valovne dolžine svetlobe ter vpadni kot, pod 

katerim padajo žarki. V nadaljevanju smo pripravili osnutek tehničnega dne za učence 

zadnje triade osnovne šole ter didaktična priporočila za učitelje, ki bi ta dan izvajali. 

Sestavili smo instrument, ki bi preveril predhodno učenčevo znanje ter na novo usvojeno 

znanje o sončnih celicah ter elektrarnah. 

4.1 Priprava prostora 

V šolskem laboratoriju smo izvedli eksperiment s sončno celico. Postavili smo 

halegenski reflektor z močjo 400 W, ki je bil naš vir svetlobe in je delno nadomestil 

sonce. Pod njim smo na fotografsko stojalo namestili sončni modul in ga povezali v 

električni krog, kot prikazuje slika 27. Jakost svetlobnega toka smo uravnavali z 

oddaljenostjo sončnega modula od reflektorja tako, da smo prilagjali višino 

fotografskega stojala (slika 28). Z uporovno dekado smo nastavljali breme, ki ga je 

predstavljala sončna celica ter z voltmetrom nato izmerili električno napetost na njej. Pri 

izvajanju eksperimenta je bilo pomembno, da so bili pogoji ves čas čimbolj konstantni, 

zato smo prostor zatemnili in ugasnili vse svetilke, da ni bilo drugih virov svetlobe. Pazili 

smo, da temperatura v prostoru ni nihala. Med ponovitvami eksperimenta smo počakali, 

da se je sončni modul ohladil in izenačil s temperaturo okolice. Najhitreje se je segreval, 

ko je bila razdalja med reflektorjem in sončnim modulom najkrajša, zato je bilo potrebno 

meritve narediti hitro. 
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Slika 27: Vezalna shema eksperimenta. 

 

 

Eksperiment lahko izvedemo tudi z variakom, s katerim nastavljamo moč reflketorja, kar 

pomeni, da se jakost svetlobnega toka lažje spreminja. V tem primeru ne potrebujemo 

stojala, na katerega je pritrjen sončni modul. Vendar ima variak omejitve, saj je jakost 

svetlobnega toka pri največji moči manjša od najbližje postavitve sončnega modula pod 

reflektorjem. Pri izbiri načina upoštevamo tudi dejstvo, da mora biti eksperiment preprost 

ter sestavljen iz cenovno dostopnih instrumentov ter pripomočkov, ki jih imajo na 

Slika 28: Postavitev eksperimenta (levo) in priprava pripomočkov (desno). 
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osnovnih šolah. Ker slednje niso opremljene z variakom, v osnovni šoli jakost 

svetlobnega toka reguliramo z oddaljenostjo modula od reflektorja. 

4.2 Karakteristika sončne celice 

Za meritve smo uporabili monokristalni sončni modul proizvajalca Perlight, ki je 

sestavljen iz 36 celic. Modul je dolg 361 mm, širok 291 mm in debel 30 mm. Njegovo 

tempraturno območje delovanja je od -40 do 85°C. Njegova nazivna moč (Pmax) meri 

10W, nazivna napetost (Vn) pa meri 12 V. V preglednici 1 so zbrani podatki proizvajalca 

ter meritve, ki smo jih izmerili v šolskem laboratoriju. 

Preglednica 1: Primerjava podanih meritev proizvajalca in meritev v šolskem 

laboratoriju. 

 Podatki proizvajalca Meritve  

Napetost odprtih sponk (Uos) 22,6 V 20,9 V 

Napetost v točki največje 

moči (Ump) 

17,6 V 17,02V 

Kratkostični tok (Isc) 0,61 A 0,20 A 

Tok v največji moči (Imp) 0,57 A 0,15 A 

 

Podatki proizvajalca so bili izmerjeni v standardiziranih pogojih, medtem ko v šolskem 

laboratoriju z reflektorjem nismo dosegli jakosti svetlobnega toka 1000 W/m2, ampak je 

merila 600 W/m2. Kot vidimo iz meritev, manjša jakost svetlobnega toka bolj vpliva na 

električni tok v celici kot na napetost. 

Faktor polnjenja, ki ga izračunamo iz podatkov proizvajalca, 

𝐹𝐹 =
𝑈𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃

𝑈𝑂𝑆 ∙ 𝐼𝐾𝑆
=  

17,6 𝑉 ∙ 0,57 𝐴

22,6 𝑉 ∙ 0,61 𝐴
= 0,73 

ter faktor polnjenja, ki ga izračunamo iz meritev, 
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𝐹𝐹 =
𝑈𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃

𝑈𝑂𝑆 ∙ 𝐼𝐾𝑆
=  

17,02 𝑉 ∙ 0,15 𝐴

20,9 𝑉 ∙ 0,20 𝐴
= 0,61 

 

se razlikujeta za 0,12. Pogoji, izmerjeni pri maksimalnem izkoristku, se za 16% 

razlikujejo od podatkov, ki jih navaja proizvajalec. 

Karakteristiko sončne celice smo preverili tudi pri osvetljenosti 200 W/m2 ter 330 W/m2. 

Na sliki 29 se lahko prepričamo, da tok z manjšo osvetljenostjo eksponentno pada.  

 

 

Na sliki 30 je prikazan graf izhodne moči sončne celice v odvisnosti od bremena, ki smo 

ga določali z uporovno dekado. Pri osvetljenosti 600 W/m2 je potrebno manjše breme 

(110 Ohmov), da sončna celica doseže maksimalno moč (2,6 W). Z zmanjševanjem 

osvetljenosti se maksimum na grafu premika v desno, kar pomeni, da je potrebno večje 

breme, da lahko sončna celica proizvede maksimalno moč. Na takšen način delujejo 

algoritmi za sledenje točki maksimalne moči, ki v različnih vremenskih pogojih, ko se 

osvetljenost sončne celice spreminja, spreminjajo navidezno upornost bremena, ki jo vidi 

sončna celica, tako da lahko v danih pogojih doseže maksimalni izkoristek. 
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Slika 29: Vpliv jakosti svetlobnega toka na U – I karakteristiko sončne celice. 
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Slika 30 - Graf izhodne moči v odvisnosti od upornosti bremena 

4.3 Vpliv valovne dolžine na izkoristek sončne celice 

S spektrometrom smo preverili, kakšen je spekter osvetljenosti, ko sveti samo reflektor, 

ter kako se spekter spreminja pri različnih filtrih. Uporabili smo rdeč, moder, zelen ter 

magenta filter ter jih namestili na modul, kot prikazuje slika 31. Magento, na sliki 31 

levo, ki naj bi bila enakovredna mešanica rdeče in modre barve, smo izločili iz meritev, 

saj na sliki 32 vidimo, da je njen spekter zelo podoben rdečemu. 

Pri eksperimentu smo modul prekrili z barvno folijo, ki je predstavljala filter. Nato smo 

za vsak filter izmerili kakšnen je tok pri različnih bremenih. Bremena smo spreminjali z 

uporovno dekado. Največji upor je bil 10000 Ohm, nato smo ga zmanjševali za 1000 

Ohmov. Od 2000 do 100 Ohmov smo upornost zmanjševali za 100 Ohmov. Postopek 

smo ponovili za vsak barvni filter. 
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Največjo intanziteto doseže rdeč filter, sledi mu moder in nato zelen. Zelena barva je 

najmanj prepustna, medtem ko sta modra in rdeča podobno prepustni. 

 

Pri naslednji meritvi smo želeli preveriti, kako je izkoristek sončne celice odvisen od 

valovne dolžine svetlobe. Sončni modul smo prekrili s posameznimi filtri ter izmerili, 
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Slika 31: Osvetlitev celice z nameščenim modrim filtrom (levo) ter magenta filtrom 

(desno). 

Slika 32: Spekter teme, filtrov ter reflektorja. 
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kakšno moč proizvede. Jakost svetobnega toka je merila 330 W/m2, površina sončne 

celice 0,105051 m2. Iz teh podatkov lahko izračunamo izkoristek sončnega modula η =

 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆 ·𝑗
. 

Preglednica 2: Izkoristek sončnega modula za posamezne filtre. 

Barva filtra Valovna dolžina 

[nm] 

Maksimalna moč  

[W] 

Izkoristek  

[%] 

Rdeča 610 - 750 1,1  3,2  

Modra 430 - 580 1,0  2,9  

Zelena 500 - 590 0,8  2,3  

Brez filtra 400 - 750 1,3  3,7  

 

Modul je dosegel največji izkoristek pri direktni svetlobi reflektorja. Ko je svetloba 

padala na celice skozi filtre, je bil izkoristek največji pri rdečem filtru (3,2%), najmanjši 

pa pri zelenem (2,3%). Z eksperimentom smo potrdili podatke na sliki 13, kjer je vidno, 

da silicijeve sončne celice najbolj prepuščajno valovno dolžino pri vrednostih od 450 do 
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550 nm, kar je ravno območje modre svetlobe, ter pri vrednostih od 600 do 700 nm, kar 

je območje rdeče svetlobe. 

 

Slika 33: Vpliv filtrov na električno moč modula. 

4.4 Vpliv vpadnega kota žarkov na električno moč sončne celice 

Pri naslednjem eksperimentu smo želeli izmeriti vpliv vpadnega kota žarkov na 

električno moč sončne celice. Dimenzije sončnega modula so ostale enake, jakost 

svetlobnega toka, ki je padala na sončne celice, je merila 330 W/m2. Kot med normalo in 

vpadnim žarkom je enak kotu pod katerim je bila nagnjena sončna celica, glede na tla. 

Vpadni kot smo določili s kotomerom, ki smo ga pritrdili na ravnino sončne celice, kot 

prikazuje slika 34 desno. Na sliki 34 levo je prikazana vrvica, ki smo jo obtežili in nato 

pritrdili na sredino reflektorja. Na tak način smo poiskali središče sončne celice, kamor 

so padali žarki reflektorja pod različnimi vpadnimi koti. 

Za vsak vpadni kot smo izmerili kakšen je izhodni tok pri različnih upornostih, ki smo 

jih nastavili z uporovno dekado. Upornosti smo zmanjševali enako kot pri barvnih filtrih. 
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Slika 34: Iskanje sredine sončne celice (levo) in prikaz vpadnega kota 30° (desno). 

 

Najprej smo izmerili električno moč pri vpadnem kotu 90° (sončna celica je v vzporedni 

legi z žarki reflektorja), kot prikazuje slika 35. 

 

Slika 35: Meritev pod pravim kotom 

 

Nato smo meritve ponovili pri vpadnih kotih 60°, 45°, 30° ter 0°. V pregledici 3 so zbrane 

meritve maksimalnih moči pri posameznih vpadnih kotih ter njihovi izkoristki. 
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Preglednica 3: Maksimalna moč in izkoristek pri različnih vpadnih kotih. 

Vpadni kot Skica kota Maksimalna moč [W] Izkoristek (%) 

90°  

 

0 0 

60°  

 

0,5 1,4 

45°  

 

0,9 2,6 

30°  

 

1,1 3,2 

0°  

 

1,3 3,7 

 

Največji izkoristek ima sončni modul, ko vpadni kot meri 0°. Iz tega lahko sklepamo, da 

je sončne module najbolj ugodno postaviti tako, da sončni žarki nanj padajo pravokotno. 

Pri pravokotnem vpadnem kotu lahko na sliki 36 vidimo, da je proizvedena moč celic 

zelo, zelo majhna. Iz tega sledi, da manjši kot je vpadni kot, večja je električna moč 

sončne celice.  
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Slika 36: Vpliv različnih vpadnih kotov na moč sončnega modula. 
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5 OSNUTEK TEHNIŠKEGA DNE 

Okoljevarstveniki vsako leto izdajo poročila o segrevanju našega planeta in meritve 

kažejo, da so potrebne spremembe. Znanstveniki želijo, da bi v prihodnosti energija, 

pridobljena na alternativni način, nadomestila porabo fosilnih goriv. Pomembno se nam 

zdi, da se o zelenih virih energije ozavešča že najmlajše, zato smo pregledali kurikulum, 

učbenike, delovne zvezke in spletne učilnice za tehniko in tehnologijo ter opazili, da je v 

njih zelo malo vsebin, ki se navezujejo na izkoriščanje sončeve energije.  

Živimo v dobi informatike, ko je na razpolago ogromno informacij, ko so učni načrti 

vedno bolj obširni in so učne teme bolj zanimive, a hkrati opažamo, da se veliko otrok v 

šoli dolgočasi. Zato se vedno več učiteljev zaveda, da se njihova vloga pri pouku 

spreminja v smeri, da učenca sooči s problemi in izzivi. Omogoči mu, da učenec o tem 

aktivno razmišlja ter raziskuje, vloga učitelja pa je, da ga spremlja ter usmerja. Učitelj 

mora učencem še vedno podati teoretična znanja, ki jih potrebuje in ne zmore najti sam, 

šele nato jih lahko učenec poveže s primeri iz vsakdanjega življenja. Takšnemu pristopu 

strokovno rečemo induktivne metode poučevanja. Pri izvedbi tehniškega dne uporabimo 

eno izmed njih, in sicer učenje z raziskovanjem. 

Tehniški dan je namenjen sedmošolcem, osmošolcem in devetošolcem. Za izvedbo se 

nameni pet šolskih ur. V prvem delu učenci samostojno izpolnijo pred test. Z učiteljem 

ponovijo teoretična izhodišča, ki jih že poznajo, ter odkrijejo tista, ki jih potrebujejo v 

nadaljevanju. Učitelj razdeli učence v manjše skupine (3 - 4 učenci). V drugem delu 

učenci v delavnici izdelajo praktični izdelek, ki ga potrebujejo za tretji del, da na njem 

izvedejo eksperiment. Podrobna priprava dneva dejavnosti je v prilogi. 

 

5.1 Pred in po test  

Eden od ciljev magistrskega dela je, da se pripravi instrument za določanje učinka pouka 

o temi sončnih elektrarn. V prilogi je pred test, ki je enak po testu. Pred test se razdeli na 

začetku tehniškega dne in pokaže predznanje učencev o obravnavani temi. Po test se 
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razdeli na koncu tehniškega dne in pokaže napredek v znanju o obravnavani temi. Test 

je sestavljen iz sedmih vprašanj, ki so odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja upoštevajo 

prenovljeno Bloomovo taksonomijo. Vsako vprašanje je točkovano, vseh možnih točk je 

trideset. Katere cilje preverja posamezna naloga, kako zahtevna je ter iz katere 

taksonomske stopnje izhaja, je razvidno iz preglednice 4. 

 

Preglednica 4: Pregled nalog pred in po testa glede na stopnjo ter cilje. 

Številka 

naloge 

Stopnja po 

Bloomu 

Stopnja 

težavnosti 

Število 

možnih 

točk 

Cilj 

1 Pomniti Lahka 3 Prepoznati obnovljive vire 

energije. 

2 Razumeti Lahka 2 Razume pretvarjanje energij. 

3 Pomniti Lahka 5 Pozna uporabo sočnih celic. 

4 Pomniti Lahka 6 Pozna prednosti in slabosti 

sončnih celic. 

5 a Razumeti Srednje  1 Razbrati podatke iz tabele. 

5 b Uporabiti Srednje  3 Narisati graf. 

5 c Ustvariti Težka 2 Predvidi rast števila elektrarn. 

5 d Analizirati Težka 3 Razčleni vzroke za uporabo 

sočnih celic v prihodnosti. 

6 Uporabiti Srednje 2 Zna določiti smer neba in 

vpadni kot žarkov. 

7 Ustvariti Srednje 3 Predlaga izvedljive možnosti 

za povečanje električne 

energije. 
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Pri testu je 56 % točk namenjenih preverjanju pomnenja podatkov in razumevanju, 17 % 

točk za preverjanje uporabe, prav tako 17 % točk za analiziranje in vrednotenje ter 10 % 

točk za ustvarjanje. 

 

5.2 Didaktična priporočila za učitelje 

Ko se učitelj odloči za induktivni pristop poučevanja, mora pri učencih preveriti njihovo 

predznanje. Če učenci še niso tako vešči v iskanju problemov ter njihovih rešitev, se 

učitelju priporoča, da izbere strukturirano obliko raziskovanja. To pomeni, da jim učitelj 

predstavi problem, katerega skupaj razdelajo in določijo spremenjljivke, ki jih pri 

eksperimentu preverjajo. Učitelj jim poda seznam potrebščin in jih seznani s stopnjami 

dela. Na koncu vsaka skupina poroča, do kakšnih ugotovitev je prišla. 

 

Primer: Učitelj izvaja tehniški dan o sončnih celicah. Učitelj na začetku učencem postavi 

nekaj vprašanj o soncu, elektriki, virih energije ter obnovljivih virih energije. Na takšen 

način ugotovi, koliko znanja učenci imajo o obravnavani temi. Nato jim postavi izziv: 

Plovilo, ki ga spustimo po jezeru, se premika zelo počasi. Predlagajte rešitve. 

Predpostavimo, da imajo učenci težave s podajanjem predlogov. Zato jim učitelj pomaga 

z vprašanji, na primer: v kakšnem vremenu boste šli spuščati ladjico, ali je lahko sonce 

vir energije, v katero energijo lahko pretvorimo sončno. Učitelj učencem pove, da bodo 

izdelali solarne plavajoče plastenke. Nato skupaj določijo parametre, ki jih morajo 

upoštevati pri izdelavi. Pogovorijo se o številu plastenk, kam namestiti sončno celico, 

kam namestiti ventilator, kako posamezne elemente povezati v celoto. Učitelj nato 

razdeli učence v manjše skupine. Vsaki skupini poda seznam potrebščin, ki jih imajo 

učenci na razpolago, in nato vsaka skupina po svoje načrtuje plovilo. Seznam potrebščin, 

ki so jim na voljo: 1 l plastenke, 0,5 l plastenke, ventilator, sončna celica, vodniki, izolirni 

trak, vrvica, lesene palice, vroča lepilna pištola. Učitelj spremlja delo učencev in jih 

usmerja. Na koncu vsaka skupina predstavi svoj načrt. 
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Ko učenci usvojijo takšen način dela, kar pomeni, da so napredovali v iznajdljivosti, so 

motivirani za delo, učitelj zmanjšuje vpetost v delo in pusti učencem, da sami definirajo 

problem, sami napišejo seznam pripomočkov, orodij in naprav. Učence samo usmerja, 

če mu postavijo vprašanja, na koncu pa tudi tukaj učenci predstavijo ugotovitve. 

 

Primer: Učitelj izvaja tehniški dan o sončnih celicah. Tudi tokrat na začetku učencem 

postavi nekaj vprašanj o soncu, elektriki, virih energije ter obnovljivih virih energije, da 

ugotovi, koliko znanja imajo učenci o obravnavani temi. Nato jim postavi izziv: Plovilo, 

ki ga spustimo pa jezeru se premika zelo počasi. Učencem dovolimo, da sami poiščejo 

rešitve ter samostojno načrtujejo plovilo. Učenci so lahko izvirni pri obliki, materialih, 

pogonu plovila. Usmerjamo jih, da se držijo teme tehniškega dneva ter da uporabijo 

pripomočke in materiale, ki so na razplo v šoli. Hitrejši in bolj nadarjeni lahko svoje 

plovilo nadgradijo še z drugimi rešitvami. Razmislijo o krmiljenju plovila. Na koncu 

vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve in načrte [35, 36, 37]. 

5.3 Projekt Verižna reakcija 

Projekt Verižna reakcija (angl. Chain Reaction) je bil mednarodni projekt, ki je spodbujal 

raziskovalno učenje naravoslovja in tehnike. Potekal je od leta 2013 do leta 2016. 

Slovenski del projekta so koordinirali na oddelku za fiziko in tehniko pedagoške fakultete 

univerze v Ljubljani. Cilji projekta so bili [38]: 

- Razvijanje naravoslovno-tehniškega razmišjanja in praktičnih spretnosti 

sodelujočih učencev 

- prilagoditev in razširitev nabora gradiv za raziskovalno učenje naravoslovja in 

tehnike 

- spodbujanje uporabe raziskovalnega učenja pri pouku naravoslovja in tehnike 

preko usposabljanja učiteljev 

- razvijanje sposobnosti za timsko delo 

- razvijanje sposobnosti za predstavitev svojih rezultatov na različnih nivojih 

- promocija Evropskega združenja učiteljev ter 

- izvedba nacionalnih in mednarodnih konferenc. 
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Tehniški dan o izkoristku sončnih celic bi lahko razširili tudi na tri dni in bi ga izvedli po 

zgledu projekta Verižna reakcija. Z izvedbo bi lahko spodbudili prve štiri zgoraj naštete 

cilje. Okvirno bi dnevi potekali takole: 

Prvi dan učitelj na začetku učence seznani s cilji in potekom dela. Nato jim razdelili pred 

test. S testom se preveri predznanje učencev o sončnih celicah. Učenci nato s pomočjo 

knjig, revij, spleta in učitelja pridobijo nova znanja o sončnih celicah. Sledi delo po 

skupinah, kjer učenci z meritvami, izračuni in risanjem grafa preverijo, kakšen izkoristek 

ima njihova sončna celica, ki poganja ventilator. Učenci na koncu analizirajo svoj model 

in poiščejo rešitve za njegovo izboljšanje. 

Drugi dan izberejo parameter, ki vpliva na delovanje sončne celice, ga spremenijo s 

spremembo svojega izdelka in primerjajo izkoristek v primerjavi s prvim dnem. Na 

koncu dneva rešijo enak test kot prvi dan. Namen po testa je, da pokaže učenčev napredek 

v znanju o sončnih celicah. 

Tretji dan učenci izdelajo interaktivno predstavitev o svoje izdelku in jo pokažejo 

sošolcem. 
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6 DISKUSIJA 

V zadnjem desetletju je trend usmerjen k zelenemu načinu pridobivanja električne 

energije. Na tak način dosežemo, da okolje manj obremenimo s toplogrednimi plini ter 

drugimi nevarnimi delčki. Med zelene načine spadajo tudi sončne celice. Ugotovili smo, 

da je na to temo pri predmetu Tehnike in tehnologije podanih zelo malo vsebin.  

Pri eksperimentu smo ugotovili, da se podatki proizvajalca za 16 % razlikujejo od meritev 

v šolskem laboratoriju. Glavni razlog za takšno odstopanje je, da so podatki proizvajalca 

izmerjeni v standardiziranih pogojih, ki jih v šolskem laboratoriju nismo mogli 

zagotoviti. 

Sončna celica je najboljši izkoristek dosegla, ko so žarki reflektorja padali na njo pod 

pravim kotom ter z največjo intenziteto. Najslabši izkoristek smo izmerili, ko so bile 

sončne celice postavljene vzporedno z žarki reflektorja. Najboljši ter najslabši izkoristek 

smo pravilno predvideli, z ekserimentom pa smo dokazali, da se izkoristek spreminja 

glede na vpadni kot žarkov, zato je pri investiciji v sončne elektrarne smiselno investirati 

tudi v sledilnike soncu.  

Z merjenjem spektra smo ugotovili, da različne valovne dolžine dosegaho različne 

intenzitete. Eksperiment je pokazal, da so filtri, ki so dosegli večjo intenziteto, imeli tudi 

večji izkoristek. V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati, kako bi na izkoristek vplivalo 

povečanje števila različnih filtrov, ki bi jih hkrati položili na sončno celico. 

Pripravljen pred in po test ter priporočila bodo v pomoč učiteljem, ki bodo v okviru 

tehniških dni ali drugih dejavnosti predstavljali vsebine o sončni energiji. Na tak način 

učiteljem prihranimo čas, ki ga potrebujejo za pripravo, ter jih motiviramo za obravnavo 

te tematike. 
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7 ZAKLJUČEK 

Različni viri literature so pokazali, da so sončne celice v znanstvenem svetu dobro 

raziskane. Z eksperimenti smo pokazali, da se lahko v šolskem okolju pripravi pogoje, ki 

so podobni tistim v zelo nadzorovanih komorah priznanih inštitutov. Našli smo način, da 

z osnovnimi merilnimi instrumenti izmerimo rezulate, ki jih lahko razumejo 

osnovnošolci.  

Učenci bi svoje znanje o soncu, sončnih celicah ter sončnih elektrarnah poglobili na 

tehniškem dnevu. V nadaljevanju bi lahko takšen dan izvedli na osnovnih šolah in ga 

analizirali ter na podlagi evalvacije izboljšali. Če bi šole namenile izvajanu tehniškega 

dne več časa, bi lahko pripravili tehniški dan po zgledu projekta Chein Reaction, v 

katerega smo bili vključeni tekom študija.  
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9 PRILOGE 

9.1 Priprava 

Razred: 7., 8. ali 9. Predmet: Dan dejavnosti – tehniški dan 

Učna tema: Električni krog 

Učna enota: Alternativni viri energije – sončne celice 

Oblike dela: frontalna 

individualna 

skupinska 

delo v dvojicah 

izkustveno učenje 

Metode dela: razgovor 

razlaga 

demonstracija 

praktično delo 

delo s tekstom 

metoda grafičnih izdelkov 

eksperimentalno delo 

izdelava poročil 

delo z računalnikom 

ogled videa 

Učni cilji: opiše električni krog z virom napetosti, 

stikalom in porabnikom 

našteje in opiše vire električne napetosti: 

baterija, dinamo, akumulator, generator, 

sončna celica 

razloži vpliv pridobivanja električne 

energije na okolje 
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opiše nekatere alternativne načine 

pridobivanja električne energije 

učenec izdela ventilator, ki ga poganja 

sončna celica 

Pripomočki: pred test in po test 

različne vrste sončnih celic 

baterije, vodniki, žarnice 

tankoplastna sončna celica, ventilator, 

stikalo, vodniki, penjeni PVC, lepilo, 

klešče za odstranitev izolacije 

reflektor, multimeter, kotomer, štoparica, 

barvni listek 

Viri in literatura: S. Fošnarič, Z. Puncer, D. Slukan, J. Virtič, 

Tehnika in tehnologija 7: Učbenik za 7. 

razred devetletne osnovne šole (Limbuš, 

Izotech založba, 2004). 

 

Učitelj: Učenec: Čas: 

Učitelj učencem predstavi potek dela. Učenci poslušajo navodila 

in postavijo vprašanja, če jih 

kaj zanima. 

5 min 

Učencem razdeli predtest. Pove, da bodo podoben 

test pisali tudi na koncu in s primerjavo rezultatov 

ugotovili, kaj so se novega naučili. Zato ni nič 

hudega, če na predtestu ne znajo vsega rešit. 

Individualno rešijo predtest.  

Ko končajo, ga oddajo 

učitelju. 

15 

min 

Učitelj vpraša učence: 

Kako vemo, da električni tok teče? 

Učenci se spomnijo 

svetlobnega, toplotnega in 

magnetnega učinka. 

70 

min 

Kaj električni stroji in naprave potrebujejo za svoje 

delovanje? 

Elektriko.  

Kako pridobimo elektriko? Učenci naštevajo, da jo 

proizvajajo termoelektrarne, 

hidorelektrarne ter jedrske 

elektrarne. Naštejejo tudi 

vetrne in sončne elektrarne. 

Vrste elektrarn zapišejo na 

delovni list. 
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Katere izmed njih pri delovanju ne onesnažujejo 

okolja? 

Podčrtajo hidroelektrarne, 

vetrne elektrane ter sončne 

elektrarne. 

 

Kakšna je nadpomenka za takšne vire energije? Alternativni viri energije.  

Učitelj pokaže eno silicijevo sončno celico. Zraven 

ima tudi ventilator. 

Učencem postavi izziv: 

Zakaj se ventilator vrti? Kdaj se vrti hitreje? 

 

Če imajo učenci težave, jim učitelj pomaga s 

podvprašanji: 

Kaj se zgodi v sončni celici? Kako sta celica in 

ventilator povezana? 

Učenci povedo, da sončna 

celica proizvede elektriko, 

ki gre preko vodnikov do 

ventilatorja. Ventilator se bo 

bolj vrtel, ko bo sonce bolj 

svetilo, saj bo takrat 

proizvedlo več sončne 

energije. 

 

Kaj pa naredimo, če nočemo, da se ventilator ves 

čas vrti? 

Pokrijemo sončno celico ali 

dodamo stikalo. 

 

Na tablo nariše shemo električnega kroga. V 

električni krog umestijo tudi enopolno stikalo. 

Učitelj jim nariše simbol za sončno celico. 

Učenci shemo narišejo na 

delovni list. 

 

Učitelj učencem pokaže slike, kje vse se 

uporabljajo sončne celice, ter posnetek, kako 

sončne celice delujejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY 

Učenci si ogledajo posnetek 

dvakrat. Prvič samo gledajo, 

drugič si zapišejo 

pomembne stvari. 

 

Z učenci se pogovorimo o posnetku.  

Koliko moči oddaja Sonce? 

Iz katerega materiala izdelajo sončne celice? 

Kako potujejo elektroni v siliciju? 

Kaj sproži elektron, da začne potovati? 

Kaj nastane na mestu, kjer elektron začne potovati? 

(luknja) 

Zakaj žarnica zasveti? 

Kako dobimo več energije, da lahko napolnimo 

baterijo telefona ali oskrbimo celo hišo? 

Kakšne so slabosti sončne energije? 

Kaj se zgodi, če svetloba, ki pade na celico ni 

dovolj močna? 

Katere lege so primerne za namestitev sončnih 

celic? 

Učenci naštejejo nekaj 

prametrov: 

Velikost sončne celice, 

velikost ventilatorja, lega 

sončne celice, senčenje 

sončne celice, moč sonca. 

 

Učitelj učencem napove, da bodo izdelali 

ventilator, ki ga bo poganjala sončna celica. 

  

Razmislimo, kateri parametri vplivajo na hitrost 

vrtenja ventilatorja. 

Učenci se razdelijo v 

skupine in vsaka skupina 

dobi nalogo, da proučuje 

enega od zgoraj naštetih 

parametrov. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY
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Navodilo: vsaka skupina bo izdelala stojalo za 

ventilator. Razmisliti mora, kam bo umestila 

sončno celico ter kako jo bo povezala z ostalimi 

elementi. Ker ne želimo, da ventilator ves čas piha, 

dodajte tudi stikalo. 

Učenci po skupinah najprej 

načrtujejo izdelek. Nato ga v 

delavnici izdelajo. 

Poskrbijo, da pri delu 

uporabljajo zaščitna 

sredstva. 

Na koncu preizkusijo, če 

izdelek deluje. Pospravijo 

prostor. 

 

Učitelj učence usmerja z vprašanji, če potrebujejo 

pomoč. 

Vsaka skupina na svojem 

izdelku preveri svoj 

parameter. 

 

Ko učenci končajo z izdelkom, se skupine 

pripravijo na preverjanje različni parametrov. 

Izkoristek merijo tako, da štejejo, kolikokrat se 

ventilator zavrti v eni minuti. 

Meritev ponovijo trikrat. 

Podatke si zapišejo na 

delovni list. 

 

Učitelj spremlja učence in jih usmerja.   

Pri predstavitvi rezultatov z njimi diskutira o 

možnih izboljšavah. 

Nato pripravijo plakat, kjer 

povzamejo: 

- opis sončnih celic 

- izdelek 

- meritve 

Nato vsaka skupina 

predstavi svoj plakat. 

 

 Na koncu pišejo potest, ko 

končajo ga oddajo učitelju. 

 

Opombe: 
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9.2 Pred in po test  

TEHNIŠKI DAN O SONČNI ELEKTRARNI 

Pred test in po test 

 

Ime in priimek: __________________________      Razred: ________________   

Datum:_____________ 

Število možnih točk: ___30___        Število doseženih točk: ___________ 

 

 

Pred teboj je sedem vprašanj, ki se navezujejo na energijo, sončne celice ter sončno 

elektrarno. Pri odgovorih na vprašanja odprtega tipa razmišljaj kreativno, saj je pravilnih 

več odgovorov. 

 

1. Med spodaj naštetimi viri obkroži tiste, ki spadajo med obnovljive vire. 

 

 

a) nafta b) veter c) zemeljski plin č) bencin d) sonce e) gejzir 

__ / 3 

 

2. Sonce nam pošilja energijo. Obkroži, v katere oblike energije jo ljudje lahko 

pretvorimo. 

 

 

a) toploto  b) svetlobo c) električno energijo č) potencialno energijo 

__ / 2 

3. Naštej pet primerov uporabe sončnih celic. 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________    

__ / 5 
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4. Naštej tri prednosti in tri slabosti sončnih celic. 

+       - 

+       - 

+       - 

__ / 6 

5. V tabeli so zbrani podatki o skupno proizvedeni moči sončnih elektrarn v 

Sloveniji leta 2008, 2012 in 2016. 

 

Leto  2008 2012 2016 

Proizvedena moč 

MW 

2 221 261 

 

 

a) Koliko novih elektrarn so zgradili med letoma 2008 in 2012? 

_______________________ 

__ / 1 

b) Podatke iz tabele prikaži na grafu Število elektrarn v odvisnosti od časa. 

 

__ / 3 
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c) Oceni koliko sončnih elektrarn bo v Sloveniji leta 2020 in 2030.  

________________________________________________________________ 

              

________________________________________________________________ 

__ / 2 

d) Zakaj se bodo ljudje odločali za sončne celice? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

           __ / 3 

6. Ob ljubljanskem trgovskem centru bodo namestili manjšo sončno elektrarno, 

kjer bodo lahko mimoidoči napolnili svoje manjše elektronske naprave.  

Na sliki določi, v katerih dveh smereh neba naj bodo sončne celice orientirane ter 

pod kakšnim kotom naj bodo nameščene, da bo izkoristek največji. 

 

   

__ / 2 

7. Sončna elektrarna je nameščena na gorski postojnaki, kjer je sonca veliko, vendar 

so pogosti tudi oblaki, ki senčijo module. Na kakšen način lahko povečamo 

količino električne energije, ki je na razpolago v postojanki?  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

           __ / 3 
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10 IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

Podpisana Anja Urbanija z vpisno številko 01013936, izjavljam, da sem avtorica 

magistrskega dela z naslovom: 

 

NAČRTOVANJE TEHNIŠKEGA DNE O IZKORISTKU SONČNIH CELIC. 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da sem magistrsko delo izdelala sama pod vodstvom 

mentorja izr. prof. dr. Slavka Kocijančiča. 

 

 

V Ljubljani, 2017      Podpis avtorice: 

 


