
 

SONCE IN ENERGIJA SONČNEGA SEVANJA 
Sonce je osnovni vir energije, brez njega na zemlji ne bi bilo življenja, zemlja bi  bila  zaledelen 
planet. Starost sonca ocenjujemo na 4,5 milijard let, kar znaša, izraženo s človeško starostjo, 35 let. 
Pri nastanku se je v soncu akumuliralo za okoli 11 milijard let »goriva«. Energija sonca nastaja v 
njegovem jedru kot posledica jedrske fuzije pri temperaturi 15 milijonov Kelvinov. V notranjosti 
nastala toplota potuje proti površini izredno počasi. Toplota, s katero nas sonce trenutno ogreva, je v 
njegovi notranjosti nastala v času, ko je človek odkrival ogenj. 
 
Sonce je velikanska vrteča se krogla, sestavljena iz žarečih plinov. Njegova glavna sestavna dela sta vodik, 
ki predstavlja 73,5% mase in helij s 25%- nim deležem. Preostalih 1,5% sestavljajo kisik, ogljik in nekatere 
kovine v plinastem stanju. Sonce oddaja na Zemljo letno okoli 219 milijard GWh energije. Ta ogromna 
količina energije je posledica termonuklearne fuzije, ki se odvija v notranjosti sonca pri temperaturi nad 15 
milijonov K. Pri tem se neprestano odvijajo procesi spajanja jeder atoma vodika v jedra atoma helija. 
Gostota energijskega toka Sončnega sevanja, ki prispe na zunanji rob zemeljske atmosfere znaša 1367 
W/m

2
. Tej vrednosti pravimo tudi sončna konstanta. Del tega energijskega toka se odbije nazaj v vesolje, del 

pa ozračje absorbira. Tako prispe na površino Zemlje le največ 1.000 W/m
2 
energijskega toka. 

 
Še nekaj zanimivih podatkov o soncu v primerjavi z zemljo 
 
Primerjava premera sonca in zemlje 
Premer sonca znaša 1,4 mil. Kilometrov, premer zemlje pa »le« 12.742 km. Na premer sonca bi lahko zemljo 
postavili 109 krat. 
 
Primerjava prostornine sonca in zemlje 
Prostornina sonca sprejme 1,3 milijonov planetov velikosti zemlje. 
 
Oddaljenost zemlje od sonca 
Zemlja je od sonca oddaljena za približno 150 milijonov kilometrov, točneje 149.600.000 km. Z osebnim 
avtomobilom bi za prevoz te razdalje potrebovali 170 let neprekinjene vožnje. 
Z nadzvočnim  letalom Concorde, ki je letelo v letih med 1976 in 2003 in je za prelet razdalje London – New 
York potrebovalo 2 uri 53 minut, bi za prelet razdalje zemlja – sonce potrebovali 7 let. 
 
 
Vpliv geografskih dejavnikov na izrabo sončne energije 
 
Geografski dejavniki, ki vplivajo na izrabo sončne energije so: 

 geografska lega 

 podnebje 

 razgibanost površine ozemlja 
 
Dejstvo je, da je os vrtenja Zemlje nagnjena za 23,5

0
. Zaradi tega prihaja tekom leta do spreminjanja višine 

Sonca na horizontu. Te spremembe so na  različnih širinah zemeljskega površja različne. Slovenija leži na 
46

0 
severne geografske širine. Na tej širini je maksimalni vpadni kot sončnih žarkov 67,5

0
, ki je dosežen 21. 

junija. Najmanjši vpadni kot pa je 21-ega decembra in znaša le 21,5
0
. 

Zaradi navedenega je potrebno sprejemnike sončne energije pravilno usmeriti. Optimalna orientacija 
sprejemnikov je takrat, kadar so ti pod pravim kotom glede na vpadni kot sončnih žarkov. Iz navedenega 
sledi, da na optimalni sprejem sončne energije vplivata naklonski kot in azimut (usmerjenost) sprejemnikov 
sončne energije. Idealno bi torej bilo, če bi bili sprejemniki opremljeni s sledilniki, ki bi jih premikali in tako 
vzdrževali pravi kot vpadnih sončnih žarkov. Sledilniki bi premikali sprejemnike sončne energije po vnaprej 
določenem programu, ali pa na ukaz senzorjev.  S tem bi pridobili za 25 do 30% večji izplen, kot pri fiksni 
postavitvi. Žal pa sledilniki bistveno podražijo investicijo, zato jih v praksi le redko uporabljamo in se raje 
odločimo za fiksno postavitev. Za našo zemljepisno širino je optimalni naklonski kot (α) med  25

0 
in 35

0
. Za 

Lendavo z okolico je ta kot med 28
0
 in 30

0
. Azimut pa naj bo po možnosti 180

0
, kar pomeni odklon od juga β 

= 0
0
. Slika 1 



                          
                                                    Slika 1. 
 
 
Slika 2 prikazuje vpliv odstopanj od optimalnega naklonskega kota (30

0
) in azimuta (180

0
) na pričakovani 

priliv sončne energije. 

                                     
 
                                                                  Slika 2 
 
 
Slovenija leži v zmernem pasu s pretežno celinskim podnebjem. Na količino sprejete sončne energije vpliva 
število oblačnih in meglenih dni. Za Lendavo je značilno, da je število meglenih dni manjše, kot v njeni 
okolici. 
Pri izbiri lokacije je potrebno paziti tudi na to, da ne bi sprejemnike postavili v senčno dolino in s tem znižali 
število ur izpostavljenosti sončnim žarkom. Prav tako pa se je treba izogibati sence sosednjih objektov 
(visoke zgradbe, dimniki, drevesa,…) 
 
 
 
 
Statistični podatki za osončenje – ure osončenja 
 
Na področju RS znaša povprečno trajanje sončnega obsevanja od 1.600 do 2.650 ur na leto, pri tem pa 
prispe na  pravokotno površino 1 m

2
 med 1.000 in 1.400  kWh letne sončne energije. 

 
Povprečno trajanje sončnega obsevanja za naš kraj, to je za Lendavo z okolico, podaja tabela 1. 
 
 



OBDOBJE POVPREČNO TRAJAJE OBSEVANJA (UR) 

POMLAD (MAREC, APRIL, MAJ) OD 480 DO 530 

POLETJE (JUNIJ, JULIJ, AVGUST) OD 820 DO 860 

JESEN (SEPTEMBER, OKTOBER, NOV.) OD 400 DO 430 

ZIMA (DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR) OD 240 DO 320 

SKUPAJ  OD 1940 DO 2140  

 
Tabela 1 
 
 
 
 
Povprečni čas sončnega obsevanja za nekatere kraje v Sloveniji - po mesecih in letno 

 
 
 
Vrednosti letnega globalnega sončnega sevanja 
 
Vrednosti letnega globalnega (direktnega in difuznega) sončnega obsevanja  na osnovi 10 letnih meritev  
osončenosti v Sloveniji, pa podaja slika 3. 
 

 
Slika 3 



Vidimo, da na našem področju (Lendava) prispe na vsak m
2
 površine med 4400 in 4500 MJ/m

2 
 sončne 

energije, kar je enako  1200 do 1250 kWh/m
2
 letno. V Slovenski Istri pa znašajo te vrednosti do 1600 

kWh/m
2
leto. Celotni letni potencial sončnega sevanja znaša za Slovenijo okoli 23.000 TWh.  

  
Največ sončne energije prispe v poletnih mesecih, najmanj pa v zimskih. Mesečne prilive sončne energije za 
Krederico, Ljubljano in Mursko Soboto z okolico (zeleno) prikazuje slika 4. 
 

 
Slika 4 

 
Izkoriščanje energije sonca 
 
Energijo sonca lahko izkoriščamo pasivno in aktivno. Primerov pasivne izrabe je veliko, tako  lahko 
navedemo na primer sušenje perila na soncu, sušenje sena, sadja,,,itd. Poznamo pa tudi tako imenovane 
pasivne hiše, ki jih namenoma projektiramo tako, da »poberejo« čim več toplotne energije sonca. 
 
Pri aktivnem izkoriščanju pa sončno energijo »ulovimo« s pomočjo posebnih sprejemnikov sončne energije. 
Različni sprejemniki sprejmejo različne količine sončne energije. V glavnem ločimo dve vrsti sprejemnikov - 
pretvornikov sončne energije in sicer sončne kolektorje in sončne panele. Sončni kolektorji zbirajo toplotno 
energijo sonca s katero segrevajo vodo (toplovodni kolektorji) ali zrak (toplozračni kolektorji). Njihov 
izkoristek znaša okoli 80 %, kar pomeni da izkoristijo okoli 80 % na njih vpadle toplotne energije sonca.  
Sončni paneli, pravimo jim tudi PV moduli,  pa izkoriščajo svetlobo sonca, ki jo direktno pretvarjajo v 
električno energijo. Izkoristek teh modulov se giblje med 15 in 20%. 

V člankih, ki jih bomo objavili v naslednjih mesecih, bomo načine izrabe sončne energije predstavili 
podrobneje.  
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