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1 Uvod 
 
Da bi naš planet obvarovali pred nadaljnjim uničevanjem, je treba način pridobivanja energije 
prilagoditi naravnemu ritmu Zemlje in njenim ekosistemom. Ena od rešitev je izkoriščanje 
sončne energije. Sonce že pet milijard let oddaja energijo Zemlji. Sonce seva energijo kot 
točkasto telo, zato gostota energijskega toka (j) pada s kvadratom oddaljenosti (r):  
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kjer je PS energijski tok Sonca. S sateliti so izmerili, da je gostota svetlobnega toka na robu 
Zemljinega ozračja j(a0) = 1367 W/m2 [1]. Ob upoštevanju povprečne oddaljenosti Zemlje od 
Sonca, ki znaša a0 = 149597870691 m, iz enačbe (1) izračunamo energijski tok Sonca: 
  

PS = j · 4π a0
2 = 3,84·1026 W. 

 
Ker Sonce zmeraj sije le na polovico Zemlje, moramo za obsevano površino vzeti presek 
Zemlje. Polmer Zemlje rZ = 6373 km, vstavimo v enačbo (1) in izračunamo, kolikšen je 
energijski tok PZ , ki ga dobi Zemlja od Sonca: 
 

PZ  = j(a0) π  rZ 
2 , 

PZ  ≈ 1,740 · 1017 W. 
 
Človeštvo je leta 2007 porabilo okrog W = 4,68·1020 J energije [2], če to preračunamo v 
povprečno moč, dobimo PČ = 1,48 · 1013 W. Če sedaj delimo moč Sončnega sevanja na 
Zemlji in povprečno moč energije, ki jo porabi človeštvo celo leto, dobimo: 
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Dobili smo, da je energija, ki jo dobi Zemlja s sevanjem Sonca, reda 104 krat večja, kot jo 
porabi celotno človeštvo. 

Iz dneva v dan se človeštvo vse bolj zaveda pomembnosti obnovljivih virov energije 
za svoj obstanek. Zato je razvoj tehnologije za pridobivanje sončne energije v polnem zagonu. 
Vendar še zmeraj obstajajo velike ovire pri množični uporabi sončne energije zaradi naftnih 
lobijev, ki zavirajo razvoj. Vendar bodo te ovire kmalu odstranjene, saj se zaloga nafte 
zmanjšuje, potreba po energiji pa je vsak dan večja. Sončna energija pa bo na razpolago še 
milijone let [3]. 

Poznamo veliko načinov za pridobivanje električne energije. To so hidroelektrarne, 
termoelektrarne, jedrske elektrarne in elektrarne na alternativni pogon. Prve tri elektrarne so 
za okolje zelo škodljive in uničujejo ekosistem, medtem ko pa elektrarne na alternativni vir 
nimajo stranskega produkta kot je npr. ogljikov dioksid. Med te elektrarne prištevamo vetrne 
elektrarne, sončne elektrarne, geotermalne elektrarne, elektrarne na valovanje morja ter 
elektrarne na bibavico. Najbolj dostopna po celotni Zemlji je sončna elektrarna. Zato je ta 
način pridobivanja energije v prihodnosti najbolj obetajoč. 

Za sončno elektrarno potrebujemo veliko površino, saj glavni del predstavljajo sončni 
moduli, ki so kot ravne plošče. Več teh sončnih modulov imamo, večjo sončno elektrarno 
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imamo. Sončni moduli sončno energijo pretvarjajo v električno. Proces pretvorbe sončne 
energije v električno energijo je čist, to pomeni, da nima stranskih produktov kot je npr. 
ogljikov dioksid. Proces je  zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Module je 
lahko namestiti in vzdrževanje je nezahtevno. Sončni moduli prinašajo električno energijo v 
odmaknjene kraje, ki niso priključeni na električno omrežje, oziroma kamorkoli, kjer je 
potreba po viru električne energije.  

Za namestitev sončnih modulov lahko uporabimo strehe hiš, zelo so primerne puščave, 
saj tam ne bi nikogar ovirali. Sončne module lahko montiramo tudi na strehe avtomobilov. 
Ena izmed možnosti pa je tudi montaža na protivetrne in protihrupne ograje. 

V seminarju najprej predstavim uporabo protivetrnih in protihrupnih ograj (pogl. 2.1). 
Nato se posvetim fotovoltaiki,  njeni uporabnosti, dobrim in slabim lastnostim.  

V tretjem poglavju so opisane različne vrste sončnih modulov. Razložim dve najbolj 
razširjeni tehnologiji izdelava, ki sta izdelava iz kristalnega silicija in tankoplastna 
tehnologija. V nadaljevanju je podrobneje opisana tankoplastna tehnologija, saj znanstveniki 
vidijo v njej prihodnost, ker je sam proces izdelave cenejši, vendar pa je izkoristek 
pridobljene električne energije glede na vpadno sončno energijo manjši, kot pri izdelavi iz 
kristalnega silicija. Ampak ta pomanjkljivost bo kmalu odpravljena. Tankoplastne celice pa se 
razlikujejo po materialu, ki ga nanesejo na steklo. To je lahko kadmijev telurid, baker-indij-
galijev diselenid, amorfni silicij in še mnogo drugih. V seminarju podrobneje predstavim 
amorfni silicij. 

Sončni modul pa ne funkcionira pravilno oziroma je njegova funkcionalnost zelo majhna, 
če ni pravilno nameščena na ograjo. Kakšna je optimalna postavitev fotovoltaike, je 
predstavljeno v četrtem poglavju.  

2 Opis naprav 

2.1 Protivetrna in protihrupna ograja 
 
Protivetrne ograje so postavljene na predelih cest, ki so izpostavljeni močnemu vetru oziroma 
sunkom vetra. Ti predeli so največkrat na mostovih in viaduktih. Preprečujejo vetru, da bi 
otežil vožnjo s prevoznimi sredstvi.  Kjer so hitrosti vetrov majhne, se ograje postavljajo 
ponavadi v obliki ravnih plošč. Tako sama konstrukcija zdrži celotno silo vetra. Za ograjo se 
pojavljajo vrtinčasti vetrovi, ki pa ne vplivajo na vozne razmere. Na sliki 1 je primer 
postavitve protivetrne ograje v obliki ravne plošče na mostu čez Muro.  
 

  
 

Slika 1. Protivetrna ograja v obliki ravne plošče [4] 
 

Imamo pa tudi veliko predelov cest, kjer so hitrosti vetra velike. Najznamenitejši primer v 
Sloveniji je viadukt Črni Kal (slika 2). Na tem mestu lahko burja piha v sunkih do 160 km/h. 
Tukaj ne moremo postaviti ograje iz ravnih plošč, ker bi bila sila, potrebna za držanje 
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konstrukcije ograje v navpični smeri, prevelika in bi ograjo lahko dobesedno odneslo. Zato so 
strokovnjaki skonstruirali nov tip propustnih protivetrnih ograj za velike vetrove. Te ograje ne 
zaustavijo celotnega vetra. Propustnost takih ograj je od 50% do 60%. Sila upora na ograjo in 
celotno konstrukcijo se s tem zmanjša. Za ograjo ne nastanejo vrtinčasti vetrovi, ki bi ovirali 
promet. Del toka vetra, ki pride skozi ograjo, pa je zmanjšan. Zato je sila teh vetrov na vozila 
majhna, kot pa če bi pihali direktno na njih. 
 

 
 

Slika 2. Protivetrna ograja na viaduktu Črni Kal [5] 
 

Protihrupne ograje so eden od učinkovitih načinov zmanjševanja hrupa. Te se postavljajo ob 
prometnih cestah, mnogokrat pa tudi v industrijskih območjih in na območjih, 
preobremenjenih s hrupom. Izdelane so lahko iz lesa, kovine ali kombinacije stekla in 
cementa (slika 3).  
 

 
 

Slika 3. Protihrupna ograja ob avtocesti [6] 
 

Protihrupna ograja zmanjša hrup na naslednji način. Zvok potuje po zraku kot longitudinalno 
valovanje z določeno jakostjo. Ko naleti na oviro, v našem primeru na ograjo, je jakost 
prepuščenega zvoka manjša od jakosti vpadnega zvoka. Zmanjša se zaradi odbitega zvoka, 
sipanega zvoka, absorbiranega zvoka in zvoka v steni (slika 4) [7].  
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Slika 4. Prehod zvoka skozi steno [7] 
 

2.2 Fotovoltaika 
 
Fotovoltaika je veda, ki proučuje pretvorbo sončne energije v elektriko. Prvi fotovoltaični 
sistemi so z električno energijo oskrbovali satelite in pozneje orbitalne postaje v vesolju. 
Danes se veliko uporablja na območjih, kjer ni na voljo javnega električnega omrežja, v 
odmaknjenih krajih kot so Himalaja in Antarktika. Vse bolj pa se uporablja tudi v urbanem 
okolju za množično uporabo v gospodinjstvu. Prednost izkoriščanja sončne energije je, da ne 
onesnažujemo okolja, proizvodnja in poraba električne energije sta lahko na istem mestu. 
Vendar pa ima tudi svoje slabosti. Izkoristek je odvisen od količine sončnega obsevanja, zato 
na manj obsevanih lokacijah postavitev ni racionalna. Zaenkrat je tudi cena električne energije 
pridobljene iz sončne energije visoka glede na ostale vire energije. 

Pretvorba sončne energije v električno energijo poteka v sončnih celicah, ki so 
izdelane iz polprevodnikov. Polprevodniki so elementi in spojine, ki so po električni 
prevodnosti med izolatorji in kovinami. To so večinoma elementi ali spojine iz tretje, četrte in 
pete skupine periodnega sistema. Brez dovedene energije imajo lastnosti električnega 
izolatorja, pri dovolj veliki dovedeni energiji pa imajo lastnosti električnega prevodnika. V 
osnovnem stanju pri nizki temperaturi je v polprevodniku valenčni pas popolnoma zaseden in 
prevodni pas popolnoma nezaseden. Med pasovoma pa je ozka energijska špranja s širino Wg 

(slika 5) [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5. Zasedenost energijskih pasov v polprevodniku 
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V polprevodniku sta dve vrsti nosilcev naboja, to so prevodniški elektroni z negativnim 
nabojem in vrzeli s pozitivnim nabojem. Pri dodajanju primesi v obliki atomov elementov 
tretje ali pete skupine periodnega sistema se polprevodniku električne lastnosti zelo 
spremenijo.  

Če dodamo atom iz pete skupine (npr. fosfor, arzen, bizmut itd.), se štirje njegovi 
zunanji elektroni spojijo v valenčne vezi s sosednjimi silicijevimi atomi, preostali peti 
elektron pa že pri majhni dovedeni energiji preide med proste elektrone v prevodnem pasu. 
Torej so negativni elektroni nosilci naboja in zato takim polprevodnikom rečemo, da so tipa N 
(slika 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Zasedenost energijskih pasov v polprevodniku tipa N 
  
Pri dodajanju atoma iz tretje skupine (npr. bor, aluminij, galij, indij itd.), se vsi njegovi trije 
zunanji elektroni vežejo v valenčne vezi s sosednjimi silicijevimi atomi. Četrta valenčna vez 
pa ostane prosta, tako da se tja lahko poveže elektron iz okolice z zelo majhno dovedeno 
energijo. Pri tem elektron pusti za seboj vrzel, ki sodeluje pri prevajanju. Takšnemu tipu 
polprevodnika pa pravimo polprevodnik tipa P (slika 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Slika 7. Zasedenost energijskih pasov v polprevodniku tipa P 

 
Pri združitvi obeh tipov polprevodnikov dobimo med obema območjema P-N stik. 
Najpreprostejši takšen element je polprevodniška dioda. Prevodniški elektroni z območja N 
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oddifundirajo na območje P in ob meji območja N prevlada pozitivni naboj ter obratno. 
Napetost na mejnih območjih je zato obrnjena in onemogoča nadaljnjo difuzijo elektronov in 
vrzeli, zato se ta del P-N stika imenuje zaporna plast.  

Če sedaj priključimo napetost na polprevodniški element tako, da na območje P damo 
negativni priključek in območje N pozitivni priključek, oddifundira še nekaj elektronov z 
območja N na območje P ter obratno. S tem se zaporna plast poveča in polprevodniški 
element ne prevaja električnega toka. Pri obratni priključitvi napetosti pa po območju N 
potujejo prevodniški elementi proti meji z območjem P ter obratno in se na obeh straneh meje 
prevodniški elektroni in vrzeli rekombinirajo, s tem se zaporna plast zelo zmanjša na le nekaj 
ohmov in polprevodnik lahko prevaja. 

Sončna celica je narejena iz dveh tankih plasti silicijevega polprevodnika tipa P in N. 
Skupna debelina sončne celice je približno 0,3 mm. Pri obsevanju s sončno svetlobo na 
območje P elektron dobi potrebno energijo za prehod iz valenčnega pasu preko energijske 
špranje v prevodni pas. V zaporni plasti nastanejo pari elektron-vrzel in v sklenjenem 
električnem krogu se pojavi električni tok (slika 8). 
 

 
 

Slika 8. Osvetlitev P-N stika in potovanje toka v električnem krogu 
 
Sončne celice proizvajajo napetost od 0,5 V do 0,7 V in gostoto električnega toka do  
j = 20 mA/cm2.  Tako majhne vrednosti pa imamo zaradi majhnih izkoristkov. Izkoristek je 
odvisen od velikosti energijske špranje in izgube zaradi prenosa energije po celici. Energijska 
špranja v dopiranem silicijevem polprevodniku ima vrednosti med 1,2 eV in 1,8 eV. Zato je 
dopirani silicij zelo uporaben, saj je največji delež spektralne gostote sončnega sevanja pri 
energiji okrog 1,5 eV. Polprevodnik absorbira svetlobo, katere fotoni imajo enako ali večjo 
energijo od širine energijske špranje. Tako znaša delež fotonov, ki imajo večjo energijo od 1,5 
eV, 28%. Ker pa so še druge izgube, je ta izkoristek le do 15 % [9]. 

Ocenimo, koliko električne moči proizvede sončni modul s površino S=1 m2. 
Električna moč P je odvisna od proizvedene napetosti (U) in toka(I):  
 

P = U I .       (2) 
 

Tok računamo kot I=jS in za 1 m2 površine celice dobimo I=200 A. Ob upoštevanju U=0,7 V 
in zgornjih podatkov iz enačbe (2) izračunamo, da 1 m2 površine proizvede moč P=140 W. 
Od porabnika je odvisno, koliko energije potrebuje. Glede na potrebe se namesti ustrezno 
število sončnih celic, ki bodo proizvajale zadostno količino energije. Najpreprostejši primeri 
uporabe sončnih celic so za napajanje žepnih kalkulatorjev, parkirnih ur, vremenskih postaj, 
reklamnih napisov in podobnih naprav. Z združevanjem več sončnih celic dobimo sončne 
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module. Te pa lahko naprej združujemo v sistem modulov. Tako lahko zgradimo poljubno 
močan sistem za oskrbo z električno energijo. 

3 Vrste sončnih celic 
 
Izdelava sončnih celic je drag proces, glede na njihov izkoristek in zmogljivost. Zato se iščejo 
zmeraj novi tehnološki procesi za izdelavo leteh. Tako se sončne celice razlikujejo po 
materialu in zgradbi. Poskušajo dobiti čim večji izkoristek, čim večjo maksimalno moč in 
seveda čim nižjo ceno, da bo izdelek na koncu privlačen za množično proizvodnjo in 
končnega kupca.  

Najpogostejši in najbolj uveljavljeni fotovoltaični tehnologiji sta tehnologija 
kristalnega silicija in tehnologija tankih plasti. Obstajajo pa tudi druge, ki se šele uveljavljajo 
na trgu ali pa so še v raziskovalni fazi. Tehnologija kristalnega silicija je bolj razširjena, saj 
pokriva 90% trga sončnih celic. Plošče silicija režejo na tanke rezine in obdelujejo do končne 
oblike sončnih celic. Samo pri rezanju silicija gre v izgubo okrog polovica materiala. Po 
rezanju se rezine silicija jedka do globine nekaj mikrometrov. Na ta način odstranimo 
nepravilnosti v strukturi kristala, ki so nastale zaradi žaganja, obenem pa se rezine na ta način 
tudi očisti. Tankoplastne celice pa so narejene iz tankega premaza foto občutljivega materiala, 
ki ga nanesejo na podlago iz nizko cenovnih materialov kot so steklo, nerjaveče jeklo ali 
plastika. Tankoplastna tehnologija je bolj moderna in tudi cenovno bolj ugodna, zato razvoj 
poteka v tej smeri [10]. 

Tankoplastne celice se razlikujejo po nanesenem materialu, ki je lahko amorfni silicij, 
kadmijev telurid ali baker-indij-galijev diselenid (CIGS). V tabeli 1 so prikazani izkoristki 
različnih materialov glede na njihovo uporabo.  
 
 Izkoristek (%) 

material 
komercialna 

uporaba 
uporaba pri 

velikih površinah 
uporaba pri 

majhnih površinah 
teoretična 

meja 
amorfni silicij 5-8 10 13 ~20 

CIGS 8 14 16 ~21 
Kadmijev telurid 7 11 16 ~28 

 
Tabela 1: Tehnični podatki tankoplastnih celic [1] 

 
Trenutno je najbolj cenovno ugoden amorfni silicij, saj je silicij najbolj razširjeni element na 
Zemlji. Amorfni silicij pridobivajo iz čistega silicija v visokofrekvenčnih pečeh v delnem 
vakuumu. Tukaj mu dodajajo bor ali fosfor. Amorfni silicij se razlikuje od kristalnega silicija 
po tem, da je neurejen material, ki vsebuje veliko število strukturnih napak. To pomeni, da se 
razdalje in koti med posameznimi atomi lahko precej spreminjajo po materialu. Ravno ta 
strukturna napaka pa bistveno vpliva na električne značilnosti materiala. Material ima zato 
energijsko špranjo s širino okoli 1,75 eV, kristalni silicij pa 1,12 eV. 

Amorfne sončne celice so torej narejene iz amorfnega silicija, ki vsebuje nekaj 
odstotkov vodika. Vodik precej zmanjšuje učinke neurejenosti materiala in omogoča, da 
material lahko dopiramo bodisi kot polprevodnik tipa p ali tipa n. Ker imata dopirani plasti 
amorfnega silicija povečano število strukturnih napak, je med njima vstavljena nedopirana i-
plast (slika 9). Ta plast omogoča absorpcijo fotonov različnih valovnih dolžin. Atomi tako 
absorbirajo več energije. S tem se izboljšuje transport nosilcev naboja. Električno polje, ki 
nastane preko p-n spoja, se v taki p-i-n diodi raztegne čez celotno i plast in omogoča boljše 
ločevanje prostih nosilcev. Z dodano nedopirano plastjo zato precej povečajo izkoristek 
sončne celice.  
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Sam postopek izdelave amorfnih sončnih celic je sledeč: 

• Steklen substrat temeljito očistijo. Steklo je uporabno, ker je sorazmerno poceni, 
transparentno in vodoodporno. 

• Na steklo nanašajo posamezne plasti TCO. 
 
 

 
 

Slika 9. Zgradba amorfne silicijeve sončne celice s tehnologijo TCO (transparent conducting 
oxide - transparenten prevoden oksid) [1] 

 
Za dovolj učinkovito zbiranje svetlobno generiranih elektronov in vrzeli, morajo biti 
posamezne plasti v amorfnih sončnih celicah zelo tanke, saj rekombinacija poteka med p in n 
stikom, do koder mora priti foton. Ker pa tako tanke celice ne bi absorbirale dovolj sončne 
svetlobe, jih običajno spojijo več zaporedno. Relativno ozko območje fotonov s primerno 
energijo za vzbuditev atomov amorfnega silicija razširimo z izdelavo tankoslojne sončne 
celice z več p-n spoji. Med vsakega od p-n spojev vgradimo čisti amorfni silicij z dodatki, ki 
absorbirajo fotone z različnimi valovnimi dolžinami [1]. 

4 Namestitev sončnih modulov 
 
Pri nameščanju sončnih celic na ograjo moramo upoštevati vrsto kriterijev. Najpomembnejši 
so, vrsta porabnika električne energije, izbira lokacije, ki naj bo izbrana tako, da bo vsak dan 
med 9 in 15 uro najmanj osenčena in izbira usmeritve modulov na določeni lokaciji [11]. 

Najprimernejši porabniki električne energije pridobljene iz sončnih modulov 
nameščenih na protivetrne in protihrupne ograje so lahko obveščevalne table na avtocesti, 
meteorološke naprave, cestninske postaje in objekti namenjeni za nadzor in vzdrževanje 
avtocest. Energijo, ki jo proizvedejo sončne celice, pa se lahko uporabi tudi za talno gretje 
cestišča na izpostavljenih odsekih, kjer je velika verjetnost za nastanek poledice.  

Pri izbiri lokacije moramo upoštevati več faktorjev. Sončne celice morajo biti 
usmerjene proti Soncu, torej proti jugu. Vendar pa še to ni dovolj, saj želimo da vpade sončna 
svetloba čimbolj pravokotno na površino celice. Solarna konstanta j(a0), je okrog 1367 Wm-2 , 
vendar pa je ta konstanta na sami zemeljski površini manjša. Za okoli 20% se zmanjša zaradi 
sipanja in absorpcije v atmosferi. Zmanjša se tudi zaradi umazanega ozračja. Tako se v 
povprečju gostota toka od vidne atmosfere pa do zemeljske površine zmanjša tudi do 40%. 
Največja gostota toka na Zemlji je okrog 1000 Wm-2, pa še to opoldne ob jasnem vremenu in 
ob vpadu svetlobe pod pravim kotom [3]. Če svetloba ne pade pravokotno na sončno celico, 
se vrednost gostote svetlobnega toka zmanjša po enačbi (4). 
 

' cosj j α=       (4) 
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Pri tem je j gostota svetlobnega toka, če bi sevalo pravokotno na sončno celico, j'  pa je 
gostota svetlobnega toka, ki vpada na sončno celico, če je sevanje pod kotom α glede na 
pravokotnico na sončno celico. Iz enačbe (4) s preprostim izračunom vidimo, da je še vedno 
vrednost gostote svetlobnega toka, ki vpada na sončno celico do kota 30°, 90% vrednosti 
gostote svetlobnega toka, kot če bi ta seval pravokotno na sončno celico. 

Pozorni moramo biti tudi na to, da v bližini sončne celice ni kakšne naravne ovire, kot 
so drevesa ali hrib in objekti, kot so mostovi ter razna poslopja, ker bi s tem zmanjšali 
oziroma onemogočili direktno sončno sevanje na sončno celico.  

Izbira usmeritve modulov je odvisna od geografske širine, kjer želimo postaviti 
fotovoltaični sistem. Zanima nas, kolikšen naj bo naklonski kot sončnih celic. Fotovoltaični 
sistem je najbolj učinkovita, če je postavljena tako, da opoldne sonce sije pravokotno na 
sončne celice, saj je takrat gostota svetlobnega toka največja. Optimalen kot se seveda čez 
leto spreminja. Navidezna pot Sonca okrog Zemlje se periodično spreminja glede na letni čas 
(slika 10).  
 

 
Slika 10. Vpadni kot sončnega sevanja na površino sončne celice ob različnih letnih časih [12] 

 
Pri izračunu optimalnega kota moramo upoštevati, da je dolžina dneva poleti daljša kot 
pozimi. Po izračunu mora biti sončna celica ob ekvatorju ravna, vendar pa zaradi lažjega 
odtekanja dežja mora biti rahlo nagnjena. Na skrajnem severu Norveške pa je optimalen 
naklonski kot 50°. Za Slovenijo je vrednost optimalnega kota med 27° in 36°. Povprečen 
optimalni naklonski kot pa je 34°, v celotni osrednji Evropi pa med 30° in 40°, da bo 
povprečno letno sončno obsevanje maksimalno. Ker pa so protihrupne in protivetrne ograje v 
večini navpične, so se morali inženirji domisliti novih rešitev. Tako prideta v poštev dve 
najbolj ugodni namestitvi sončnih modulov na ograjo. Prva rešitev je tako imenovana »cik-
cak« namestitev na ograjo (slika 11), druga pa je namestitev na vrh ograje (slika 12).  
 

 
 

Slika 11. »Cik-cak« namestitev sončnih modulov na protihrupno ograjo [13] 

φ
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Slika 12. Namestitev sončnih modulov na vrh protivetrne ograje [13] 
 

Pri »cik-cak« namestitvi sončnih modulov je izkoriščena skoraj celotna površina ograje, 
vendar je struktura izgradnje zapletena in je potem strošek za izdelavo take ograje večji. 
Sončne celice so tudi bolj izpostavljene kamenju, ki leti od vozil. Če je promet gost, je tudi 
večja verjetnost, da na sončno celico pade senca od vozil. Tako bi sončne celice nameščene 
spodaj proizvajale manj energije. Površina celice pa lahko tudi blešči, zato je ogrožena 
varnost v prometu. Ob preučitvi vseh pozitivnih in negativnih lastnosti »cik-cak« namestitve 
sončnih modulov na ograjo, so ugotovili, da taka namestitev ni dobra za avtoceste in v 
urbanem naselju, ampak je bolj primerna za odseke, kjer je prometa manj. Primerna je tudi na 
zunanji strani ograje. 

Pri namestitvi sončnih modulov na vrh ograje, pa ni potrebna zamenjava stare ograje, 
potrebna je le ojačitev obstoječe konstrukcije. Poškodba sončne celice zaradi odbitega 
kamenja je v tem primeru zelo majhna, prav tako ni možnosti, da bi zaslepilo voznike zaradi 
bleščanja. Vendar pa s tem, ko namestimo sončni modul na vrh ograje, povečamo površino 
ograje in je bolj izpostavljena vetru. Tako ne moremo nameščati poljubno velikih sončnih 
modulov. Tak sistem nameščanja je primeren za avtoceste in urbana naselja, ni pa primeren za 
odseke, ki so izpostavljeni močnim sunkom vetra.  

5 Zaključek 
 
V seminarju sem predstavil eno izmed možnosti namestitve sončnih modulov. V prihodnosti 
stremijo inženirji in znanstveniki k optimalnemu izkoriščanju prostora. Zato nameščanje 
sončnih modulov na protivetrne in protihrupne ograje predstavlja dober način izkoriščanja 
prostora. Opisal sem, kako deluje sončna celica na primeru silicijeve sončne celice. Predstavil 
sem dve uveljavljeni tehnologiji proizvodnje sončnih celic, to sta tehnologija kristalnega 
silicija in tankoplastna tehnologija. Slednja je cenejša in ima večjo perspektivo v prihodnosti, 
zato sem opisal izdelovanje sončne celice iz amorfnega silicija. 
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