
 

 

SONČNE CELICE 
 

Primož Hudi 

 

 

V seminarju sem predstavil sestavo ter delovanje sončnih celic. 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Zlatko Bradač 

 

 

Maribor, 2009 



2 

 

Kazalo 

1 UVOD .................................................................................................................................................. 3 

2 SONČNE CELICE............................................................................................................................... 4 

2.1 SESTAVA SONČNE CELICE..................................................................................................... 4 

2.2 DELOVANJE SONČNE CELICE................................................................................................ 5 

2.3 KARAKTERISTIKA SONČNE CELICE.................................................................................... 7 

3 PRIMERJAVA CEN ELEKTRIČNEGA DELA V  LETU 2008........................................................ 9 

4 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 10 

 

 



3 

 

1 UVOD 

Veliko pripomočkov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, smo najprej spoznali v 
naravi. Razumeti moramo princip, kako naravi uspeva, nato jo posnemamo in pripomoček, ki 
ga želimo uporabiti, prilagodimo sebi v prid. Primer posnemanja narave je izkoriščanje 
sončne energije. Rastline že milijone let za svoj obstoj uporabljajo fotosintezo. Mi pa smo 
sončno energijo s sončnimi celicami začeli izkoriščati šele proti koncu devetnajstega stoletja. 
V zadnjih letih se ponovno vlaga več sredstev za razvijanje te tehnologije, ki jo je nafta s 
svojo nizko ceno v prejšnjem stoletju zavirala.  

Rastline sončno energijo pretvarjajo v kemično energijo. Podrobno je proces fotosinteze 
opisan npr. v [1]. Poenostavljeno pa zapišemo proces fotosinteze kot 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6  + 6O2 . 

Za vezavo ene molekule CO2 potrebujemo 8 fotonov pri valovni dolžini 680 nm. Energija 
enega fotona z valovno dolžino 680 nm je Eν=175 kJ. Energijo svetlobe (Esvetlobe) potrebne za 
vezavo šestih molekul CO2, dobimo kot:  

Esvetlobe = 6 ̇  8 ̇  Eν = 8400 kJ. 

Popolna oksidacija enega mola heksoze nam proizvede energijo Ekemična = 2804 kJ.  

Razmerje med Ekemična in Esvetloba je izkoristek (η) pretvorbe sončne energije v kemično 
energijo pri fotosintezi in ob zgoraj navedenih vrednostih za posamezno energijo dobimo: 

 

 

Tak ali še večji izkoristek bi želeli doseči v tehnologiji, a bomo videli, da ga trenutno še ne 
dosegamo. Preden pa se lotimo obravnave delovanja sončnih celic, najprej poglejmo lastnosti 
energije, ki jo dobimo s sonca.  

Sonce je zvezda in z nje na Zemljo dobivamo sončno energijo, ki jo lahko opišemo z gostoto 
svetlobnega toka. Opazimo, da se spektra sončevega sevanja in črnega telesa pri temperaturi 
5762 K ne razlikujeta veliko. Spekter sončnega sevanja je sestavljen iz 3 delov: ultravijolična 
svetloba (0,12 – 0,4 µm), vidna svetloba (0,4 – 0,75 µm) in infrardeča svetloba (λ > 0,75 µm). 
Ultravijolični del predstavlja 9 %, vidni del 41,5 % in infrardeči 49,5 % energije, ki jo dobimo 
s sonca. Ti podatki so morda presenetljivi, saj energija v vidnem delu svetlobe ne predstavlja 
niti polovico energije. Sevanje prehaja skozi atmosfero in se v njej absorbira na delcih prahu, 
molekulah vode, ledu. Sončno sevanje se razprši na molekulah plina, absorbirajo pa ga tudi 
nekateri plini: ozon, vodna para, molekule vode, kisika, ogljikovega dioksida... Zaradi teh 
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vplivov se razlikuje sončni spekter preden vstopi v atmosfero (slika 1a) in po tem (slika 1c). 
Na zemeljski površini ultravijolična svetloba predstavlja 3 %, vidna svetloba 42 %, infrardeča 
svetloba pa 55 % celotne sončeve energije na Zemlji. Razmerje med UV in IR spektrom se je 
torej spremenilo. Na sliki 1 je predstavljen spekter sončeve svetlobe in sevanje črnega telesa.  

 

Slika 1. Spektralna porazdelitev gostote svetlobnega toka s sonca [2]. a) Spekter sončnega 
sevanja pred vstopom v atmosfero, b) sevanje črnega telesa s temperaturo 5762 K in c) 
spekter sončnega sevanja, ki vpade na zemeljsko površino.  

Rastline in sončne celice imajo vsaj dve skupni lastnosti. Za svoje delovanje potrebujejo 
sončno energijo, hkrati pa delujejo pozitivno na naravo. Rastline spreminjajo ogljikov dioksid 
v kisik, sončne celice pa s proizvedeno energijo ne obremenjujejo okolja, tako kot nekatere 
druge elektrarne.  

2 SONČNE CELICE 

Sončne celice so dovršena tehnološka naprava, ki sončno energijo direktno pretvarjajo v 
električno energijo. Za svoje učinkovito delovanje potrebujejo le dovolj veliko gostoto 
svetlobnega toka. Izkoristek sončne celice definiramo kot razmerje med energijo upadenih 
fotonov, ki se absorbirajo na površini sončne celice ter energijo vseh vpadnih fotonov.  

2.1 SESTAVA SONČNE CELICE 

V grobem ločimo tri vrste sončnih celic: monokristalne, polikristalne in amorfne sončne 
celice. Amorfne sončne celice imajo najslabši izkoristek, ta se giblje od 6 do 8 %. Poleg 
slabega izkoristka imajo še eno slabost in ta je, da se hitreje starajo. Že po nekaj mesecih 
izkoristek začne padati. Ni pa nujno, da so vedno slabše kot drugi dve možnosti, saj so bolj 
občutljive na svetlobo in delujejo tudi v slabših vremenskih pogojih. Najlažje jih je izdelati, 
zato je tudi cena ugodna. To sta dve ključni lastnosti, zaradi katerih bodo mogoče v 
prihodnosti perspektiven material. V Sloveniji potrebujemo dodatne vire energije, ker poraba 
energije iz leta v leto narašča. Vendar tako mali izkoristki amorfnih sončnih celic prepričajo le 
malokaterega vlagatelja, zato bom v seminarju več pozornosti posvetil monokristalnim in 
polikristalnim sončnim celicam. Monokristalne sončne celice so bile najprej množično 
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proizvedene, kar je razlog, da so danes najbolj razširjene. Proizvajamo jih iz kaljenega stekla 
v aluminijastih okvirjih, zato so odporne na najtežje vremenske pogoje, kar vključuje tudi 
točo. Izkoristki monokristalnih sončnih celic so med 15-18%,  kar je največ od omenjenih 
tipov. Zaradi najvišjega izkoristka so tudi najdražje. Izkoristki polikristalnih sončnih celic pa 
so od 12-14%. V zgradbi je največja razlika pri kristalnih ravninah. Monokristalne celice so 
najbližje idealnemu kristalu, ker nimajo kristalnih mej. Polikristalne, še bolj pa amorfne 
sončne celice odstopajo od ideala. Sestavljena so iz velikega števila kristalnih zrn, ki so med 
seboj ločena s kristalnimi mejami. Pri monokristalnih celicah se sončni žarki manj razsujejo 
na gladki površini, kar je razlog za višji izkoristek.   

Za boljšo predstavo si najprej poglejmo sestavo sončne celice. V splošnem jo razdelimo v šest 
slojev (slika 2). Na vrhu je steklena plošča, ki ostale plasti varuje pred mehanskimi vplivi kot 
so dež, veter, toča in podobno. Sledi antirefleksna plast. Z njo dosežemo zmanjšan odboj 
svetlobe, zato se več fotonov absorbira in poveča se izkoristek. Ko fotoni padejo na sončno 
celico, obstajajo tri možnosti, kaj se bo z njimi zgodilo, odvisno od valovne dolžine svetlobe 
in s tem energije fotona. Večja kot je valovna dolžina svetlobe, manjša je energija fotona. Če 
je energija prevelika, bo foton predrl vse plasti in od njega ne bomo imeli nobene koristi. Če 
je energija premajhna se lahko foton odbije od površine, spet nobene koristi. Pretvorbo 
svetlobne v električno energijo dobimo samo v primeru, ko je energija fotona ravno pravšnja, 
da foton pride do stika n in p-tipa polprevodnika. Tretja plast je kontaktna mreža. Narejena je 
iz dobrega prevodnika. Njena vloga je, da zbira elektrone, nato sledita p in n-tip 
polprevodnika, ki ju bom opisal v nadaljevanju. Na dnu je še zadnja plast, ki je narejena iz 
kovine in služi kot prevodnik električnega toka.    

 

Slika 2. Plasti sončne celice [3] 

2.2 DELOVANJE SONČNE CELICE 

Za razumevanje delovanja sončne celice nujno potrebujemo predznanje o polprevodnikih. Pri 
sobni temperaturi imajo polprevodniki le malo prosto se gibajočih valenčnih elektronov, zato 
je njihova prevodnost približno 105-krat manjša kot pri kovinah. Germanij in silicij sta tipična 
predstavnika polprevodnikov in se veliko uporabljata v elektroniki. Povezana sta z dvojnimi 
vezmi, ki povezujejo štirivalentne atome. Če dvojne vezi pretrgamo, se prevodnost elementu 
bistveno poveča. Število prevodnih elektronov povečamo z dopiranjem (slika 3). To je 
postopek, pri katerem polprevodniškem elementu dodamo atome drugih elementov, ki imajo 
pet ali tri valenčne elektrone. Če germanij dopiramo z arzenom, dodamo na en milijonti atom 
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germanija en atom arzena, razmerje je 1:106. Ti dodani atomi se vrastejo v kristalno mrežo 
polprevodnika. Arzen je petvalenten in ima en valečni elektron več, zato mu pravimo donor.  

Če bi dodani atom, recimo indij imel en valenčni elekton premalo, bi mu rekli akceptor. 
Akceptorji ustvarijo vrzel, tako da germaniju izmaknejo elektron. Nosilci električnega toka so 
lahko bodisi elektroni bodisi vrzeli.     

 

Slika 3. V polprevodniku dopiranem z donatorjem, so nosilci naboja elektroni, v 
polprevodniku dopiranem z akceptorjem pa so nosilci naboja pozitroni. [4]. 

Elektroni se lahko nahajajo v valenčnem ali v prevodnem pasu. Vmes je prepovedani pas, v 
katerem se elektroni ne smejo nahajati. Z dopiranjem ustvarimo med valenčnim in prevodnim 
pasom nove energijske nivoje (slika 4).   

 

Slika 4. Energijski pasovi polprevodnika [4].  

Silicij lahko dopiramo z borovimi atomi, ki so akceptorji. Zato, ker želijo borovi atomi 
izmakniti valenčni elektron siliciju, se ustvari prazen energijski pas malo nad valenčnim 
pasom. Elektrone brez težav termično vzpodbudimo, zato zapustijo valenčni pas in pustijo v 
njem prazen prostor. Ti prazni prostori se v povprečju obnašajo kot pozitivni naboji. Temu 
pravimo p-tip polprevodnika. Silicij dopiramo z arzenom, ki ima en valenčni elektron več kot 
silicij. Za vezavo s silicijem so potrebni samo štirje elektroni, zato je peti valenčni elektron 
prost za prevajanje. Temu pravimo n-tip polprevodnika.  

Polprevodniške diode so tipičen primer polprevodniškega elementa z enim spojem.  Če zgoraj 
omenjeni p in n-tip polprevodnika združimo v enem kristalu, dobimo p-n spoj. Iz območja p 
prodre nekaj vrzeli v območje n in ujame bližnje elektrone. V n območju imamo obratno 
situacijo. Iz območja n gre nekaj elektronov v območje p in tam ujame vrzeli. Na tanki plasti 
območja p nastane primanjkljaj vrzeli, v n področju pa primanjkljaj elektronov. Vrzeli 
prodrejo iz območja p v območje n in elektroni iz območja n v območje p. Proces se odvija na 
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mikrometer debeli plasti p in n sloja, ki mu pravimo zaporna plast (slika 5). To je vir 
enosmerne napetosti med obema območjema z negativnim p in s pozitivnim n priključkom. Z 
voltmetrom lahko to enosmerno napetost izmerimo.  

Svetlobo je sestavljena iz fotonov. Fotoni padajo na površino sončne celice in kot sem že 
omenil, samo absorbirani foton generira električno energijo. Energija fotona se prenese na 
elektron, ki je v atomu celice. Zaradi dodatne energije, gre elektron v prevodni pas (slika 4) in 
tam postane nosilec toka v električnem tokokrogu. Fotonov in posledično zato elektronov je 
veliko, zato na ta način dobimo šibek električni tok in s tem pridobivamo električno energijo s 
sončnimi celicami. Spoj p-n pa lahko tudi nadgradimo. Poznamo dva tipa tranzistorjev s n-p-n 
in p-n-p spojem. Več o tranzistorjih si lahko preberemo v [5].   

 

Slika 5. Energijske razmere okoli spoja p-n [4]. 

Učinkovitost sončne celice nam določa energija fotona v povezavi z energijsko špranjo 
polprevodnika. Fotoni v ultravijolični svetlobi imajo večjo energijo od energijske špranje, 
zato se samo del potencialne energije, ki jo foton preda elektronu, pretvori v električno 
energijo. Ostala energija se spremeni v toploto. Fotoni v infrardečem spektru imajo energijo 
malo večjo od energijske špranje, zato se večina energije pretvori v električno energijo. Fotoni 
v infrardečem spektru z večjo valovno dolžino imajo energijo manjšo od energijske špranje, 
zato elektronom predajo premalo energije, da bi lahko skočili v prevodni pas. S tem nič ne 
prispevajo k proizvodnji električnega toka.    

2.3 KARAKTERISTIKA SONČNE CELICE 

Polprevodniška dioda je elektronski element z dvema priključkoma, ki za delovanje potrebuje 
zunanjo napetost. Dioda začne prevajati električni tok, ko presežemo zaporno napetost, za 
silicij je približno 0,65 V, germanij 0,2 V. Pri sončnih celicah pa nimamo zunanje napetosti, 
ampak samo zaporno napetost. Samo ime »zaporna« napetost nam pove, da želi pognati tok v 
nasprotno smer, kar vidimo na sliki 6, saj so krivulje narisane pod abscisno osjo. Podobno, 
kot pri drugih napravah, želimo tudi pri sončnih celicah največji možni izkoristek. Izkoristek 
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je največji pri maksimalni moči (P), ki je produkt napetosti (U) v p-n stiku in toka (I), ki teče 
skozi p-n stik: 

                                                                P=U˙I                                                              

Ko se v p-n stiku absorbira foton in izbije elektron, zaporna napetost požene tok skozi 
porabnik R (slika 6b). Ker tok poganja zaporna napetost, teče v negativni smeri (negativni tok 
na sliki 6a). Po analizi krivulje na sliki 6a ugotovimo, da, ko je napetost enaka nič je tok 
maksimalen in temu pravimo kratkostični tok. Moč je produkt napetosti in toka, zato nas ta 
točka ne zanima. Pri maksimalni napetosti, ki ji pravimo gonilna napetost, je tok enak nič, kar 
spet ni dobro namreč moč je enaka nič. Najbolj energijsko je zanimiva točka, v kateri 
zmnožek toka in napetosti predstavlja največjo vrednost, tu je moč največja.  

          

a)                                                                      b) 

Slika 6a. Karakteristika diode:  I v odvisnosti od napetosti spoja p-n pri različnih gostotah 
svetlobnega toka [6], b) prikaz razmer ko foton prileti na spoj p-n.  

 

a)                                                                            b) 

Slika 7. Prikaz toka in moči v odvisnosti od napetosti pri sončni celici [7]. 

Slika 7a nam prikazuje odvisnost toka od napetosti tako kot slika 6. Krivulja je navidezno 
obrnjena. Če jo prezrcalimo preko abscisne osi se krivulji ujemata. Zaporna napetost požene 
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tok v nasprotni smeri, pri risanju grafa pa se moramo dogovoriti, katera smer je pozitivna (v 
katero smer tok narašča). Pri sliki 7b vidimo točko, pri kateri je moč največja. V tem primeru 
je pri 0,52V in je 1W. 

Z večanjem temperature v okolici sončne celice izkoristek pada. Pomemben je tudi kot, pod 
katerimi padajo sončni žarki na površino sončne celice. Ta je najbolj pomemben pri jasnem 
vremenu. V oblačnem vremenu, ko je svetloba difuzna, kar pomeni, da prihaja iz različnih 
smeri, nagnjenost sončne celice ni tako zelo pomembna. Izkoristek je največji pri kotu 
devetdeset stopinj. V primeru, da imamo sončno celico vgrajeno brez možnosti sledenja 
soncu, je pomembno, da je glede na tir sonca primerno postavljena. Svetlobni tok je največji 
od 11 do 13 ure.   

3 PRIMERJAVA CEN ELEKTRI ČNEGA DELA V  LETU 2008 

Elektro Ljubljana plačuje za vsako kWh, ki jo posameznik pridobi z mini elektrarno. Tabela 1 
kaže premijo glede na tip elektrarne. Iz tabele je razvidno, da je sončna energija najbolj 
cenjena. Za eno MWh električne energije pridobljene s pomočjo sonca nam podjetje Elektro 
Ljubljana odšteje 399,57 evra. Na drugem mestu po znesku močno zaostaja elektrarna na 
biomaso s 123,17 evri za KWh. Vsi ostali načini pridobivanja energije so manj cenjeni. Za 
zaščito okolja je to zelo spodbudno. Ni vseeno, kakšno okolje bodo imeli naši nasledniki. 
Pravilna filozofija za zaščito okolja sledi trendu, da bi v prihodnosti zmanjšali proizvodnjo 
električne energije iz termoelektrarn in več denarja namenili tehnologijam, ki izkoriščajo 
veter, sonce… Na drugi strani pa se energijske potrebe večajo in že se razmišlja o gradnji in 
zamenjavi starih blokov v termoelektrarni v Šoštanju.  

Enotna letna cena Enotna letna premija Vrsta elektrarne glede 

na vir primarne 

energije 

Velikostni razred 

€/MWh €/MWh 

do vključno 1 MW          65,72 13,34 
Hidroelektrarne 

nad 1 MW do 10 MW          63,41              11,03 

do vključno 1 MW           123,17 70,79 
Elektrarne na biomaso 

nad 1 MW           119,35              66,97 

do vključno 1 MW          64,84 12,46 
Vetrne elektrarne 

nad 1 MW          62,61              10,23 

Geotermalne elektrarne           61,61 10,23 

Sončne elektrarne      do/nad 50 kW           399,57 347,19 

Industrijske toplarne      do vključno 1 MW         77,35  
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Tabela 1. Cenik enoletnih letnih cen in premij za odkup električne energije od kvalificirane 
elektrarne za leto 2008 [8]. 

Cene sončnih celic se zelo razlikujejo glede na izkoristek. Ko jih kupujemo, so lahko na prvi 
pogled enake, vendar bodo kljub enaki površini proizvedle bistveno različno ustvarjeno moč. 
Za 1W moči proizvedene s polikristalnimi sončnimi celicami z izkoristkom 13% moramo 
odšteti 7 evrov. Monokristalne sončne celice nas stanejo za 1W moči 12 evrov pri 17-20% 
izkoristku. To nam dokazuje, da cena in izkoristek sončne celice nikakor nista linearno 
povezana. Po pregledu cen vidimo [9], da višji izkoristek drago plačamo. V vesoljski 
tehnologiji zaradi pomanjkanja prostora uporabljajo najbolj dovršene sončne celice, katerih 
cena bistveno naraste. Življenjska doba je presenetljivo dolga, kar potrjuje podjetje Suntech, 
ki jamči 25 letno garancijo na svoje solarne module višje kakovosti.  

4 ZAKLJU ČEK 

Na trgu je veliko različnih izvedb sončnih celic. Z novimi materiali in zamislimi se povečuje 
izkoristek. Na marsikateri hiši že vidimo sončne celice in upam, da se bo ta številka v 
naslednjih letih še povečala in tako razbremenila ostale električne elektrarne. Marsikdo je že 
pomislil, da bi na streho svoje hiše montiral sončne celice. Ob preletu cen je v preteklosti  
idejo hitro opustil, saj ni bil pripravljen vložiti toliko denarja v investicijo. Časi se spreminjajo 
in kot sem prej omenil, cene sončnih celic padajo, izkoristek pa se počasi, a vztrajno 
povečuje. Na drugi strani, ko spremljamo medije, hitro ugotovimo, da ni dobro biti v veliki 
meri energijsko odvisen od tujih držav zaradi različnih zaostrovanj med njimi. Sončne celice 
nam lahko pokrijejo potrebe po električni energiji vsaj 6 mesecev letno. To je ena izmed 
rešitev, da si zagotovimo bolj energetsko varen jutrišnji dan.        
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