VPLIV SONČNEGA MRKA NA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE
ENERGIJE
20. marec 2015

Sončno sevanje na vodoravno površino v Ljubljani
Vreme žal ni bilo popolnoma jasno, zato direktnega vpliva zmanjšanja sončnega obsevanja zaradi sončnega
mrka ni mogoče določiti. Na spodnji sliki je podano globalno in difuzno sončno sevanje na vodoravni
površini, kot so ga izmerili v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko v
Ljubljani. Ob času največjega pokritja sonca je globalno sončno sevanje znašalo 220 W/m2, oziroma le okoli
tretjine pričakovane vrednosti.
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Globalno in difuzno sončno sevanje na dan sončnega mrka

Sončna elektrarna SE-LPVO
Po podatkih Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko je sončna elektrarna v času sončnega mrka
proizvedla okoli 13 kWh manj električne energije, kot bi jo ob jasnem vremenu. Delno je za to izgubo krivo
tudi delno oblačno vreme v drugi polovici mrka in po mrku. Če odštejemo vpliv oblakov, bi sončna elektrarna
proizvedla okoli 10 kWh manj električne energije.
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Proizvodnja električne energije na dan sončnega mrka

Ocena zmanjšanja proizvodnje vseh sončnih elektrarn v Sloveniji
Na osnovi podatkov sončne elektrarne SE-LPVO smo ocenili tudi celotno znižanje proizvodnje električne
energije v Sloveniji. Opazovana sončna elektrarna je obrnjena za 25° vzhodno, zato je njeno zmanjšanje
proizvodnje za okoli 4 % večje, kot pri sončnih elektrarnah z orientacijo jug. Skupna moč sončnih elektrarn
v Sloveniji znaša 257 MW. Če predpostavimo, da so vse elektrarne enakega tipa in idealno orientirane,
znaša:
-

zmanjšanje proizvedene električne energije : 145 MWh

-

zmanjšanje moči v času največjega pokritja sonca : 113 MW
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