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1 UVOD 

 

Pri trenutni porabi nafte in sedanjem stanju tehnike bodo zaloge nafte po 40 letih uporabe 
usahnile in po 60 letih bo porabljen ves zemeljski plin (Rempel 2003). Tudi, če bi zaloge 
nafte in zemeljskega plina obstajale še za daljše obdobje rabe, nastane pri uporabi teh 
nosilcev energije še večji problem kot poraba zalog. Pri zgorevanju fosilnih energentov 
nastajajo toplogredni plini, med katerimi je tudi ogljikov dioksid. Njegova vrednost se je v 
zadnjih 100 letih v atmosferi povečala za tretjino. S sočasnimi raziskavami je bilo 
ugotovljeno, da se je globalna temperatura ozračja povečala za 0,6 ºC, glede na čas pred 
industrijskim obdobjem. Predpostavlja se, da bo ob koncu stoletja globalna temperatura 
ozračja za 2 do 6 ºC večja, glede na današnji čas (IPCC, 2001). Zmanjševanje vrednosti 
CO2 v ozračju je svetovni cilj (UNFCCC, 1997). Države vključene v EU imajo jasna 
navodila, da do leta 2010 nadomestijo obstoječo fosilno energijo iz obnovljivih virov do 
vrednosti 12 % porabljene bruto energije. To pa pomeni trikratno povečanje pridobivanja 
energije iz obstoječih obnovljivih virov energije v EU. 
 
Novi izviri energij so nujno potrebni za oskrbo človeštva z energijo. Poleg varčevanja z 
obstoječimi izvori je dolgoročna možnost oskrbe smiselna samo iz obnovljivih virov 
energij. Pomembni, vendar ne obremenjujoči nosilci energij so viri, v katerih je shranjeno 
globalno sončno obsevanje, kot so voda, veter, električne sončne celice in biomasa. 
Biomaso lahko pojmujemo kot univerzalni vir energije v kmetijskem prostoru. Njen 
energetski potencial je spremenljiv v električno, toplotno ali mehansko energijo, neodvisno 
od časa dneva ali letnega časa. Biomasa se nahaja v kmetijskem prostoru, kot so energetske 
rastline v poljedelstvu, slabši les v gozdarstvu, gnojevka v živinoreji, rastlinski ostanki ob 
spravilu žita ali okopavin ter organska masa od nege in oskrbe zelenih obcestnih površin. 
V tem kontekstu je proizvodnja bioplina iz kmetijske biomase zelo pomembna in 
predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju narave (Chynoweth 2004) ter je dodaten vir 
zaslužka za kmetije. 
 
Za potrebe planiranja in odločanja o uporabi različnih substratov (energetskih rastlin, 
biomase,…) v bioplinarni, so poleg tehnoloških informacij, nujno potrebne tudi 
ekonomske informacije. Predvsem velja tukaj izpostaviti potrebo po izdelavi modelnih 
kalkulacij stroškov pridelave energetskih rastlin in večkriterijskega modela. Modelne 
kalkulacije stroškov pridelave energetskih rastlin lahko predstavljajo dovolj kakovostno 
informacijsko podporo za razvoj nadaljnjih študij (Herrero s sod. 1999, Rednak 2003, 
Rozman s sod. 2006). Najrazličnejše simulacijske modele so agrarni ekonomisti 
nadgrajevali z razvojem sistemov za podporo odločanja npr. uporabo večkriterijske 
odločitvene analize. Predvsem pomembna je problematika ocenjevanja primernosti 
energetskih rastlin za bioplin s stališča različnih vidikov/kriterijev na osnovi različnih 
analiz (količina proizvedenega bioplina, pridelek biomase) in združevanja v enotno 
večkriterijsko oceno. 
 
Osrednja tema monografije je v razvoju sistema za ocenjevanje energetskih rastlin pri 
izbiri ustrezne energetske rastline, s kombinacijo tehnološko-ekonomskega simulacijskega 
modela (modelnih kalkulacij) in večkriterijske odločitvene analize.  
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Razvita je bila aplikacija računalniškega simulacijskega modela. Povezava tehnološko-
ekonomsko simulacijskih modelov in večkriterijske odločitvene analize za podporo in 
planiranje proizvodnje, predstavlja nov pristop pri razvoju sistemov za podporo odločanja 
v kmetijskem managementu.  Predvidevamo, da bi na takšen način pridobljene informacije 
o energetskih rastlinah, predstavljale pomembno praktično osnovo pri nadaljnjem 
planiranju investicij v bioplinarne.   
 
Vsebina monografije se osredotoči na izdelavo enotne večkriterijske ocene (okoljska 
sprejemljivost, tehnološki kriteriji, ekonomski kriteriji) za analizirane energetske rastline. 
Uporabljena bo aplikacija analitičnega hierarhičnega procesa (AHP) in metode DEX, s 
katerim bo izdelana enotna ocena posamezne energetske rastline glede na definirane 
kriterije. Vhodne podatke večkriterijske odločitvene analize predstavljajo podatki, 
pridobljeni iz poljskih in laboratorijskih poskusov (pridelek bioplina) ter modelnih 
kalkulacij stroškov pridelave in predelave energetskih rastlin v bioplin. 
 

2 METODE ZA PODPORO ODLOČANJA 

 

2.2 Simulacijski modeli 

 

Simulacijski modeli temeljijo na sistemski analizi in jih prištevamo k metodam za podporo 
odločanja. Sistemski pristop nam predstavlja način iskanja najboljših ali vsaj dovolj dobrih 
rešitev problemov, ob upoštevanju celovitosti in omejitvi sistema. Tak sistem razumemo 
kot množico elementov, ki so v medsebojnih povezavah. Elementi množice imajo končno 
število zvez in odnosov z drugimi elementi in tvorijo strukturo sistema. Značilnost sistema 
kot celote je določena z raznolikostjo odnosov (Kljajić 1994).  
 
Za obravnavo in razumevanje uporabljamo modeliranje oziroma modele, saj je večina 
pojavov zapletene narave in jih je tako težko intuitivno razumeti in matematično opisati. 
Modeli pa so poenostavljen prikaz dejanskega stanja, kjer imamo opraviti z modeliranjem 
realnih sistemov (Čibej 1999).  
 
Z metodo eksperimentiranja na računalniškem modelu rešujemo probleme simulacije 
sistema pri določenih pogojih in omejitvah. Omejitve predstavljajo naše kvalitativno 
znanje in poznavanje modela. Poznamo elemente, ne poznamo pa vzrokov in posledic, le-
te pa nam pomaga prikazati računalnik. S simulacijo uresničujemo princip "učenje z 
delom" ("learning by doing"). Da se o sistemu naučimo več, moramo najprej model 
zgraditi in ga z različnimi parametri večkrat simulirati z računalniško simulacijo. 
Računalniška simulacija je interdisciplinarna in ima širok spekter uporabe na različnih 
področjih znotraj poslovnih sistemov. Proces simulacije poslovnih sistemov razdelimo na 
izgradnjo modela, izvajanje modela in analizo rezultatov simulacije (Kljajić 1994). Celoten 
proces simulacije je prikazan na sliki 1. 
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Slika 1: Proces simulacije (Kljajić 1994) 

 

Naloga modeliranja (Kljajić 1994) je, da s pomočjo zgrajenega modela razložimo dejstva, 
predvidimo, napovemo in interpretiramo spoznavne dogodke problema v okviru teorije. 
Proces modeliranja sistema A bi lahko opisali kot postopek iskanja poenostavljenega 
sistema A', ki opisuje obnašanje sistema v nekem formalnem jeziku.  
 
Z opisi obravnavanih pojavov določimo na osnovi predpostavk strukturo simulacijskih 
modelov. Pri vnašanju podatkov v model dobimo dodatne informacije, ki nam omogočajo 
boljše razumevanje sistema in nam dajejo napovedi, s katerimi si olajšamo sprejemanje 
odločitev (Sachs 1992). 
 
Temeljno načelo simulacijske metode je proučevanje pojava ali objekta kot celote, kar 
pomeni, da poskusimo v simuliranje čim bolj kompleksno vključiti vse elemente. Bistvena 
razlika med simulacijo in linearnim programiranjem je v tem, da je rezultat pridobljen s 
simulacijo variantna rešitev, ki je odvisna od kombinacije vhodnih in sistemskih podatkov. 
Za izboljšanje neugodnega rezultata simulacije mora tako uporabnik uporabiti mnogo 
znanja (Csaki 1986).   
 
K problemom, ki jih rešujemo z metodo simulacije pristopamo sistemsko, pri delu pa se 
držimo naslednjih korakov: 

• Definiramo problem kot sistem. 
• Izberemo izhodišče.  
• Definiramo cilj.  
• Definiramo sistem kot črno škatlo.  
• Določimo vhode in izhode sistema.  
• Določimo elemente sistema.  
• Določimo matriko povezav (strukturo sistema).  
• Opredelimo lastnosti in aktivnosti zvez, ter vhodnih in izhodnih funkcij.  
• Opredelimo model sistema.  
• Preverimo ali se dobljena rešitev ujema z dejstvi (vse korake večkrat ponovimo).  
• Proučimo način obnašanja sistema pri različnih pogojih in kriterijih, izberemo 

rešitev.  
• Pripravimo scenarije simulacije.  
• Analiziramo rezultate. 

Izvajanje 
modela 

Analiza 
izvajanja 

Oblikovanje 
modela 
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Podoben pristop k strukturiranju simulacijskega procesa navajata tudi Levin s sodelavci 
(1982) in Monahan (2000). Avtorji pri strukturiranju poudarjajo predvsem oceno in 
testiranje rešitev simulacijskega modela ter njegovo nadaljnjo izpopolnjevanje in 
izboljšanje.   
 
Simulacija nas zanima predvsem za napovedovanje prihodnosti, kar je zelo pomembno za 
poslovne sisteme. Pri simulaciji moramo izvesti čim več ponovitev izvajanja sistema z 
različnimi parametri. Več kot jih je, bolj je rešitev zanesljiva. Rešitev mora biti dobljena v 
normalnem času, zato zaradi časovne in prostorske kompleksnosti problema, ne smemo 
uporabiti preveč ponovitev. Pomembno je, da znamo dobro interpretirati podatke, ki jih 
dobimo kot rezultate simulacij.  
 
Simulacijske modele razdelimo v več skupin. Harsh s sod. (1990) je razdelil simulacijske 
modele na knjigovodske in reprezentativne. Knjigovodski sistemi temeljijo na osnovi 
knjigovodskega sistema in izračunavajo posledice planiranih akcij. Uporabljena input - 
output razmerja tako odražajo dejanske razmere v naravi. Reprezentativni modeli pa 
poskušajo predvideti rezultate na osnovi predhodno ugotovljenih razmerij v proučevanem 
sistemu.  
 
Marolt (2002) deli modele na deterministične in stohastične. Kadar v modelu 
predpostavljamo, da so zunanje omejitve in notranji odnosi znani, govorimo o 
determinističnih modelih. V tem primeru so slučajni vplivi izključeni in gre za mehansko 
računanje po znanih obrazcih za namenske funkcije, ki nam dajejo točno določene 
rezultate, če je naloga v okviru modela rešljiva. Deterministične modele delimo na: 

• klasična diferencialna optimizacija, pri kateri ugotavljamo minimume in 
maksimume funkcij, ob pomoči odvajanja (optimalna zaloga, obseg proizvodnje), 

• linearno programiranje, 
• nelinearno programiranje. 

 
Slika 2 prikazuje klasifikacijo modelov po Kljajiću (1994), kjer so modeli v osnovi 
razdeljeni na fizične in matematične. 
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Slika 2: Klasifikacija modelov (Kljajić 1994) 

2.2.1 Tehnološko-ekonomski simulacijski modeli 
 
Povezovanje ljudi s procesi in tehnologijo daje veliko število dogodkov in rezultatov, ki jih 
težko razumemo oziroma ocenimo brez pomoči ustreznega računalniškega simulacijskega 
modela. Tako računalniška simulacija predstavlja neprecenljivo podporo pri procesu 
odločanja v kmetijstvu. Razvit računalniški simulacijski model nam izračuna tehnološke 
parametre kmetijske proizvodnje, ki so osnova za tehnološko karto s kalkulacijami skupnih 
stroškov. Glavni model lahko ima več podmodelov, pri čemer posamezen model zbere 
podatke in na osnovi matematičnih formul ob različnih vhodnih parametrih modela, poda 
določene ekonomske parametre (lastna cena proizvodnje določenega proizvoda, koeficient 
ekonomičnosti). V tem primeru govorimo o računalniško podprtih determinističnih 
tehnološko-ekonomskih simulacijskih modelih (Tamubula in Sinden 2000).   
 
V kmetijskem managementu večkrat uporabljamo metodo simulacijskega modeliranja, s 
katero simuliramo pričakovane stroške, bodisi nove kmetijske proizvodnje ali stroške 
uvedbe nove tehnologije. Matematični model sistema (v tem primeru je sistem kmetijska 
proizvodnja oziroma kmetija) ponazarja tehnične odnose med inputi in outputi. Na osnovi 
razvitega modela računalnik izračuna tehnološke parametre kmetijske proizvodnje, ki so 
osnova za tehnološko karto s kalkulacijami skupnih stroškov. Osnovni rezultat takšnega 
modela je modelna kalkulacija skupnih stroškov (Rozman s sod. 2002).   
 

Numerični 

Diskretna (digitalna) 

Zvezna (analogna) 

Modeli 

Matematični Fizični 

Dinamični Statični 

Statični Dinamični 

Analitični Numerični 

Simulacija 

Laboratorijska Računalniška 

Operacijske igre 

Simulacija "človek-stroj" 
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Tehnološko ekonomski simulacijski modeli so sistemi enačb ter funkcijskih odvisnosti, ki 
na poenostavljen način opisujejo sistem neke kmetijske proizvodnje v njeni okolici. Pri teh 
modelih gre za oceno tehničnih parametrov neke proizvodnje (odnosov input-output, 
katerih vrednost je določena s stalnimi cenami). Gre torej za neke vrste konstruiranje 
stroškov proizvodnje, ki jih sorazmerno enostavno nadgradimo s pripadajočim delom 
fiksnih stroškov. Bistvo tehnološko-ekonomskega simulacijskega modela je, da z uporabo 
tehnoloških matematičnih formul, ponazorimo odnose med inputi in outputi in se s 
formulami čimbolj približamo odnosom, ki veljajo v realnem svetu. 
 
Ko s tehnološko ekonomskim modelom izračunamo (ocenimo) vrednosti tehničnih 
parametrov kmetijske proizvodnje (porabe inputov, predvidene količine proizvedenih 
outputov), jih pomnožimo z njihovimi cenami in dobimo kalkulacijo operativnih stroškov 
proizvodnje. Ko ocenjenim stroškom dodamo še pripadajoči delež fiksnih stroškov, je 
končni rezultat kalkulacija skupnih stroškov proizvodnje. 
 
Pri tovrstni simulaciji kmetijske proizvodnje nekaterih parametrov modela ne moremo 
predvideti (pridelki, cene). Klub temu pa so vsi ostali elementi sistema bolj ali manj 
predvidljivi-deterministični (npr. poraba inputov). Zato tehnološko ekonomske 
simulacijske modele kmetijske proizvodnje lahko prištevamo k determinističnim modelom. 
 
V tehnološko - ekonomski simulaciji kmetijske proizvodnje je zato z uporabo tehnoloških 
enačb, funkcijskih odvisnosti in podatkov iz ostalih virov (izkušnje, literatura, meritve na 
terenu) potrebno oceniti: 

• delovni čas potreben za posamezne delovne operacije, 
• porabo strojnega dela za posamezne delovne operacije, 
• porabo materialnih inputov (embalaža, zaščitna sredstva, gnojila, ipd). 

 
Pri tovrstnih primerih so tehnološko-ekonomske simulacijske modele uporabljali različni 
avtorji (Rozman s sod. 2006, Pažek s sod. 2006, Pavlovič 1997, Herrero s sod. 1999). 
  

2.3 Večkriterijska odločitvena analiza 
 
Proces odločanja je eden od centralnih procesov v organizacijah in osrednja naloga 
managementa na vseh nivojih. Vse kar se v določenem trenutku v določeni organizaciji 
dogaja, je odločanje oziroma izvajanje predhodnega procesa odločanja. S problemi 
odločanja se ukvarja vrsta znanstvenih področij in disciplin od filozofije (aksiologija - 
nauk o vrednotah), psihologije, ekonomije in matematike, do bolj specifičnih, kot sta 
odločitvena teorija in odločitvena analiza (Bohanec in Rajkovič 1995). 
 
Odločamo pravzaprav vsi, saj je odločanje v našem življenju prisotno vsak dan, naj gre za 
zasebno ali poslovno odločanje. Odločanje je del splošnega reševanja problemov in je 
pomembna umska aktivnost na vseh področjih človekovega delovanja (Bohanec in 
Rajkovič 1995). 
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Definicij odločanja je več. Navedimo nekaj najpogosteje uporabljanih: 
"Odločanje je umska aktivnost, ki obsega opredelitev problema in izbiro ene izmed 
alternativnih smeri dejavnosti za njegovo rešitev" (Možina in sod. 1994). 
"Odločanje pomeni v svoji najpreprostejši in splošni opredelitvi izbiro med možnostmi" 
(Rozman in sod. 1993). 
"Odločanje je izbira alternative iz množice možnih, ki najbolj zadovoljuje cilje okolja" 
(Efstathiou in Rajkovič 1979). 
 
Povzamemo lahko, da je odločanje umska aktivnost, pri kateri ob natančno določenih 
pogojih v okolju izberemo tisto izmed več možnih alternativ, ki najbolj zadovoljuje 
zastavljene cilje. 
 
Odločitev pomeni izbrati med možnostmi. Ljudje nenehno izbiramo, ne da bi se tega 
zavedali. Preučevanje odločitev vodi k iskanju čim več rešitev, omogoča možnost izbiranja 
med njimi; pri tem iščemo razloge za odločitev in preučujemo kriterije, na osnovi katerih 
se bomo odločali. 
Za proces odločanja so potrebni vsaj: 

• potrebe in razlogi za odločitev, 
• različne rešitve, 
• kriteriji, na osnovi katerih izbiramo (Rozman in sod. 1993). 

 
Pri odločanju velikokrat nastanejo težave in napake. Problemi, ki se pojavijo pri odločanju, 
izvirajo iz velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, nepoznavanja posameznih 
variant, velike količine variant, nepoznavanja odločitvenega problema in ciljev odločitve, 
sodelovanja več ljudi, ki imajo različna mnenja in cilje, omejenih sredstev in omejenega 
časa za sprejem odločitve (Clemen 1996). 
 
S problemi odločanja se ukvarja vrsta znanstvenih disciplin in področij. Pri tem je 
najpomembnejše vprašanje, kako pomagati odločevalcu, da bo na sistematičen, organiziran 
in čim lažji način prišel do kakovostne odločitve. V ta namen je bilo razvitih mnogo metod 
in računalniških programov za podporo odločanju (angl. "Decision Support Systems" - 
DSS). Ena izmed metod je tudi metoda večparametrskega odločanja, ki je teoretično 
osnovana v okviru odločitvene teorije in teorije koristnosti, v praksi pa se uporablja za 
podporo pri zahtevnih odločitvenih problemih (Bohanec in Rajkovič 1995). 
 
Primeri odločanja so zelo različni, od vsakodnevnih nakupov, do strateškega načrtovanja, 
izbire poslovnih partnerjev ali kadrov, naložb ipd. 
 
Za podporo odločanju se uporabljajo ekspertni sistemi, za katere lahko trdimo, da temeljijo 
na znanju, saj omogočajo shranjevanje ekspertnega in ustvarjanje novega znanja. Njihova 
značilnost sta zato preglednost in interdisciplinarnost zbranega znanja. Uporabni so pri 
odločevalskih nalogah, kot so sestavljanje projektne skupine, interdisciplinarno reševanje 
problemov, upravljanje in vodenje projektov (Pivec in Rajkovič 1999). 
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Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše 
podprobleme. Variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije ali atribute) in jih 
ločeno ocenimo glede na vsak parameter.  
Končno oceno variante dobimo s postopkom združevanja. Dobljena vrednost je osnova za 
izbiro najustreznejše variante (Bohanec in Rajkovič 1995). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni elementi odločitvenega procesa (Rajkovič in sod. 2001): 

• množica variant A = {a1, a2, a3,...,an}; odvisno od problema je A lahko končna ali 
tudi neskončna množica 

• preferenčna relacija P e AxA; a P b pomeni, da imamo varianto a rajši kot varianto 
b 

• funkcija koristnosti F(a); funkcija F(a) izmeri stopnjo zaželenosti variante a, tako da 
za vsak par a, b e A velja: 

                                                           a P b <=>F(a) > F(b).                                                [1] 
• racionalna odločitev je izbira variante a*, tako da je                                                         

                                                            F(a*) = max F(a)                                                      [2] 
a e A 

 
Relacija P uredi množico A po zaželenosti, ustreznosti oziroma koristnosti. Racionalna 
odločitev pomeni izbiro tiste variante a e A, ki je najbolj zaželena. Takih variant je lahko 
tudi več. V primeru neskončne množice A, se v praksi omejimo na neko končno 
podmnožico. 
 
Funkcija koristnosti je kriterijska funkcija, s katero določamo koristnost variant na osnovi 
posameznih parametrov. Pri večparametrskem odločanju predpostavljamo opisnost variant 
in obstoj ustrezne funkcije koristnosti. Funkcijo koristnosti v praksi postavi človek, ki se 
odloča na osnovi izkušenj in znanja (Rajkovič in sod. 2001). 
 
Slika 3 ponazarja osnovno struktura večparametrskega odločitvenega modela.  

 
Slika 3: Struktura večparametrskega odločitvenega modela (Bohanec in Rajkovič 1995) 

Y 

X1 X2 Xn 

F(X1, X2,…Xn) 

a1 an a2 

…

…

Koristnost ("utility") 

Parametri 
(atributi, kriteriji) 

Variante  

Funkcija koristnostnosti 
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Pri večparametrskem odločanju imamo množico parametrov X: x1,x2,x3,...,xn (Rajkovič in 
sod. 2001). 
                                                               xi : A      Di,                                                           [3] 
kjer so Di zaloge vrednosti posameznih parametrov. 
 
Vsako varianto a iz množice A opišemo z zalogo (vektorjem) vrednosti parametrov: 

a = x1 (a), x2 (a), x3 (a),... , xn (a). 
 
Preferenčna relacija P, ki uredi množico A po zaželenosti oziroma koristnosti, sedaj deluje 
med temi vektorji. 
 
Funkcijo koristnosti F: A     D nadomestimo s funkcijo F*, kjer je 

F(a)=F*(x1(a), x2(a), x3(a), …, xn(a)). 
 
Opisani pristop je smiseln, če imamo opravka s kompleksnimi sistemi s številnimi 
vplivnimi dejavniki, ki so med seboj povezani. Pri večparametrskem odločanju najprej 
zgradimo hierarhični model, ki ga prikazuje slika 5. Vhod v model predstavljajo parametri, 
ki so spremenljivke in predstavljajo podprobleme glavnega odločitvenega problema. 
Urejeni so v hierarhično strukturo (drevo), ki ponazarja medsebojne odvisnosti med njimi. 
Glede na položaj v strukturi, parametre ločimo na osnovne in izpeljane. Za vsak izpeljani 
parameter je določena funkcija koristnosti F, ki opredeljuje odvisnost tega parametra od 
njegovih neposrednih naslednikov v strukturi (Bohanec in sod. 1997) in tako predstavlja 
predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ki 
ponazarja končno oceno ali koristnost variante (Bohanec in Rajkovič 1995). 
 
Človek se lahko zelo dobro odloča, če upošteva samo en pogled - en parameter. Mnogo 
težje se odločamo v primeru, ko imamo na voljo več parametrov. Pri takem odločanju 
potrebujemo pomoč, ki nam jo ponuja informacijska tehnologija. Slika 4 prikazuje opisani 
proces odločanja in upravljanja poslovnega sistema. 
 

 
Slika 4: Proces odločanja in upravljanja poslovnega sistema (Rajkovič in sod. 2001) 
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Poslovni sistem mora za svoj obstoj izpolnjevati naslednje cilje: 
•  izvajati kakovostne storitve in izdelovati kakovostne izdelke, 
•  upoštevati roke za izvedbe nalog, 
•  biti fleksibilen, 
•  zagotavljati finančno uspešnost opravljenih projektov in celotnega sistema, 
•  razvijati sistem v skladu z razvojem okolja. 

 
Pri odločanju se srečamo s problemi, ki so lahko posledica različnih vzrokov in so 
shematsko prikazani na sliki 5. 
 

 
Slika 5: Problemi pri odločanju in upravljanju (Rajkovič in sod. 2001) 
 
Cilji so lahko zapleteni, nepopolni, negotovi, protislovni ali neusklajeni. 
 
Če so variante slabo ali nepopolno opredeljene, nastanejo problemi. Odločitev otežuje tudi 
veliko število variant. 
 
Parametri, ki vplivajo na odločitev, so lahko slabo določeni, neznani, spregledani ali težko 
merljivi (npr. uspešnost, sposobnost). Lahko imamo veliko število parametrov in se težko 
odločamo, saj jih moramo upoštevati glede na pomembnost. 
 
Omejitve virov so lahko časovne, kadrovske in druge. Velikokrat se pojavijo zaradi 
pomanjkljivega poznavanja problema. 
 
Metodološke omejitve se pojavijo pri ocenjevanju kakovosti odločitve. 
 
Okolje se ves čas spreminja; s tem se spreminjajo tudi njegove potrebe in zahteve do 
poslovnega sistema. Le-ta se mora ves čas prilagajati potrebam okolja. Poleg 
avtomatizacije procesov je pomemben del tudi človek, ki s svojo intuicijo, domišljijo, 
kreativnostjo in fleksibilnostjo upravlja poslovni sistem (Rajkovič in sod. 2001). 
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2.3.1 Odločitveni proces 
 
V odločitvenem procesu znanje sistematično zbiramo in urejamo. Zagotovili naj bi dovolj 
informacij za primerno odločitev, zmanjšali možnost, da bi kaj spregledali, pospešili in 
pocenili proces odločanja ter dvignili kakovost odločitve. Proces poteka po spodaj 
navedenih fazah, ki se lahko med seboj tudi prepletajo in ponavljajo (Bohanec in Rajkovič 
1995): 

1. Identifikacija problema. 
2. Identifikacija kriterijev. 
3. Določitev funkcij koristnosti. 
4. Opis variant. 
5. Vrednotenje variant. 
6. Analiza in razlaga. 
7. Zaključek. 

 
V nadaljevanju opisujemo bistvene značilnosti posameznih faz odločitvenega procesa. 
 
1. Identifikacija problema 
 
V prvi fazi odločitvenega procesa moramo problem predvsem opredeliti in ga opisati, 
zbrati informacije, ki so lahko pomembne za sprejemanje odločitve ter izbrati ljudi, ki 
bodo pri odločitvi sodelovali. To so lastniki problema, strokovnjaki za to področje, 
analitiki in ostali, na katere odločitev vpliva (Zornada in sod. 2000). 
 
V okviru definicije problema opredelimo predmet odločanja, cilje, ki jih želimo doseči z 
odločitvijo, kakšnim zahtevam mora ustrezati izbrana varianta in težavnost problema. Pri 
izbiri metode določimo način, kako se bomo lotili problema in kakšne oziroma katere 
pripomočke bomo pri tem uporabili. Slika 6 prikazuje definicijo problema in izbiro 
metodologije, ki ju opredeli odločitvena skupina (Bohanec in Rajkovič 1995). 

 
Slika 6: Identifikacija problema (Bohanec in Rajkovič 1995) 
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2. Identifikacija kriterijev 
 
V tej fazi določimo kriterije in zasnujemo strukturo odločitvenega modela. Pomembno je, 
da pri tem ne spregledamo kriterijev, ki bistveno vplivajo na odločitev. Izpolniti je treba 
tudi zahteve, kot so strukturiranost, neredundantnost in merljivost kriterijev. Za vsak 
kriterij moramo podati pomen oziroma kratek opis. Kriterijem določimo tudi merske 
lestvice, to je zalogo vrednosti, ki jih lahko dobijo pri vrednotenju (Bohanec in Rajkovič 
1995, Bohanec in sod. 1997). 
 
3. Definicija funkcij koristnosti 
 
Funkcije koristnosti opredeljujejo vpliv posameznega kriterija na celotno odločitev in 
izražajo odločitveno moč posameznega kriterija. 
Funkcije koristnosti so lahko: 

•  utežena vsota, 
•  povprečja, 
•  funkcije zvezne logike, 
•  funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali mehkih množic, 
•  odločitvena pravila. 

 
Računalniško podprte metode omogočajo: 

•  neposredno analitično izražanje funkcij, 
•  parametrizacijo vnaprej pripravljenih funkcij, 
•  določitev funkcij po točkah, 
•  zajemanje v grafični obliki. 

 
Pri oblikovanju te faze odločitvenega procesa določimo funkcije koristnosti in način 
njihovega določanja. Določimo, kateri kriteriji so pomembnejši in zakaj, določimo tudi 
morebitne izločilne kriterije. 
 
4. Opis variant 
 
Variante opišemo tako, da jim določimo vrednosti po posameznih kriterijih. To nam uspe 
po natančni preučitvi posamezne variante. Pri tem moramo biti pozorni na zanesljivost 
virov informacij o posamezni varianti in popolnost podatkov. Kadar se pri problemu 
srečamo z manj natančnimi podatki, nam nekatere metode omogočajo opis v obliki 
intervalov ali verjetnostnih porazdelitev. Pri oblikovanju te faze odločitvenega procesa 
kratko opišemo variante, med katerimi izbiramo in način njihovega merjenja. 
 
5. Vrednotenje variant 
 
Končno oceno variant dobimo po vrednotenju na osnovi njihovega opisa po osnovnih 
kriterijih. Vrednotenje postavimo od listov do korena drevesa kriterijev, v skladu s 
strukturo drevesa in z določenimi funkcijami koristnosti. Vrednost, ki jo na ta način 
dobimo v korenu drevesa, je končna ocena variante. Varianta z najvišjo oceno je praviloma 
najboljša. Rezultate vrednotenja variant primerno opišemo: opredelimo, kako so bile 
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ocenjene variante, katera med njimi je najboljša in zakaj ter primerjamo najboljšo varianto 
z nekaj najbolje ocenjenimi preostalimi variantami. 
 
6. Analiza in razlaga odločitev 
 
Dobljeno odločitev logično utemeljimo v fazi analize in razlage odločitev. Ponovno 
preverimo in utemeljimo ustreznost vrednosti kriterijev ter funkcij koristnosti. Utemeljimo, 
zakaj je ocena takšna kot je in opredelimo, kateri kriteriji so najbolj vplivali na rezultat. 
Ugotovimo, v čem se variante bistveno razlikujejo med seboj. Preverimo bistvene 
prednosti in pomanjkljivosti posameznih variant ter kakšna je občutljivost odločitve 
oziroma, katere spremembe kriterijev vplivajo na končno oceno. Preverimo možnosti za 
izboljšanje posameznih variant in ugotovimo, kateri kriteriji vplivajo na bistveno 
poslabšanje ocen variant. 
 
Na koncu opredelimo, ali je ocena v skladu s pričakovanji, ali pa odstopa od pričakovanj in 
zakaj odstopa. 
 
7. Zaključek 
 
Pri oblikovanju zaključka odločitvenega procesa ugotovimo končni rezultat odločitve. 
Določimo in ustrezno utemeljimo najboljšo varianto. Preverimo, ali so bili doseženi cilji 
odločitvenega procesa oziroma, kaj bi bilo še treba ukreniti, da jih dosežemo. Izpostavimo 
morebitne napotke za uresničitev končne odločitve. Na primer, pri izbrani varianti opišemo 
kritične lastnosti, ki jim je treba pri uresničitvi posvetiti posebno pozornost. Ko smo 
utemeljili vse navedeno, smo prišli do končne rešitve odločitvenega procesa (Bohanec in 
Rajkovič 1995). 
 
Pri tem nam lahko zelo pomagajo računalniška orodja, ki so prirejena tako, da nam 
omogočajo natančnejšo analizo in sistematičnost ocenjevanja ter s tem kakovostnejšo in 
bolj utemeljeno odločitev. Pri odločanju so torej računalniška orodja, ki podpirajo 
odločitveni proces, nepogrešljiva. 
 
Klasifikacija alternativ 
 
Med tradicionalno oz. nominalno klasifikacijo in klasifikacijo večkriterijske odločitvene 
analize obstajata dve pomembnejši razliki. Prva je ta, da imajo pri večkriterijski 
klasifikaciji atributi alternative obliko evalvacijskega kriterija, kar pa ne pomeni, da imajo 
le opisno vlogo, temveč dajejo preferenčno informacijo. Preferenčna informacija pomaga 
identificirati najbolj in najmanj zaželeno alternativo. Druga razlika, ki se pojavi pri 
klasifikaciji večkriterijskih problemov je, da so razredi v ordinalni, namesto v nominalni 
obliki (C1 > C2 > C3,... > Cn). Pri tej razporeditvi razred C1 predstavlja najbolj želeno 
alternativo in razred Cn najmanj želeno alternativo. Predstavljena oblika klasifikacije 
problemov je v praksi pogosto uporabljena. Z njo se srečamo predvsem na področju financ 
in proizvodnega in okoljskega managementa, marketinga, ekonomije in politike (Doumpos 
in Zopounidis 2003). 
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Klasifikacija zajema določitev niza alternativ s pomočjo nabora atributov q1, q2, q3,...qn v 
predhodno definirane razrede C1, C2, C3,...Cn. S kontekstom večkriterijske odločitvene 
analize so problemi klasificirani v ordinalni obliki (Roy 1996). 
 
Najpogostejši pristop h klasifikacijskim ordinalnim in nominalnim problemom predstavlja 
razvoj kriterijskega agregacijskega modela, ki temelji na absolutni presoji. Na osnovi te 
sheme temelji mnogo zelo poznanih metod: 

•  V statistiki in ekonometriji: diskriminanta analiza in logistična regresija (Altman s 
sod. 1981). 

•  Na področju umetne inteligence: nevronske mreže, določitveni indukcijski algoritmi, 
teorija zmede oz. "fuzzy theory" (Greco s sod. 2002, Ripley 1996). 

•  Matematično programiranje in večkriterijske odločitvene analize (Romera in 
Rehman 2003, Zopounidis in Doumpos 2002). 

 
Pri večkriterijski odločitveni analizi (ang. "Multi Criteria Decision Analysis, MCDA") 
imajo preference modela obliko funkcije koristnosti in relacijo rangiranja (Roy 1991). 
Funkcija koristnosti je monotona (naraščajoča) in na kriterijski skali ocenjuje splošno 
(agregatno) izbiro alternative, s pomočjo vseh evalvacijskih kriterijev. Na drugi strani 
predstavlja rangiranje binarno relacijo med pari alternativ. Pri pristopu rangiranja 
problemov sta pogosto uporabljeni metodi ELECTRE (Roy 1991) in PROMETHEE 
(Vincke 1992) in PROMETHEE II (Brans in Vincke 1985). 

 

2.3.2 Metoda DEX 
 
DEX za večparametrsko odločanje je bil razvit leta 1988 v sodelovanju Fakultete za 
organizacijske vede in sodelavci Instituta Jožef Stefan v Ljubljani (Mugerle 2003). DEX se 
uporablja za podporo nosilcem odločanja v reševanju zapletenih problemov odločanja, 
tako v poslovni, kot tudi individualni rabi. V primerjavi s splošnimi večkriterijskimi 
sistemi ima DEX dve posebnosti: 

• uporablja kvalitativne diskretne kriterije, vrednosti so običajno opisane z besedami 
(kvalitativne vrednosti), le redko so to številke ali numerični intervali in 

• funkcije koristnosti so podane s preprostimi odločitvenimi pravili tipa: "če -potem". 
 
Originalni program DEX deluje v okolju DOS in omogoča vnos verjetnostnih porazdelitev 
in porazdelitev v okviru mehkih množic vrednosti atributov na listih drevesa, sočasno z 
izgradnjo več baz znanja pri istem drevesu v primeru različnih odločitvenih skupin ter 
nekatere dodatne analize rezultatov, kar ga uvršča med specializirane lupine ekspertnih 
sistemov za večparametrsko odločanje. Program DEX - i sloni na metodologiji DEX in 
deluje v okolju MS Windows. Za razliko od DEX le-ta nima možnosti sprotnega 
preverjanja nekonsistentnosti v odločitvenih pravilih. 
 
DEX-i (Decision Expert) je lupina ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje. 
Glavni namen tega programskega orodja je podpora odločevalcu pri sprejemanju 
kompleksnih večparametrskih odločitev, kot so izbira kandidatov, nakup hiše, izbira 
tehnologije, ocena delovanja kompleksnih sistemov in še mnogo drugih.  
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Takšne odločitve se v vsakdanjem življenju pogosto pojavljajo; pri izbiri imamo na voljo 
mnogo možnosti, ki imajo svoje dobre in slabe lastnosti, zato jih je treba oceniti, analizirati 
in primerjati med seboj (Bohanec 1991). 
 
Programsko orodje DEX-i podpira teorijo, ki temelji na večparametrskem odločanju, pri 
katerem je v procesu odločanja poudarjena pomembnost odločevalca. Orodje odločevalca 
spodbuja k učenju in raziskovanju problema odločanja. Odločevalec raziskuje problem z 
določanjem kriterijev, ki so pomembni in njihovih vrednosti. Namesto matematičnih 
formul, ki so običajno vključene v program za izračun različnih možnosti, programsko 
orodje izlušči znanje o odločanju iz samega uporabnika (Rajkovič in sod. 1999). Znanje 
oblikujemo v preprostih pravilih, ki jim rečemo osnovna odločitvena pravila. 
 
Takšna metoda zapisa znanja je uporabljena v mnogih ekspertnih sistemih in programskih 
orodjih v umetni inteligenci. Ob prenosu v programsko orodje DEX-i, se ta pristop izkaže 
za zelo fleksibilnega, saj program omogoča uporabniku poglobitev v proces odločanja 
(Bohanec 1991). 
 
DEX-i je v osnovi sestavljen iz dveh delov (Rajkovič in sod. 1999): 

1. Pridobivanja in urejanja znanja: uporabniku pomaga pri oblikovanju drevesa 
kriterijev in pravil odločanja za obravnavani problem; dejansko je to proces 
strukturiranja odločitvenega problema in izražanja preferenc, pri čemer se 
konsistentnost podanih odločitvenih pravil tudi sproti računalniško preverja. 

2. Ocene in analize variant: Pridobljeno bazo znanja se uporabi za oceno in analizo 
variant. 

 
Na začetku je vsaka varianta opisana z vrednostmi kriterijev, ki predstavljajo liste drevesa. 
DEX-i vsako varianto oceni v skladu z bazo znanja, to je drevesom kriterijev in 
odločitvenimi pravili. Za vsako varianto tako dobimo oceno primernosti oziroma 
ustreznosti. Temu postopku lahko sledi analiza rezultatov, ki je sestavljena iz ene ali več 
naslednjih aktivnosti (Rajkovič in sod. 1999): 

• razlage ocene: DEX-i je sposoben razložiti, kako je bila na osnovi kriterijskih 
vrednosti in uporabljenih odločitvenih pravil pridobljena vsaka posamezna ocena. 

• analize tipa "kaj-če": Izvedena je interaktivno s spremembo opisa variant, njihovo 
ponovno ocenitvijo in primerjavo dobljenih rezultatov s prvotnimi (referenčnimi) 
rezultati. 

• selektivne razlage variant: DEX-i najde tista podkriterijska drevesa, ki odražajo 
najmočnejše ali najšibkejše značilnosti posamezne variante in poroča o njih, s 
čimer izluščimo samo najbolj bistvene informacije. 

 
Opisana struktura programskega orodja DEX-i je shematsko prikazana na sliki 7. 
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Slika 7: Shematični prikaz strukture sistema za ocenjevanje (Rajkovič in sod. 1999) 
 
DEX-i nam je v pomoč pri procesu ocenjevanja in odločanja na osnovi modeliranja 
preferenčnega znanja. S tem pripomoremo k preglednosti odločitvenega postopka. 
Odločevalec ima na voljo razlago rezultatov, tako ocenjevanja, kot tudi celotnega poteka 
postopka. Predstavitev znanja je zasnovana na združitvi pristopa večkriterijskega odločanja 
z ekspertnim sistemom, v DEX-i sta vključena tudi strojno učenje in mehka logika 
(Rajkovič in sod. 1999). Uporabniku je s tem omogočeno prijazno in lažje odločanje, saj je 
znanje o odločanju izraženo preprosto in neposredno z besedami, pravili in hierarhično 
urejenimi kriteriji. 
Bohanec s sodelavci (2000) izpostavlja dve najočitnejši slabosti ekspertnega sistema DEX: 

• V primerjavi s tradicionalnimi kvantitativnimi tehnikami modeliranja je potrebno za 
razvoj kvalitativnih modelov več časa in napora, tako s strani nosilca odločanja, 
kakor tudi s strani analitika. Kvalitativni modeli zahtevajo natančnejšo zgradbo, 
hierarhija atributov pa mora biti v primerjavi z istimi atributi v kvantitativnem 
modelu, tudi bolj dodelana. Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi natančno 
pripravo odločitvenih pravil. 

• Drug problem predstavlja operiranje s kvalitativnimi vrednostmi in funkcijami 
koristnosti. Ekspertni sistem DEX namreč ne omogoča uporabe numeričnih 
vrednosti. 

 
Ob uporabi orodja DEX-i gre odločevalec skozi različne faze. Ob tem ima možnost, da se 
čez nekaj časa, ko je njegovo znanje večje, vrača v prejšnje odločitvene faze in jih 
spreminja ali jim kaj doda. 
 
Faza 1 - Identifikacija problema 
 
Predvideva se, da je uporabnik že določil problem, ki ga je treba rešiti, npr. nakup 
avtomobila, kateri investicijski scenarij uporabiti, kako analizirati kritičnost računalniških 
sistemov ipd. Najprej je treba ugotoviti nekaj najpomembnejših kriterijev problema. Za 
kritičnost računalniškega sistema, na primer, sta lahko: "skladnost z regulativo" in "GXP 
kritičnost sistema". Pomembno je, da v tej fazi določimo samo najbolj kritične kriterije in 
se ne obremenjujemo s podrobno listo kriterijev. 
 

Analiza "kaj-če" 

Lupina DEX-i 

Baza znanja 

Podatki o opazovanih 

parametrih (kriterijih)  

Ocene 

Razlaga ocen 
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Faza 2 - Kriteriji in njihova struktura 
 
Začetne kriterije vnesemo v DEX-i. Vsakega od njih je treba nekako opisati, bodisi z 
besedami bodisi številkami, ki primerno opišejo občutljivost spremenljivke. Tipične 
vrednosti so lahko: slabo, delno, dobro. Kadar je primerno, lahko spremenljivke opišemo 
samo s številkami, npr. število avtomobilskih vrat. Spremenljivke strukturiramo v drevo. 
DEX-i omogoča fleksibilno orodje za izdelavo drevesne strukture. 
 
Faza 3 - Izpeljava pravil 
 
Ta in naslednja faza se lahko večkrat ponavljata in dopolnjujeta, ko uporabnik napreduje 
skozi fazo učenja. Odločevalec mora v tej fazi postaviti "če-potem" (IF-THEN) pravila 
(osnovna odločitvena pravila), s katerimi določi, kako se kombinacije kriterijev združujejo. 
Programsko orodje že samo ponudi vse možnosti kombinacij kriterijev v tabeli, tako da 
uporabnik vnese samo končne vrednosti izbranih kombinacij. Še več, na podlagi že 
vnesenih pravil program sam predlaga ostala pravila. Sistem tudi ves čas nadzoruje 
konsistentnost pravil. Vse to omogoča hitro in zanesljivo izpeljavo pravil oziroma funkcij 
koristnosti. 
 
Faza 4 - Opis in ocena variant 
 
Po določitvi kriterijev in izpeljavi pravil določimo vrednosti kriterijev za posamezne 
variante. Ko so vrednosti vnesene, DEX-i oceni variante na osnovi pravil (funkcij 
koristnosti) in jih razvrsti. V tej fazi se lahko uporabnik zave, da je v prvotnih fazah 
spregledal kak kriterij in pravilo. Program mu omogoča, da se vrača nazaj v katerokoli fazo 
in ju dopolnjuje. Programsko orodje v tej fazi ponuja tudi nekaj funkcij za analizo variant. 
Vrednotenje vseh variant je prikazano v obliki tabele. Na osnovi vnesenih osnovnih 
kriterijev s pomočjo funkcij koristnosti ("če-potem" pravil) program določi sestavljene 
kriterije. Variante lahko analiziramo tudi pri nepopolnih podatkih. Poleg tega je 
omogočena grafična primerjava med variantami in med kriteriji. Celotno analizo lahko 
prikažemo z izpisom različnih formatov in elementov poročila (Bohanec 1991). 
 
Za manj natančno predstavitev funkcije koristnosti, se v ekspertnem sistemu DEX 
uporabljajo uteži, s katerimi so definirani posamezni atributi in s pomočjo katerih, se 
določajo odločitvena pravila problema. Za oceno povprečne pomembnosti odvisne 
spremenljivke (uteži), se uporabljajo temu primerne metode. Uteži dobimo z izražanjem 
njihove relativne pomembnosti (%), v primerjavi z drugimi atributi modela. Predstavitev z 
uporabo uteži je zanimiva, kadar se opazuje model kot celota, saj uteži določajo le grobo 
oceno funkcije koristnosti. 
 
Programski paket DEX-i so praktično uporabili pri mnogih kompleksnih odločitvenih 
problemih, kot so ocena računalniških sistemov za podjetja in organizacije, izbira različnih 
programskih paketov za podjetja in šole, izbira/ocena poslovnih partnerjev, izbira 
ekspertne skupine, izbira zaposlitve in kadrov, svetovanje otrokom pri izbiri športa, ocena 
uspešnosti poslovnih enot, ocena investicijskih scenarijev. 
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2.3.3 Analitični hierarhični proces - "Analytical Hierarchical Process" (AHP) 
 
Poleg opisane metode DEX, ki temelji na pravilih "if - then - else", se je za reševanje 
večkriterijskih problemov uveljavila metoda dekompozicije problemske hierarhije in 
sinteza relacij med ocenami alternativ. V literaturi se ponavadi uporablja kratica AHP 
("Analytical Hierarchy Process"). AHP metoda je bila razvita v začetku 70-ih let, kasneje 
pa so bile izdelane učinkovite programske rešitve (Leskovar s sod. 1996). 
 
Model analitično hierarhičnega procesa je strukturirana metoda, ki omogoča sprejemanje 
kompleksnih odločitev, določitev prednostnih nalog, ki so hkrati osnova za oblikovanje 
ciljev in kazalcev za ugotavljanje uresničevanja dolgoročno zastavljenih ciljev. Temelji na 
načelu razgradnje, načelu presoje na osnovi primerjalne prednosti in načelu sinteze 
prioritet. Omogoča razgradnjo kompleksnega, celotnega problema v več hierarhičnih ravni 
oziroma podproblemov, ki so lažje razumljivi, zato jih je mogoče lažje ovrednotiti. Prva 
raven modela je kompleksen problem, npr. merjenje uspešnosti delovanja organizacije. 
Podproblemi, ki vplivajo na kompleksen problem, so vmesne ravni. Najnižja raven pa so 
alternativne možnosti. Sledi presoja na osnovi primerjalne prednosti, kjer odločevalci 
odločajo o relativnem pomenu in pomembnosti posameznega problema na vsaki 
hierarhični ravni. Dobljene informacije se vstavijo v informacijsko podprt model, ki 
izračuna relativno oceno za vsako hierarhično raven. Ocene se nato sintetizirajo, da 
dobimo skupno relativno oceno kompleksnega problema, ki jo sestavljajo relativne ocene 
za vsako hierarhično raven in njen podproblem. 
 
Metoda analitičnega hierarhičnega procesiranja je kvantitativna metoda za rangiranje 
variant odločitev na osnovi kvantitativnih ocen, kako posamezna varianta zadošča 
kriterijem odločevalca. Metoda AHP je razvila linearni aditivni model sistema kriterijev, 
pri katerem se uteži na vseh nivojih praviloma določijo na osnovi “primerjave vseh parov” 
kriterijev (Saaty 1980).  
 
AHP je močan ter dovolj fleksibilen pristop k celovitem odločanju. Veliko pripomore pri 
zastavljanju realnih ciljev ter dodeljevanju prioritet. Ob tem se upošteva tako kvalitativne 
kakor tudi kvantitativne aspekte odločanja. Bistvo pristopa AHP je v razbijanju odločitve 
na več manjših odločitev. Predvsem je tukaj mišljeno razbijanje na "one-to-one" 
primerjave, kar nam posledično omogoča bolj realno oceno danega problema. Navkljub 
dejstvu, da je bil ta model razvit pred več kot dvajsetimi leti, je še vedno v uporabi kot 
eden najboljših sistemov za podporo odločanja.  
 
Najenostavnejši način, ki se uporablja za strukturiranje problema, je hierarhično sestavljen 
iz treh nivojev (Saaty in Vargas 1994): 

• Cilji so na najvišjem nivoju. 
• Kriteriji so nameščeni na sredinskem nivoju. 
• Rešitve se nahajajo na tretjem, najnižjem nivoju. 

 
Slika 8 ponazarja Tri nivojsko hierarhijo AHP metode. 
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Slika 8: Tri nivojska hierarhija AHP metode (Saaty in Vargas, 1994) 
 
Namen strukture je, da omogoči odločanje o pomembnosti podanih elementov na izbranem 
nivoju, z upoštevanjem vseh elementov na nižjih nivojih. Morda je največja težava ravno 
pravilna postavitev oziroma izbira optimalnih kriterijev. Ob izbrani strukturi kriterijev je z 
AHP zelo enostavno izbrati najboljšo rešitev iz množice podanih rešitev v odločitvenem 
modelu. 
 
Odločanje je izbira najboljše rešitve iz množice dopustnih rešitev, zato je potrebno 
pravilno strukturirati problem odločanja. Morda je v celotnem procesu odločanja najbolj 
kreativen del prav odločanje, katere faktorje je potrebno vključiti v proces in katere ne ter 
kakšne rešitve je potrebno dodati. Ob izdelavi hierahičnega modela je potrebno upoštevati 
le relevantne podatke za izdelavo hierarhičnega modela, ki bodo dovolj nazorno predstavili 
problem. Ob tem je potrebno upoštevati tudi vodilo, da ne predstavljamo preveč nazorno, 
kajti, s preveč nazornim predstavljanjem zameglimo bistvo problema (Saaty in Vargas 
1994). 
 
Ob izdelavi modela je torej potrebna ravno pravšnja mera podatkov za realno ocenitev 
kriterija. Ob prevelikem številu kriterijev se porazgubi razsodnost ovrednotenja kriterijev 
med seboj. Pri premajhnem številu kriterijev pa ne upoštevamo vseh relacij in 
funkcionalne odvisnosti med njimi. S tem onemogočimo izbiro najboljše rešitve. Potrebna 
je predvsem zelo natančna ter smiselna določitev kriterijev. Ob tem je potrebno upoštevati 
tudi naravo problema, pregledati vsa odprta vprašanja in dvome, ki se pojavljajo ob 
konstruiranju problema ter njegovih atributov. 
 
Za urejanje ciljev, atributov in vprašanj, obstajata v AHP dva razloga (Saaty in Vargas 
1994): 

1. Ureditev ciljev, atributov ter vprašanj se prenese v kompleksne povezave v modelu 
ter v proces odločanja. 

2. Drugi  razlog pa je, da se s tem omogoča odločevalcu, oziroma osebi, ki upravlja z 
modelom AHP prikazati enakost dejanskega stanja v naravi ter v modelu AHP. 

 
Ob dejstvih, ki sta zapisani v zgornjih dveh trditvah, morajo biti elementi primerljivi  med 
seboj, tudi homogeni. Ob tem ne smemo pozabiti dejstva, da hierarhija ne potrebuje 

CILJ

KRITERIJI  

REŠITVE   
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uravnoteženosti. To pomeni, da lahko imajo posamezni elementi različno število 
elementov na nižjem nivoju. 
 
Odločevalec ima možnost poljubne vključitve ali izključitve elementov, ki so nanizani v 
hierarhiji. S tem izostri pogled na cilj. Po vseh usklajevanjih in odločitvah, ki so bile 
bistvenega pomena za elemente v hierarhiji in po opravljenih izračunih, v katerih hierarhijo 
obravnavamo kot celoto, lahko izključimo določene elemente. Z izključitvijo ne vplivamo 
na rešitve oziroma na izbor rešitev, ki so podane ob strukturiranju problema. 
 
Kognitivna psihologija je v svojem raziskovanju odkrila oziroma dognala naslednje 
dejstvo; človeška bitja dojemajo dogajanje okoli sebe na dva načina. Prvi način je 
absolutni, drugi relativni. Absolutni način, torej absolutna primerjava, je podana takole: 
alternative so primerjane s standardnimi zahtevami ali vidiki. Te standardne oblike pa so 
določene s pomočjo norm in pravil v družbi, kjer so se razvile (Saaty in Vargas 1994). 
 
Relativen način mišljenja primerja pare vrednosti med seboj in na osnovi primerjave, 
ovrednoti razlike med njimi. V analitično hierarhičnem procesu se uporablja tako relativna 
kakor tudi absolutna primerjava za lažje merjenje. 
 
Relativno merjenje: Pri tem merjenju primerjamo vse kriterije med seboj po parih. V 
primeru n kriterijev je to n (n-l)/2 primerjav. 
 
Absolutno merjenje: absolutno merjenje se nanaša na določeno oceno kriterija. Ocena je 
lahko povsem poljubna, npr: Kakšna je ta hiša? 1-zelo dobra, 2-dobra, 3-zadostna, 4-slaba. 
Potrebno je še povedati, katera ocena je boljša (nižja ali višja). V omenjenem primeru je 
boljša čim nižja vrednost. Ocene podkriterijev vplivajo na vrednost sestavljenega kriterija. 
Ob tem je pomembno omeniti, da je bilo absolutno merjenje uporabljeno že v mnogih 
različnih primerih. Avtor v svoji knjigi navaja, da so za rangiranje mest v ZDA uporabili 
devet različnih kriterijev s pomočjo šestih ljudi (Saaty in Vargas 1994). 
 
Primerjava parov v analitično hierarhičnem modelu, je primerjava homogenih elementov 
med seboj. Preglednica 1 prikazuje splošno potrjeno osnovno lestvico. Osnovna lestvica je 
bila sprejeta oziroma potrjena s strani več teoretikov. 
 
Preglednica 1: Pomen vrednosti v matriki primerjav pomembnosti kriterijev v AHP skali 

(Mrvar 1992) 
 

1 Kriterija i in j sta enako pomembna 
3 kriterij i je malce pomembnejši od j 
5 kriterij i je opazno pomembnejši od j 
7 kriterij i je bistveno pomembnejši od j 
9 kriterij i je absolutno pomembnejši od j
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V praksi obstaja veliko primerov, kjer sta si dva elementa podobna kot jajce jajcu, a si le 
nista enaka. Ob vsem tem se torej poraja vprašanje, kako pravilno oceniti dva elementa, ki 
sta si zelo podobna po značilnostih med seboj. Odgovor na to vprašanje leži v naslednjem 
citatu avtorja: Primerjava mora biti izdelana na osnovi primerjave manjših delov 
podkriterijev med seboj in ne na osnovi primerjave dveh celot (Saaty in Vargas 1994). Če 
povzamemo avtorjeve besede, je potrebno zelo podrobno razčleniti vrednosti določenih 
elementov in jih primerjati med seboj po delih. 
 
Avtor se nagiba k devet-stopenjski lestvici, ker večja razčlenitev ni potrebna. V primeru 
bolj natančne razčlenitve, pa se lahko primerja po fragmentih določenega elementa. 
  
Hierarhijo strukturiramo z drevesno strukturo kriterijev. V primeru, kjer imamo veliko 
kriterijev, jih je težko obvladati naenkrat. Zato kriterije, ki so si podobni, združujemo v 
sestavljene kriterije. Sestavljene kriterije nato povezujemo z drugimi sestavljenimi kriteriji 
v drevesno strukturo. Hierarhija omogoča obvladati kompleksne sisteme. Nudi nam 
globalni pregled glavnih dejavnikov na višjih nivojih in podroben pregled strukture in 
funkcij na nižjih nivojih. S pomočjo hierarhije, se zmanjša število primerjav, ki jih moramo 
vnesti. Zato so matrike bolj usklajene. S pomočjo Saatyevega postopka lahko pridemo do 
delnih (na nižjih nivojih) in združenih (na višjih nivojih) prednostnih kriterijev. 
 
V pomoč pri konstruiranju natančne hierarhije nam lahko pomaga razdelitev opornih točk 
pri izdelavi hierarhije (Saaty in Vargas 1994): 

1. Identificiranje cilja. 
2. Identificiranje podciljev. 
3. Identificiranje kriterijev, ki morajo zadovoljevati cilj ter podcilje. 
4. Identificiranje podkriterijev pri vsakem kriteriju. 
5. Identificiranje pomenov v hierarhiji. 
6. Identificiranje pomenskih ciljev. 
7. Identificiranje vezi. 
8. Identificiranje opcij ter rezultatov. 
9. Preverjanje najbolj zaželjenega rezultata ter preverjanje stroškovne koristnosti.  
10. Preverjanje stroškovne koristnosti z robnimi pogoji. 

 
V modelu AHP poznamo definicijo racionalnosti, ki je definirana kot: 

1. Osredotočenje na cilj pri reševanju problema. 
2. Poznavanje problema, za izdelavo dobre strukture ter relacij. 
3. Dopuščanje različnih in drugačnih mnenj ter s tem iskanje najboljšega kompromisa. 

 
Analitični Hierarhični Proces je splošna teorija o merjenju. Uporablja se za racionalna 
sklepanja iz diskretnih ali primerjalnih struktur v večnivojski hierarhiji. Slednje so lahko 
opredeljene iz dejanskih merjenj ali iz osnovnih lestvic, ki prikazujejo relativno moč ali 
preferenco ter občutke.  
 
Zelo dolgo časa so se pojavljali dvomi okoli merjenja obeh, tako fizičnih in psiholoških, 
kot tudi iracionalnih dogodkov. Avtor fizično obravnava kot nekaj zunanjega pri trenutnem 
merjenju. V primeru psiholoških ali iracionalnih dogodkov, pa je cilj merjenja bolj 
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nedoločen. Zato se v merjenje vključujejo subjektivna opažanja, ideje, primerjave, občutki 
posameznika kakor tudi družbe (Saaty in Vargas 1994). 
 
Pri kategoriziranju problema je potrebno problem tudi grafično ponazoriti. Grafični prikaz 
je lahko hierarhični ali mrežni. Odločitev je na strani lažjega prikaza problema in 
upoštevanje primerjave med relacijami v strukturi. Pri izgradnji samega grafičnega modela 
je potrebno upoštevati štiri aksiome. Aksiomi se navezujejo na naslednje relacije: 

1. Recipročna relacija. 
2. Primerjava homogenih elementov med seboj. 
3. Hierarhična ter sistemska odvisnost. 
4. Pravilnost rangiranja, vrednotenja rezultatov in odvisnosti v strukturi. 

 
Matematični izračun Saatyevega postopka: 
 
V osnovi Saatyev program temelji na linearni vrednostni funkciji : 
 
                                        V(x) = W1X1 + W2X2 + ...  + WmXm                                                                 [4] 
 
Vrednost vrednostne funkcije na alternativi x, je torej izračunana kot vsota produktov 
Wi*Xi kjer je Wi utež, ki pripada i-temu kriteriju in meri pomembnost tega kriterija ter xi 
vrednost i-tega kriterija za alternativo x. Pri tem je potrebno oceniti uteži in ovrednotiti 
alternative po vsakem kriteriju. Vrednostna funkcija v(x) meri stopnjo zaželenosti 
alternative x. Alternative razvrščamo s pomočjo vrednostne funkcije, pri čemer velja, da je 
alternativa x bolj zaželena od alternative y natanko takrat, kadar je v(x) > v(y). 
 
Po Saatyevemu postopku najprej ustvarimo (kvadratno) matriko A, ki predstavlja matriko 
vseh primerjav med pari m kriterijev (A = aij (i = l..m, j = l..m)) (Mrvar 1992). 
 
Iz preferenčne relacije moramo dobimo funkcijo koristnosti.  
Naj kvadratna matrika A= aij (i = l..m, j =l..m) predstavlja vse parne primerjave m 
kriterijev. Za primer uporabimo naslednjo lestvico iz preglednice 1. 
 
Primerjavam lahko dodelimo tudi vmesne ocene 2, 4, 6, 8, če se ne moremo odločiti za 
vrednosti iz tabele. Obratna vrednost pomeni, da je kriterij j pomembnejši od i, npr. aij = 
1/5 pomeni, da je j opazno pomembnejši od i. 
 
Iz matrike primerjav A moramo dobit koristnost w. Vektor koristnosti w dobimo z rešitvijo 
problema lastnih vrednosti matrike A. Izračun lastne vrednosti matrike: Aw = λw, kjer je λ 
največja lastna vrednost matrike A, w pa pripadajoči lastni vektor.  
Za matriko A veljajo naslednje karakteristike: 

• po diagonali so enice. 
• simetrične vrednosti so inverzne. 

 
Taki matriki pravimo pozitivna recipročna matrika. Lastni vektor, ki pripada največji lastni 
vrednosti za pozitivne recipročne matrike lahko dobimo na več načinov: 
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1. Natančna metoda - potenčna metoda - matriko potenciramo na neko dovolj veliko 
potenco in nato seštejemo in normaliziramo po vrsticah, tako da je vsota 1. 

2. Približna metoda - matriko normaliziramo, tako da je vsota po stolpcih 1, ter 
izračunamo povprečni element v vrstici. Tako dobimo vektor w, i = l..m. 

 
Ocene v matriki so povezane med seboj, zato mora veljati vsaj približna tranzitivnost aik * 
akj = aij. Za vsako matriko primerjav lahko izračunamo, kako so primerjave usklajene med 
seboj. Ob tem velja, da je v primeru popolne usklajenosti največja lastna vrednost enaka 
dimenziji matrike A, λ = m <=> popolna usklajenost. Največja lastna vrednost je sicer 
večja od m (λ > m). Na osnovi tega odstopanja je zgrajen indeks usklajenosti I=(λ-m) / (m-
1). AHP nam na osnovi tega indeksa izračuna usklajenostno razmerje CR (consistency 
ratio). 
 
CR=I/IR, kjer je IR slučajni indeks dobljen iz slučajno generiranih pozitivnih recipročnih 
matrik (preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Slučajni indeks 

M        IR 
2       0,50
3       0,58
4       0,90
5       1,12
6       1,24
7       1,32
8       1,41
9       1,45

 

Če je CR < 0.1, so primerjave dovolj usklajene, sicer pa je treba matriko primerjav 
popraviti. 
 
Saatyev postopek (formalno): 

1. Rj - kriteriji (j = l..m)  
      Xj - rešitve (i = l..n) 
      Wj - prioritete kriterija j (j = l..m) 
      qy - prioritete rešitve i glede na kriterij j 
      Pj - združena prednost rešitve i glede na vse kriterije 
2. Rezultat Saatyevega postopka je matrika Q in vektor W. 

 



  

25 

 

W Wj WmW1 W2 W3 ... ...

Q R1 R2R1 R3 Rj Rm... ...

X1

X2

Xi

Xn

...

...

P1

P2

Pi

Pn

...

...

... ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...

qij

 
 

3. Vektor w dobimo kot lastni vektor matrike parnih primerjav vseh m 
kriterijev. 

4. Za vsak kriterij Rj (j = l..m) primerjamo po parih vse rešitve med seboj. Rj 
:X/X => qj, vektor qj predstavlja prednosti vseh rešitev glede na kriterij Rj, 
postavimo ga kot stolpec pri kriteriju Rj v matriko Q. 

5. Izračunamo združene prioritete glede na vse kriterije.  Prioriteta rešitve i je: 

                       
∑
=

=
m

j

ijji qWP
1 . Izberemo rešitev i, ki ima največjo vrednost Pi. 
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3 APLIKACIJA SIMULACIJSKEGA IN VEČKRITERIJSKEGA 
ODLOČITVENEGA MODELA ZA PODPORO ODLOČANJA PRI IZBIRI 
ENERGETSKIH RASTLIN ZA PRIDELAVO V BIOPLIN 
 

3.1 Razvoj tehnološko - ekonomskega simulacijskega modela 
 
Kmetijski sistem je sistem, ki je odvisen od mnogih dejavnikov. S simulacijskim procesom 
tako simuliramo oziroma ugotavljamo ekonomičnost pridelave posameznih kmetijskih 
proizvodov in predelave le teh. V procesu simulacijskega modeliranja opisujemo s 
pomočjo niza matematičnih formul in funkcijskih odvisnosti dejansko stanje oziroma 
dejanski proces, ki se odvija v nekem sistemu. Za potrebe natančnejših študij kmetijskega 
poslovnega sistema so nujno potrebni zanesljivi in verodostojni vhodni podatki, kar je še 
posebej pomembno pri razvoju in aplikaciji simulacijskih modelov. Zadosten obseg 
ustreznih vhodnih podatkov omogoča pripravo in izdelavo modelnih kalkulacij, ki so v 
nadaljnji fazi osnova za večkriterijsko odločitveno analizo. 
 
V razvitem simulacijskem modelu poskušamo s pomočjo niza matematičnih formul in 
relacij med spremenljivkami, ponazoriti odnose med inputi in outputi in se tako želimo čim 
bolj približati dejanski situaciji realnega okolja. Nastali simulacijski modeli so 
kvantitativne narave, kar pomeni, da gre za modele, ki so zasnovani v formaliziranem 
matematičnem jeziku. 
 
Za potrebe našega raziskovanja je bil zgrajen kompleksen integriran tehnološko-
ekonomski deterministični simulacijski model BIOPLIN, ki sestoji iz treh glavnih 
modelov: 

1. Modelne kalkulacije pridelave posameznih energetskih rastlin. 
2. Simulacijski model predelave energetskih rastlin v bioplin. 
3. Simulacijski model proizvodnje električne in toplotne energije (SPTE) iz bioplina. 

 
Vsak integralno povezan simulacijski model predstavlja samostojno enoto, razmerja in 
odnosi med posameznimi spremenljivkami posameznega modela, pa so izraženi s pomočjo 
formalnega matematičnega jezika.  
V nadaljevanju so predstavljene osnovne formule in struktura modela, s pomočjo katerih 
so izračunani posamezni tehnološki in ekonomski parametri. Razvoj sodobnih 
simulacijskih modelov je vezan na uporabo računalniške opreme. Zato je v nadaljevanju 
predstavljeno delovanje in integralnost simulacijskih modelov. 
 
V tehnološko - ekonomski simulaciji kmetijske proizvodnje in predelave je potrebno v 
simulacijski model vključiti najpomembneje elemente kot na primer poraba inputov, 
strojno in ročno delo. 
 
V kmetijski proizvodnji ali nadaljnji predelavi kmetijskih proizvodov je za nosilca 
odločanja, nujna predhodna informacija o ekonomski in finančni upravičenosti proizvodnje 
in predelave specifičnega kmetijskega proizvoda. S pomočjo razvitega sistema želimo: 

• Oceniti pripadajoče stroške pridelave energetskih rastlin za predelavo v bioplin ob 
različnih vhodnih podatkih modela. V ta namen smo izdelali pripadajoče 
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stroškovne študije za sisteme pridelave energetskih rastlin. Specificirali smo 
tehnološko-ekonomski simulacijski model, s katerim smo ocenili lastne cene enote 
posameznega energetskega proizvoda (EUR/enoto energije) pri različnih vhodnih 
tehnološko-ekonomskih parametrih.  

• Z laboratorijskimi poskusi ovrednotiti pridelek energije (bioplina) iz posameznih 
energetskih rastlin. V ta namen smo zgradili laboratorijski fermentor za izvedbo 
anaerobne fermentacije iz posameznih energetskih rastlin. 

• Ob predpostavljenih vhodnih podatkih modela, oceniti ekonomsko upravičenost 
proizvodnje posamezne energetske rastline. 

• Za potrebe večkriterijske odločitvene analize zbrati rezultate simulacijskega modela 
za vsak predviden scenarij.  

 
V fazi študije problema in sistema natančno definiramo in analiziramo posamezne 
komponente proučevanega sistema, kot so npr. pridelava energetskih rastlin, predelava 
energetskih rastlin v bioplin, uporaba pridobljenega bioplina za kogeneracijo itd. 
 

3.1.1 Razvoj simulacijskega modela 
 
Osnovna struktura simulacijskega modela BIOPLIN se razlikuje le v posameznih 
segmentih razvitega simulacijskega modela in je naslednja: 

• Modelne kalkulacije pridelave energetskih rastlin zajemajo rastlinsko proizvodnjo 
energetskih rastlin. Sestavljene so iz več podmodelov: gnojilni načrt, škropilni 
načrt, poraba inputov (repromaterial), poraba strojnih in delovnih ur,... 

• Predelava energetskih rastlin v bioplin, ki zajema laboratorijske poskuse anaerobne 
fermentacije s pomočjo zgrajenega laboratorijskega fermenterja.   

• SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije) zajema predelavo bioplina s 
pomočjo kogeneracije v električno in toplotno energijo. V tem sklopu so zajeti 
pridelki bioplina in biometana ter predvideni pridelki električne in toplotne energije 
na 1 ha površine po posamezni energetski rastlini. Z uporabo stroškov obratovanja 
bioplinarne, stroškov substrata itd. so podani ekonomski indikatorji proizvodnje 
električne in toplotne energije. 

 
Na sliki 9 je prikazana celotna struktura razvitega simulacijskega modela BIOPLIN.  
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Slika 9: Struktura simulacijskega sistema BIOPLIN 
 
Modelne kalkulacije rastlinske proizvodnje 
 
Modelne kalkulacije rastlinske proizvodnje predstavljajo proizvodni model rastlinske 
pridelave energetskih rastlin. Kvantitativno osnovo za obračun stroškov materiala in 
storitev predstavlja t.i. tehnološka karta za posamezno vrsto proizvodnje kmetijskih 
proizvodov. Tehnološka karta jasno opredeljuje vse pomembnejše stroške (npr. uporabljen 
material, ročno in strojno delo itd.). Rezultat simulacijskega modela je tako tehnološka 
karta, s kalkulacijo skupnih stroškov proizvodnje. 
 
Kalkulacija skupnih stroškov specifičnega proizvoda zajema spremenljive (variabilne) 
stroške, ki so nadgrajeni s pripadajočim deležem nekaterih stalnih (fiksnih) stroškov in 
spornih spremenljivih stroškov. Poraba kupljenega materiala je obračunana po nabavnih in 
maloprodajnih cenah. Strošek storitev (najeto delo in usluge) je obračunan po trenutno 
veljavnih cenah, ki veljajo za tovrstno storitev. Poraba delovnega časa je izračunana s 
pomočjo številnih tehnoloških enačb, ki ponazarjajo odnose med dejanskim časom, 
potrebnim za posamezno panogo predelave in tehnološkimi normativi (normativi delovnih 
postopkov, kapacitete strojev in opreme, itd.). Prihodek je, ob predpostavki uspešne 
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prodaje, sme prikazati kot zmnožek proizvedene količine proizvoda in njegove prodajne 
cene. Za razvoj obravnavanega modela je potrebna velika količina natančnih, predvsem pa 
verodostojnih, vhodnih podatkov. Del podatkov je bil zbran v kmetijskih trgovinah, ki 
prodajajo repromaterial za rastlinsko proizvodnjo. Viri nekaterih podatkov pa so bili 
pridobljeni iz raznih tehnoloških priporočil kataloga kalkulacij (Jerič s sod. 2001) in 
modelnih kalkulacij (KIS 2008). 
 
Za razvoj in izgradnjo simulacijskega modela je osnova sistemska analiza proizvodnega 
procesa, pri čemer s pomočjo simulacijskega sistema izračunavamo: 

• Končne količine in vrednosti končnega proizvoda. 
• Vrednosti stranskega proizvoda (predstavlja neke vrste dodaten prihodek in se v 

kalkulaciji skupnih stroškov v nadaljevanju odšteje od skupnih stroškov 
proizvodnje). 

• Stroške materialov (kot so semena, zaščitna sredstva, gnojila). Poraba gnojil se 
oceni na osnovi gnojilnega načrta za posamezno kulturo, pri čemer upoštevamo 
potrebe po odvzemu hranil in maksimalne dovoljene vrednosti posameznega 
hranila (npr. omejitev vnosa dušika). Podmodel gnojenje v računalniškem modelu 
omogoča direkten vnos podatkov o sestavi, izkoristku in ceni posameznega gnojila. 
Porabo zaščitnih sredstev ocenimo na osnovi pripravljenega škropilnega načrta za 
posamezno kulturo. Podmodel varstvo rastlin omogoča s strani uporabnika direkten 
vnos podatkov o uporabljenem sredstvu, njegovi prodajni ceni in količini 
uporabljenega sredstva pri vsaki posamezni kulturi. 

• Delovne ure (lastne strojne storitve, najete storitve - usluge in ročno delo). Tukaj 
smo uporabili cene najetih strojnih storitev (predsetvena obdelava tal, setev, 
okopavanje, škropljenje, spravilo,…) po veljavnem ceniku določenega strojnega 
krožka.  

• Simulacijski model lahko pri izračunu ekonomskih indikatorjev upošteva tudi 
vrednost direktnega plačila na površino (EKO 0) in stroške zavarovanja 
proizvodnje za primer vremenskih ujm (toče, poplave,…). 

 
Pri modelu so ocenjeni tehnološki parametri, ki se samodejno zberejo v tehnološki karti, s 
kalkulacijo skupnih stroškov posameznega kmetijskega pridelka oziroma proizvoda. 
Nadalje se s pomočjo računalniškega programa ocenjujejo in izračunavajo tudi številni 
indikatorji ekonomske upravičenosti pridelave, med katerimi so pomembnejši naslednji: 

• Predviden prihodek, ki predstavlja vrednost proizvodnje (predviden prihodek = 
predviden pridelek * cena proizvoda). 

• Finančni rezultat, ki predstavlja razliko med prihodkom (vrednost proizvodnje) in 
skupnimi stroški proizvodnje. 

• Lastna cena posameznega proizvoda/izdelka. Lastna cena predstavlja višino 
stroškov potrebnih za proizvodnjo enote (kg, 1, kom) določenega proizvoda / 
izdelka. Lastna cena pridelave energetskih rastlin je izražena v €/kg. Simulacijski 
model omogoča tudi izračun lastne cene, z upoštevanjem višine direktnega plačila.  

• Koeficient ekonomičnosti, s pomočjo katerega ugotavljamo gospodarnost 
poslovanja, je izražen s kvocientom vrednosti proizvodnje in skupnimi stroški 
pridelave. Primerjamo ga lahko s kazalnikom gospodarnosti iz računovodstva, ki 
predstavlja razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Namen 
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vsake poslovne dejavnosti je, da prihodki presegajo stroške, torej bi naj bil 
koeficient ekonomičnosti večji od 1. 

 
Simulacijski model predelave energetskih rastlin v bioplin 
 
Za potrebe simulacijskega modela predelave energetskih rastlin v bioplin, smo zgradili 
laboratorijski fermentor, ki je podrobneje opisan v poglavju izgradnja mini digesterja za 
potrebe laboratorijskih poskusov. Biomaso (silažo energetskih rastlin) smo pridobili na 
poskusnem polju UKC Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki smo jo uporabili 
kot vhodni material za anaerobno fermentacijo. Potek dela je podrobneje opisan v poglavju 
potek dela po nemškem standardu DIN 38 414.  
 
Razviti simulacijski model je sestavljen iz več delov in temelji na nemškem standardu DIN 
38 414:  

• Izvedba meritev proizvodnje bioplina iz cepitvenega blata (kontrola). 
• Izvedba meritev proizvodnje bioplina iz mešanice substrata (energetske rastline) in 

cepitvenega blata. 
• Končni rezultati - količina proizvedenega bioplina iz posamezne energetske rastline 

podana v Nl/kg oSS.  
 
Vsi podatki meritev (dnevna proizvodnja bioplina, tlak in temperatura v prostoru,…) se 
vpisujejo v simulacijski model. Model omogoča preračun meritev količine bioplina na 
normalno stanje (T=273 K, P=1013 mbar), saj se glede na plinsko enačbo, volumen plina 
spreminja glede na temperaturo in tlak v prostoru. Model posebej preračunava količino 
proizvedenega bioplina iz cepitvenega blata, mešanice cepitvenega blata in substrata ter 
kot končni rezultat poda neto količino proizvedenega bioplina iz posamezne energetske 
rastline v Nl/kg oSS.  Ob tem se upošteva odstotek suhe snovi in organske suhe snovi v 
posameznem substratu, ki se pridobi s kemijsko analizo substrata. Vrednotenje meritev je 
podrobneje opisano v poglavju potek dela po nemškem standardu DIN 38 414, 
podpoglavje vrednotenje proizvodnje bioplina. 
 
Simulacijski model proizvodnje električne in toplotne energije (SPTE) iz bioplina 
 
Podmodel SPTE je v osnovi sestavljen iz treh sklopov, in sicer: 

1. V prvem sklopu model zbere in preračunava tehnološke parametre: količina 
proizvedenega bioplina in biometana v Nl/kg oSS. Glede na predviden pridelek 
sveže mase energetske rastline, nam model izračuna količino pridelka suhe snovi in 
organs ke suhe snovi v kg/ha, ob čemer upošteva rezultate kemijske analize za suho 
snov in organsko suho snov po formuli: 

   

                                                     100
SSSMPSS ⋅

=
                                                         

[5] 

Kjer je: 
PSS – Pridelek suhe snovi; kg/ha 
SM – Pridelek sveže mase; kg/ha 
SS – Suha snov substrata; % 
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Podoben preračun velja za pridelek oSS v kg/ha. 
 
V nadaljevanju se pridelek bioplina in biometana (Nm3/ha) preračuna glede na 
rezultate meritev količine in sestave proizvedenega bioplina po posameznih 
energetskih rastlinah po formuli:  
 

                                                1000
BPoSSPB ⋅

=
                                                            

[6] 

 
Kjer je: 
PB – Količina bioplina; Nm3/ha 
PoSS – Pridelek organske suhe snovi; kg/ha 
B – Pridelek bioplina; Nl/kg oSS 
 
Kot zadnji parameter upoštevamo tudi količino digestata, ki nastane pri anaerobni 
fermentaciji. Količina digestata se oceni po naslednji formuli: 
 

                                          SSSM
SSDSMKD ⋅

=
                                                             

[7] 

 
Kjer je: 
KD – Predvidena količina proizvedenega digestata (kg/ha) 
SM – Pridelek  sveže mase (kg/ha) 
SSD – Suha snov v digestatu (%); v našem primeru smo uporabili 7% SSD  
SSSM – Suha snov sveže mase (%) 
Pri izračunu upoštevamo, da so izgube mase med anaerobnim vrenjem ničelne, 
spremembe so zaradi strojnega zgoščevanja ali dehidracije blata, kar se odraža v 
spremembi suhe snovi. 

2. V drugem sklopu dobimo podatke o predvideni proizvodnji električne in toplotne 
energije v kWh na 1 ha površine po posamezni energetski rastlini. Tukaj 
predvidimo, da kurilna vrednost m3 bioplina znaša približno 6 kW/h. Ta količina 
zadošča za proizvodnjo 2 kW/h električne energije in približno dvakrat toliko 
toplotne energije (Tušar 2007). Model nam izračuna tudi potrebno moč motorja za 
kogeneracijo pri letnem obratovanju 8000 ur na hektar površine po posamezni 
energetski rastlini po naslednji formuli:  

  

                                                 8000
PEEMM =

                                                            
[8] 

 
Kjer je:  
MM – Potrebna moč motorja za kogeneracijo pri letnem obratovanju 8000 ur; kW 
PEE – Proizvedena električna energija iz 1 ha posamezne energetske rastline; kWh 
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Nadalje se s pomočjo računalniškega programa ocenjujejo in izračunavajo tudi 
indikatorji ekonomske upravičenosti predelave, med katerimi so pomembnejši 
naslednji: 

• Predviden prihodek iz električne in toplotne energije, ki predstavlja vrednost 
proizvodnje (predviden prihodek = predviden pridelek * cena proizvoda). 

• Finančni rezultat, ki predstavlja razliko med prihodkom (vrednost 
proizvodnje) in skupnimi stroški proizvodnje. Finančni rezultat je seštevek 
prihodkov od prodaje električne energije, toplotne energije in digestata, 
minus stroški bioplinarne. 

• Lastna cena električne in toplotne energije (€/kWh). 
 

Stroški bioplinarne so v osnovi iz obratovalnih stroškov bioplinarne, med katere 
spadajo tudi stroški substrata. Obratovalni stroški bioplinarne moči 600 kW so 
povzeti po Tušar (2007) in prikazani v preglednici 3. Največji strošek obratovanja 
bioplinarne predstavlja namensko gojeni energetski substrat. Pri izračunih smo kot 
skupni strošek upoštevali stroške obratovanja (delovna sila, elektrika - lastne 
potrebe, tekoče vzdrževanje, vzdrževanje kogeneracije, amortizacija, financiranje, 
gnojenje, splošno in zavarovanje projekta). Strošek substrata (energetske rastline) 
pa se prinese iz simulacijskega modela modelne kalkulacije pridelave energetski 
rastlin.  
 

Preglednica 3: Obratovalni stroški bioplinarne na leto 
 

OBRATOVALNI  STROŠKI                                                                   € 
Koruzna silaža 0,03 €/kg 306.600 
OD 0,5 oseba 9.600 
Elektrika - lastne potrebe 1.120 Kwh/dan 28.616 
Tekoče vzdrževanje 1,50% tehnološka oprema 15.600 
Vzdrževanje kogeneracije 9% vzdrževalna pogodba 41.850 
Amortizacija 15 let  177.775 
Financiranje (EURIBOR + 1%) 3,10% investicija 84.785 
Gnojenje 4,5 €/t 97.375 
Splošno 1,50% stroškov 11.638 
Zavarovanje projekta 0,50% investicija 13.675 
SKUPAJ   787.514 

 
3. V tretjem sklopu modela pa računalnik zbere: 

• Ekonomske parametre modela (lastna cena pridelave energetskih rastlin, 
lastna cena pridelave električne energije in lastna cena pridelave toplotne 
energije po posameznih energetskih rastlinah) in 

• tehnološke parametre modela (pridelek bioplina in biometana v Nm3/ha, 
pridelek električne in toplotne energije v kWh ter C/N razmerje po 
posamezni energetski rastlini). 
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Pridobljeni podatki iz simulacijskega modela pa služijo kot vhodni podatki v 
večparametrski odločitveni AHP in DEX - i model.  
 

3.1.2 Razvoj prototipa računalniške rešitve  
 
Zaradi poenostavitve dela, izračunavanja in čim hitrejšega iskanja alternativnih rešitev, je 
uporaba računalnika pri izdelavi in izračunavanju tehnološko - ekonomskih simulacijskih 
modelov neizogibna. Uporaba ustreznih programov omogoča hitro in preprosto izdelavo 
kalkulacij. Ker so ti programi dovolj zmogljivi, je možno posamezne kalkulacije nadgraditi 
v načrt na nivoju celotnega problema. Tako lahko hitro in učinkovito ocenjujemo različne 
alternative in izberemo najboljšo med njimi. 
 
Za razvoj modela uporabimo programski paket MS Excel 2003, v kombinaciji s 
programskim jezikom VBA ("Visual Basic za aplikacije, VBA"). Na osnovi posameznih 
proizvodnih modelov, računalnik izračuna tehnološke parametre proizvodnje, ki so osnova 
za tehnološko karto, s kalkulacijami skupnih stroškov. Posamezen model tako zbere 
podatke in izračuna določene ekonomske parametre (lastna cena pridelave energetskih 
rastlin, lastna cena pridelave električne in toplotne energije,  finančni rezultat, koeficient 
ekonomičnosti, itd.) ob različnih vhodnih parametrih (različni inputi, cene, različni 
pridelki, itd.). Določeni ekonomski in tehnološki parametri pa potem služijo kot vhodni 
podatki v večkriterijski odločitveni AHP in DEX - i model. 
  
Samo oblikovanje odgovarjajočega računalniškega modela, je tako kot celotno 
modeliranje, večstopenjski proces. Do končne oblike modela, ko je le-ta primeren za 
izdelavo računalniškega programa, pridemo preko vrste enostavnejših podmodelov, ki so 
sestavni elementi glavnega modela. Ključno vlogo igra razviti računalniški vmesnik (slika 
10), ki z glavnim menijem modela, povezuje osnovne elemente strukture simulacijskega 
modela (modelne kalkulacije, predelava energetskih rastlin v bioplin, soproizvodnja 
električne in toplotne energije). 
 

 
Slika 10: Osnovni meni glavnih razvitih modelov simulacijskega modela BIOPLIN 
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Računalniško podprt simulacijski model generira bazo podatkov vseh proizvodenj in 
meritev v delovnem listu Zbirnik podatkov in zbere najpomembnejše ocenjene parametre 
za vse energetske rastline iz posameznih podmodelov. Računalniško podprt model 
modelnih kalkulacij s tehnološko karto proizvodnje energetskih rastlin, je prikazan na sliki 
11. 
 

 
Slika 11: Računalniško podprt model modelnih kalkulacij s tehnološko karto 

 
Zbrani podatki se nato s pomočjo niza programskih ukazov prenesejo v tabelo, kjer se 
izračunavajo posamezni ekonomski indikatorji upravičenost investiranja v predelavo 
energetskih rastlin. Podmodel predelave v bioplin temelji na podatkih pridobljenih iz 
laboratorijskih poskusov anaerobne fermentacije in je povezan z ostalimi modeli.  
 
Zbirna preglednica posameznih poslovnih alternativ samodejno zbere potrebne ocenjene 
numerične parametre za večkriterijsko odločitveno analizo, kvalitativne ocene (za kriterije 
tveganje v proizvodnji, primernost rastline ta predelavo v bioplin,…) pa uporabnik za 
vsako poslovno alternativo vnese ročno. S pomočjo posebne programske kode orodja 
"Visual Basic za aplikacije", se ocena za poslovno alternativo prenese v Zbirnik podatkov, 
ki predstavlja vir podatkov in ocen posameznih poslovnih alternativ za nadaljnji postopek 
večkriterijske odločitvene analize (slika 12). Za potrebe kategorizacije numeričnih 
vrednosti je v modelu uporabljen posebni algoritem, ki temelji na klasifikacijskih pravilih, 
ki jih lahko uporabnik modela določi za vsak obravnavani primer posebej. 
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Slika 12: Končna zbirna preglednica posameznih ekonomskih in tehnoloških parametrov   
poslovnih alternativ 

 
Parametri, pridobljeni s pomočjo simulacijskega sistema in zbrani v končni zbirni 
preglednici,  predstavljajo vhodne podatke za DEX - i in AHP odločitveni model. 
 
3.2 Potek dela po nemškem standardu DIN 38 414 
 
Izgradnja mini digesterja za potrebe pridobivanja bioplina iz energetskih rastlin in drugih 
odpadnih materialov organskega izvora, je bila izvedena po nemškem standardu DIN 38 
414, del 8 (DIN 38 414, 1985). Standard je uporaben za odpadna blata, za ostanke iz filtrov 
in odpadne vode z visoko koncentracijo organskih sestavin, pri katerih želimo preučiti 
potek anaerobne fermentacije.   
 
Standard se lahko uporablja za substrate neznane sestave in različnih izvorov, služi pa tudi 
za ugotavljanje vzrokov pri motnjah trohnenja v tehničnih merilih (npr. zaradi 
preobremenjenosti zbiralnika za trohnenje). Vrh tega, lahko ta poskus najde uporabo pri 
preverjanju vpliva posebnih materialov na proces trohnenja v simuliranem poskusu, kako v 
danih razmerah izboljšati potek razgradnje enostransko sestavljenih blat, z dodajanjem 
pomožnih snovi. 
 
Pri izbiri substrata moramo vedeti: 

1. Da se količina razgradljive organske mase v substratu izraža skozi volumen plinov, 
ki nastanejo skozi fermentacijo. Substrat moramo razredčiti s cepilnim blatom, pri 
čemer morajo biti zagotovljeni optimalni okoljski pogoji, ki so potrebni za 
anaerobno fermentacijo. 

2. Ali je substrat iztrohnel, ali še vsebuje organske snovi, ki so potrebni za 
fermentacijo. 
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3. Ali vsebuje substrat snovi, ki zavirajo trohnenje. Pri dodajanju snovi za 
razredčevanje s  primerjalnimi blati in blati za cepitev, se lahko spozna vpliv 
toksičnih snovi na fermentacijo substrata. 

 
Fermentacija se lahko zavira zaradi ionov težkih kovin, ki so prisotni v toksičnih 
koncentracijah, kar se izraža skozi nadpovprečno produkcijo Dihydrogensulfata (H2S), ali 
skozi druge snovi, ki delujejo bakterijsko.  
 
Potek anaerobne fermentacije 
 
Rezultat anaerobne fermentacije nekega substrata se meri posredno na volumnu plina, ki se 
razvije v določenem časovnem obdobju iz organskih snovi. Ker pa dela organskih snovi v 
substratu ni mogoče direktno izmeriti, uporabimo postopek žarenja suhe snovi substrata 
(DIN 38 414, del 2 in 3). Substrati velikokrat vsebujejo karbonate, hydrogenkarbonate in 
pri žarilni temperaturi tudi npr. hlapljive kloride in sulfate, ni pa mogoče istovetiti izgube 
suhe mase substrata pri žarenju z deležem organske mase v substratu. 
  
Primerjalno blato 
 
Primerjalno blato v smislu tega standarda je surovo blato iz komunalne čistilne naprave, ki 
ni obremenjeno z zaviralnimi snovmi. 
 
Cepitveno blato 
 
Cepitveno blato je v veliki meri iztrohnelo blato, ki se ohranja aktivno z rednim 
dodajanjem majhnih količin substrata organskega izvora. Kot cepitveno blato smo 
uporabili substrat iz bioplinarne Nemščak, v kateri kot substrate za pridobivanje bioplina 
uporabljajo koruzno silažo, prašičjo gnojevko in klavniške odpadke. 
 
Specifična proizvodnja plinov 
 
Pod specifično proizvodnjo plinov razumemo volumen nastalih plinov pri poteku 
anaerobnega vrenja in je odvisen od količine organskih snovi v substratu.  Količina 
organske snovi se določa z izgubo žarjenja suhe mase substrata. Enota specifične 
proizvodnje plina je podana v Nl/kg oSS (norm litri/kilogram organske suhe snovi). 
 
Za izvedbo poskusa  se uporabi aparatura na sliki 13. Sestavljena je iz eudiometra (B) z 
volumnom 350 ml, ki je graduiran od zgoraj navzdol (lestvica za delitev vrednosti je 5ml) 
in je postavljen na stoječo steklenico (fermentor) s steklenim brusom  (A), volumna 500 
ml. Skozi dno eudiometra gre povezovalna cev (C), ki nastalemu plinu v fermenturju 
omogoča vstop v merilno cev. Povezovalna cev se drži na mestu zaradi steklenih palic, ki 
so pritrjena na štirih straneh (E). Na spodnjem koncu eudiometra je pritrjena steklena cev, 
od katere vodi dovolj dolgo odmerjena cevna povezava (F) k nivojni posodi (G) iz stekla 
ali umetne snovi (volumen najmanj 750 ml). Na zgornjem koncu eudiometra je pritrjena 
stožčasta pipa (H) za odvzem in izpust nastalega plina. 
 



  

37 

 

Za izvedbo poskusa so potrebne še naslednje komponente: 
• Vodni termostat ali termostatičen prostor. 
• Termometer za merjenje sobne temperature in temperature vodne kopeli. 
• Barometer za merjenje zračnega tlaka. 
• Oprema za analizo nastalega plina (CO2, CH4, O2, H2, N2). Uporabimo lahko 

različne merilnike kot so npr. Orsat aparat, plinski kromatograf ali merilnik 
deponijskih plinov. 

• Zaporna tekočina: 30 ml žveplene kisline - H2SO4 (q= 1,84 g/ml) se doda k 1 litru 
destilirane vode, v tej mešanici se skozi lahkotno segrevanje izloča 200g Na2SO4 • 
10 H2O (natrijev sulfat dekahidrat).  Raztopina se skozi dodajanje nekaj kapljic 
metilno oranžne raztopine (0,1 g metilno oranžne natrijeve soli, ki se raztopi v 100 
ml destilirane vode) pobarva oranžno. Zaporna tekočina se hrani pri sobni 
temperaturi.  Pri nizkih temperaturah se izkristalizira, le pri segrevanju mešanice se 
lahko doda v  raztopino. 

 

 
Slika 13: Shematski prikaz aparature za pridobivanje bioplina (DIN 38 414 1985) 
 
Kjer je: 
A – stoječa steklenica (fermenter) z vzorcem, vsebina 500ml; 
B – cev eudiometra, vsebina 350 ml, premer 30 do 35 mm;   
C – povezovalna cev, premera približno 6 mm; 
D – vrednost na skali eudiometra »0«; 
E – steklena cev za razdaljo ali povezava eudiometra z povezovalno cevjo; 
F – cevna povezava k nivojni posodi iz stekla ali umetne snovi; 
G – nivojna posoda, vsebina minimalno 750 ml; 
H – enohodna - stožčasta pipa DIN 12 541–EM 3;  
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Priprava poskusa 
 
Vsem substratom, ki se raziskujejo, do primerjalnega in cepitvenega blata, se na začetku  
poskusa določi ostanek suhe snovi (po DIN  38 414, del 2) in organska suha snov (po DIN 
38 414, del 3), lahko tudi TOC (organsko vezane ogljikove snovi) in pH vrednost (po DIN 
38 414 del 5), slednji se določa tudi pri koncu poskusa. 
 
Pred pričetkom poskusa (razen izjem) se naravna pH vrednost substrata na 7 do 8, če 
imamo možnost pa se ob dodajanju anorganskih odbojnih substanc (npr. 
Natriumhydrogencarbonata), blato temperira na približno 35 °C. V skrajnih primerih je 
nujno optimiranje hranilnih snovi skozi nastavitev C:N:P razmerja mase na približno 
100:6:1. To izvršimo skozi dodajanje amonijevega klorida (NH4Cl) ali 
Natriumhydrogenfosfata (NaH2PO4). 
 
Zagotovitev cepitvenega blata 
 
Kot cepitveno blato je primerno blato komunalne čistilne naprave, ki ni izpostavljeno 
nobeni zavori in je v enakih klimatskih pogojih vsaj en mesec. Ne sme vsebovati velikih 
delcev in naj ne bi razvijalo veliko plina. Smotrno je imeti pripravljen velik volumen 
(približno 10 litrov) cepitvenega blata s približno 5 %  suhega snovi pod anaerobnimi 
pogoji v zaprtem sistemu pri 35+/- 1 °C, da se lahko hkrati izvede veliko število poskusov. 
V zadnjem primeru je potrebno skrbeti, da je temperatura okolice enaka (na primer pokritje 
aparature z pokrovom ali drugo). Cepitvenemu blatu je potrebno dodajati pri nadaljnjem 
skladiščenju vsaka dva tedna  mali del volumna organske snovi v obliki surovega blata, ki 
imajo sposobnost trohnenja (približno 0,1 %). Surovo blato mora biti prosto toksičnih 
snovi in naj ne bi vsebovalo grobih delcev. Po vsakem dodajanju se mora temeljito 
premešati. To cepilno blato se lahko uporabi za poskuse šele teden dni po dodajanju 
zadnjega surovega blata. 
 
Izvedba poskusa 
 
Poskus proizvodnje bioplina se izvede ali v toplotni vodni kopeli ali v termostatičnem 
prostoru pri 35+/- 1 °C (mezofilno temperaturno območje proizvodnje bioplina). Posode za 
reagiranje (fermentorji), ki so potrebne za niz poskusov, se napolnijo z določeno količino 
substrata. V preglednici 4 so prikazana priporočena razmerja za izvedbo poskusa in so 
odvisna od vrste substrata ter vsebnosti organske snovi v substratu. 
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Preglednica 4: Priporočeno razmerje za izvedbo poskusa 
 

Število 
poskusa 

Vzorec substrata
(g) 

Primerjalno 
blato (g) 

Cepitveno blato 
(g) 

Mešanica 
(g) 

0 0 0 400 400 
1 80 0 320 400 
2 40 0 360 400 
3 20 0 380 400 
4 0 20 380 400 
5 0 40 360 400 
6 0 80 320 400 

 

Za začetek poskusa se priporočajo razmerja za mešanje, kot so navedena v preglednici 4. 
Pri tem naj bi primerjalno blato imelo podobno vsebnost organskih snovi kot substrat, ki se 
preiskuje. Fermentorji (slika 13 - A) se napolnijo z določeno vsebnostjo substrata in 
cepitvenega blata. Zrak, ki je v steklenici, se izpodrine z dušikom in eudiometer (slika 13 - 
B) se vstavi v fermentor. S pomočjo nivojne posode (slika 13 - G) se pri odprti pipi (slika 
13 - H) eudiometra nastavi nivo zaporne tekočine na oznako 0. Pri tem nikakor ne sme 
zaporna tekočina preiti v povezovalno cev (slika 13 - C) in s tem v vzorec substrata. 
Nivojna posoda mora biti napolnjena približno do četrtine. Nato se pipa zapre. Fermentorji 
z mešanico cepitvenega blata in substrata, morajo biti v temi. Razvit volumen plina se 
spusti na začetku vsak dan - če je potrebno bolj pogosto - kasneje pri pojemajočem 
nastajanju plina pa v določenih časovnih intervalih in se vnese v vrednostno tabelo 
(preglednica 5). Poskus se izvaja tako dolgo, dokler se ne razvije relativno majhen 
volumen plina (vsak dan 1 % do tistega trenutka nastalega skupnega volumna). Glavna 
količina plina se proizvede v prvem tednu poskusa, po 20 dnevih je biološka razgradnja po 
večini končana (glej sliko 14). Po 40 dnevih se lahko po navadi opazi le zelo malo 
razvijanja plina. 
 
Pri vsakem odčitavanju volumna proizvedenega plina, se določijo temperatura in zračni 
tlak, da se lahko preračuna volumen plina na normirano stanje (T=273 K, P=1013 mBar). 
Pri tem se nivo zaporne tekočine nastavi na vrednost 0 pri odprti pipi. Zrak ne sme prodreti 
v pipo. 
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Slika 14: Proizvodna krivulja (DIN 38 414 1985) 
 
Kjer je: 
a – normalna proizvodnja plinov 
b – časovno podaljšana proizvodnja plinov 
c – zavirana proizvodnja plinov 
d – časovno podaljšana in zavirana proizvodnja plinov 
 
Za določitev sestave proizvedenega plina se morajo med poskusom vzorci plina vzeti 
večkrat. Določi se vsebnost ogljikovega dioksida in metana, ter drugih plinov (O2, H2, N2, 
H2S). 
 
Pri uporabi večvratnih posod na fermentorju, je mogoče izvesti meritve pH vrednosti med 
poskusom in dodajati pufer substance za nastavitev pH vrednosti substrata. Odvzem 
vzorcev substratov med poskusom, za določitev vsebnosti organskih kislin, daje še en 
kriterij o poteku anaerobne fermentacije. Pri normalnem poteku anaerobne fermentacije, 
koncentracija organskih kislin (izračunana kot ocetna kislina po DEVH 21) ne preseže 2 
g/l. Ker so zato določitev odvzete le male količine substrata, se celotna količina mešanice s 
tem ne spremeniti občutno, zato je za to raziskavo smotrna uporaba plinskega 
kromatografa. Uporabi se lahko na primer ločilni steber (dolžine 2 m, notranji premer 2 
mm), napolnjen z silikonom DC 550/stearin kislina v masovnem razmerju 9:1 na nosilnem 
materialu, na primer keramiki, in pri temperaturi stebra 100 do 130 °C. Določitev se lahko 
vrši tudi na encimatski način.  
 

3.2.1 Vrednotenje proizvodnje bioplina 
 
K zbirki podatkov in izračunov, sodi preglednica 5 kot predloga. Najprej je potrebno 
izpeljati izračun norm volumna v določenih časovnih obdobjih proizvedenega plina.  
 
 



  

41 

 

Za izračun uporabimo enačbo: 
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kjer pomeni: 
Vo – norm volumen plina; v ml 
V – izpuščen volumen plina; v ml 
Pl – zračni tlak v času odčitavanja; v mbar 
Pw – pritisk vode v odvisnosti od temperature okolice; v mbar 
To – normalna temperatura; To = 273 K 
Po – normalni tlak; po = 1013 mbar 
T – temperatura plina oziroma okolice; v K 
 
Če se izvaja poskus v termostatičnem prostoru, se kot T vnese le temperaturo zraka v 
termostatičnem prostoru. Če pa se poskus izvaja v vodni kopeli, je potrebno pri izračunih 
upoštevati sobno temperaturo. Enako se ovrednoti izključno s cepilnim blatom nastavljen 
poskus. Za vsako nastavljeno mešanico iz preizkusa in cepitvenim blatom, se poskusni 
protokol ponavlja ter vodi posebej. Pri vsakem poskusu nastanejo plini. Spremembe 
volumnov, ki se izkažejo zaradi spremembe temperature in spremembe pritiska med 
odčitavanjem, so nepomembne in se lahko zanemarijo. 
Za vsako nastavljeno mešanico substrata in cepitvenega blata, se izračuna delež 
proizvodnje plina cepitvenega blata v poskusu (Vs) s pomočjo enačbe: 
 

m

ss
s m

mV
V ∑ ⋅

=                                                           [10] 

kjer pomeni:  
Vs – volumen plina, ki se je razvil iz cepitvenega blata; v ml 
ΣVs – vsota volumna plina poskusa s cepitvenim blatom za opazovano dobo poskusa; v ml 
ms – masa mešanice uporabljenega cepitvenega blata; v g (385 g v našem primeru) 
mm – masa uporabljenega cepitvenega blata v kontrolnem poskusu; v g (400 g v našem 
primeru) 
 

Rezultati se vpišejo v preglednico 6, stolpec 3. Neto volumen plina cepitvenega blata v 
poskusu, je pri enakem času različen (preglednica 6:  stolpec 4 = stolpec 2 - stolpec 3). 
Specifična proizvodnja bioplina (Vs) v poskusu, oziroma cepitvenega blata v odvisnosti od 
časa poskusa, se izračuna postopoma med odčitavanji s pomočjo enačbe: 
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kjer pomeni: 
Vs – specifični volumen bioplina v času poskusa; v Nl/kg oSS 
ΣVn – neto-plinski volumen poskusa (substrata) v opazovanem času; v ml (preglednico 6, 
stolpec 4) 
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m - masa substrata; v g 
Wt – suha snov substrata; v % 
Wv – izguba gorenja suhe mase v poskusu (organska suha snov); v % 
 
Te vrednosti specifične proizvodnje plina v poskusa oziroma mešanice substrata s 
cepitvenim blatom (preglednico 6, stolpec 5), se navajajo kot seštete krivulje in se nanašajo 
na delež organske suhe snovi v substratu. 
 
Preglednica 5: Preglednica za vpisovanje odčitanih meritev v poskusu 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Datum Čas Stanje zaporne 

tekočine v 
eudiometru; ml

Pritisk vode v 
odvisnosti od 
temperature 
okolja; mbar 

 

Temperatura
(T); 
K 

Pritisk 
(P); 

mbar 

Norm 
volumen

(Vo); 
ml 

 

Pri nadaljnjih izračunih so pomembni podatki še količina uporabljenega substrata (g), 
količina uporabljenega cepitvenega blata (g), suha snov substrata (%) in organska suha 
snov substrata (%). 
 
Pritisk vode v odvisnosti od temperature okolja je izražen v mbarih. Podatek je iz tabele o 
lastnostih nasičene vodne pare pri dani temperaturi. Kot povprečno sobno temperaturo smo 
vzeli 20 °C, saj so razlike v pritisku vode pri temperaturah delovanja naših fermentorjev 
(15 - 25 °C) zanemarljivo male.  Pri temperaturi 20 °C znaša pritisk vode 0,00002337 
mbara. 
 
Preglednica 6: Vrednotenje proizvodnje plina 
 

1 2 3 4 5 
Čas trajanja 

poskusa; 
d 

Vsota norm 
volumnov v 
poskusu; ml 

Sorazmeren iz 
cepitvenega 
blata razviti 

norm volumen; 
ml 

Neto volumen 
plina iz substrata 

(Vn);  
ml 

Specifična 
proizvodnja 

plina iz 
substrata (Vs);

Nl kg oSS-1 
 

Pri primerjavi specifične proizvodnje plina na kg organske suhe snovi za različna razmerja 
mešanja, dobimo rezultate o pravilnem poteku anaerobne fermentacije in tudi o 
navzočnosti snovi, ki zavirajo fermentacijo. 
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Navedba rezultatov 
 
Podatki iz preglednic 5 in 6 nam služijo za izris grafa po sliki 14. Na ordinati je vsota 
specifične proizvodnje plina (Nl/kg oSS), na  abscisi  pa pripadajoče trajanje poskusa (v 
dnevih). 
 
3.3 Izgradnja mini reaktorja za potrebe laboratorijskih poskusov 
 
Koncept in princip delovanja naprave temelji na standardu DIN 38 414, del 8. Naprava 
služi za proizvodnjo bioplina iz energetskih rastlin in drugega materiala organskega izvora.  
V prvi fazi izgradnje je bilo potrebno nabaviti sestavne dele mini digesterja in izdelati načrt 
nosilne konstrukcije. Steklene elemente smo nabavili preko spletne trgovine. K nabavi 
spada nabava steklenih plinskih cevi (eudiometrov) in povezovalnih elementov. V drugi 
fazi smo izdelali konstrukcijo, na katero smo pritrdili sestavne elemente mini digesterja.  
 
Nabavili smo plinski analizator GA 45, s katerim analiziramo kvaliteto oziroma sestavo 
proizvedenega bioplina. Našim potrebam je zadostil plinski analizator, ki določa tri 
osnovne pline (CH4, CO2 in O2). Bioplin lahko vsebuje tudi druge pline, a v manjših 
količinah, ki pa lahko vplivajo na vonj (smrad). To so različne žveplene in dušikov spojine. 
Analizator ima možnost nadgradnje, s katero bi lahko določali še vsebnost drugih plinov. 
V našem primeru bi še bilo smotrno določati vsebnost vodikovega sulfida (H2S).  
 
Načrt dela 
 
Osnovna konstrukcija je zgrajena iz nerjavečega jekla (inox). Dolga je 2500 mm in visoka 
1000 mm. Na najvišjem delu je polička, na kateri so nivojne posode za odvečno zaporno 
tekočino. Spodaj je korito za vodno kopel velikosti 2500x200x200 mm, ki je obloženo z 
izolacijskim materialom (stiroporom), kar preprečuje preveliko izgubo toplote. V koritu je 
zraven dvanajstih eudiometrov, postavljena še grelna črpalka s termostatom, ki skrbi za 
konstantno temperaturo vodne kopeli in njeno kroženje. Tako dosežemo enakomerno 
temperaturo vode v koritu. Steklene cevi (eudiometri) so pritrjeni na kovinski profil nad 
konstrukcijo, tako da se ne morejo prevrniti in da jih je moč čim laže odstranjevati. Na levi 
strani konstrukcije je pritrjen termometer, ki s tipalom meri temperaturo vode v koritu in 
temperaturo zraka v prostoru. V prostoru je prav tako barometer za merjenje zračnega 
tlaka. Slika 15 prikazuje mini digester za proizvodnjo bioplina iz energetskih rastlin.  
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Slika 15: Mini digester za proizvodnjo bioplina 
 
Oznake na sliki pomenijo: 
A – Nivojna posoda volumna 750 ml 
B – Plinska cev (eudiometer) volumna 350 ml 
C – Fermenter velikosti 500 ml 
D – Vodna kopel obložena z izolacijskim materialom (stiroporom) 
E – Grelna črpalka z termostatom 
F – Pipica za izpust proizvedenega plina 
G – Termometer za merjenje temperature vodne kopeli in temperature prostora 
H – Osnovna konstrukcija iz nerjavečega jekla (inox) 
I – Povezovalna cev med eudiometrom in nivojno posodo 
 
Eudiometer 
 
Najpomembnejši del naprave je eudiometer, ki smo ga kupili preko spletne trgovine 
(www.mercateo.com). Eudiometer ima volumen 350 ml in se direktno priklopi na posodo s 
substratom - fermenterjem. To bistveno olajša delo, saj ne potrebujemo cevi, ki bi posebej 
povezovale fermentorsko posodo in eudiometer. Na vrhu posameznega eudiometra je 
pipica za spuščanje plina in nastavitev točke 0, ob izvedbi meritev proizvedenega bioplina. 
Eudiometri so fiksirani z prižemami na sredinsko prečko konstrukcije, s čemer smo 
bistveno izboljšali stabilnost eudiometrov. Prižeme so obložene s pluto, kar zmanjša 
možnost  poškodb. Mini digester ima dvanajst eudiometrov, ki so nanizani en za drugim. Z 
dvanajstimi eudiometri lahko izvajamo hkrati tri poskuse v treh ponovitvah, pri čemer trije 
eudiometri služijo za kontrolni vzorec.  
 
Steklenica za substrat - fermenter 
 
Steklenica za substrat (slika 16) se tesno prilega eudiometru, tako da iz nje ne uhaja plin. 
Za zagotovitev tesnjenja smo vrat steklenice namazali s posebno laboratorijsko mastjo. 
Fermenter ima 500 ml volumna. Med poskusom je napolnjen do ¾ volumna, pri čemer ¼ 
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praznega prostora služi za proizveden plin. Fermenterji so poleg eudiometra 
najpomembnejši sestavni del mini digesterja.  
 

 
Slika 16: Fermenter napolnjen z mešanico substrata in cepitvenega blata 
 
Nivojna posoda 
 
Nivojne posode so postavljene na polički na vrhu celotne konstrukcije in se uporabljajo za 
uravnavanje nivoja zaporne tekočine, ki jo izpodriva proizveden plin. Nivojna posoda ima 
volumen 750 ml in mora biti napolnjena vsaj do ½ njenega volumna, kar preprečuje vdor 
zraka skozi eudiometer v fermenter. Nivojna posoda in eudiometer sta povezana z 
gumijasto cevjo. Nivojna posoda ne sme biti nepredušno zamašena, da lahko uhaja zrak iz 
nje in se tako uravnava nivo zaporne tekočine glede na proizvodnjo plina. 
 
Grelna črpalka s termostatom 
 
Grelna tlačna črpalka s termostatom, moči  1500 W, uravnava temperaturo vodne kopeli v 
koritu. Zaradi večje dolžine korita je črpalka na sredini korita, kjer pa je s ”T” 
razvodnikom razdeljena izstopna odprtina črpalke na dva dela. S tem dodatno pospešujemo 
mešanje in kroženje vode. Razpon delovne temperature grelne črpalke je od 25 - 100 °C, 
kar nam omogoča laboratorijske poskuse v mezofilnem (35 °C) in termofilnem (55 °C) 
temperaturnem območju proizvodnje bioplina. Črpalka ima pretoka 5 l/min, kar ustreza 
našim potrebam.  
 
Termometer in barometer 
 
Na konstrukcijo sta nameščena termometer za merjenje sobne temperature in temperature 
vodne kopeli ter barometer za merjenje sobnega pritiska. Sobna temperatura in pritisk nam 
služita pri obdelavi podatkov proizvedenega volumna bioplina. Termometer je v digitalni 
izvedbi. S pomočjo termometra spremljamo temperaturo vodne kopeli in jo nato s pomočjo 
grelne črpalke ustrezno uravnavamo. S tem dosežemo za fermentacijo substratov idealne 
pogoje (mezofilno temperaturno območje).  



  

46 

 

 
Termometer ima temperaturni razpon za merjenju temperature vodne kopeli -30 do +50 °C 
in temperaturni razpon za merjenje sobne temperature -50 do +70 °C. 
 
Analizator sestave proizvedenega bioplina 
 
Meritev sestave oziroma kvalitete proizvedenega plina smo opravili s plinskim 
analizatorjem Geotechnical Instruments GA 45 (slika 17), ki meri delež posameznih plinov 
(metana, ogljikovega dioksida in kisika).  
 

 
 

Slika 17: Plinski analizator Geotechnical Instruments GA 45 
 
3.4 Uporabljene energetske rastline v poskusu in izvedba laboratorijskih poskusov 
  
Laboratorijski poskusi so bili izvedeni v laboratoriju Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede. V poskus smo vključili več rastlin, ki so primerne za predelavo v 
bioplin. Te rastline so koruza, sirek, ščir, sladkorna pesa, sončnice in topinambur. 
 
Koruzo (Zea mays L.) sorte PR34N43 smo sejali v 1. dekadi maja. Spravilo je potekalo s 
siliranjem celotne rastline v začetku oktobra, v razvojni fazi polne zrelosti. Po spravilu se 
je pod anaerobnimi pogoji skladiščila v mini silosih. Po določenem času smo odvzeli 
povprečen vzorec koruze, ki smo ga uporabili za laboratorijski poskus proizvodnje 
bioplina. 
Sirek (Sorghum L.) sorte Autan smo sejali v 1. dekadi maja, je bil spravljen s siliranjem 
celotne rastline v začetku oktobra, v razvojni fazi polne zrelosti. Po spravilu se je pod 
anaerobnimi pogoji skladiščil.  
Ščir (Amaranthus sp. L.) sorte Acruentus G6, ki je bil sejan v 1. dekadi maja, je bil 
spravljen s siliranjem celotne rastline v začetku oktobra. Po spravilu se je pod anaerobnimi 
pogoji skladiščil.  
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Navadna sončnica (Helianthus annuus L.) je bila sejana v 1. dekadi maja in spravljena s 
siliranjem celotne rastline v začetku septembra. Po spravilu se je pod anaerobnimi pogoji 
skladiščila.  
Alternativna rastlina Topinambur (Helianthus tuberosus L.) je bila posejana v 1. dekadi 
maja, spravilo pa je potekalo s siliranjem celotnega zgornjega dela rastline v začetku 
oktobra. Po spravilu se je pod anaerobnimi pogoji skladiščila. 
Sladkorno peso (Beta vulgaris sp. L), ki je bila pri nas pred leti ena izmed najbolj 
primernih poljščin za pridelavo sladkorja, smo poskusili uporabiti za proizvodnjo bioplina. 
Setev je bila izvedena v 1. dekadi aprila, spravilo je potekalo s siliranjem celotne rastline 
gomolja in zelenih zgornjih delov rastline v oktobru. Po spravilu se je pod anaerobnimi 
pogoji skladiščila in po določenem konzerviranem času vzel povprečen vzorec sladkorne 
pese, na katerem je potekala meritev proizvodnje bioplina. 
 
Vse rastline so bile posejane na poskusnem polju UKC Pohorski dvor, Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede. Poskusi so bili zasnovani kot naključni bloki s štirimi 
ponovitvami. Spravilo poskusov je potekalo tako, da smo vsako izmed štirih ponovitev 
ročno poželi in nato cele rastline zmleli v mini silose. Mini silose smo nato skladiščili. 
Pred izvedbo laboratorijskega poskusa smo opravili tudi kemijsko analizo energetskih 
rastlin (preglednica 7).  Rezultati se nanašajo na suho snov v vzorcu. 
 
Preglednica 7: Kemijska sestava analiziranih energetskih rastlin 
 

 Koruza Sirek Ščir Sončnica Topinambur Sladkorna 
pesa 

S. belj. (g/kg) 92,26 56,0 95,2 84,6 54,0 124,9 
S. vlakn. (g/kg) 180,7 263,5 260,0 268,8 180,0 98,3 
S. mašč. (g/kg) 56,66 107,7 157,0 688,8 135,5 275,2 
S. pepel (g/kg) 37,5 67,3 130,6 88,4 92,9 183,6 
Brezdušični 
izvleček (g/kg) 632,88 505,5 357,2 / 537,6 318,0 

Preb. s. belj. 
(g/kg) 42,3 26,3 61,0 54,2 34,5 79,9 

Škrobne enote 
(ŠE) 589,6 578,3 602,2 797,2 621,2 604,4 

NEL (MJ/kg) 6,59 6,4 5,42 7,66 5,73 5,77 
Fosfor (g/kg) 3,21 3,14 5,69 3,2 2,03 2,03 
Mg (g/kg) 1,31 1,22 5,16 2,4 1,77 5,57 
Na (g/kg) 0,09 0,11 0,15 0,16 0,13 1,72 
Ca (g/kg) 1,73 2,94 14,68 10,62 15,25 5,66 
C/N razmerje 1:24 1:30 1:14 1:40 1:42 1:33 
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Priprava in izvedba laboratorijskega poskusa 
 
Substratu in cepitvenemu blatu se na začetku poskusa določi suha snov po standardu DIN 
38 414 del 4, organska suha snov ter pH vrednost (po DIN 38 414 del 5); slednja se določa 
tudi ob koncu poskusa. Pred začetkom poskusa še preverimo pH vrednost mešanice 
substrata in cepitvenega blata, ki mora biti v mejah bazičnega območja (pH 7 do 8). 
Suha snov je snov, ki ostane po odstranjevanju hlapnih snovi pri določenih pogojih. Suho 
snov smo določili tako, da smo zatehtali 100 gramov silaže energetske rastline, posušili v 
sušilni komori pri temperaturi 75 °C in ponovno tehtali ostanek. Ostanek po sušenju nam 
predstavlja suho snov v substratu. Suho snov v substratu smo nato zmleli in jo žgali v 
laboratorijski peči šest ur pri 550 °C. Preostanek žganja, kar ni zgorelo, je dejansko 
anorganska snov. Kar zgori, pa predstavlja organsko suho snov substrata.  
Pred poskusom smo z indikatorjem pH vrednosti (pH-Fix 0-14) določili oziroma preverili 
pH vrednost mešanice substrata in cepitvenega blata. 
Preglednica 8 prikazuje izmerjene vrednosti suhe snovi, organske suhe snovi in pH 
posameznih energetskih rastlin uporabljenih v laboratorijskih poskusih.  
 
Preglednica 8: Izmerjene vrednosti suhe snovi, organske suhe snovi in pH vrednost 

siliranih energetskih rastlin 
 

Energetska 
rastlina 

Suha snov 
(%) 

Organska suha 
snov (%) 

pH  
vrednost mešanice 

Koruza 32,1 93,1 7-8 
Sirek 32,1 95,1 7-8 
Ščir 24,5 88,1 7-8 
Sončnica 26,1 89,0 7-8 
Topinambur 26,3 93,1 7-8 
Sladkorna pesa 19,9 90,2 7-8 

 
Zagotoviti je potrebno tudi konstantno temperaturo vodne kopeli. Poskusi so potekali v  
mezofilnem temperaturnem območju (35 ±1 ° C). 
Mini digester sestoji iz 12 enot. Prve tri enote služijo za kontrolni vzorec blata prašičje 
gnojevke (cepitveno blato), ki proizvaja minimalno količino bioplina. Sledijo tri serije 
poskusov s tremi ponovitvami.  
 
Pred začetkom poskusa smo želeli ugotoviti optimalno razmerje mešanice cepitvenega 
blata prašičje gnojevke in dodanega substrata silaže energetske rastline. V ta namen smo 
testirali različne dodatke substrata med 15 g in 20 g za optimalen izplen plina in optimalno 
delovanje mini digesterja. Po 35 dnevih smo pridobljene podatke primerjali med seboj in 
ugotovili najbolj primerno razmerje za sestavo mešanice substrata in cepitvenega blata, ki 
je 15 g substrata in 385 cepitvenega blata. To razmerje smo uporabljali pri vseh poskusih. 
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3.5 Večparametrski odločitveni model 
 
Uporaba tehnološko ekonomskih simulacijskih modelov kot informacijske osnove za 
večkriterijsko analizo energetskih rastlin, je najpomembnejša odločitev pri izgradnji 
sistema za podporo odločanju. Izbrane poslovne alternative simuliramo s sistemom za 
podporo odločanju BIOPLIN in rezultate simulacije (simulacijske scenarije - alternative) 
nadalje vrednotimo z metodo za večparametrsko odločanje DEX-i in analitičnim 
hierarhičnim procesom (AHP) (slika 18). 
 

 
Slika 18: Postopek vrednotenja energetskih rastlin za predelavo v bioplin 
 
AHP in DEX - i metodi temeljita na strukturiranju problema v manjše in manj zahtevne 
podprobleme oziroma razgradnji odločitvenega problema v obliki hierarhije. Sama 
struktura hierarhije je v obeh uporabljenih modelih identična. Do razlik v obeh metodah 
prihaja v merskih lestvicah in metodah združevanja kriterijev v končno oceno. Posebej je 
predstavljena struktura hierarhije odločitvenih kriterijev za AHP in DEX - i metodi, 
posebej pa še razlike v razvoju in aplikaciji obeh uporabljenih večkriterijskih metod. 
 

3.5.1 Hierarhija odločitvenih kriterijev 
 
Odločitveni problem izbire energetske rastline strukturiramo kot hierarhijo, pri čemer 
podprobleme oziroma vmesne koncepte ponazorimo s spremenljivkami, ki jih med seboj 
povežemo v strukturo. Slika 19 prikazuje hierarhijo odločitvenega problema Energetska 
rastlina. 
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Slika 19: Hierarhija odločitvenega problema ENERGETSKA RASTLINA 
 
Najpogostejša struktura je v obliki drevesa, kjer so višje nivojski atributi odvisni od 
neposrednih naslednikov. Pri gradnji hierarhičnega odločitvenega modela smo uporabili 
klasični ročni pristop: 

• V prvi fazi smo določili seznam oziroma spisek atributov / kriterijev, na osnovi 
katerih so se ocenjevale poslovne alternative (variante). Pri tem je bilo upoštevano 
načelo polnosti, ki zahteva celovit pristop pri izbiri najprimernejših in 
najodločilnejših atributov / kriterijev. Pri oblikovanju modela so bile upoštevane še 
druge zahteve, med katerimi je bila ena od pomembnejših operativnost oziroma 
merljivost atributov. 

• V drugi fazi se atributi hierarhično uredijo upoštevajoč medsebojne odvisnosti in 
vsebinske povezave. Pomembnost kriterijev je zaradi različnih uteži različna. 
Obravnavani odločitveni problem je tako strukturiran v večih nivojih. 

 
Primarni nivo predstavljajo trije osnovni atributi / kriteriji: ekonomski, tehnološki in 
okoljski kriterij. Vsi naslednji nivoji hierarhije problema pa so sestavljeni iz kriterijev 
primarnega nivoja:  

• ekonomski kriterij: 
- lastna cena kmet (€/kg). 
- lastna cena električna energija (€/kWh). 
- lastna cena toplotna energija (€/kWh). 

 

ODLOČITVENI PROBLEM 
ENERGETSKA RASTLINA 

EKONOMSKI  
KRITERIJ 

TEHNOLOŠKI  
KRITERIJ 

OKOLJSKI  
KRITERIJ 
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TEHNOLOGIJA 
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PREDELAVO 
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ZAHTEVNOST 
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TVEGANJE V 
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• tehnološki kriterij: 
- tehnologija pridelave – bioplin: 

- primernost rastline za pridelavo v bioplin. 
- primernost rastline za manipulacijo v digesterju. 
- C/N razmerje. 

- tehnologija pridelave – poljščine: 
- zahtevnost pridelave. 
- kolobar. 
- tveganje v proizvodnji:  

- nevarnost toče. 
- odpornost rastlin na sušo. 

• okoljski kriterij: 
- potrebe po gnojilih (dušik). 
- uporaba FFS v proizvodnji. 

 
Odločitveni problem ENERGETSKA RASTLINA je na primarnem nivoju zgrajen iz 3 
glavnih kriterijev, iz katerih sledijo ostali nivoji oziroma podkriteriji. Število alternativ 
odločitvenega problema je poljubno (število alternativ = 1,..., m). 
 
3.6 DEX - i odločitveni model 
 
Lupina ekspertnega sistema DEX je namenjena reševanju kompleksnih večparametrskih 
odločitvenih problemov. Metodologija sloni na konceptih večparametrskega odločanja, 
kjer smo obravnavan problem razčlenili v manjše, manj kompleksne probleme (slika 19). 
Po določitvi glavnih atributov / kriterijev in pod-atributov / pod-kriterijev je sledilo: 

1. Klasifikacija oziroma kategorizacija kriterijev: pri procesu odločanja računalniški 
program DEX - i uporablja kvalitativne vrednosti. S pomočjo specifičnega ključa 
klasifikacije numeričnih vrednosti posameznih atributov in pod-atributov 
odločitvenega modela, se v prvi fazi kvalitativne vrednosti priredijo numeričnim 
vrednostim. Klasifikacijo kriterijev in podkriterijev lahko prikažemo z naslednjim 
matematičnim zapisom: 
 
                                    x > a � x ≤ b ==> x → q                                                   [12] 
 
Kjer je: 
x – numerična vrednost atributa oz. pod-kriterija 
a – spodnja meja intervala 
b – zgornja meja intervala 
q – prirejena kvalitativna vrednost intervala določena s strani uporabnika 
simulacijskega modela 
 
Klasifikacija  numeričnih  atributov  se  izvaja  ročno. 
 

2. Določitev zalog vrednosti posameznim atributom / kriterijem: vsaka varianta se 
opiše z ustreznimi vrednostmi kriterijev. Z drugimi besedami to pomeni, da so se 
vsem kriterijem v drevesu določile merske lestvice, ki jih lahko kriteriji zavzemajo 
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pri vrednotenju. Zaloge vrednosti so urejene od slabih proti dobrim (t.i. naraščajoči 
tip) oziroma od dobrim proti slabim (t.i. padajoči tip), z dvo, tri in štiri-stopenjsko 
lestvico (slika 20). 
 

 
 

Slika 20: Zaloge kvalitativnih vrednosti za posamezne kriterije in podkriterije 
obravnavanega problema 

 
 

Zaloge vrednosti posameznih kriterijev so določene s strani uporabnika 
neposredno, prav tako je s strani uporabnika, določena tudi funkcija koristnosti za 
vsak izpeljani kriterij oziroma pod-kriterij. V programu DEX - i so funkcije 
koristnosti predstavljene po točkah. Vsaka točka predstavlja odločitveno pravilo 
tipa "če - potem". Pravila so vrstice tabele, ki predstavljajo funkcijo koristnosti. 
Preglednica 9 prikazuje odločitvena pravila, s katerimi je opredeljen ekonomski 
kriterij, v odvisnosti od vrednosti atributov lastnih cen. 
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Preglednica 9: Odločitvena pravila za ekonomski kriterij 
 

 Lastna cena 
kmet (€/kg) 

Lastna cena el. 
energija (€/kWh)

Lastna cena topl. 
energija (€/kWh)

Ekonomski 
kriterij 

1 Visoka Visoka Visoka Slabo 
2 Visoka Visoka Srednja Slabo 
3 Visoka Visoka Nizka Dobro  
4 Visoka Srednja Visoka Slabo 
5 Visoka Srednja Srednja Dobro 
6 Visoka Srednja Nizka Dobro 
7 Visoka Nizka Visoka Dobro 
8 Visoka Nizka Srednja Dobro 
9 Visoka Nizka Nizka Dobro 
10 Srednja Visoka Visoka Slabo 
11 Srednja Visoka Srednja Dobro 
12 Srednja Visoka Nizka Dobro 
13 Srednja Srednja Visoka Dobro 
14 Srednja Srednja Srednja Dobro 
15 Srednja Srednja Nizka Dobro 
16 Srednja Nizka Visoka Dobro 
17 Srednja Nizka Srednja Dobro 
18 Srednja Nizka Nizka Odlično 
19 Nizka Visoka Visoka Dobro 
20 Nizka Visoka Srednja Dobro 
21 Nizka Visoka Nizka Dobro 
22 Nizka Srednja Visoka Dobro 
23 Nizka Srednja Srednja Dobro 
24 Nizka Srednja Nizka Odlično 
25 Nizka Nizka Visoka Dobro 
26 Nizka Nizka Srednja Odlično 
27 Nizka Nizka Nizka Odlično 

 

Odločitvena pravila lahko prikažemo tudi v agregirani obliki. Na sliki 21 so 
prikazana agregirana odločitvena pravila za izbor najprimernejše poslovne 
alternative (energetske rastline).  
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Slika 21: Agregirana odločitvena pravila za agregirani atribut ekonomski kriterij 
 

Kjer je: 
*      - katerakoli vrednost atributa 
>=   - boljša ali enaka vrednost atributa 
<=   - nižja ali enaka vrednost atributa 
 
Postopek določanja funkcije koristnosti ponavljamo skozi vse stopnje v hierarhiji 
kriterijev (za vse agregatne atribute ter za najvišjo stopnjo - cilj). 

 
3. Opis variant: v tej fazi v ustrezni tabeli programa DEX - i opišemo predhodno 

izbrane poslovne alternative za obravnavani problem. O vsaki poslovni alternativi 
so bili zbrani osnovni podatki, ki se nahajajo na listih drevesa kriterijev. Vrednosti 
posameznih atributov so za posamezno alternativo pridobljeni s pomočjo 
računalniškega modela, ostale pa vnese nosilec odločanja oziroma se določijo na 
osnovi drugih načinov (npr. izkušnje, literatura,…). 

4. Vrednotenje in analiza variant: po definiranju odločitvenega modela, ko so zbrani 
vsi potrebni podatki o variantah (poslovnih alternativah), sledi ovrednotenje le-teh s 
programom. DEX - i ovrednoti variante v skladu s strukturo kriterijev in 
odločitvenimi pravili. Končne ocene o posamezni poslovni alternativi prikazuje 
slika 22. 
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Slika 22: Rezultat vrednotenja variant (poslovnih alternativ) z DEX- i modelom 
 

Končni rezultat vrednotenja je jasen, vendar je potrebna nadaljnja analiza, saj je 
potrebno preveriti pravilnost in ustreznost rezultatov ter utemeljiti končno 
odločitev. V primeru, da je ugotovljena napaka, je priporočljivo ponovno preveriti 
določene ocene. Z analizo "kaj - če" lahko spreminjamo spremembe rezultatov 
vrednotenja, ki jih povzroči smiselno spreminjanje vrednosti variant. Tako lahko 
pridemo do boljših rezultatov in s tem do boljših odločitev. Pomembne so zlasti 
manjše spremembe, ki pripeljejo do bistvenega izboljšanja rezultatov zlasti v 
primerih, ko okolja ne poznamo dovolj dobro. 

5. "Kaj - če" analiza: s pomočjo analize lahko spreminjamo nekatere vrednosti 
atributov in ugotavljamo njihov vpliv na končno oceno poslovnih alternativ. Pri 
tem lahko uporabljamo tudi grafično ponazoritev rezultatov vrednotenja (slika 23). 
Slika grafično prikazuje rezultate vrednotenja štirih energetskih rastlin z vidika treh 
osnovnih atributov / kriterijev: ekonomski, tehnološki in okoljski.  
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Slika 23: Grafična ponazoritev rezultatov vrednotenja za štiri energetske rastline 
 
3.7 AHP odločitveni model 
 
Za razvoj AHP modela uporabimo programski paket EXPERT CHOICE 2000™, ki je bil 
razvit za potrebe AHP modeliranja. Postopek razvoja AHP modela je sledeč: 
 
V prvi fazi je potrebno strukturirati hierarhijo. Strukturiranje je identično kot pri DEX-i 
večkriterijskem odločitvenemu modelu. V naslednji fazi je podana pomembnost 
posameznih kriterijev na način, ki je empirično potrjen s t.i. Saatiyevo skalo. Slika 24 nam 
prikazuje parno primerjavo pomembnosti posameznih  kriterijev odločitvenega problema 
ENERGETSKA RASTLINA. 
 

 
 

Slika 24: Saatiyeva skala - parna primerjava pomembnosti posameznih kriterijev  
obravnavanega odločitvenega problema ENERGETSKA RASTLINA 
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Pri primerjavi kriterijev težko dosežemo popolno skladnost oziroma konsistentnost med 
ocenami, zato je potrebno preverjanje konsistentnosti matrike razmerij. Indeks 
nekonsistentnosti (IC) je bil v obravnavanem modelu v mejah dovoljene vrednosti in je v 
našem primeru znašal IC = 0,00877. V primeru, da bi bila vrednost IC presežena (IC > 
0,1), bi bilo potrebno postopek primerjanja ponoviti. 
 
Programski paket EC omogoča samodejno izračunavanje lastnih vektorjev primerjalnih 
matrik in končne ocene alternativ. 
 
Programski paket EC pa omogoča tudi vnos vrednosti posameznih kriterijev preko t.i. 
podatkovnega okvira (ang. "Data Grid"), kar smo uporabili tudi pri našem odločitvenem 
problemu. V tem primeru s parnimi primerjavami ne primerjamo več alternativ 
medsebojno, ampak posamezne intenzitete na izbranih skalah. Intenzitete (zaloge 
vrednosti) so prirejene vsakemu kriteriju in podkriteriju v hierarhični strukturi in so enake 
kot smo jih uporabili v DEX-i modelu. Posameznim intenzitetam specifičnega kriterija oz. 
podkriterija je prirejeno različno število stopenj intenzitet, ki so določene na osnovi 
razpona vrednosti posameznih kriterijev oz. podkriterijev. Intenzitete so določene tako 
kvalitativnim, kakor tudi kvantitativnim kriterijem oz. podkriterijem. Intenzitete ustrezajo 
kvalitativnim vrednostim uporabljenim v DEX - i modelu. Preglednica 10 prikazuje 
rangiranje intenzitet posameznih kvalitativnih kriterijev in podkriterijev za obravnavan 
odločitveni problem. 
 
Preglednica 10: Stopnje intenzivnosti za kvalitativne kriterije in podkriterije 

Intenziteta Definicija 
OKOLJSKI KRITERIJ 

Podkriterij: Uporaba FFS v proizvodnji 
Visoka Intenzivna uporaba FFS v proizvodnji 
Srednja Srednje intenzivna uporaba FFS v proizvodnji 

Brez FFS Brez uporabe FFS v proizvodnji 
TEHNOLOŠKI KRITERIJ 

Podkriterij: Primernost rastline za predelavo v bioplin 
Primerna Rastlina je primerna za predelavo v bioplin 

Manj primerna Rastlina je manj primerna za predelavo v bioplin 
Neprimerna Rastlina je neprimerna za predelavo v bioplin 

Podkriterij: Primernost rastline za manipulacijo v digestorju 
Primerna Rastlina je primerna za manipulacijo v digestorju 

Manj primerna Rastlina je manj primerna za manipulacijo v digestorju 
Neprimerna Rastlina je neprimerna za manipulacijo v digestorju 

Podkriterij: C/N razmerje 
Optimalno Optimalno razmerje za predelavo v bioplin (15-30:1) 

Manj primerno Manj primerno razmerje (>< 15-30:1) 
Podkriterij: Zahtevnost pridelave poljščin 

Nizka Nizka zahtevnost pridelave poljščine 
Srednja Srednja zahtevnost pridelave poljščine 
Visoka Visoka zahtevnost pridelave poljščine 
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Podkriterij: Kolobar 
Monokultura Pridelava poljščine v monokulturi 
Na dve leti Pridelava poljščine na dve leti v 5-letnem kolobarju 
Na tri leta Pridelava poljščine na tri leta v 5-letnem kolobarju 

Podkriterij: Tveganje v proizvodnji – nevarnost toče 
Nizka Nizka nevarnost toče 

Srednja Srednja nevarnost toče 
Visoka Visoka nevarnost toče 

Podkriterij: Tveganje v proizvodnji – odpornost na sušo 
Odporna Rastlina odporna na sušo (C4 rastlina) 

Delno odporna Rastlina delno odporna na sušo 
Neodporna Rastlina neodporna na sušo 

 
V naslednjem koraku EC samodejno določi ustrezne uteži. V "Data Grid" se numerične 
vrednosti ročno vnašajo za vsak element odločitvenega modela (slika 25). 
 

 
 

Slika 25: Vnos podatkov v "Data Grid" 
 
Posebnost programskega paketa EC in AHP modela je, da omogoča primerjavo 
kvantitativnih in kvalitativnih parametrov (kriteriji, alternative). V t.i "Data Grid" lahko 
uporabnik neposredno vnese rezultate simulacijskega modela za vsako posamezno 
alternativo. Numeričnim vrednostim s pomočjo funkcije "Step" najprej priredimo ustrezne 
klasifikacijske intervale, pri tem pa uporabimo enake kategorizacijske intervale kot pri 
DEX - i odločitvenem modelu (slika 26). 
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Slika 26: Primer kategorizacijskega intervala za numerične vrednosti določenih kriterijev 
in pod-kriterijev AHP 

 
Z izborom funkcije "Ratings" v "Data Grid" neposredno vnašamo kvalitativne vrednosti, ki 
so rezultat simulacijskega modela, EC pa nato samodejno priredi utež posamezni vrednosti 
(slika 27). 

 
 
Slika 27: Prireditev uteži kriteriju odpornost na sušo z izborom funkcije "Ratings" v "Data 

Grid" 
 
Na osnovi parnih primerjav intenzitet definirane skale in vnesenih vrednosti v podatkovni 
okvir ("Data Grid"), EC izračuna uteži posamezne alternative glede na kriterij, ki je 
najnižji v hierarhiji. 
 
Končna ocena alternative je izračunana kot vsota produktov uteži  alternativ (prioritet) in 
uteži kriterijev. Dobljene rezultate rangiramo glede na razvrstitev koristnosti posameznih 
poslovnih alternativ. Alternativa z najboljšo oceno je tako najprimernejša in obratno. 
Alternativa z najnižjo končno oceno je za nosilca odločanja glede na definirane kriterije in 
cilje, najmanj sprejemljiva (slika 28). 
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Slika 28: Končna ocena alternativ z EC 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 
4.1 Uporaba simulacijskega modela BIOPLIN in večkriterijske analize za oceno in 

izbor energetskih rastlin 
 
Z uporabo tehnološko-ekonomskega simulacijskega modela BIOPLIN smo simulirali 
pridelavo posameznih energetskih rastlin. Tehnološko-ekonomska analiza je bila izvedena 
za šest energetskih rastlin: koruza, sirek, ščir, sladkorna pesa, sončnica in topinambur. Pri 
izračunavanju ekonomskih in tehnoloških parametrov so bile upoštevane predpostavke in 
zahteve integrirane pridelave poljščin, kar se je odražalo predvsem pri škropilnem in 
gnojilnem načrtu v rastlinski proizvodnji. Prodajne cene proizvoda (silaža energetskih 
rastlin, električna in toplotna energija, digestat) so trenutno obstoječe prodajne cene, 
zbrane na različnih lokacijah (biolinarna,...). Cene inputov (repromaterial, strojno delo,…) 
pri pridelavi energetskih rastlin so bile zbrane na različnih lokacijah (trgovine, cenik 
strojnega krožka,…). Ostali vhodni parametri modela so bili določeni deterministično na 
osnovi ekspertnih mnenj. 
 
Rezultati in ocene razvitega integriranega determinističnega simulacijskega modela so 
odvisni od natančnosti in kakovosti vhodnih podatkov modela in veljajo ob predpostavki 
uspešne prodaje kmetijskih (poljščin) in nekmetijskih (električna in toplotna energija) 
pridelkov in izdelkov. Razvito metodološko orodje je praktično uporabno za potrebe 
planiranja pridelave energetskih rastlin za potrebe bioplinarn in za nadaljnji razvoj 
kompleksnejših modelov, ki so namenjeni potrebam odločanja v proizvodnji energetskih 
rastlin za predelavo v bioplin. Pomembnost modela se kaže v povezavi podatkov iz 
poljskih ter laboratorijskih poskusov, s simulacijskim modelom kot informacijsko podlago 
za večkriterijski AHP in DEX model, s katerima je podana enotna ocena primernosti 
posameznih energijskih rastlin za predelavo v bioplin. Hkrati pa razviti model predstavlja 
pomemben prispevek na področju sistemov za podporo odločanju pri uporabi energetskih 
rastlin v kmetijstvu in za potrebe odločanja bioplinarn pri izbiri ustreznega substrata, saj 
substrat predstavlja največji obratovalni strošek bioplinarne. 
 
Skupna značilnost obeh uporabljenih večkriterijskih metod, je uporaba rezultatov 
računalniško podprtega simulacijskega modela BIOPLIN, ki predstavljajo vhodne podatke 
za večkriterijsko odločitveno analizo. Za vsako energetsko rastlino so rezultati simulacije 
prikazani pred rezultati večkriterijske odločitvene analize. Pri tem je potrebno poudariti, da 
je bila predpostavljena uspešna prodaja končnih proizvodov.  
 
Zaradi nazornejše predstavitve rezultatov vrednotenja z večkriterijsko odločitveno analizo, 
so takoj za rezultati simulacijskega modela, predstavljeni rezultati izbire energetske 
rastline z ekspertnim sistemom DEX - i. Naslednji del poglavja pa zajema predstavitev 
rezultatov ocenjevanja poslovnih alternativ z AHP odločitvenim modelom. 
 
 
 



  

62 

 

4.2 Rezultati simulacijskega modela BIOPLIN 
 
S pomočjo razvitega simulacijskega sistema smo ocenili tehnološko - ekonomske 
parametre pridelave in predelave energetskih rastlin za predelavo v bioplin. Pri tem smo 
analizirali šest energetskih rastlin:  

1. alternativa 1: Koruza (Zea mays L.) sorta PR 34N43 (FAO 580). 
2. alternativa 2: Krmni sirek (Sorghum L.) sorta Autan. 
3. alternativa 3: Ščir (Amaranthus sp. L.) sorta Acruentus G6. 
4. alternativa 4: Sončnica (Helianthus annuus L.) sorta PR64A43.  
5. alternativa 5: Topinambur (Helianthus tuberosus L.). 
6. alternativa 6: Sladkorna pesa (Beta vulgaris sp. L) sorta Remos. 

 
V prvem delu (modelne kalkulacije), simulacijski model zbere posamezne ekonomske in 
tehnološke parametre pridelave energetskih rastlin ob določenih vhodnih podatkih modela  
(preglednica 11). 
 
Preglednica 11: Tehnološki in ekonomski parametri pridelave energetskih rastlin 
 

Parameter Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Alternativa 
5 

Alternativa 
6 

Pridelek 
(kg/ha) 60 000 50 000 2 000 3 500 25 000 50 000 

Stranski 
pridelek 
(kg/ha) 

/ / / / 30 000 / 

Prihodek 
(€/ha) 1 800 1 500 1 800 875 6 500 2 000 

Stroški (€/ha) 1 561 1 461 1 565 1 151 1 983 1 883 
L.c. (€/kg) 0,026 0,029 0,782 0,329 0,079 0,038 
Finančni 
rezultat (€/ha) 239,0 38,6 235,4 - 275,9 4 517 117,1 

Koeficient 
ekonomičnosti  1,2 1,0 1,2 0,8 3,3 1,1 

 
Pri alternativi 5 (topinambur) smo upoštevali še vrednost stranskega proizvoda - gomoljev, 
glavni proizvod za predelavo v bioplin je v našem primeru zelinje - nadzemni del. Lastna 
cena (€/kg) služi kot vhodni podatek v DEX – i in AHP odločitveni model.  
 
V drugem delu (predelava energetskih rastlin v bioplin), simulacijski model zbere podatke 
o količini proizvedenega bioplina oziroma biometana iz posameznih rastlin. 
 
Z mini digesterjem smo merili proizvodnjo bioplina iz posameznih energetskih rastlin v 35 
dnevnem časovnem obdobju. Glavna količina bioplina se razvije v prvem tednu poskusa. 
Po 40 dnevih proizvodnje opazimo minimalno nastajanje plina. Pri vsakem odčitavanju 
volumna plina v cevi eudiometra, se določijo temperatura in zračni tlak, da se lahko 
preračuna volumen plina na normno stanje. Podatke smo vpisovali v elektronsko tabelo, 
kjer računalnik poda končni izračun, količino proizvedenega bioplina v Nl/kg oSS iz 
posamezne energetske rastline.  
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V 35 dnevnem časovnem obdobju smo 11 krat analizirali kvaliteto bioplina z analizatorjem 
plinov GA 45 (preglednica 12). Izmerili smo odstotek CH4, CO2 in O2 v bioplinu in 
podatke zapisovali v elektronsko tabelo. V preglednici 12 so podani rezultati meritev 
proizvodnje in sestava bioplina iz posameznih energetskih rastlin. Največ bioplina se je 
proizvedlo pri sladkorni pesi (649 Nl/kg oSS), sledi koruza (576 Nl/kg oSS), najmanj pa 
pri ščiru 421 Nl/kg oSS. Povprečni odstotek metana v bioplinu variira od 53,1 % pri 
sladkorni pesi do 59,9 % pri topinamburju. Povprečni odstotek ogljikovega dioksida variira 
od 32,4 % pri ščiru, do 39,3 % pri koruzi. Odstotek kisika je vedno pod 1 %, kar kaže na 
potek anaerobne fermentacije. Grafikon 3 prikazuje sestava bioplina pri različnih 
energetskih rastlinah. 
 
Preglednica 12: Rezultati laboratorijskih poskusov proizvodnje bioplina iz energetskih 

rastlin 
 

Energetska rastlina Sestava bioplina
(%) 

Bioplin 
(Nl/kg oSS)

Biometan  
(Nl/kg oSS) 

CH4 57,8 
CO2 39,3 

 
Koruza 

 O2 0,6 
576 333 

CH4 56,2 
CO2 35,7 Sirek 
O2 0,7 

509 286 

CH4 55,5 
CO2 32,4 Ščir 
O2 0,7 

421 234 

CH4 59,1 
CO2 36,0 Sončnice 
O2 0,5 

495 292 

CH4 59,9  
CO2 38,1 Topinambur 
O2 0,6 

463 278 

CH4 53,1 
CO2 38,5 Sladkorna pesa 
O2 0,5 

649 345 

 

Grafikon 1 ponazarja pridelek bioplina in biometana v Nl/kg oSS pri posameznih 
energetskih rastlinah v 35 dnevnem časovnem obdobju.  
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Grafikon 1: Pridelek bioplina in biometana v Nl/kg oSS 
 
Proizvodnjo bioplina za posamezno energetsko rastlino smo ponazorili s proizvodno 
krivuljo (grafikon 2) v 35 dnevnem časovnem obdobju. Iz grafikona je razvidno, da gre pri 
vseh energetskih rastlinah za normalno proizvodnjo plinov. Proizvodnja plinov ni bila pri 
nobeni energetski rastlini ne časovno razvlečena niti zavirana. Glavna količina plina se 
proizvede v prvem tednu poskusa, po 20-ih dnevih je biološka razgradnja po večini 
končana. Po 35-ih dnevih se opazi le malo razvijanja plina. Poskus smo izvajali tako dolgo, 
dokler se ni razvijalo relativno malo volumna plina (vsak dan 1 % do tistega trenutka 
nastalega skupnega volumna). 
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Grafikon 2: Proizvodnja bioplina iz energetskih rastlin 
 
Spodnji grafikon ponazarja sestavo bioplina pri šestih energetskih rastlinah.  
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Grafikon 3: Sestava bioplina pri različnih energetskih rastlinah 
 
Pridobljeni podatki (količina proizvedenega bioplina in biometana) služijo kot vstopni 
podatki v tretji del simulacijskega modela - soproizvodnja električne in toplotne energije. 
Iz njih izračunamo hektarske donose bioplina in biometana ter hektarske donose električne 
in toplotne energije po posamezni energetski rastlini. Nato se ovrednotijo skupni stroški 
predelave energetskih rastlin v bioplinarni in iz tega izračunajo ekonomski parametri 
(lastna cena pridelave električne energije in lastna cena pridelave toplotne energije). 
Preglednica 13 prikazuje rezultate simulacijskega modela, ki služijo kot vhodni podatki v 
DEX - i in AHP odločitveni model.  
 
Preglednica 13: Rezultati simulacijskega modela, ki služijo kot vhodni podatki v DEX - i 

in AHP odločitveni model  
 

 Bioplin 
(Nm3/ha) 

El. 
energija 

(kWh/ha)

Toplotna 
energija 

(kWh/ha)

Lc  
kmet 
(€/kg)

Lc el. 
energija 
(€/kWh) 

Lc topl. 
energija 
(€/kWh) 

C/N 
razmerje

Koruza 10332,5 20665 37197 0,026 0,18    0,10     1:24 
Sirek 7783,5 15567 28020 0,029 0,23    0,13     1:30 
Ščir 3641,4 7283 13109 0,782 0,51    0,28     1:14 
Sončnica 5749,6 11499 20698 0,329 0,28    0,16     1:40 
Topinambur 5104,8 10210 18377 0,079 0,40    0,22     1:42 
Sl. pesa 5823,3 11647 20964 0,038 0,34    0,19     1:33 

 

DEX ne omogoča uporabe numeričnih vrednosti in uporablja kvalitativne diskretne 
kriterije, njihove vrednosti so običajno opisane z besedami (kvalitativne vrednosti), le 
redko so to številke ali numerični intervali. Numerični atributi so bili pridobljeni z uporabo 
simulacijskega modela, medtem ko so bili ne-numerični atributi  ocenjeni na osnovi 
različnih virov podatkov. Zato smo v nadaljevanju numeričnim vrednostim priredili 
kvalitativne vrednosti (preglednica 14). Numeričnim atributom, potrebe rastlin po gnojilih 
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(dušiku), lastna cena pridelave energetskih rastlin, lastna cena pridelave električne energije 
in lastna cena pridelave toplotne energije, smo priredili kvalitativne vrednosti visoka, 
srednja in nizka. Medtem ko za numerični atribut C/N razmerje velja optimalno razmerje 
za delovanje mikroorganizmov pri anaerobni fermentaciji 15-30/1, manj primerno razmerje 
pa je, ko je delež ogljika manjši od 15 in večji od 30 glede na eno enoto dušika. 
 
Preglednica 14: Kategorizacijska preglednica za numerične atribute 
 

Potrebe po gnojilih (dušik)  Kvalitativne vrednosti 
>195 Visoke 

131 - 194 Srednje 
0-130 Nizke 

Lastna cena kmetijske proizvodnje energetskih rastlin (€/kg) 
< 0,08 Visoka 

0,035 - 0,08 Srednja 
> 0,035 Nizka 

Lastna cen el. energija (€/kWh) 
< 0,4 Visoka 

0,2 – 0,4 Srednja 
> 0,2 Nizka 

Lastna cena topl. energija (€/kWh) 
< 0,2 Visoka 

0,11 – 0,2 Srednja 
> 0,1 Nizka 

C/N razmerje 
15-30/1 Optimalno 

>< 15-30/1 Manj primerno 
 

Potem ko smo vsakemu atributu dodelili kvalitativno vrednost, smo definirali funkcijo 
koristnosti. Funkcija koristnosti se izvede za vsako stopnjo v hierarhiji in odločitvena 
pravila so predstavljena v kompleksni obliki. Preglednica 15 prikazuje kvalitativne 
vrednosti za ne-numerične atribute. Ne-numeričnim atributom smo priredili kvalitativne 
vrednosti  na osnovi različnih virov podatkov (literatura, ekspertna mnenja,…). 
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Preglednica 15: Kvalitativna lestvica za ne-numerične atribute 
 

Nevarnost toče visoka; srednja; nizka  
Odpornost rastlin na sušo odporna;  delno odporna; neodporna 
Kolobar monokultura; dve leti; tri leta 
Uporaba FFS v proizvodnji visoka; srednja; brez FFS  
Zahtevnost pridelave visoka; srednja; nizka 
Primernost rastline za predelavo v bioplin primerna; manj primerna; neprimerna 
Primernost rastline za manipulacijo v 
digestorju 

primerna; manj primerna; neprimerna 

 
Navedeni rezultati simulacije so bili osnova za vrednotenje z metodo DEX - i.  Rezultati 
večkriterijske analize z DEX-i modelom, so glede na vhodne podatke modela pokazali, da 
je najprimernejša alternativa alternativa 1 (koruza), katere ocena je primerna. Sledijo 
alternativa 2 (krmni sirek), alternativa 4 (sončnica) in alternativa 6 (sladkorna pesa), ki so 
rangirane enako - manj primerna. Alternativa 3 (ščir) in alternativa 5 (topinambur), sta 
rangirani na zadnjem mestu - neprimerna. Na končno oceno poslovne alternative najbolj 
vpliva ekonomski kriterij, katerega utež je na osnovi definiranih odločitvenih pravil 56 %. 
Končna ocena agregiranega  ekonomskega atributa rezultira z oceno odlično pri alternativi 
1, dobro pri alternativah 2, 4 in 6 ter slabo pri alternativah 3 in 5. Na končno oceno 
poslovne alternative močno vpliva tudi tehnološki kriterij, katerega utež je na osnovi 
definiranih odločitvenih pravil 33 %. Ocena tehnološkega kriterija alternative 1 in 2 (ki sta 
ocenjeni kot dobro) in alternative 2, 4, 5 in 6 (ki so ocenjene kot slabo), v veliki meri 
vpliva na končno evalvacijo alternativ. Na končno oceno alternative poleg ekonomskega in 
tehnološkega kriterija, odločujoče vpliva tudi okoljski kriterij (delež v strukturi W = 11 %). 
Ocena okoljskega kriterija alternative 1 je nevtralno, alternativ 2, 3 in 6 slabo ter alternativ 
4 in 5 dobro. Alternative, ki so za okolje manj obremenjujoče z vidika potreb po dušiku in 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri proizvodnji, so dobile boljšo oceno (alternativi 4 in 
5). 
 
V preglednici 16 so prikazane ocene in uteži kriterijev ter atributov odločitvenega modela 
za obravnavani problem izbire najprimernejše alternative - energetske rastline. 
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Preglednica 16: Rezultati ocen z DEX-i odločitvenim modelom za obravnavani problem 
izbire najprimernejše alternative (z utežmi agregatnih atributov) 

 
Kriterij Sončnica Topinambur Sirek Sl. pesa Ščir Koruza 
Ocena alternative manj 

primerna neprimerna manj 
primerna 

manj 
primerna neprimerna primerna 

Ekonomski kriterij 
(*W=56%) dobro slabo dobro dobro slabo odlično 

Lc kmet (33%) visoka srednja nizka srednja visoka nizka 
Lc el. energija (33%) srednja visoka srednja srednja visoka nizka 
Lc topl. energija (33%) srednja visoka srednja srednja visoka nizka 
Tehnološki kriterij 
(*W=33%) slabo slabo dobro slabo slabo dobro 

Tehnologija pridelave – 
bioplin (75%) zahtevna zahtevna nezahtevna zahtevna srednje 

zahtevna nezahtevna 

Primernost rastline za 
predelavo v bioplin 

manj 
primerna manj primerna primerna neprimerna manj 

primerna primerna 

Primernost rastline za 
manipulacijo v 
digestorju 

manj 
primerna neprimerna primerna neprimerna primerna primerna 

C/N razmerje manj 
primerno manj primerno optimalno manj 

primerno optimalno optimalno 

Tehnologija pridelave – 
poljščine (25%) zahtevna srednje 

zahtevna 
srednje 

zahtevna zahtevna srednje 
zahtevna 

srednje 
zahtevna 

Zahtevnost pridelave 
(33%) srednja nizka srednja visoka nizka srednja 

Kolobar (56%) tri leta tri leta dve leti tri leta dve leti dve leti 
Tveganja v proizvodnji 
(11%) visoko srednjo srednjo srednjo srednjo srednjo 

Nevarnost toče visoka srednja visoka nizka srednja visoka 
Odpornost rastline na 
sušo neodporna delno odporna odporna neodporna delno 

odporna 
delno 

odporna 
Okoljski kriterij 
(*W=11%) dobro dobro slabo slabo slabo nevtralno 

Potrebe po gnojilih 
(dušik) (50%) nizke nizke visoke visoke visoke srednje 

Uporaba FFS v 
proizvodnji (50%) srednja brez FFS srednja visoka srednja srednja 

Rangiranje 2 3 2 2 3 1 
* Uteži kriterijev 

 
Rezultati AHP odločitvenega modela kažejo natančnejše rangiranje alternativ (preglednica 
17 in 18). Kot je razvidno iz preglednice 17, so delne in agregirane uteži posameznih 
kriterijev in podkriterijev podobne kot v DEX - i odločitvenemu modelu. Do manjših razlik 
med delnimi in agregiranimi utežmi posameznih kriterijev in podkriterijev, prihaja zaradi 
odpravljanja nekonsistentnosti v primerjalnih matrikah (IC = 0,00877). 
 
Uteži treh glavnih kriterijev so naslednje: ekonomski (0,540), tehnološki (0,297) in 
okoljski (0,163). 
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Preglednica 17: Ocena z Expert Choice (AHP) za posamezne nivoje hierarhije 
odločitvenega modela izbire ustrezne energetske rastline 

 
Alternativa EKONOMSKI KRITERIJ  
 Lc kmet  

(1W=0,358) 
Lc el. energija  
(W=0,321) 

Lc topl. energija  
W=(0,321) 

 

 2a 3∑Wa 
1 0,263 0,294 0,294 0,283 
2 0,263 0,176 0,176 0,207 
3 0,079 0,088 0,088 0,085 
4 0,079 0,176 0,176 0,142 
5 0,158 0,088 0,088 0,113 
6 0,158 0,176 0,176 0,170 
 OKOLJSKI KRITERIJ  
 Potrebe po gnojilih 

(W=0,500) 
Uporaba FFS 
(W=0,500) 

  

1 0,171 0,166  0,169 
2 0,086 0,166  0,126 
3 0,086 0,166  0,126 
4 0,286 0,166  0,226 
5 0,286 0,003  0,145 
6 0,086 0,332  0,209 
 TEHNOLOŠKI KRITERIJ 

Tehnologija pridelave bioplin (W=0,750) 
 

 Primernost rastline – bioplin 
(W=0,429) 

Primernost rastline – digester 
(W=0,143) 

C/N razmerje 
(W=0,429) 

 

1 0,250 0,250 0,222 0,238 
2 0,250 0,250 0,222 0,238 
3 0,150 0,250 0,222 0,195 
4 0,150 0,150 0,111 0,133 
5 0,150 0,050 0,111 0,119 
6 0,050 0,050 0,111 0,076 
 Tehnologija pridelave – poljščine (W=0,250)  
 Zahtevnost pridelave 

(W=0,281) 
Kolobar 
(W=0,584) 

Tveganje v proizvodnji 
(W=0,135) 

 

1 0,150 0,233 0,142 0,198 
2 0,150 0,233 0,205 0,206 
3 0,250 0,233 0,191 0,232 
4 0,150 0,100 0,080 0,111 
5 0,250 0,100 0,191 0,154 
6 0,050 0,100 0,193 0,098 
 Tveganje v proizvodnji (W=0,135)  
 Nevarnost toče 

(W=0,500) 
Odpornost rastlin na sušo 
(W=0,500) 

  

1 0,097 0,188  0,142 
2 0,097 0,313  0,205 
3 0,194 0,188  0,191 
4 0,097 0,063  0,080 
5 0,194 0,188  0,191 
6 0,323 0,063  0,193 

1W – utež kriterijev 

2a – prioriteta alternative 
3∑Wa – skupna prioriteta alternative  
 
V preglednici 18 je prikazano končno rangiranje alternativ - energetskih rastlin. 
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Preglednica 18: Končna Expert Choice (AHP) ocena  
 

 Ekonomski
kriterij 

Tehnološki 
kriterij 

Okoljski
kriterij 

Skupaj Rangiranje 

Uteži (Wa) 0,540 0,297 0,163   
ab ∑Wac  

Alternativa 1 - Koruza 0,283 0,228 0,169 0,248 1 
Alternativa 2 - Sirek 0,207 0,230 0,126 0,201 2 
Alternativa 6 - Sl. pesa 0,170 0,082 0,209 0,150 4 
Alternativa 5 - Topinambur 0,113 0,128 0,145 0,123 6 
Alternativa 4 - Sončnica 0,142 0,128 0,226 0,151 3 
Alternativa 3 - Ščir 0,085 0,195 0,126 0,127 5 
Indeks nekonsistentnosti  (IC) = 0,00877 

Wa – utež kriterijev; ab – prioriteta alternative; ∑Wac – skupna prioriteta alternative; IC – indeks 
nekonsistentnosti  
 
Vrstni red rangiranja alternativ na skupno prioriteto alternative je prikazan v preglednici 18 
in grafično na sliki 29. Expert Choice (EC) najvišje rangira alternativo 1 (EC ocena = 
0,248), kateri sledi alternativa 2 (EC ocena = 0,201). Sledijo alternativa 4 (EC ocena = 
0,151), alternativa 6 (EC ocena = 0,150), alternativa 3 (EC ocena = 0,127). Na zadnjem 
mestu je rangirana alternativa 5 (EC ocena = 0,123). V preglednici je prikazan tudi vrstni 
red rangiranja alternativ glede na posamezen kriterij (ekonomski, tehnološki in okoljski 
kriterij). Slika grafično ponazarja oceno izbire energetske rastline z računalniškim 
programom Expert choice. 
 

 
Slika 29: Grafični prikaz EC ocene izbire energetske rastline za predelavo v bioplin  
 
Za razliko od DEX - i odločitvenega modela, kjer je ekonomski kriterij pri posameznih 
alternativah ocenjen enako, EC model pokaže razlike pri izračunu skupne prioritete 
ekonomskega kriterija pri posameznih alternativah (preglednica 19). Ekonomski kriterij 
alternative 1 je EC ocenil z najvišjo oceno (0,283), medtem ko DEX - i z oceno odlično. 
Ekonomski kriterij alternativ 2, 4 in 6 je EC ocenil z ocenami 0,207; 0,142 in 0,170, 
medtem ko je DEX - i ocena za te tri alternative enaka (dobro).  DEX - i ocena slabo velja 
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za alternativi 3 in 5, medtem ko je EC ti dve alternativi ocenil z ocenami 0,085 in 0,113. 
Uteži kriterijev so tako v DEX - i in EC (AHP) modelu enake. 
  
Preglednica 19: Primerjava DEX - i in EC (AHP) ocene za ekonomski kriterij 
 

Alternativa DEX – i ocena EC (AHP) ocena 
Alternativa 1  
(Koruza) odlično 0,283 

Alternativa 2 
(Sirek) dobro 0,207 

Alternativa 3 
(Ščir) slabo 0,085 

Alternativa 4 
(Sončnica) dobro 0,142 

Alternativa 5 
(Topinambur) slabo 0,113 

Alternativa 6 
(Sladkorna pesa) dobro 0,170 

 
Preglednica 20 prikazuje primerjavo končnih DEX - i in EC (AHP) ocen po posameznih 
alternativah. Rangiranje alternativ (energetskih rastlin) z večkriterijskima odločitvenima 
modeloma DEX - i in AHP je v osnovi enako. EC poda numerične ocene in je zato 
rangiranje bolj natančno, medtem ko so DEX - i ocene opisne narave. 
 
Preglednica 20: Končna DEX-i in EC (AHP) ocena 
 

Alternativa DEX – i ocena Rang DEX-i EC (AHP) ocena Rang (AHP)
Alternativa 1  
(Koruza) Primerna 1 0,248 1 

Alternativa 2 
(Sirek) Manj primerna 2 0,201 2 

Alternativa 3 
(Ščir) Neprimerna 3 0,127 5 

Alternativa 4 
(Sončnica) Manj primerna 2 0,151 3 

Alternativa 5 
(Topinambur) Neprimerna 3 0,123 6 

Alternativa 6 
(Sladkorna pesa) Manj primerna 2 0,150 4 

 

Za razliko od DEX - i odločitvenega modela, kjer je končna ocena pri posameznih 
alternativah ocenjena enako (alternative 2, 4 in 6 je ocena enaka; manj primerna), EC 
model pokaže razlike pri izračunu končne ocene pri posameznih alternativah. Zato je 
rangiranje alternativ z uporabo AHP večkriterijskega modela bolj natančno in tako se 
uporabnik modela lažje odloči za ustrezno alternativo.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
V prvi fazi je bil razviti simulacijsko orodje, s katerim je omogočena pomoč pri 
načrtovanju alternativ - energetskih rastlin za predelavo v bioplin. V ta namen smo razvili 
integriran deterministični simulacijski model BIOPLIN, ki v prvi fazi omogoča izdelavo 
modelnih kalkulacij pridelave energetskih rastlin, v naslednji fazi predelavo energetskih 
rastlin v bioplin, ki zajema laboratorijske poskuse anaerobne fermentacije, s pomočjo 
zgrajenega laboratorijskega reaktorja. Zadnja faza simulacijskega modela predstavlja 
SPTE (soproizvodnja električne in toplotne energije), katera zajema predelavo bioplina s 
pomočjo kogeneracije v električno in toplotno energijo. V tem sklopu so zajeti predvideni 
pridelki električne in toplotne energije po posamezni energetski rastlini in pripadajoči 
ekonomski indikatorji proizvodnje električne in toplotne energije. Simulacijski model je 
zgrajen iz več podmodelov, ki so med seboj integrirano povezani. Rezultat računalniško 
podprtega simulacijskega modela je kalkulacija skupnih stroškov pridelave in predelave za 
posamezno energetsko rastlino in v končni proizvod. Model izračunava pomembnejše 
ekonomske in tehnološke parametre, ob predpostavljenih vhodnih parametrih modela. 
 
Deterministični simulacijski model BIOPLIN z modelnimi kalkulacijami za posamezne 
energetske rastline, omogoča ob predpostavljenih vhodnih parametrih modela dokaj 
natančno izračunavanje tako posameznih ekonomskih, kakor tudi tehnoloških parametrov, 
za sleherno poslovno alternativo. Rezultati simulacije so dovolj kakovostna informacijska 
osnova za nadaljnji razvoj odločitvenih modelov. Parametri, pridobljeni s pomočjo 
simulacijskega modela, nadalje predstavljajo vhodne podatke za večkriterijsko odločitveno 
analizo. 
 
Drugi cilj raziskave je bila aplikacija metod večkriterijske odločitvene analize za podporo 
odločanju in planiranju proizvodnje na kmetijah in bioplinarnah. S pomočjo večkriterijske 
analize so se glede na vhodne parametre in kriterije odločitvenega modela, ocenjevale 
posamezne alternative - energetske rastline. Pri tem sta bili uporabljeni dve večkriterijski 
odločitveni orodji: metoda DEX - i in AHP (EC). Vrstni red rangiranih simuliranih 
alternativ z uporabo obeh odločitvenih orodij (AHP in DEX - i) je v osnovi enak. Expert 
choice poda numerični ocene in je zato rangiranje bolj natančno, medtem ko so DEX - i 
ocene opisne narave. Slednje kaže na ustreznost uporabljenih orodij za obravnavani 
problem.   
 
Prava vrednost razvitega metodološkega orodja je v njegovi praktični uporabnosti, tako pri 
procesu planiranja in odločanja na kmetiji pri pridelavi energetskih rastlin, kakor tudi na 
bioplinarni, pri procesu predelave energetskih rastlin v bioplin ter nadalje v električno in 
toplotno energijo. Razvito orodje predstavlja tudi dobro osnovo za nadaljnji razvoj 
kompleksnejših integralnih modelov, ki so namenjeni predvsem procesu planiranja in 
odločanja. 
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