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POVZETEK 

Sonce je eden izmed največjih alternativnih virov energije, ki ga lahko s pomočjo sončnih 

kolektorjev zelo dobro izkoriščamo za segrevanje vode in prostorov. Uporabo sončnega 

kolektorja lahko na zelo nazoren način predstavimo osnovnošolcem. Z uporabo modela 

sončnega kolektorja učenci spoznajo energijske procese, ki potekajo pri segrevanju vode s 

sončnim kolektorjem. Predstaviti želim enega izmed mnogih načinov, kako lahko na 

konkretnem primeru povežemo več fizikalnih pojavov in se iz njih tudi kaj koristnega 

naučimo. Z meritvami energijskih procesov, ki sem jih na modelu sončnega kolektorja 

opravila, sem izračunala del energije, ki se porabi za segrevanje vode. Raziskala sem, kam se 

preostali del energije preusmeri, kje nastajajo izgube in kako pri modelu sončnega kolektorja 

potekajo energijski procesi. V učnem načrtu za osnovno šolo je ohranitev energije eden izmed 

pomembnejših konceptov, ki naj bi jih učenci osvojili na vseh nivojih, zato je pomembno, da 

učencem takšne koncepte približamo na nazoren in njim zanimivejši način. Na podlagi analize 

meritev sem pripravila gradivo, ki bi učencem omogočalo kakovostnejše razumevanje 

ohranitve energije kot tudi samega delovanja sončnega kolektorja. Uporaba gradiva je 

predvidena za izvedbo naravoslovnega dne v osnovni šoli. Posebej sem pripravila še dodatno 

gradivo za študente Pedagoške fakultete.  
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ABSTRACT 

The Sun is one of the biggest alternative sources of energy that can be exploited for heating 

water and living or work areas with the help of the solar collector. The use of the solar 

collector can be presented to the pupils in primary school in a very illustrative way. A model 

of the solar collector can help pupils to learn about the energy flow when water is heated 

using the solar collector. The purpose of my thesis is to present one of many ways how to 

interconnect many physical phenomena in one specific example and how to learn something 

from it. I have used the measurements of energy flow which I had carried out on the model of 

the solar collector to calculate how much energy is used to heat water. I have also investigated 

where the rest of the energy is diverted, where the losses of energy occur and how the energy 

in the model of the solar collector flows. Energy conservation is one of the most important 

concepts in the curriculum for primary schools. All the pupils are expected to acquire 

knowledge of this field. Therefore, it is very important to present them these concepts in an 

illustrative and interesting way. Based on the analysis of the measurements I have prepared 

the material, which could allow pupils to better understand the energy conservation as well as 

of the functioning of the solar collector. The material is suitable for use in primary schools. I 

have prepared additional material for the students of the Faculty of Education. The material is 

intended to be used during a science day. 
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1 UVOD 
Sonce je eden izmed največjih alternativnih virov energije, ki ga lahko s pomočjo sončnih 

kolektorjev zelo dobro izkoriščamo za segrevanje vode in prostorov. Uporabo sončnega 

kolektorja lahko na zelo nazoren način predstavimo osnovnošolcem. Učencem na modelu 

sončnega kolektorja predstavimo, kako sončni kolektorji delujejo in kakšno je fizikalno 

ozadje. Še bolje pa je, da učenci to raziščejo sami, saj se iz lastnih izkušenj največ naučijo.  

V magistrskem delu sem glede na diplomsko raziskavo poglobljeno obravnavala uporabo 

modela sončnega kolektorja. Podrobneje sem raziskala izgube energije, ki zmanjšujejo 

izkoristek  modela sončnega kolektorja in izračunala njihove vrednosti. S pomočjo modela 

sončnega kolektorja sem raziskala fizikalno ozadje njegovega delovanja in energijske procese, 

ki pri tem potekajo.  

V teoretičnem delu sem na kratko predstavila sončno energijo, ki se v sistemu modela 

sončnega kolektorja pretvarja iz ene oblike v drugo. Del sončne energije se pretvori v koristno 

energijo, ki pri modelu sončnega kolektorja povzroča segrevanje vode. Ker pri nobenem 

energijskem procesu izkoristek ni 100%, tudi pri modelu sončnega kolektorja nastajajo 

izgube. Največji del izgub predstavljata sevanje in konvekcija. Pri sevanju sem obravnavala 

Planckov, Wienov in Stefanov zakon. Tako Wienov kot Stefanov zakon sledita iz 

Planckovega zakona. Konvekcijo delimo na naravno, kjer je tok tekočine posledica gostotnih 

razlik zaradi temperaturnih razlik in vsiljeno, kjer tlačno razliko, ki poganja tekočino, 

povzroča črpalka. V primeru sončnega kolektorja vsiljeno konvekcijo povzroča veter. 

Teoretičnemu delu sledi raziskovalni del, kjer sem se posvetila delu z modelom sončnega 

kolektorja. Najprej sem model sončnega kolektorja na kratko opisala, podrobnejši opis se 

nahaja v diplomskem delu. Sledi še predstavitev in razlaga energijskih procesov, ki potekajo 

pri modelu sončnega kolektorja. Podrobneje sem opisala uporabo modela sončnega kolektorja 

in potek meritev energijskih procesov, izračunala želene količine, opravila njihovo analizo in 

jih tudi grafično predstavila. Izmerila sem jakost sončnega obsevanja in izračunala energijski 

tok s Sonca, ki pada na površino modela sončnega kolektorja. Izračunala sem koristni 

energijski tok, ki pove, kolikšen del prejetega energijskega toka se je porabilo za segrevanje 

vode v modelu sončnega kolektorja. Nato sem izračunala še kolikšen del prejetega 

energijskega toka se pretvori v sevanje, konvekcijo in preostale izgube. Zanimala me je 

primerjava med prejetim energijskim tokom, koristnim energijskim tokom in izgubami. 

V četrtem poglavju sledi najpomembnejši del magistrske naloge. Uporabo modela sončnega 

kolektorja, meritve in analizo izračunanih rezultatov sem združila v predlog naravoslovnega 

dne, ki ga lahko izvedemo z učenci osnovne šole. 

S pregledom učnih načrtov za osnovno šolo sem ugotovila, da učenci v zaključnem razredu 

osnovne šole že pridobijo dovolj znanja, da bi lahko s pomočjo le tega samostojno sestavili 

model sončnega kolektorja, ga preizkusili in raziskali fizikalno ozadje njegovega delovanja.  

Dan dejavnosti se zdi zelo primerna oblika dela, kjer želimo z učenci raziskati stvari v večjem 

okviru, kot nam dopušča šolska učilnica. Na podlagi tega sem pripravila gradivo, ki ga je 
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mogoče uporabiti za izvedbo naravoslovnega dne. Naravoslovni dan bi potekal na podlagi 

medpredmetnega povezovanja fizike in tehnike. Gradivo predvideva uporabo modela 

sončnega kolektorja podjetja Virles, ki je predstavljen v tretjem poglavju, magistrska naloga 

pa vsebuje tudi navodilo za samostojno izdelavo modela sončnega kolektorja, ki bi ga učenci 

izdelali pri pouku tehnike. Model sončnega kolektorja bi učenci uporabili pri pouku fizike, 

kjer bi naredili tudi analizo izmerjenih podatkov. Predlagana je vsebina za ponovitev snovi 

pred pričetkom dela in razlaga postopkov za izračun potrebnih količin. Učenci se lahko skozi 

potek dela osredotočijo tudi na energijske procese, ki potekajo pri modelu sončnega 

kolektorja in tako odkrivajo nove in še neznane stvari.  

Prav tako sem tudi za študente Pedagoške fakultete pripravila navodila in gradivo za izvedbo 

vaje z modelom sončnega kolektorja. Z izvedbo vaje bi študenti raziskali energijske procese, 

ki potekajo pri modelu sončnega kolektorja in uporabo le tega pri pouku. Pridobljeno znanje 

lahko študenti kasneje kot bodoči učitelji prenesejo tudi na učence z izvedbo naravoslovnega 

dne.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SONČNA ENERGIJA 
Sončna energija je svetloba in toplota, ki prihaja s Sonca na Zemljo in se jo iz leta v leto 

pogosteje izkorišča za ogrevanje prostorov in vode, za ogrevanje bazenov in za pridobivanje 

elektrike. Sončna energija je energija, ki se obnavlja, je čista in ne onesnažuje okolja, hkrati 

pa je tudi brezplačna. Pravimo, da je Sonce alternativni vir energije. Sončna energija je poleg 

biomase najbolj izkoriščen alternativni vir energije. Sončno energijo lahko v zgradbah 

izkoriščamo na tri načine:  

 pasivno – s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov, kot so stene in 

okna pri pasivnih hišah, 

 aktivno – s sončnimi kolektorji za segrevanje vode in prostorov, 

 s fotovoltaiko – s sončnimi celicami za pridobivanje elektrike. 

Pri kroženju Zemlje okrog Sonca nanjo pada energijski tok z gostoto 1400 W/m
2
. Energijski 

tok pove, koliko energije v časovni enoti preteče skozi dano ploskev. Del energijskega toka se 

absorbira v zraku, del energijskega toka se odbije od oblakov, preostali energijski tok pa pade 

na Zemljo. Vrednost energijskega toka je odvisna od ure, letnega časa, oblačnosti in 

zemljepisne širine. Del energijskega toka, ki pade na Zemljo, se pretvori v koristno energijo, 

ki jo uporabljamo za segrevanje vode in pridobivanje elektrike. Del energijskega toka pa se 

pri teh energijskih procesih pretvori v izgube, kot so sevanje, konvekcija in še preostale 

izgube.[1] 

2.2 KORISTNA ENERGIJA  
Koristna energija je tisti del prejete energije, ki je v energijskem procesu koristen za 

uporabnika. V primeru pridobivanja energije s Sonca, je koristna energija tista energija, ki se 

pri sončnih celicah uporablja za pridobivanje elektrike, pri sončnih kolektorjih pa za 

segrevanje vode in prostorov. 

2.3 IZGUBE ENERGIJE 
Pri vsakem energijskem procesu prihaja do izgub energije, saj pri nobenem procesu ne more 

biti izkoristek 100%. Če bi bil izkoristek 100%, bi s tem kršili drugi zakon termodinamike, ki 

pravi, da se delo ne more v celoti prenesti iz enega telesa na drugega, ne da bi se pri tem 

spremenilo karkoli drugega v okolici. V primeru energijskih procesov, ki jih obravnavam v 

magistrskem delu, se izgube energije vršijo v obliki sevanja, konvekcije in še nekaj preostalih 

izgub. 

2.3.1 SEVANJE ČRNEGA TELESA 

Črno telo absorbira vso svetlobo, ki pade nanj, najbolj pa se mu lahko približamo, če trdno 

svetilo prevlečemo s plastjo saj. Natančnejša merjenja opravljajo s sevanjem, ki izhaja skozi 

majhno odprtino iz počrnjene votline v kosu kovine, zato sevanju črnega telesa pravimo tudi 

votlinsko sevanje. 
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Spekter črnega telesa je odvisen od temperature telesa. Če za primer priključimo žarnico na 

najnižjo napetost tako, da je nitka v njej še sorazmerno hladna, opazimo, da je v šibki izsevani 

vidni svetlobi najmočneje zastopana rdeča. Toplejša nitka seva več rumene svetlobe in s tem 

seva tudi večji skupni svetlobni tok, kot hladnejša.[7] 

2.3.1.1 Planckov zakon 

Zakon je odkril nemški fizik Max Planck, v končni obliki je bil objavljen leta 1901. 

Planckov zakon je v fiziki zakon, ki podaja spektralno gostoto elektromagnetnega valovanja 

pri vseh valovnih dolžinah idealnega črnega telesa pri absolutni temperaturi T. 

V odvisnosti od valovne dolžine λ zapišemo Planckov zakon kot 

d𝑗𝜆

d𝜆
=  

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
 

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝐵𝑇𝜆 − 1

 , 

(1) 

kjer je h Planckova konstanta, c hitrost svetlobe v vakuumu, kB Boltzmannova konstanta in e 

osnova naravnih logaritmov. 

Funkcija d𝑗𝜆/d𝜆 ima vrh, ki s temperaturo hitro narašča. Graf 1 prikazuje porazdelitev za 

nekaj različnih temperatur. [11] 

 

Graf 1: Spekter sevanja črnega telesa. [11] 
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2.3.1.2 Wienov zakon 

Valovna dolžina λ0, pri kateri doseže krivulja za d𝑗𝜆/d𝜆 vrh, se z naraščanjem temperature 

zmanjšuje. Iz Planckovega zakona (enačba(1)) sledi Wienov zakon: 

𝜆0𝑇 = 𝑘𝑊, 

(2) 

kjer je 𝑘𝑊  =  2,90 × 10−3 mK  Wienova konstanta.[12] 

2.3.1.3 Stefanov zakon 

Gostota skupnega izsevanega svetlobnega toka j ustreza ploščinam pod krivuljami d𝑗𝜆/d𝜆 na 

grafu 1 in močno narašča z naraščajočo temperaturo. 

Izkaže se, da za sevanje črnega telesa v fiziki velja Stefanov zakon, ki pravi, da  je gostota 

skupnega izsevanega svetlobnega toka j, ki ga seva črno telo, sorazmerna četrti potenci 

temperature T črnega telesa. 

𝑗 =  𝜎𝑇4, 

(3) 

kjer je 𝜎 =  5,67 × 10−8 W/m2K2  Stefanova konstanta. 

Stefanov zakon lahko izpeljemo iz Planckovega zakona (enačba (1)) z integralom po vseh 

valovnih dolžinah: 

𝑗 =  ∫ (
𝑑𝑗

𝑑𝜆
) 𝑑𝜆 

∞

0

, 

(4) 

kjer je d𝑗/d𝜆  porazdelitev energijskega sevanja za črno telo po vseh valovnih dolžinah. Iz 

tega sledi Stefanov zakon (enačba (3)). 

Ta zakon velja za idealno črno telo, ki absorbira popolnoma vsa valovanja in od vseh teles 

tudi najmočneje seva.  

Če damo črno telo z začetno temperaturo T in površino S v posodo, ki seva na notranji strani 

kot črno telo in je T´ temperatura snovi, ki objema posodo, konstantna, potem črno telo v 

posodi seva tok z gostoto 𝑗 = 𝜎𝑇4 in črna stena posode seva tok z gostoto 𝑗´ = 𝜎𝑇´4. Del 

toka, ki ga seva črna stena posode, pade na črno telo, ki ta del ves absorbira. Toplotni tok, ki 

ga sprejema ali oddaja črno telo v posodi, je sestavljen iz razlike tokov: 

𝑃 = 𝑆(𝑗´ − 𝑗) = 𝑆𝜎(𝑇´4 − 𝑇4). 

(5) 
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Če je 𝑇´ >  𝑇  je 𝑃 >  0, potem se telo segreva, če pa je 𝑇´ <  𝑇 in je 𝑃 <  0, pa se telo 

ohlaja. Ko je 𝑇´ =  𝑇, je toplotni tok P, ki ga črno telo prejme od posode ali pa ga posodi 

odda, enak 0. Tako se toplota prenaša s sevanjem.[20] 

Če je odbojnost odvisna od valovne dolžine 𝑎(𝜆), velja Kirchhoffov zakon sevanja 

d𝑗

d𝜆
= [1 − 𝑎(𝜆)] (

d𝑗

d𝜆
)

0
, 

(6) 

oziroma  

𝑗 =  𝜀(𝑇)𝜎𝑇4. 

(7) 

 [13] 

V primeru, ko telo ni idealno črno, uporabimo bolj splošni zapis Stefanovega zakona. To je 

 𝑗 =  𝜀𝜎𝑇4, 

(8) 

kjer je 𝜀 = 1 izsevnost za idealno črno telo.  

Za vsa siva telesa, katerih odbojnost ni odvisna od valovne dolžine, velja 𝜀 = 1 − 𝑎, kjer je 𝑎 

odbojnost ali albedo. Albedo zavzema vrednosti med 0 in 1. Če je albedo enak 0, potem telo 

ne odbija svetlobe, ampak vso svetlobo absorbira, kar torej velja za idealna črna telesa, kjer je 

𝑎 = 0. Ko je vrednost albeda maksimalna oziroma enaka 1, pa telo odbija vso svetlobo in jo 

nič ne absorbira, lahko bi mu rekli kar idealno belo telo.  

Površje Zemlje absorbira vidno Sončno svetlobo in odda velik del energije v obliki 

infrardečega sevanja nazaj v atmosfero. Segreta telesa okoli nas najbolj sevajo v infrardečem 

spektru, ki se nahaja med vidno svetlobo in mikrovalovi. Infrardeči spekter zavzema območje 

med 700 nm do 1 mm. [13] 

Tabela 1: Vrednosti albedov za izbrane primere površin. 

Površina Albedo  

Asfalt 0,04 – 0,12 

Prst  0,17 

Trava 0,25 

Led 0,50 – 0,70 

Sneg 0,80 – 0,90 

 

Večina kopnega ima albedo med 0,10 in 0,40. Povprečen albedo Zemlje je 0,30 za sončno 

svetlobo. [14]  



- 7 - 

 

2.3.2 KONVEKCIJA 

Tekočina, ki teče, pri konvekciji prenaša toploto. Konvekcijo delimo na naravno, kjer je tok 

tekočine posledica gostotnih razlik zaradi temperaturnih razlik in vsiljeno, kjer tlačno razliko, 

ki poganja tekočino, povzroča črpalka. Z enačbo 𝑉 =  𝑚/𝜌 dobimo za temperaturni 

koeficient prostorninskega raztezka 

𝛽 = 𝑉−1 (
𝑑𝑉

𝑑𝑡
)

𝜌
= − (

𝜌

𝑚
) 𝑚𝜌−2 (

𝑑𝜌

𝑑𝑇
)

𝜌
= −𝜌−1 (

𝑑𝜌

𝑑𝑇
)

𝜌
. 

(9) 

Velja 𝑑𝜌 = −𝛽𝜌𝑑𝑇. 

(10) 

Če je 𝛽 > 0, potem ima segreta tekočina manjšo gostoto in se zaradi vzgona dviga. V 

sklenjenem krogu cevi pride segreta (lažja) tekočina v hladnejše predele, tam odda toploto in 

se ohlajena (težja) zopet vrača navzdol. 

Naravna konvekcija je učinkovita, če upor pri pretakanju tekočine ni prevelik.  

Pri vsiljeni konvekciji pa tlačna razlika, ki poganja tekočino, ne nastaja zaradi razlik v gostoti, 

ampak jo povzroča črpalka.  

Toplotni tok pri vsiljeni in naravni konvekciji lahko izračunamo s spodnjo enačbo. 

𝑃 = −𝛬𝑘𝑆(𝑇 − 𝑇´). 

(11) 

Λk je koeficient prevodnosti pri konvekciji, ki ga je potrebno od primera do primera posebej 

določiti. S je površina telesa, ki oddaja toplotni tok in ima temperaturo T, T´ pa je temperatura 

v toku tekočine daleč od tega telesa. Koeficient prevodnosti 𝛬𝑘  nam pove, koliko toplote na 

m
2
 je potrebno dovesti ali odvesti sistemu, da se bo temperatura sistema spremenila za 1K.[7] 

3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 MODEL SONČNEGA KOLEKTORJA 
Model sončnega kolektorja je natančneje opisan v diplomskem delu, zato v tem poglavju sledi 

samo kratek povzetek s slikami.[15] 

Model sončnega kolektorja je pomanjšana različica pravega sončnega kolektorja, s katerim 

lahko ustrezno ponazorimo delovanje sončnega kolektorja.  

Model sončnega kolektorja je sestavljen iz absorberja črne barve. Nanj so pritrjene bakrene 

cevke, po katerih se pretaka voda. V primerjavi s pravim sončnim kolektorjem je absorber 

modela sončnega kolektorja precej manjši, razlikuje se tudi količina cevk na absorberju, saj je 
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pri pravem sončnem kolektorju količina cevk na absorberju in njihova dolžina precej večja. V 

absorberju se voda, ki se pretaka po cevkah, segreva in prenaša toploto naprej v hranilnik. 

Modelu sončnega kolektorja je priložen hranilnik z bakrenimi cevkami, ki se s silikonskimi 

cevkami povezuje z absorberjem. Voda iz absorberja teče skozi bakrene cevke hranilnika in 

tako segreva vodo v hranilniku. Segreta voda v hranilniku se uporablja kot topla sanitarna 

voda. Če primerjam hranilnik modela sončnega kolektorja s hranilnikom pri pravem sončnem 

kolektorju, opazim razliko predvsem v njuni velikosti, saj je hranilnik pravega sončnega 

kolektorja precej večji. Za primerjavo, hranilnik modela sončnega kolektorja lahko drži 

največ 1 liter vode, hranilniki pravih sončnih kolektorjev pa tudi 100 litrov in več, odvisno od 

števila družinskih članov in njihove potrebe po topli sanitarni vodi. Voda v hranilniku modela 

sončnega kolektorja se proti koncu dneva prične ohlajati, saj ni izoliran. Hranilniki pravih 

sončnih kolektorjev so precej bolje izolirani, zato držijo toplo vodo tudi 3 do 4 dni. 

Voda se po cevkah modela sončnega kolektorja pretaka s pomočjo črpalke, ki jo priključimo 

na električno napetost.  

Model sončnega kolektorja je lahko prenosljiv, tako da vedno lahko izberemo po naši presoji 

najbolj optimalno mesto postavitve modela sončnega kolektorja. Modelu sončnega kolektorja 

lahko nastavljamo nagib pod različnimi koti. 

Za potrebe magistrskega dela sem si model sončnega kolektorja izposodila na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Izdelalo ga je podjetje Virles iz Domžal.  
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Slika 1: Model sončnega kolektorja. 

 

Slika 2: Model sončnega kolektorja. 

Absorber s cevkami, 

po katerih se pretaka 

voda. 

Baterija. Hranilnik. 

Digitalni termometri, 

postavljeni pri 

merjenju temperature 

vode ob vhodu in 

izhodu. 

Silikonske cevke, ki 

povezujejo hranilnik z 

absorberjem. Po njih 

teče voda. 

 

Motor, ki poganja 

vodo po modelu 

sončnega kolektorja, s 

priključki na baterijo. 
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3.2 ENERGIJSKI PROCESI PRI MODELU SONČNEGA 

KOLEKTORJA 
Z modelom sončnega kolektorja lahko raziščemo kolikšen del prejete energije se pretvori v 

koristno energijo, koliko gre v izgube ter kolikšen del izgubljene energije predstavlja sevanje 

oziroma konvekcija. Ob tem pa lahko tudi opazujemo in razmišljamo, kako potekajo 

energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja. 

Shema poteka energijskih procesov pri modelu sončnega kolektorja. 

 

 

Slika 3: Energijski procesi pri MSK. 

 

Na shemi so prikazani energijski procesi, na katere sem se v magistrskem delu osredotočila. 

Vsekakor pa je najbolje, da najprej opišem, kako se energija znotraj modela sončnega 

kolektorja pretvarja in kako pride do sevanja, konvekcije in ostalih izgub. 

Sončni žarki vpadajo na površino modela sončnega kolektorja in tako segrevajo površino 

modela sončnega kolektorja. Ker je površina modela sončnega kolektorja črne barve, je tudi 

absorpcija sončnih žarkov večja. Tako model sončnega kolektorja prejema sončno energijo. 

Višje kot je Sonce na nebu, večja količina sončne energije pada na model sončnega 

kolektorja.  

Najprej si poglejmo, kako se pretvarja prejeta energija s Sonca v koristno energijo modela 

sončnega kolektorja. S Sonca teče energijski tok na Zemljo in s tem tudi na model sončnega 

kolektorja. Ko se prične segrevati površina modela sončnega kolektorja in s tem tudi bakrene 

cevke, ki so pritrjene na to površino, prične teči toplotni tok s površine modela sončnega 

Sončna energija 

Sevanje 

Konvekcija in druge 

izgube 

Koristna energija 
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kolektorja v vodo, ki se pretaka skozi bakrene cevke. Toplotni tok vedno teče z mesta z višjo 

temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Tako se prične voda segrevati. Ker pa se voda s 

pomočjo črpalke pretaka po cevkah, s tem prenaša toploto po cevkah do hranilnika. V 

hranilniku se nahaja voda z nižjo temperaturo. Ko segreta voda iz modela sončnega kolektorja 

priteče v hranilnik, zopet teče toplotni tok, saj segreta voda segreje bakrene cevke v 

hranilniku, te pa nato segrevajo vodo, ki se nahaja v hranilniku. Ker voda, ki priteče iz modela 

sončnega kolektorja v hranilnik, odda nekaj toplote, se nato v model sončnega kolektorja vrne 

hladnejša, kot je bila ob izhodu iz modela sončnega kolektorja. Potem se energijski proces 

znotraj celotnega sistema modela sončnega kolektorja zopet ponavlja. 

Energijski procesi ne potekajo samo znotraj sistema modela sončnega kolektorja, ampak tudi 

med samim sistemom modela sončnega kolektorja in njegovo okolico. Ko se temperatura 

modela sončnega kolektorja povzpne višje od temperature okolice, prične model sončnega 

kolektorja sevati v okolico. Največ sevanja model sončnega kolektorja odda skozi črno 

ploskev oziroma absorber, nekaj pa tudi pri hranilniku in cevkah, ki povezujejo hranilnik in 

model sončnega kolektorja. V tem primeru lahko rečemo, da model sončnega kolektorja s 

sevanjem izgublja prejeto energijo. 

Model sončnega kolektorja ne izgublja energije samo s sevanjem, ampak tudi s konvekcijo in 

ostalimi izgubami. V splošnem konvekcijo delimo na naravno in vsiljeno konvekcijo. Vsiljena 

konvekcija se pri modelu sončnega kolektorja pojavi takrat, ko zaradi razlik v temperaturi 

zraka v širši okolici prične pihati veter. Veter povzroča ohlajanje površine modela sončnega 

kolektorja in posledično pade tudi temperatura vode, ki kroži skozi model sončnega 

kolektorja. Naravna konvekcija se pri modelu sončnega kolektorja pojavi takrat, ko se model 

sončnega kolektorja segreje na višjo temperaturo od temperature okolice. Takrat se prične 

topel zrak tik nad modelom sončnega kolektorja dvigati, hladen zrak pa se spušča na model 

sončnega kolektorja in s tem povzroča dodatne energijske izgube. 

3.3 MERITVE 
Za izvajanje meritev sem izbrala sončen dan, saj sem le tako lahko dobila meritve, ki so bile 

primerne za nadaljnje izračune. Tako sem lahko s pomočjo izračunov postavila trdne sklepe, 

ki veljajo za model sončnega kolektorja in energijske procese, ki pri tem potekajo. 

V primeru, da bi meritve opravljala na oblačen dan, je težko zagotoviti, da je jakost sončnega 

obsevanja največja okrog poldne, zjutraj in zvečer pa manjša. Prav tako meritve ne bi bile 

dobre, če bi jih opravljala na precej vetroven dan, saj bi veter povzročil večjo konvekcijo in 

tako bi bil izkoristek modela sončnega kolektorja manjši. Vsekakor pa bi lahko opravljala 

meritve tudi ob slabših vremenskih pogojih, če bi želela pokazati, da ima model sončnega 

kolektorja ob takih vremenskih pogojih slabši izkoristek. 

Model sončnega kolektorja sem postavila tako, da je bil absorber usmerjen proti jugu, naklon 

absorberja pa je bil 45°. Naklon sem določila glede na oddaljenost od ekvatorja, tako da 

sončni žarki vpadajo na absorber čim bolj pravokotno, saj sem le tako lahko zagotovila 

največji prejeti energijski tok s Sonca. Naklon sem izmerila s kotomerom, smer neba pa 

določila s kompasom.[5] 
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Približno pol ure pred začetkom meritev sem v model sončnega kolektorja natočila vodo in ga 

priključila na električno napetost. Voda prične v modelu sončnega kolektorja krožiti in se 

posledično tudi segrevati. Tako se izognem neuporabnim meritvam na začetku delovanja 

modela sončnega kolektorja. Neuporabne meritve nastanejo, če v model sončnega kolektorja 

natočim zelo mrzlo vodo, saj potem postopek segrevanja poteka hitreje, kot bi sicer. S tem 

tudi želim ponazoriti realni potek segrevanja vode v modelu sončnega kolektorja, ki dejansko 

poteka pri pravem kolektorju. V tem času sem izmerila volumski pretok vode skozi model 

sončnega kolektorja. 

Merjenje volumskega pretoka 𝑽𝒗𝒐𝒅𝒆/𝒕 

Voda je v model sončnega kolektorja pritekala skozi merilni valj, ki je pritrjen na vrhu 

absorberja. Ko sem želela izmeriti volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡, sem morala merilnemu 

valju odstraniti čep. Na čep je pritrjena cevka, skozi katero je voda iz hranilnika pritekala v 

merilni valj. Preden sem odstranila čep, sem si pripravila štoparico, dodatno merilno posodo 

in plastenko z vodo. Ko sem odstranila čep, v merilni valj ni več pritekala voda. Ker v cevke 

modela sončnega kolektorja ni smel vstopiti zrak, sem morala vodo konstantno dovajati v 

merilni valj skozi celoten potek merjenja, zato sem uporabila plastenko z vodo. Ko sem čep 

odstranila iz merilnega valja, sem ga namestila tako, da je voda iztekala v merilno posodo in 

sprožila štoparico. Merilno posodo sem morala postaviti tako, da je bil čep postavljen na 

enako višino, kot če bi bil priključen na merilni valj. Le tako sem lahko zagotovila realno 

merjenje volumskega pretoka vode. Če bi čep spustila nižje, bi se volumski pretok vode 

zaradi večje višinske razlike povečal. Volumski pretok vode sem merila eno minuto in 

odčitala količino vode, ki se je natekla v merilno posodo. Meritev sem večkrat ponovila. 

Meritev volumskega pretoka vode bi lahko izvajala tudi dalj časa in potem preračunala 

količino iztekle vode v eni minuti. Po končanem merjenju sem čep namestila nazaj na merilni 

valj. Vrednost izmerjenega volumskega pretoka vode sem preverila tudi z Venturijevo cevjo 

na Pedagoški fakulteti. 

 

 

Slika 4: Merilni valj, skozi katerega teče voda v model sončnega kolektorja. 

Čep, skozi katerega 
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Na modelu sončnega kolektorja sem merila še naslednje količine: 

Tozračja - temperatura ozračja ob določeni uri, 

Tvhodna - temperatura vode, ki kroži po cevkah v modelu sončnega kolektorja, merjena ob 

vhodu v model sončnega kolektorja oz. absorber, 

Tizhodna - temperatura vode, ki kroži po cevkah v modelu sončnega kolektorja, merjena ob 

izhodu iz modela sončnega kolektorja oz. absorberja, 

Thranilnika - temperatura vode v hranilniku, ki se segreva s pomočjo vode, ki kroži po cevkah v 

modelu sončnega kolektorja. 

Rezultati opravljenih meritev so prikazani v tabeli 2. 

Tabela 2: Rezultati opravljenih meritev na modelu sončnega kolektorja. 

Ura T ozračja 

[°C] 

T vhodna 

[°C] 

T izhodna 

[°C] 

T hranilnika 

[°C] 

9:00 19,5 26,4 29,3 26,1 

9:30 20,0 33,8 39,8 34,5 

10:00 21,9 43,5 50,4 44,8 

10:30 23,3 50,1 55,9 49,1 

11:00 24,9 51,9 59,9 55,5 

11:30 26,5 53,7 63,1 58,8 

12:00 28,4 58,0 66,9 60,1 

12:30 29,7 59,0 67,5 63,8 

13:00 30,4 59,8 68,5 64,5 

13:30 31,1 59,4 67,8 64,0 

14:00 31,6 57,7 66,8 63,5 

14:30 31,5 57,8 64,9 61,8 

15:00 31,3 55,0 61,6 58,0 

15:30 31,3 51,7 57,5 53,9 

16:00 31,3 50,4 54,2 51,1 

16:30 31,0 48,0 51,4 49,0 

17:00 30,0 44,6 47,5 45,5 

17:30 28,7 40,2 41,1 42,1 

 

3.3.1 ENERGIJSKI TOK S SONCA 

Energijski tok s Sonca (moč), ki pada na model sončnega kolektorja, lahko dobimo s pomočjo 

merilnika jakosti svetlobnega toka. Merilnik postavimo na ploskev modela sončnega 
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kolektorja, ki je usmerjena proti Soncu. Naprava prikaže vrednost gostote energijskega toka 

(jakost) sončnega obsevanja v W/m
2
, kar pa je potrebno še preračunati na površino, ki jo 

zavzema model sončnega kolektorja. Površina modela sončnega kolektorja meri 0,144 m
2
. Za 

kontrolo lastnih meritev jakosti sončnega obsevanja lahko uporabimo meritve na spletni strani 

Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani PV portal, kjer merijo in beležijo jakost sončnega 

obsevanja tekom dneva na različnih krajih po Sloveniji.[6] 

 

Slika 5: Spletna stran PV portal. [6] 

Podatek v desnem zgornjem kotu slike 5 nam pove, kolikšna je trenutna količina sevanja v 

določenem kraju. 

 

Slika 6: Povečava zgornjega desnega kota slike 5. 

Kot lahko vidimo iz slike 6, je bila 11. februarja 2016 v Ljubljani količina sevanja 197 W/m
2
. 

Prav tako je posebej za mobilne telefone iPhone izdelana aplikacija Pyranometer App, ki 

omogoča merjenje jakosti sončnega obsevanja. Aplikacija, ki jo najdemo v spletni trgovini, je 

brezplačna za uporabo. Navodila za uporabo so opisana na spletni strani [19]. 

Jakost sončnega obsevanja sem merila z omenjenim merilnikom jakosti svetlobnega toka. Da 

bi bila meritev čim bolj natančna in merilnik usmerjen proti Soncu pod enakim kotom kot 
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model sončnega kolektorja, sem merilnik ob vsaki meritvi položila na sredino absorberja in ga 

usmerila v smer prejemanja sončne svetlobe.  

 

Slika 7: Merilnik jakosti svetlobnega toka. [17] 

Merilnik jakosti svetlobnega toka je prikazal vrednost jakosti sončnega obsevanja v W/m
2
. 

Ker me je zanimala vrednost energijskega toka s Sonca 𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 , ki pade na model 

sončnega kolektorja (MSK), je bilo potem potrebno izmerjeno vrednost preračunati na 

površino 𝑆𝑀𝑆𝐾 , ki jo zajema absorber modela sončnega kolektorja. 

To sem naredila tako, da sem jakost sončnega obsevanja 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 pomnožila z 

velikostjo površine absorberja. 

Primer izračuna ob 9:00 uri:  

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 × 𝑆𝑀𝑆𝐾  

(12) 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 244 W/m2 × 0,144 m2 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 35,1 W. 

Na povsem enak način izračunam energijski tok s Sonca, ki pade na model sončnega 

kolektorja tudi za preostale ure merjenja. Rezultati izračunov so prikazani v zadnjem stolpcu 

tabele 3. 

Tabela 3: Rezultati izmerjenih vrednosti jakosti sončnega obsevanja na m2 in izračunanih vrednosti energijskega toka s 
Sonca, ki pada na modela sončnega kolektorja. 

Ura T ozračja [°C] 

 
Jakost sončnega 

obsevanja 

[W/m
2
] 

Energijski tok s 

Sonca [W] 

9:00 19,5 244 35,1 

9:30 20,0 604 87,0 

10:00 21,9 727 104,7 

10:30 23,3 770 110,9 
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11:00 24,9 835 120,2 

11:30 26,5 880 126,7 

12:00 28,4 928 133,6 

12:30 29,7 956 137,7 

13:00 30,4 941 135,5 

13:30 31,1 902 129,9 

14:00 31,6 852 122,7 

14:30 31,5 822 118,4 

15:00 31,3 758 109,2 

15:30 31,3 659 94,9 

16:00 31,3 570 82,1 

16:30 31,0 507 73,0 

17:00 30,0 389 56,0 

17:30 28,7 280 40,3 

 

Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja tekom dneva lahko prikažem 

tudi grafično. Graf 2 prikazuje, kako se energijski tok s Sonca tekom dneva spreminja. 

Najvišje vrednosti dosega okrog 12:00 ure, takrat, ko je tudi Sonce najvišje na nebu in obseva 

model sončnega kolektorja pod večjim kotom oz. kotom, ki je bližje pravokotnemu kotu. Ko 

sončni žarki vpadajo pravokotno na model sončnega kolektorja, so vrednosti energijskega 

toka s Sonca največje. Vrednosti energijskega toka s Sonca so najnižje zjutraj in zvečer, ko je 

Sonce nižje na nebu in obseva model sončnega kolektorja pod manjšim kotom. 
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Graf 2: Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja. 

 

3.3.2 KORISTNA ENERGIJA MODELA SONČNEGA KOLEKTORJA 

Model sončnega kolektorja prejema energijski tok, ki pada s Sonca na Zemljo. Ker vem, da 

energijski tok s Sonca prispeva k segrevanju vode v modelu sončnega kolektorja, me zanima, 

kolikšna je vrednost oziroma kolikšen delež prejete energije model sončnega kolektorja 

dejansko porabi za segrevanje vode. To energijo poimenujem koristna energija. 

Energijski tok (moč), ki pade na določeno ploskev, lahko izračunam kot: 

𝑃 =
𝑄

𝑡
 , 

(13) 

kjer je 𝑄 toplota, ki se porabi za segrevanje vode. 

S pomočjo enačbe (13) lahko izračunam koristni energijski tok oziroma moč modela 

sončnega kolektorja: 

𝑃𝑀𝑆𝐾 =
𝑄

𝑡
=  

𝜌𝑣𝑜𝑑𝑒𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑒(𝑇𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎 − 𝑇𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎)

𝑡
 . 

(14)                                                                               
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Volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡 je prostornina vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒  , ki v času 𝑡 steče skozi model 

sončnega kolektorja. Izmerjen volumski pretok vode je bil 0,1 l/min. Za gostoto vode ρvode  

vzamem vrednost 1 kg/l, za specifično toploto vode cvode pa vzamem vrednost 4200 J/ kgK. 

Primer izračuna ob 9:00 uri: 

𝑃𝑀𝑆𝐾 =  
1 kg/l × 0,1 l × 4200 J/kgK × (29,3 − 26,4)K

60s
      

𝑃𝑀𝑆𝐾 = 20,3 W . 

Na enak način izračunam še ostale vrednosti koristnega energijskega toka tekom dneva ob 

določeni uri. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli 4. 

Tabela 4: Izračunane vrednosti koristnega energijskega toka modela sončnega kolektorja. 

 

 

Kako se koristni energijski tok modela sončnega kolektorja spreminja tekom dneva lahko 

prikažem še grafično. 

Ura T vhodna 

[°C] 

T izhodna 

[°C] 

Koristni 

energijski tok 

[W] 

9:00 26,4 29,3 20,3 

9:30 33,8 39,8 42,0 

10:00 43,5 50,4 48,3 

10:30 50,1 55,9 40,6 

11:00 51,9 59,9 56,0 

11:30 53,7 63,1 65,8 

12:00 58,0 66,9 62,3 

12:30 59,0 67,5 59,5 

13:00 59,8 68,5 60,9 

13:30 59,4 67,8 58,8 

14:00 57,7 66,8 63,7 

14:30 57,8 64,9 49,7 

15:00 55,0 61,6 46,2 

15:30 51,7 57,5 40,6 

16:00 50,4 54,2 26,6 

16:30 48,0 51,4 23,8 

17:00 44,6 47,5 20,3 

17:30 40,2 41,1 6,3 
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Graf 3: Koristni energijski tok modela sončnega kolektorja. 

Krivulja na grafu 3 ima več vrhov. Na začetku merjenja koristni energijski tok narašča, ob 

10:30 vrednost doživi manjši padec. Nato koristni energijski tok zopet narašča in ob 11:30 

doseže najvišjo vrednost. Vrednosti, ki sledijo najvišji vrednosti tja do 14:00, so približno 

enake. Torej lahko rečem, da koristni energijski tok modela sončnega kolektorja dosega 

najvišje vrednosti takrat, ko je Sonce najvišje na nebu. Ko se Sonce bliža zahodu in se 

njegova višina na nebu zmanjšuje, tudi koristni energijski tok modela sončnega kolektorja 

postopoma pada. Ali samo Sonce in njegova višina na nebu vplivata na zmanjševanje 

koristnega energijskega toka modela sončnega kolektorja pa bomo videli v nadaljevanju. 
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Graf 4: Koristni energijski tok MSK v primerjavi s prejetim energijskim tokom s Sonca. 

Če pogledam še grafično primerjavo energijskega toka s Sonca, ki pada na model sončnega 

kolektorja in koristnega energijskega toka modela sončnega kolektorja na grafu 4, opazim, da 

sta ti dve količini nekako povezani, večji kot je prejeti energijski tok s Sonca, večji je tudi 

koristni energijski tok. Razlika med njima je največja tisti del dneva, ko je Sonce najvišje na 

nebu in najmanjša takrat, ko je Sonce nižje na nebu, torej zjutraj in zvečer. Kje je preostanek 

prejetega energijskega toka, ki ga model sončnega kolektorja ne porabi za segrevanje vode 

oziroma se ne pretvarja v koristni energijski tok, pa si poglejmo v naslednjem poglavju. 

3.3.3 SEVANJE PRI MODELU SONČNEGA KOLEKTORJA 

Pri vsakem energijskem procesu prihaja do izgub, prav tako nastajajo izgube tudi pri modelu 

sončnega kolektorja. Del teh izgub pri modelu sončnega kolektorja predstavlja sevanje. 

Privzela sem, da model sončnega kolektorja seva kot črno telo in se pri tem omejila zgolj na 

absorber. Prav tako sevajo tudi preostali deli modela sončnega kolektorja, kot so cevke in 

hranilnik, ampak ti sestavni deli ne predstavljajo velikega deleža izgub, zato sem njihovo 

sevanje zanemarila. 

Toploto, ki jo absorber modela sončnega kolektorja odda s sevanjem, lahko izračunam s 

pomočjo Stefanovega zakona za gostoto toplotnega toka j. 

𝑃 = 𝑆∆𝑗. 

(15) 

∆𝑗 =  𝜎(𝑇4 − 𝑇´4), 
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(16) 

kjer je je T´ temperatura ozračja, T temperatura modela sončnega kolektorja, S površina 

absorberja modela sončnega kolektorja, ki meri 0,144 m
2 

in σ Stefanova konstanta. 

 

Iz enačb (15) in (16) sledi                   𝑃 = 𝑆𝜎(𝑇4 − 𝑇´4). 

(17) 

Predvidevam, da bo sevanje modela sončnega kolektorja največje takrat, ko bo temperaturna 

razlika med ozračjem in modelom sončnega kolektorja največja. Najmanjša pa bo takrat, ko 

bo temperaturna razlika ozračja in modela sončnega kolektorja najmanjša. 

Sevanje bi pri modelu sončnega kolektorja lahko zmanjšali z dodatno izolacijo hranilnika, 

cevk in absorberja. Prav tako bi lahko sestavili model sončnega kolektorja iz materiala, ki je 

slabši toplotni prevodnik, ni pa nujno, da bi imel ta model sončnega kolektorja večji 

izkoristek. Preprečiti sevanja žal ne moremo. 

Temperaturo modela sončnega kolektorja sem izmerila tako, da sem na absorberju izbrala 

sedem različnih točk, na katere sem priključila žice. Žice so bile povezane tudi na napravo 

Midi Logger, ki je na vsake pol ure zabeležila izmerjene temperature v vseh sedmih točkah. 

Slika 8 prikazuje izbrane točke, ki si sledijo po vrsti od 1 pri vhodu do 7 pri izhodu. 

 

Slika 8: Točke merjenja temperature absorberja modela sončnega kolektorja. 

Pred izvedbo teh meritev sem preverila še, da se površina, na katero so pritrjene cevke, ne 

segreva na znatno višjo temperaturo, kot jo izmerim pri cevkah. Največja temperaturna 
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razlika med površino in cevkami na istem mestu je bila manjša od 3 °C. Zato sem tudi lahko 

merila temperaturo absorberja samo na cevkah, drugače bi morala vključiti še meritve 

temperature površine, na katero so cevke pritrjene. 

Ker odstopanja temperatur v vseh sedmih točkah na absorberju ne dosegajo večjih vrednosti, 

sem za temperaturo modela sončnega kolektorja privzela kar povprečno temperaturo vseh 

izmerjenih temperatur v sedmih točkah. 

Povprečno temperaturo  𝑇 ̅̅ ̅ izračunam s pomočjo naslednje enačbe (18): 

 𝑇 ̅̅ ̅ =  
𝑇1 + 𝑇2 + ⋯ + 𝑇𝑁−1 + 𝑇𝑁

𝑁
, 

(18) 

kjer so T1, T2,…,TN  izmerjene temperature v vseh točkah, N pa število točk. 

Primer izračunane povprečne temperature ob 9:00 uri: 

 𝑇 ̅̅ ̅ =  
26,8 °C + 29,7 °C + 29,8 °C + 30,8 °C + 30,9 °C + 31,6 °C + 29,5 °C

7
, 

 𝑇 ̅̅ ̅ = 29,9 °C. 

V tabeli 5 so prikazane izmerjene vrednosti temperatur površine kolektorja v sedmih točkah in 

v zadnjem stolpcu rezultati izračunanih povprečnih temperatur površine modela sončnega 

kolektorja tekom dneva. 

Tabela 5: Izmerjene vrednosti temperatur površine modela sončnega kolektorja in izračunana povprečna temperatura 
modela sončnega kolektorja. 

Ura T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] T4 [°C] T5 [°C] T6 [°C] T7 [°C]  𝑻 ̅̅ ̅ [°C] 

9:00 26,8 29,7 29,8 30,8 30,9 31,6 29,5 29,9 

9:30 33,9 37,8 38,3 40,3 40,4 42,0 40,1 39,0 

10:00 41,5 46,4 49,8 51,5 51,9 54,8 54,5 50,1 

10:30 50,1 52,9 54,8 54,6 53,4 55,4 54,1 53,6 

11:00 54,0 56,9 58,8 58,8 58,3 59,9 59,7 58,1 

11:30 56,3 60,1 62,5 63,0 62,4 64,2 64,1 61,8 

12:00 60,8 62,8 64,7 63,9 62,7 65,1 63,7 63,4 

12:30 62,3 65,4 66,8 66,7 65,8 67,2 67,2 65,9 

13:00 62,7 65,4 67,4 67,4 66,3 67,9 68,1 66,5 

13:30 62,1 65,2 66,9 66,9 66,2 67,7 67,9 66,1 

14:00 60,0 63,4 65,7 66,1 65,6 67,5 67,9 65,2 

14:30 57,8 59,1 62,3 63,8 62,5 64,1 64,4 62,0 

15:00 55,2 56,2 59,0 58,8 58,4 60,2 60,3 58,3 
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15:30 52,1 54,1 55,8 56,0 55,5 57,1 57,5 55,4 

16:00 50,4 51,8 53,1 53,1 52,8 54,1 54,5 52,8 

16:30 48,0 48,9 50,0 49,6 49,6 50,5 51,0 49,7 

17:00 44,7 44,9 45,8 45,8 45,8 46,1 46,9 45,7 

17:30 40,7 40,6 40,6 40,4 40,8 39,9 40,9 40,6 

 

Sedaj lahko izračunam vrednost sevanja modela sončnega kolektorja tekom dneva. Slednje 

izračunam po enačbi (19): 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑆𝑀𝑆𝐾𝜎( 𝑇 ̅̅ ̅4 − 𝑇𝑜𝑧𝑟𝑎č𝑗𝑎
4 ). 

(19) 

Paziti moram le, da vrednosti povprečne temperature in temperature ozračja pretvorim v 

vrednost Kelvina tako, da vrednostim temperatur v °C prištejem 273 K. 

Primer izračuna ob 9:00 uri: 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,144 m2 × 5,67 × 10−8 W/m2K4 × ((29,9 + 273)4K4 − (19,5 + 273)4K4) 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 8,9 W. 

Povsem na enak način izračunam sevanje modela sončnega kolektorja tekom dneva. Rezultati 

so prikazani v tabeli 6. 

Tabela 6: Izračunana vrednost sevanja modela sončnega kolektorja. 

Ura T ozračja [°C]  𝑻 ̅̅ ̅ [°C] Sevanje 

[W]  

9:00 19,5 29,9 8,9 

9:30 20,0 39,0 17,2 

10:00 21,9 50,1 27,2 

10:30 23,3 53,6 30,0 

11:00 24,9 58,1 33,8 

11:30 26,5 61,8 36,9 

12:00 28,4 63,4 37,2 

12:30 29,7 65,9 39,2 

13:00 30,4 66,5 39,2 

13:30 31,1 66,1 38,2 

14:00 31,6 65,2 36,5 

14:30 31,5 62,0 32,6 
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15:00 31,3 58,3 28,4 

15:30 31,3 55,4 25,0 

16:00 31,3 52,8 22,0 

16:30 31,0 49,7 18,8 

17:00 30,0 45,7 15,4 

17:30 28,7 40,6 11,3 

 

 

Graf 5: Sevanje modela sončnega kolektorja. 

Če pogledam sevanje še na grafičnem prikazu grafa 5, opazim, da najvišje vrednosti dosega 

takrat, ko je Sonce najvišje na nebu. Povem lahko tudi, da model sončnega kolektorja seva 

skozi celoten čas izvajanja meritev. 

3.3.4 KONVEKCIJA IN OSTALE IZGUBE PRI MODELU SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

Pri modelu sončnega kolektorja nastajajo izgube tudi v obliki konvekcije. V celotnem 

energijskem procesu modela sončnega kolektorja lahko zaznamo tako naravno kot tudi 

vsiljeno konvekcijo. Naravna konvekcija poteka s prenosom toplote iz modela sončnega 

kolektorja v zrak, ki se nahaja tik ob modelu sončnega kolektorja. Najbolj izrazita konvekcija 

nastaja pri absorberju modela sončnega kolektorja, ko se zrak, ki se nahaja tik nad 

absorberjem, segreva in posledično dviga. Ko se segreti zrak prične dvigati, vzbudi gibanje 

okoliškega hladnejšega zraka, ki priteče na izpraznjeno mesto in se ponovno prične segrevati. 
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To gibanje oziroma izmenjavo zraka poimenujemo konvekcijski tok. Tako model sončnega 

kolektorja del prejete energije odda tudi v zrak, ki se nahaja v bližnji okolici. 

Vsiljeno konvekcijo pri modelu sončnega kolektorja povzroča veter, ki dodatno ohlaja model 

sončnega kolektorja tako, da v njegovo okolico dovaja hladnejši zrak oziroma pospeši 

konvekcijski tok. Vetru se pri meritvah ne moremo izogniti, lahko samo izberemo dan, ko ni 

napovedanih večjih sunkov vetra. 

Pod ostale izgube modela sončnega kolektorja sem uvrstila vse energijske izgube, ki nastajajo 

pri hranilniku in cevkah, ki povezujejo absorber s hranilnikom in še preostale izgube, ki 

nastajajo pri energijskem procesu in jih ne morem izračunati. 

Konvekcijo in ostale energijske izgube pri modelu sončnega kolektorja lahko izračunam s 

pomočjo že izračunanega sevanja Psevanja, koristnega energijskega toka PMSK in energijskega 

toka s Sonca PSonca na MSK, ki pada na model sončnega kolektorja. 

 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 𝑃𝑀𝑆𝐾 + 𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 + 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 + 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒  

(20) 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 + 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 − 𝑃𝑀𝑆𝐾 − 𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎  

(21) 

Primer izračuna ob 9:00 uri: 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 + 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 35,1 W − 20,3 W − 8,9 W 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 + 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 5,9 W . 

Ostali rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli 7. 

Tabela 7: Izračunana vrednost konvekcije in ostalih izgub modela sončnega kolektorja. 

Ura Energijski 

tok s Sonca 

[W] 

Koristni 

energijski 

tok [W] 

Sevanje 

[W] 

Konvekcija 

in ostale 

energijske 

izgube [W] 

9:00 35,1 20,3 8,9 5,9 

9:30 87,0 42,0 17,2 27,8 

10:00 104,7 48,3 27,2 29,2 

10:30 110,9 40,6 30,0 40,3 

11:00 120,2 56,0 33,8 30,5 

11:30 126,7 65,8 36,9 24,0 

12:00 133,6 62,3 37,2 34,2 
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12:30 137,7 59,5 39,2 39,0 

13:00 135,5 60,9 39,2 35,4 

13:30 129,9 58,8 38,2 32,9 

14:00 122,7 63,7 36,5 22,5 

14:30 118,4 49,7 32,6 36,0 

15:00 109,2 46,2 28,4 34,6 

15:30 94,9 40,6 25,0 29,3 

16:00 82,1 26,6 22,0 33,5 

16:30 73,0 23,8 18,8 30,4 

17:00 56,0 20,3 15,4 20,3 

17:30 40,3 6,3 11,3 22,7 

 

 

Graf 6: Konvekcija in ostale izgube modela sončnega kolektorja. 

Konvekcija in ostale izgube so najmanjše zjutraj in zvečer, čez dan pa se njihove vrednosti 

gibajo med 22 W in 40 W. 

Zanimivo se zdi, da sevanje in konvekcija z ostalimi izgubami zavzemata skorajda enake 

vrednosti oziroma sta enakega velikostnega reda. Do podobnih ugotovitev je v svoji 

diplomski nalogi prišel tudi M. Gradišar, ko je meril ohlajanje pločevink [18].  
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3.3.5 DELEŽI ENERGIJE IN IZGUB V ENERGIJSKEM PROCESU 

MODELA SONČNEGA KOLEKTORJA 

Da bi lahko izračunala še, kolikšen delež v energijskem procesu predstavljajo koristni 

energijski tok, sevanje, konvekcija in ostale izgube, uporabim meritve energijskega toka s 

Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja tekom dneva. Izkoristek izračunam po naslednji 

enačbi 

𝜂 =  
𝑃

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
, 

(22) 

kjer je P vrednost koristnega energijskega toka, sevanja ali konvekcije in ostalih izgub. 

Primer izračunov deležev ob 9:00 uri: 

Koristni energijski tok 

𝜂 =  
𝑃𝑀𝑆𝐾

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

(23) 

𝜂 =  
20,3 W

35,1 W
 

𝜂 =  0,578 = 57,8 % . 

Sevanje  

𝜂 =  
𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

(24) 

𝜂 =  
8,9 W

35,1 W
 

𝜂 =  0,254 = 25,4 % . 

Konvekcija in ostale izgube  

𝜂 =  
𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑖𝑛 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

(25) 

𝜂 =  
5,9 W

35,1 W
 

𝜂 =  0,168 = 16,8 % . 

Rezultati deležev tekom dneva so prikazani v tabeli 8. 
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Tabela 8: Izračunane vrednosti deležev koristnega energijskega toka in izgub tekom dneva pri modelu sončnega 
kolektorja. 

Ura Delež 

koristnega 

energijskega 

toka [%] 

Delež 

sevanja 

[%] 

Delež 

konvekcije 

in ostalih 

energijskih 

izgub [%] 

9:00 57,8 25,4 16,8 

9:30 48,3 19,7 32,0 

10:00 46,1 26,0 27,9 

10:30 36,6 27,0 36,3 

11:00 46,6 28,1 25,3 

11:30 51,9 29,1 19,0 

12:00 46,6 27,8 25,6 

12:30 43,2 28,5 28,3 

13:00 44,9 29,0 26,1 

13:30 45,3 29,4 25,3 

14:00 51,9 29,7 18,3 

14:30 42,0 27,6 30,4 

15:00 42,3 26,0 31,7 

15:30 42,8 26,3 30,9 

16:00 32,4 26,8 40,8 

16:30 32,6 25,7 41,7 

17:00 36,2 27,5 36,2 

17:30 15,6 28,0 56,4 

 

Že iz tabele 8 je razvidno, da model sončnega kolektorja približno polovico prejetega 

energijskega toka s Sonca pretvori v koristni energijski tok. Sevanje in konvekcija pa 

zavzemata približno enak del preostanka prejetega energijskega toka.  
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Graf 7: Primerjava deležev koristnega in izgubljenega energijskega toka. 

Na grafu 7 je prikazan izkoristek tekom dneva. Največji izkoristek modela sončnega 

kolektorja je zjutraj. Takrat je delež izgub najmanjši, saj so izgube odvisne predvsem od 

temperature modela sončnega kolektorja tekom dneva in temperature ozračja.  

4 DNEVI DEJAVNOSTI 
Znotraj učnega procesa, na vsaki osnovni šoli, potekajo dnevi dejavnosti po letnem delovnem 

načrtu posamezne šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Z izvajanjem dni 

dejavnosti učencem omogočamo utrjevanje in povezovanje znanja, ki ga tekom šolskega leta 

pridobijo pri posameznih predmetih. Prav tako učencem omogočimo uporabljanje tega znanja 

in nadgrajevanje že usvojenega znanja s praktičnim delom. Učenci se tekom dni dejavnosti 

naučijo tudi medsebojnega sodelovanja. 

V šolskem letu je za vsak razred predvidenih 15 dni dejavnosti, posamezen dan dejavnosti pa 

se izvede v okviru 5 šolskih ur. 

Le ti spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in samoiniciativnost otrok, jih usposabljajo za 

samostojno opazovanje in pridobivanje novih izkušenj in znanj, ki jim omogočajo uspešno 

razvijanje spretnosti in samostojno reševanje problemov. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem 

učencem in se vsebinsko nadgrajujejo iz leta v leto. 

Pri izvajanju dni dejavnosti gre v večini primerov za medpredmetno povezovanje. Vnaprej je 

potrebno predvideti čas, ki ga bomo potrebovali za pripravo, tako za učence kot učitelje. Na ta 

način učencem omogočamo raziskovalno učenje, od načrtovanja nalog, zbiranja podatkov, do 

oblikovanja ugotovitev in predstavitev rezultatov. Dejavnosti naj bodo zastavljene tako, da 
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spodbujajo medsebojno sodelovanje med učenci. Vsi učenci naj bodo aktivni, samostojni, 

ustvarjalni in naj pri pripravi dneva tudi sodelujejo. 

Dnevi dejavnosti se lahko organizirajo za vsak razred posebej, skupno za nekaj razredov ali 

celo šolo. Načrtovanje in organizacija konkretnih dni dejavnosti je vezano na okolje, v 

katerem je šola oziroma na specifičnosti posameznih šol. 

Dnevi dejavnosti so lahko tehniški dnevi, kulturni dnevi, športni dnevi ali naravoslovni dnevi, 

lahko pa potekajo tudi več dni v okviru projektnih tednov in raziskovalnih taborov, kot so 

naravoslovni, astronomski, kulturni tabor, itd..[10] 

Cilji dni dejavnosti 

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri 

posameznih predmetih, uporabljanje tega znanja in nadgrajevanje s praktičnim učenjem v 

kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem 

družbenem okolju.[10] 

Cilji naravoslovnih dni 

Učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga 

pridobili pri pouku ter ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k 

samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih 

metod in tehnik raziskovalnega dela.   

Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine 

okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. 

Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos 

do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo se pomena varovanja zdravja in okolja.[10] 

Cilji tehniških dni 

Učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo 

preverijo. 

Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, 

skupinsko zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz 

strokovne literature.  

Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične 

rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije.[10] 

4.1 NARAVOSLOVNI DAN: Uporaba modela sončnega 

kolektorja in energijski procesi, ki pri tem potekajo. 
V okviru opravljenega fizikalnega poskusa z modelom sončnega kolektorja v nadaljevanju 

predstavljam predlog izvedbe naravoslovnega dne z modelom sončnega kolektorja. Izvedba 

naravoslovnega dne temelji na medpredmetnem povezovanju fizike in tehnike. 
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Pri pouku fizike je potrebno pred izvedbo naravoslovnega dne obravnavati vsebine, ki so 

nujne za učenčevo razumevanje eksperimenta z modelom sončnega kolektorja. Te vsebine 

zajemajo snov tako osmega kot devetega razreda, zato je najlažje, če eksperiment izvajamo za 

učence devetega razreda. 

Šola lahko pri podjetju Virles kupi model sončnega kolektorja, ki je bil uporabljen v tej 

magistrski nalogi, ni pa nujno. Učenci lahko pri pouku tehnike naredijo načrt za svoj model 

sončnega kolektorja, ki ga nato tudi izdelajo. Predlog izdelave preprostega modela sončnega 

kolektorja je v poglavju 4.3. 

Po pregledu učnih načrtov, učenci v 5. razredu že spoznajo nekaj lastnosti sončne energije, da 

se na Soncu snovi grejejo in da Sonce lahko segreje vodo.[2] 

Šele v 6. razredu pa učenci spoznajo, da je Sonce osnovni vir energije, spoznajo in razumejo 

tudi pomen toplotnega toka ter ga povežejo s primeri iz narave.[3]  

V 9. razredu osnovne šole pa se učenci že podrobneje srečajo z obravnavo toplote, toplotnega 

toka in energijskega zakona. Poglejmo si učne cilje v 9. razredu: 

 s poskusi raziščejo zakonitosti prehajanja toplote, 

 ugotovijo, da z delom lahko dosežemo enako spremembo notranje energije kot s 

toploto, 

 uporabijo enačbo za računanje toplote, 

 uporabijo enačbo za računanje toplotnega toka, 

 raziščejo pomen izolacijskih materialov za zmanjševanje toplotnega toka, 

 razložijo, da se lahko energija telesa pretvarja iz ene oblike v drugo, 

 opišejo energijske pretvorbe za izbrani primer, 

 opišejo in razložijo energijske pretvorbe sistema teles, 

 razumejo, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejema in/ali oddaja dela 

in/ali toplote, 

 usvojijo energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru, 

 vedo, da se energije ne more uničiti ali iz nič nastati.[4] 

Glede na učni načrt, učenci tekom osnovne šole že obdelajo določene teme, ki zadevajo 

eksperiment z modelom sončnega kolektorja, a je vseeno potrebno pred izvedbo 

naravoslovnega dne z učenci ponoviti snov, ki je nujna za ustrezno izvedbo meritev in 

razumevanje vseh energijskih postopkov, ki potekajo pri modelu sončnega kolektorja. 

Nazorno jim predstavimo še sevanje in konvekcijo, da bodo pri izvedbi meritev in izračunu 

rezultatov pozorni tudi na izgube. Povemo in razložimo tudi, kako se izračuna izkoristek. 

Cilji naravoslovnega dne z modelom sončnega kolektorja 

Cilji, ki jih želimo tekom naravoslovnega dne pri učencih doseči so naslednji: 

 učenci na konkretnem primeru spoznajo uporabo in korist alternativnega vira energije, 
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 učenci na konkretnem primeru prepoznajo energijske procese in znajo opisati njihov 

potek, 

 učenci vedo, kaj je koristna energija modela sončnega kolektorja in znajo izračunati 

koristni energijski tok, 

 učenci vedo, kaj je izkoristek modela sončnega kolektorja in ga znajo izračunati 

oziroma oceniti. 

Tik pred začetkom izvajanja meritev, to je dan, ko učenci pričnejo izvajati meritve, je dobro, 

da z učenci najprej izvedemo kratko učno uro, v kateri skupaj ponovimo bistvene stvari, ki so 

potrebne za natančnejšo izvedbo meritev in nato lažje računanje želenih količin. Z učenci 

ponovimo naslednje: 

 zakonitosti prehajanja toplote, 

 enačbo za računanje toplote, 

 nastanek toplotnega toka in njegov potek, 

 pretvarjanje energije iz ene oblike v drugo, 

 primeri uporabe energijskega zakona, 

 poudarimo, da se energija ne uniči in ne more iz nič nastati. 

Ker pa želimo, da so učenci za izvedbo dela motivirani in nad delom navdušeni, jih k temu 

lahko spodbudimo s postavitvijo nekaj zanimivih vprašanjih, na katera bodo učenci lahko 

ugibali že pred začetkom dela, natančneje pa nanje odgovorili šele po končanem delu. 

Naslednja vprašanja so primerna za postavitev pred začetkom dela. 

 Kako postaviti model sončnega kolektorja, da bo prejel kar največ sončne energije? 

 Ob kateri uri bo model sončnega kolektorja prejel največ sončne energije? 

 Ali bo takrat koristni energijski tok modela sončnega kolektorja največji? 

 V katerem delu dneva bodo izgube največje? 

 Kako se lahko nekaterim izgubam izognemo? 

 Ali se lahko vsem izgubam izognemo? 

 Kdaj bo temperatura vode v hranilniku dosegla najvišjo temperaturo? 

 Kako pri modelu sončnega kolektorja poteka energijski proces? 

 

Vprašanja učenci dobijo tudi na učnem listu, da na podlagi le teh ob koncu pripravijo kratko 

predstavitev. 

4.1.1 PRAKTIČNO DELO Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE 

Učitelj naj učencem predstavi model sončnega kolektorja, pokaže in razloži, kakšna je 

predvidena postavitev, kako ga pripraviti za izvajanje meritev in kako poteka odčitavanje 

izmerjenih količin. 

Pred začetkom meritev učitelj preveri postavitev modelov sončnega kolektorja in delovanje 

termometrov. Za natančnejše merjenje temperature ozračja je najbolje, da učitelj skupaj z 

učenci postavi termometer v senco en meter nad tlemi, kjer bodo učenci lahko samo odčitali 
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temperaturo ozračja. Učitelj naj učencem tudi razloži, kako se meri jakost sončnega 

obsevanja. Najbolje je, da si za merjenje jakosti sončnega obsevanja postavimo kartonasto 

podlago pod kotom 45° in usmerjeno proti jugu oziroma tako, kot so postavljeni modeli 

sončnih kolektorjev. Merilnik jakosti sončnega obsevanja postavimo v točko na sredini, 

učenci pa naj sami odčitajo vrednost jakosti sončnega obsevanja. Seveda lahko učenci jakost 

sončnega obsevanja merijo tudi sami na modelu sončnega kolektorja, ampak mora imeti šola 

na zalogi dovolj merilnikov jakosti sončnega obsevanja. V primeru, da šola nima na razpolago 

merilnika svetlobne jakosti, lahko podatke o jakosti sončnega obsevanja za najbližji kraj 

spremljamo tudi na PV portalu Fakultete za elektrotehniko [6]. 

Pred samo izvedbo meritev spodbudimo učence, da pregledajo učni list v prilogi (1) in v 

primeru nejasnosti takoj razčistimo stvari. Podrobno razložimo in demonstriramo kdaj in kako 

izmerijo volumski pretok vode ter kako z izmerjenimi količinami izračunajo potrebne 

količine, ki jih od njih zahteva naloga na učnem listu in kaj te količine predstavljajo. 

Uporabimo lahko list z razlago izračunov in primeri izračunov v prilogi (2). Postopek 

merjenja volumskega pretoka vode pa je opisan na učnem listu. Najbolje je, da učencem poleg 

učnega lista damo še list z razlago izračunov in primeri izračunov v prilogi (2), saj si z njim 

lahko pomagajo pri hitrejšem računanju rezultatov. 

Po končanem delu je nujno potreben razgovor, kjer učenci predstavijo rezultate in ugotovitve 

tekom meritev. Učitelj naj pozorno spremlja predstavitev rezultatov in opozori na morebitne 

napake. Ko učenci končajo s predstavitvijo, lahko skupaj z njimi oblikujemo glavne 

ugotovitve. S tem lahko odgovorimo na zastavljena vprašanja pred začetkom dela, predvsem 

na tista, za katera pred pričetkom dela nismo imeli zanesljivega odgovora. Pogovorimo se tudi 

o tem, kako pri modelu sončnega kolektorja poteka energijski proces, kje vse teče toplotni 

tok, v kateri smeri teče in kdaj model sončnega kolektorja prične oddajati toploto v okolico. 

Če naravoslovnega dne ne moremo izpeljati na prostem, lahko model sončnega kolektorja 

segrevamo tudi pod reflektorji ali močnimi lučmi. [8] 

4.2 NARAVOSLOVNI DAN ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE 

FAKULTETE: Uporaba modela sončnega kolektorja in energijski 

procesi, ki pri tem potekajo. 
Prav tako je izvedba naravoslovnega dne z modelom sončnega kolektorja koristna za študente 

Pedagoške fakultete, saj lahko pri delu z modelom sončnega kolektorja izluščijo bistvene 

stvari, ki jih nato predstavijo učencem v osnovni šoli. 

Naslednja vprašanja so primerna za razmislek študentom Pedagoške fakultete pred začetkom 

ali na koncu izvajanja meritev. 

 Razmislite, kako poteka energijski proces pri modelu sončnega kolektorja? 

 Kje na modelu sončnega kolektorja nastajajo največje izgube?  

 Katere so te izgube in zakaj nastajajo? Kako jih lahko omejimo? 

 Kdaj bo izkoristek največji? Ali je lahko izkoristek 100%? 

 Kakšna postavitev modela sončnega kolektorja bi bila najbolj optimalna? 
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 Se vam zdi model sončnega kolektorja uporaben učni pripomoček? 

 Kaj bi lahko z modelom sončnega kolektorja pokazali učencem pri pouku? 

 

Vprašanja so zastavljena tudi na učnem listu, da so študentom v pomoč pri pripravi diskusije 

ob koncu naravoslovnega dne. 

4.2.1 PRAKTIČNO DELO S ŠTUDENTI PEDAGOŠKE FAKULTETE 

Pred samo izvedbo dela z modelom sončnega kolektorja naj profesor študentom predstavi 

model sončnega kolektorja in demonstrira njegovo uporabo. Skupaj s študenti je potrebno 

ugotoviti najbolj optimalno postavitev modela sončnega kolektorja. Pred izvedbo meritev naj 

študenti pregledajo učne liste in s profesorjem razčistijo nejasnosti. Učni list se nahaja v 

prilogi (3). Študentom poleg učnih listov damo tudi list z razlago izračunov zahtevanih količin 

v prilogi (4). Študenti naj meritve opravljajo samostojno, lahko se jim samo demonstrira 

merjenje volumskega pretoka vode in uporabo Venturijeve cevi. Postopek merjenja 

volumskega pretoka vode je opisan na učnem listu. 

Na koncu sledi diskusija glede na zastavljena vprašanja pred začetkom dela z modelom 

sončnega kolektorja. Študenti izračunane rezultate in ugotovitve predstavijo in na koncu 

skupaj oblikujejo glavne ugotovitve. 

Diskusija je zelo priporočljiva, saj lahko glede na zastavljena vprašanja na začetku primerjajo 

tudi različne načine uporabe modela sončnega kolektorja pri pouku, izboljšajo svoj predlog za 

uporabo pri pouku in se iz tega kaj novega naučijo. Predlagajo lahko tudi drugačne načine 

izdelave modela sončnega kolektorja, ki so lahko še boljši za izvedbo naravoslovnega dne.  

 

4.3 IZDELAVA PREPROSTEGA MODELA SONČNEGA 

KOLEKTORJA 
Pripomočki: 

 plastična kad z režami, 

 plastična cev, 

 alu folija, 

 stiropor, 

 plastična folija, 

 plastenka, 

 2 termometra, 

 olfa nož, 

 škarje, 

 guma, 

 lepilni trak. 
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Navodila za izdelavo 

Na dno plastične kadi položimo stiropor tako, da pokrije celotno dno, nanj pa položimo alu 

folijo. V kad napeljemo plastično cev tako, da jo izmenično pritrjujemo na reže, enkrat na levi 

strani, drugič na desni strani. Cev lahko napeljemo tudi poljubno. Oba konca cevi naj gledata 

ven iz kadi. Kad oziroma model sončnega kolektorja lahko poljubno izoliramo s stiroporom. 

 

Slika 9: Ena izmed možnih napeljav cevi v kadi. [16] 

Učenci lahko naredijo različne modele sončnega kolektorja. Osnova, kot sta plastična kad in 

debelina cevi, je pri vseh modelih enaka, razlike pa lahko naredijo z različnimi izolacijami in 

dolžino cevi. Lahko izolirajo plastično kad na dnu in na stranicah, izolirajo jo lahko s 

stiroporom, lesom ali kakšnim drugim materialom. Spremenijo lahko tudi dolžino cevi, ki jo 

napeljejo skozi plastično kad. Cev je lahko zelo mrežasto prepletena, lahko pa naredijo samo 

par vijug in cev izpeljejo iz kadi. Učenci lahko v takih primerih raziščejo, kateri izmed 

kolektorjev je bolj učinkovit in katere spremembe bi morali narediti pri ostalih modelih. Paziti 

morajo le pri izbiri debeline cevi, saj bi s prevelikim premerom cevi povzročili previsok 

volumski pretok vode in ne bi dosegli učinkovitega segrevanja vode. 

Če učenci naredijo enake modele sončnega kolektorja, lahko pri teh modelih napravijo 

spremembo tako, da jih postavijo pod različnim naklonom v isti smeri, ali pa z enakim 

naklonom v različnih smereh. Tako lahko učenci potem skupaj raziščejo, katera postavitev je 

najbolj optimalna. 

Navodila za izdelavo preprostega modela sončnega kolektorja so prirejena glede na navodila 

za vajo Zeleno ogrevanje [16]. 
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Slika 10: Model sončnega kolektorja s poljubno napeljano cevjo. 

Uporaba 

V en konec cevi pričnemo nalivati vodo, ki bo stekla po ceveh v modelu sončnega kolektorja 

in na drugem koncu cevi pritekla iz modela sončnega kolektorja. Voda, ki jo nalivamo v 

model sončnega kolektorja, naj bo ob vsakem opravljanju meritve enake temperature, saj 

bodo le tako vidne spremembe. Najbolje je, da vodo nalivamo z lijakom in pazimo, da se 

vmes ne vrine zrak. Za nalivanje vode v cevko lahko uporabimo tudi kakšen napajalnik za 

živali, ki bo še najbolj enakomerno dovajal vodo v cevko. Na drugem koncu cevke postavimo 

plastenko, v katero bo stekla segreta voda. Izmerimo temperaturo vode na začetku nalivanja v 

model sončnega kolektorja in na koncu ob izteku iz modela sončnega kolektorja. Paziti 

moramo, kako postavimo model sončnega kolektorja. Če je višinska razlika med vhodom in 

izhodom vode iz modela sončnega kolektorja prevelika, se vrednost volumskega pretoka vode 

poveča in ne dosegamo več učinkovitega segrevanja vode.  

Volumski pretok vode izmerimo tako, da v model sončnega kolektorja nalijemo poljubno 

količino vode in izmerimo čas, ki je potreben, da celotna količina vode izteče iz modela 

sončnega kolektorja. Ko merimo volumski pretok vode, moramo paziti, da je postavitev 

modela sončnega kolektorja enaka kot pri opravljanju meritev. 
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5 ZAKLJUČEK 
Z uporabo modela sončnega kolektorja sem spoznala in predstavila celoten energijski proces, 

ki poteka pri delovanju modela sončnega kolektorja. Prejeta energija s Sonca se tako rekoč 

porazdeli v več oblik, kot so koristna energija, sevanje in konvekcijo z ostalimi izgubami. V 

vse naštete oblike se prejeta energija pretvarja s toplotnim tokom, ki teče z mesta z višjo 

temperaturo snovi na mesto z nižjo temperaturo snovi. 

Ugotovila sem, da se je v koristno energijo modela sončnega kolektorja pretvorilo približno 

50% prejete energije, preostalih 50% pa se je enakovredno porazdelilo med sevanje, 

konvekcijo in druge izgube. Glede na rezultat, ki ga je dosegel poenostavljen model sončnega 

kolektorja, predvidevam, da je izkoristek realnih kolektorjev večji, saj so le ti bolj 

izpopolnjeni. Prav tako bi že na samem modelu sončnega kolektorja z izboljšano izolacijo 

lahko dosegali boljše rezultate. Vsekakor pa izgub ne moremo preprečiti. 

Z delom na modelu sončnega kolektorja sem ugotovila, da je primeren učni pripomoček za 

učence osnovne šole. Na modelu sončnega kolektorja lahko učenci z usvojenim znanjem 

raziskujejo energijske procese, ki potekajo pri delovanju modela sončnega kolektorja, prav 

tako pa lahko izračunajo koristni energijski tok in ugotovijo, kje nastajajo izgube ter kolikšen 

je njihov delež. Ob tem pa spoznavajo tudi korist sončnih kolektorjev za življenjske potrebe in 

samo delovanje sončnih kolektorjev ob izkoriščanju alternativnih virov energije.  

Najbolj primeren način izvedbe raziskovanja z modelom sončnega kolektorja je naravoslovni 

dan. Naravoslovni dan lahko izvedemo ob dovolj močnem Soncu, lahko pa uporabimo tudi 

reflektorje, pod katerimi segrevamo model sončnega kolektorja. Predlog izvedbe 

naravoslovnega dne z učnimi listi in razlago je vključen v prilogah. Učenci lahko s pomočjo 

tehniškega znanja izdelajo preprost in poenostavljen model sončnega kolektorja, s katerim bi 

tudi lahko zbirali podatke oziroma izvajali meritve. Učenci lahko raziskujejo tudi na različnih 

modelih sončnih kolektorjev ter naredijo primerjavo med njimi in iščejo izboljšave. Uporabo 

modela sončnega kolektorja sem načrtovala tudi za študente Pedagoške fakultete, saj kot 

bodoči učitelji potrebujejo čim več novega znanja, ki ga bodo lahko prenesli na učence.   
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PRILOGE 

Priloga (1): UČNI LIST ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE 

EKSPERIMENT Z MODELOM SONČNEGA KOLEKTORJA  

Uvod 

Sončni žarki, ki padajo na Zemljo, segrevajo njeno površino in vsa telesa, ki se nahajajo na 

njenem površju. Prav tako sončni žarki segrevajo tudi površino modela sončnega kolektorja. 

Ko se površina modela sončnega kolektorja prične segrevati, hkrati prične teči tudi toplotni 

tok iz površine modela sončnega kolektorja skozi cevke v vodo, ki se pretaka po cevkah. Tako 

se voda v modelu sončnega kolektorja segreva. Ko se model sončnega kolektorja segreje na 

temperaturo, ki je višja od temperature okolice oziroma temperature ozračja, prične teči 

toplotni tok tudi iz modela sončnega kolektorja v okolico. Tako nastane večji del izgub 

energije, nekaj izgub energije pa nastane že znotraj samega sistema modela sončnega 

kolektorja. 

 

Navodila za delo 

Model sončnega kolektorja usmerite čim bolj proti Soncu. Najbolj idealna postavitev modela 

sončnega kolektorja je, da ima naklon 45° in je usmerjen proti jugu, ni pa nujna. V cevke 

modela sončnega kolektorja in hranilnik nalijte vodo. Črpalko modela sončnega kolektorja 

priključite na napetost 3V. Na predvidena mesta modela sončnega kolektorja postavite 

termometre in jih vklopite. Ko prične voda teči po cevkah z merjenjem počakajte približno 10 

minut, zaradi uravnavanja temperature vode s temperaturo modela sončnega kolektorja. V tem 

času lahko izmerite volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡. Ob vsakem merjenju odčitajte temperaturi 

vode na vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja ter temperaturo ozračja. Izmerite tudi 

temperaturo vode v hranilniku. Jakost sončnega obsevanja bo izmeril učitelj, meritev samo 

odčitajte in zapišite. Pri odčitavanju temperatur bodite čim bolj natančni. 

Merjenje volumskega pretoka vode 𝑽𝒗𝒐𝒅𝒆/𝒕  

Voda v model sončnega kolektorja priteka skozi merilni valj, ki je pritrjen na vrhu absorberja. 

Ko želite izmeriti volumski volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡, morate merilnemu valju odstraniti 

čep. Na čep je pritrjena cevka, skozi katero voda iz hranilnika priteka v merilni valj. Preden 

odstranite čep, si pripravite štoparico, dodatno merilno posodo in plastenko z vodo. Z 

odstranitvijo čepa v merilni valj ne bo več pritekala voda. Ker v cevke modela sončnega 

kolektorja ne sme vstopiti zrak, morate vodo konstantno dolivati v merilni valj skozi celoten 

potek merjenja, zato uporabite plastenko z vodo. Ko čep odstranite iz merilnega valja, ga 

namestite tako, da bo voda iztekala v merilno posodo in sprožite štoparico. Merilno posodo 

morate postaviti tako, da bo čep na enaki višini, kot če bi bil priključen na merilni valj. Le 

tako lahko zagotovite realno merjenje volumskega pretoka vode. Če bi čep spustili nižje, bi se 

volumski pretok vode zaradi večje višinske razlike povečal. Volumski pretok vode merite eno 
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minuto in odčitajte, koliko vode se je nateklo v merilno posodo. Meritev večkrat ponovite. 

Meritev volumskega pretoka vode lahko izvajate tudi dalj časa in potem preračunate količino 

iztekle vode v eni minuti. Po končanem merjenju čep namestite nazaj na merilni valj. 

1. MERITVE 

a) Volumski pretok vode: 

b) V spodnjo tabelo zapišite izmerjene količine in uro, ob kateri ste meritve izvajali. 

Tabela 9: Tabela za zapisovanje izmerjenih količin pri modelu sončnega kolektorja. 

URA TEMPERATURA 

VODE OB 

VHODU V 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE OB 

IZHODU IZ 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE V 

HRANILNIKU 

[°C] 

TEMPERATURA 

OZRAČJA [°C] 

JAKOST 

SONČNEGA 

OBSEVANJA 

[W/m
2
] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

c) Narišite skico modela sončnega kolektorja in njegovo postavitev. 
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2. REZULTATI 

S pomočjo razlage izračunov zahtevanih količin s primeri in izmerjenih količin v tabeli 

meritev, dopolnite spodnjo tabelo. 

Tabela 10: Tabela za zapisovanje izračunanih rezultatov. 

URA KORISTNI 

ENERGIJSKI TOK 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA [W] 

ENERGIJSKI TOK 

S SONCA NA 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA [W] 

IZGUBA 

ENERGIJE [W] 

DELEŽ 

KORISTNEGA 

ENERGIJSKEGA 

TOKA [%] 

DELEŽ 

IZGUBE 

[%] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. VPRAŠANJA 

Na podlagi meritev in izračunanih rezultatov odgovorite na naslednja vprašanja. 

 Ob kateri uri je model sončnega kolektorja prejel največ sončne energije? 

 

 Ali je bil takrat koristni energijski tok modela sončnega kolektorja največji? 

 

 V katerem delu dneva so bile izgube največje? 

 

 Kako bi se lahko nekaterim izgubam izognili? 

 

 Ali bi se lahko vsem izgubam izognili? 

 

 Kdaj je bila temperatura vode v hranilniku najvišja in zakaj? 

S pomočjo vprašanj in odgovorov oblikujte kratko predstavitev vašega dela, ki ga boste 

predstavili ostalim sošolcem.  
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Priloga (2): RAZLAGA IZRAČUNOV ZAHTEVANIH KOLIČIN 

S PRIMERI ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE 
V tabeli 11 so izmerjene količine, ki so uporabljene pri razlagi izračunov zahtevanih količin.  

Tabela 11: Primer tabele z izmerjenimi količinami. 

URA TEMPERATURA 

VODE OB 

VHODU V 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE OB 

IZHODU IZ 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE V 

HRANILNIKU 

[°C] 

TEMPERATURA 

OZRAČJA [°C] 

JAKOST 

SONČNEGA 

OBSEVANJA 

[W/m
2
] 

9:30 33,8 39,8 34,5 20,0 604 

 

Koristni energijski tok PMSK  poimenujemo del energijskega toka, ki pade na model 

sončnega kolektorja s Sonca in ga dejansko uporabi za segrevanje vode.  Izračunamo ga po 

naslednji enačbi:  

𝑃𝑀𝑆𝐾 =
𝑄

𝑡
=  

𝜌𝑣𝑜𝑑𝑒𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑒(𝑇𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎 − 𝑇𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎)

𝑡
 , 

 kjer je ρvode  gostota vode,  njena vrednost je ρvode = 1 kg/l, 

cvode je specifična toplota vode, vrednost  je cvode = 4200 J/ kgK. 

Količine, ki jih je potrebno še izmeriti: 

SMSK je površina modela sončnega kolektorja, 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒 /𝑡 je volumski pretok vode v modelu sončnega kolektorja, 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒  je volumen vode, ki steče skozi model sončnega kolektorja, 

𝑡 je čas, ki ga potrebuje voda, da steče skozi model sončnega kolektorja, 

Tvhodna je temperatura vode ob vhodu v model sončnega kolektorja, 

Tizhodna je temperatura vode ob izhodu iz modela sončnega kolektorja. 

Primer izračuna koristnega energijskega toka  

Vrednost izmerjenega pretoka vode pri modelu sončnega kolektorja je bila 0,1 l/60 s. 

𝑃𝑀𝑆𝐾 =  
1 kg/l × 0,1 l × 4200 J/kgK × (39,8 − 33,8)K

60s
      

𝑃𝑀𝑆𝐾 =  42,0 W      
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Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja PSonca na MSK izračunate tako, 

da izmerjeno jakost sončnega obsevanja 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎  pomnožite s površino modela 

sončnega kolektorja SMSK. 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 × 𝑆𝑀𝑆𝐾  

Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja lahko poimenujemo tudi celotni 

energijski tok, ki ga model sončnega kolektorja prejema s Sonca. 

Primer izračuna energijskega toka s Sonca 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 604 W/m2 × 0,144m2 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 87,0 W 

Izguba energijskega toka Pizgube  je del celotnega energijskega toka, ki ga prejema model 

sončnega kolektorja s Sonca in ga ne uporabi za segrevanje vode. Izgube pri modelu sončnega 

kolektorja nastajajo s sevanjem, konvekcijo,.. Izgubo energijskega toka izračunate tako, da od 

celotnega prejetega energijskega toka s Sonca odštejete koristni energijski tok PMSK. 

𝑃 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 − 𝑃𝑀𝑆𝐾  

Primer izračuna izgube energijskega toka 

𝑃 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 87,0 W − 42 W 

𝑃 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 45 W 

Delež koristnega energijskega toka predstavlja kolikšen del celotnega energijskega toka je 

model sončnega kolektorja porabil za segrevanje vode.  

𝜂 =  
𝑃𝑀𝑆𝐾

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

Primer izračuna deleža koristnega energijskega toka  

𝜂 =  
42 W

87 W
 

𝜂 =  0,48 = 48% 

Delež izgub pa predstavlja kolikšen del celotnega energijskega toka model sončnega 

kolektorja ni porabil za segrevanje vode, ampak se je ta energijski tok pretvoril v druge oblike 

energije.  

𝜂 =  
𝑃𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

Primer izračuna deleža izgube energijskega toka 
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𝜂 =  
45 W

87 W
 

𝜂 =  0,52 = 52% 

 

Priloga (3): UČNI LIST ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE 

FAKULTETE 

EKSPERIMENT Z MODELOM SONČNEGA KOLEKTORJA  

Uvod 

Energijski tok, ki pada s Sonca na Zemljo, prispeva k segrevanju njene površine in vseh teles, 

ki se nahajajo na njenem površju. Prav tako se segreva tudi površina modela sončnega 

kolektorja. Hkrati, ko prične teči energijski tok s Sonca na površino modela sončnega 

kolektorja in se le ta prične segrevati, prične teči tudi toplotni tok s površine modela sončnega 

kolektorja skozi cevke v vodo, ki teče po cevkah. Tako se voda v modelu sončnega kolektorja 

segreva. Ko se model sončnega kolektorja segreje na temperaturo, ki je višja od temperature 

okolice oziroma temperature ozračja, prične teči toplotni tok tudi iz modela sončnega 

kolektorja v okolico. Tako nastane del izgub energijskega toka s sevanjem. Del izgub 

energijskega toka nastane tudi s konvekcijo, ko se prične topel zrak nad modelom sončnega 

kolektorja dvigati in na njegovo mesto priteka hladnejši zrak iz okolice. 

 

Navodila za delo 

Model sončnega kolektorja usmerite čim bolj proti Soncu. Najbolj idealna postavitev modela 

sončnega kolektorja je, da ima naklon 45° in je usmerjen proti jugu, ni pa nujna. V cevke 

modela sončnega kolektorja in hranilnik nalijte vodo. Črpalko modela sončnega kolektorja 

priključite na napetost 3V. Na predvidena mesta modela sončnega kolektorja postavite 

termometre in jih vklopite. Ko prične voda teči po cevkah z meritvami počakajte približno 10 

minut, zaradi uravnavanja temperature vode s temperaturo modela sončnega kolektorja. V tem 

času lahko izmerite volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡. Ob vsakem merjenju odčitajte temperaturi 

vode na vhodu in izhodu iz modela sončnega kolektorja ter temperaturo ozračja. Izmerite tudi 

temperaturo vode v hranilniku. Jakost sončnega obsevanja izmerite s pomočjo merilnika 

jakosti sončnega obsevanja. Pri odčitavanju temperatur bodite čim bolj natančni. 

Ob vsakem merjenju izmerite tudi temperaturo modela sončnega kolektorja na več različnih 

mestih, ki so med seboj enakomerno oddaljena, da boste potem lahko izračunali povprečno 

temperaturo modela sončnega kolektorja, ki jo potrebujete za izračun sevanja modela 

sončnega kolektorja. 
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Merjenje volumskega pretoka 𝑽𝒗𝒐𝒅𝒆/𝒕 

Voda v model sončnega kolektorja priteka skozi merilni valj, ki je pritrjen na vrhu absorberja. 

Ko želite izmeriti volumski volumski pretok vode 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒/𝑡, morate merilnemu valju odstraniti 

čep. Na čep je pritrjena cevka, skozi katero voda iz hranilnika priteka v merilni valj. Preden 

odstranite čep, si pripravite štoparico, dodatno merilno posodo in plastenko z vodo. Z 

odstranitvijo čepa v merilni valj ne bo več pritekala voda. Ker v cevke modela sončnega 

kolektorja ne sme vstopiti zrak, morate vodo konstantno dolivati v merilni valj skozi celoten 

potek merjenja, zato uporabite plastenko z vodo. Ko čep odstranite iz merilnega valja, ga 

namestite tako, da bo voda iztekala v merilno posodo in sprožite štoparico. Merilno posodo 

morate postaviti tako, da bo čep na enaki višini, kot če bi bil priključen na merilni valj. Le 

tako lahko zagotovite realno merjenje volumskega pretoka vode. Če bi čep spustili nižje, bi se 

volumski pretok vode zaradi večje višinske razlike povečal. Volumski pretok vode merite eno 

minuto in odčitajte, koliko vode se je nateklo v merilno posodo. Meritev večkrat ponovite. 

Meritev volumskega pretoka vode lahko izvajate tudi dalj časa in potem preračunate količino 

iztekle vode v eni minuti. Po končanem merjenju čep namestite nazaj na merilni valj. 

Izmerjen volumski pretok vode lahko preverite tudi z Venturijevo cevjo, ki jo namestite v 

vodni krog modela sončnega kolektorja. 

1. MERITVE 

a) Volumski pretok vode: 

b) V spodnjo tabelo zapišite izmerjene količine in uro, ob kateri ste meritve izvajali. 

Tabela 12: Tabela za zapisovanje izmerjenih količin pri modelu sončnega kolektorja. 

URA TEMPERATURA 

VODE OB 

VHODU V 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE OB 

IZHODU IZ 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE V 

HRANILNIKU 

[°C] 

TEMPERATURA 

OZRAČJA [°C] 

JAKOST 

SONČNEGA 

OBSEVANJA 

[W/m
2
] 
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c) Narišite skico modela sončnega kolektorja in njegovo postavitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Da bi lahko izračunali kolikšen del prejetega energijskega toka predstavlja sevanje, je 

potrebno izmeriti še temperaturo celotnega modela sončnega kolektorja. Najbolj natančno 

temperaturo modela sončnega kolektorja dobimo tako, da izmerimo temperaturo modela 

sončnega kolektorja na več različnih mestih, ki so med seboj enakomerno oddaljena in nato 

izračunamo povprečno temperaturo modela sončnega kolektorja. 

V tabelo 13 zapišite izmerjene temperature ob določenem času na določenem mestu. 

Tabela 13: Tabela za merjenje temperature modela sončnega kolektorja v več točkah. 

URA T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] 
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2. REZULTATI 

S pomočjo razlage izračunov zahtevanih količin s primeri in izmerjenih količin v tabeli 

meritev, dopolnite spodnjo tabelo. 

Tabela 14: Tabela za zapisovanje izračunanih rezultatov.  

UR

A 

KORISTNI 

ENERGIJS

KI TOK 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTOR

JA [W] 

ENERGIJS

KI TOK S 

SONCA, KI 

PADA NA 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTOR

JA [W] 

IZGUBA 

ENERGIJ

E S 

SEVANJE

M [W] 

PREOSTA

LA 

IZGUBA 

ENERGIJ

E [W] 

DELEŽ 

KORISTNEGA 

ENERGIJSKE

GA TOKA [%] 

DELEŽ 

SEVAN

JA [%] 

DELEŽ 

PREOSTAL

IH IZGUB 

[%] 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

3. VPRAŠANJA 

Na podlagi meritev in izračunanih rezultatov odgovorite na naslednja vprašanja. 

 Razmislite, kako poteka energijski proces pri modelu sončnega kolektorja? 

 

 Kje na modelu sončnega kolektorja nastajajo največje izgube? 

  

 Katere so te izgube in zakaj nastajajo? Kako jih lahko omejimo? 

 

 Kako ocenimo izgube, ki nastajajo zaradi sevanja? 

 

 Kdaj bo izkoristek največji? Ali je lahko izkoristek 100%? 

 

 Kakšna postavitev modela sončnega kolektorja bi bila najbolj optimalna? 
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 Se vam zdi model sončnega kolektorja uporaben učni pripomoček? 

 

 Kaj bi lahko z modelom sončnega kolektorja pokazali učencem pri pouku? 

 

S pomočjo vprašanj in odgovorov oblikujte kratko predstavitev vašega dela, ki ga boste 

predstavili ostalim študentom. 

Priloga (4): RAZLAGA IZRAČUNOV ZAHTEVANIH KOLIČIN 

S PRIMERI ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE FAKULTETE 
V tabelah 15 in 16  so izmerjene količine, ki so uporabljene pri razlagi izračunov zahtevanih 

količin. 

Tabela 15: Primer tabele z izmerjenimi količinami. 

URA TEMPERATURA 

VODE OB 

VHODU V 

MODEL 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE OB 

IZHODU IZ 

MODELA 

SONČNEGA 

KOLEKTORJA 

[°C] 

TEMPERATURA 

VODE V 

HRANILNIKU 

[°C] 

TEMPERATURA 

OZRAČJA [°C] 

JAKOST 

SONČNEGA 

OBSEVANJA 

[W/m
2
] 

9:30 33,8 39,8 34,5 20,0 604 

 

Koristni energijski tok PMSK  poimenujemo del energijskega toka, ki ga prejme model 

sončnega kolektorja s Sonca in ga dejansko uporabi za segrevanje vode.  Izračunate ga po 

naslednji enačbi:  

𝑃𝑀𝑆𝐾 =
𝑄

𝑡
=  

𝜌𝑣𝑜𝑑𝑒𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑒(𝑇𝑖𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎 − 𝑇𝑣ℎ𝑜𝑑𝑛𝑎)

𝑡
 , 

 kjer je ρvode  gostota vode,  njena vrednost je ρvode = 1 kg/l, 

cvode je specifična toplota vode, vrednost  je cvode = 4200 J/ kgK. 

Količine, ki jih je potrebno še izmeriti: 

SMSK je površina modela sončnega kolektorja, 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒 /𝑡 je volumski pretok vode v modelu sončnega kolektorja, 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒   je volumen vode, ki steče skozi model sončnega kolektorja, 

𝑡 je čas, ki ga potrebuje voda, da steče skozi model sončnega kolektorja, 

Tvhodna je temperatura vode ob vhodu v model sončnega kolektorja, 

Tizhodna je temperatura vode ob izhodu iz modela sončnega kolektorja. 
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Primer izračuna koristnega energijskega toka  

Vrednost izmerjenega pretoka vode pri modelu sončnega kolektorja je bila 0,1 l/60 s. 

𝑃𝑀𝑆𝐾 =  
1 kg/l × 0,1 l × 4200 J/kgK × (39,8 − 33,8)K

60s
      

𝑃𝑀𝑆𝐾 =  42,0 W      

 

Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja PSonca na MSK  izračunate 

tako, da izmerjeno vrednost jakosti sončnega obsevanja 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎  pomnožite s 

površino modela sončnega kolektorja SMSK. 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 𝑗𝑠𝑜𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 × 𝑆𝑀𝑆𝐾  

Energijski tok s Sonca, ki pada na model sončnega kolektorja lahko poimenujemo tudi celotni 

energijski tok, ki ga model sončnega kolektorja prejema s Sonca. 

Primer izračuna energijskega toka s Sonca 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 604 W/m2 × 0,144m2 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 = 87,0 W 

 

Del izgub energijskega toka, ki ga model sončnega kolektorja prejme, se pretvori v sevanje. 

Sevanje modela sončnega kolektorja Psevanja izračunate po naslednji enačbi, kjer je SMSK 

izmerjena površina modela sončnega kolektorja, σ pa Stefanova konstanta. Paziti morate le, 

da vrednostim temperatur v °C prištejete še 273 K, saj je potrebno računati z osnovnimi 

enotami. 

𝜎 = 5,67 × 10−8W/m2K4  

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑆𝑀𝑆𝐾𝜎( 𝑇 ̅̅ ̅4 − 𝑇𝑜𝑧𝑟𝑎č𝑗𝑎
4 ) 

Povprečno temperaturo modela sončnega kolektorja  𝑇 ̅̅ ̅ izračunate kot 

 

 𝑇 ̅̅ ̅ =  
𝑇1 + 𝑇2 + ⋯ + 𝑇𝑁−1 + 𝑇𝑁

𝑁
, 

kjer so T1, T2,…,TN izmerjene temperature v vseh točkah, N pa število točk, v katerih merite 

temperaturo. 
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Tabela 16: Primer tabele z izmerjenimi temperaturami modela sončnega kolektorja v petih točkah. 

URA T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] 

9:30 33,8 37,8 38,3 40,4 40,1 

 

Primer izračuna povprečne temperature modela sončnega kolektorja in sevanja  

 𝑇 ̅̅ ̅ =  
𝑇1 + 𝑇2 + ⋯ + 𝑇𝑁−1 + 𝑇𝑁

𝑁
 

 𝑇 ̅̅ ̅ =  
33,8 °C + 37,8°C + 38,3°C + 40,4°C + 40,1°C

5
 

 𝑇 ̅̅ ̅ =  38,1°C 

 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑆𝑀𝑆𝐾𝜎( 𝑇 ̅̅ ̅4 − 𝑇𝑜𝑧𝑟𝑎č𝑗𝑎
4 ) 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,144m2 × 5,67 × 10−8W/m2K4 × (((38,1 + 273)K)
4

− ((20,0 + 273)K)
4 

) 

𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 16,3 W 

Preostala izguba energijskega toka Pizgube  je del energijskega toka, ki ga prejema model 

sončnega kolektorja s Sonca in ga ne uporabi za segrevanje vode niti se ne pretvori v sevanje. 

Izgube pri modelu sončnega kolektorja nastajajo še s konvekcijo in preostalimi izgubami. 

Izgubo energijskega toka izračunate tako, da od celotnega prejetega energijskega toka s Sonca 

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾   odštejete koristni energijski tok PMSK in izgube zaradi sevanja Psevanja. 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 − 𝑃𝑀𝑆𝐾 − 𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎  

Primer izračuna preostale izgube energijskega toka 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 87W − 42W − 16,3W 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒 = 28,7W 

Delež koristnega energijskega toka predstavlja kolikšen del celotnega energijskega toka je 

model sončnega kolektorja porabil za segrevanje vode.  

𝜂 =  
𝑃𝑀𝑆𝐾

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

Primer izračuna deleža koristnega energijskega toka 

𝜂 =  
42W

87W
 

𝜂 =  0,48 = 48% 
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Delež sevanja pa predstavlja kolikšen del celotnega energijskega toka model sončnega 

kolektorja ni porabil za segrevanje vode, ampak se je ta energijski tok pretvoril v sevanje.  

𝜂 =  
𝑃𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

Primer izračuna deleža sevanja 

𝜂 =  
16,3W

87W
 

𝜂 =  0,19 = 19% 

Delež preostalih izgub pa predstavlja kolikšen del celotnega energijskega toka model 

sončnega kolektorja ni porabil za segrevanje vode in sevanje, ampak se je ta energijski tok 

pretvoril v druge oblike.  

𝜂 =  
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑒

𝑃𝑆𝑜𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑀𝑆𝐾 
 

 

Primer izračuna deleža preostalih izgub 

𝜂 =  
28,7W

87W
 

𝜂 =  0,33 = 33% 


