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1 UVOD 

Toplota je energija, ki se zaradi temperaturnih razlik med telesi neprestano prenaša iz mesta z 

višjo temperaturo na mesta z nižjo temperaturo. Kadar se temperaturne razlike izravnajo, 

dosežemo toplotno ravnovesje. Pri prevajanju se toplota prenaša s termičnim gibanjem. 

Gradniki snovi na mestih z višjo temperaturo zanihajo gradnike na mestih z nižjo temperaturo 

in tako se toplota prenaša od izvora do ponora. Pri konvekciji se toplota prenaša z gibanjem 

zraka ali vode, sevanje pa je prenos energije med dvema lokacijama z elektromagnetnim 

valovanjem. 

Elektromagnetno valovanje, ki prihaja iz Sonca, predstavlja največji dotok energije na 

Zemljo. Sončno energijo, ki predstavlja neizčrpen vir, že uporabljamo za proizvodnjo 

razsvetljave in ogrevanje prostorov ter vode, poleg tega pa vedno znova razmišljamo o novih 

metodah uporabe. 

Nov način izrabe sončne energije predstavljajo tudi pametna stekla, ki jih lahko uporabljamo 

pri zasteklitvah različnih objektov. Pametna stekla so premazana z različnimi nanosi, ki 

selektivno prepuščajo elektromagnetne valove določenih valovnih dolžin. Po navadi jih 

uporabljamo na stanovanjskih zgradbah, saj prepuščajo veliko svetlobe in ob enem ne 

izgubljajo toplote.  

V seminarju smo kot pametne materiale uporabili barvne filtre, ki selektivno prepuščajo 

različne valovne dolžine elektromagnetnega valovanja. Barvne filtre smo namestili na 

komore, ki smo jih izpostavili sončni svetlobi, in preverjali ali barve filtrov vplivajo na hitrost 

spreminja temperature v njih. Predstavitev poskusa, izvedba meritev in njihova analiza so 

predstavljeni v 3. poglavju seminarja, v nadaljevanju pa bomo najprej opisali teoretične 

osnove, sevanje teles in učinek tople grede. 

 

2 SEVANJE TELES 

Kot smo že povedali je sevanje prenos energije med dvema telesoma z elektromagnetnim 

valovanjem. Spekter elektromagnetnega valovanja je zelo širok (slika 1). Žarki gama imajo 

valovno dolžino od okrog 0,001 do 0,01 nm in nastanejo pri prehodu jedra iz višjega v nižje 

energijsko stanje. Rentgenski žarki imajo valovne dolžine od 0,01 do 10 nm in jih 

uporabljamo v medicini za slikanje notranjih organov. Ultravijolična svetloba ima valovne 

dolžine od 10 do 380 nm, v večji meri pa jih absorbira ozonska plast. Vidno svetlobo človek 

preko očesa zaznava v vidnem delu velikih možganov. Normalno človeško oko lahko zaznava 

elektromagnetne valove z dolžino med 380 in 700 nm, vsaki valovni dolžini pa ustreza 

določena spektralna barva. Infrardeče sevanje ima valovne dolžine od 800 nm pa vse do 1 

mm. Imenujemo ga tudi toplotno sevanje, saj ga na koži občutimo kot toploto, oddajajo pa ga 

vsa telesa. Radijski valovi pa imajo valovno dolžino od 1 mm pa vse do nekaj 10 km in 

služijo predvsem za prenos informacij.  
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Slika 1: Spekter elektromagnetnega valovanja [1] 

 

V primeru, ko svetloba vpade na neko prozorno telo, se delno odbije in absorbira, delno pa 

prodre skozenj. Vpadni energijski tok (Pv) je enak seštevku odbitega (Po), absorbiranega (Pa) 

in prepuščenega energijskega toka (Pp): 

 

                                                                                 (1) 

 

Delež odbitega energijskega toka imenujemo odbojnost (a) in je enak količniku med odbitim 

in vpadnim energijskim tokom: 

 

      ⁄  .                                                                   (2) 

 

Delež energijskega toka, ki se absorbira, predstavlja absorptivnost (α): 

 

      ⁄  .                                                                 (3) 

 

Prepuščeni delež energijskega toka pa se imenuje prepustnost (b): 

 

      ⁄  .                                                                (4) 

 

Ob upoštevanju izrazov (2), (3) in (4), lahko enačbo (1) nadomestimo z zapisom: 

 

         .                                                              (5) 

 

Prejeta energija elektromagnetnega valovanja se pretvori v notranjo energijo telesa. Telo je v 

termičnem ravnovesju, če je prejeti energijski tok (Pprej) enak oddanemu energijskemu toku 

(Podd): 
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           .                                                                (6) 

Če telo prejema energijski tok od okolice, ki seva kot črno telo, je prejeti energijski tok telesa 

odvisen od temperature okolice (  ), površine telesa (S) in njegove odbojnosti (a): 

              
   ,                                                       (7) 

kjer je   Stefanova konstanta, katere vrednost znaša 5,67∙10
-8

 W/m
2
K

4
. 

Izsevani energijski tok telesa pa je odvisen od njegove temperature (T) in emisivnosti (e):  

                                                                                   (8) 

Če enačimo enačbi (2) in (3) in pri tem upoštevamo, da je temperatura telesa enaka 

temperaturi okolice, ugotovimo da je: 

                                                                         (9) 

 

kar lahko ob upoštevanju enačbe (5), preoblikujemo v: 

 

          .                                                     (10) 

 

Ob upoštevanju, da je telo neprepustno za svetlobo, velja zveza    , absorptivnost telesa pa 

je tako enaka njegovi emisivnosti. Za idealna črna telesa velja, da je njihova absorptivnost 

enaka 1, saj absorbirajo vso vpadno svetlobo. Absorptivnost idealnih belih teles je enaka 0, saj 

vso vpadno svetlobo odbijejo, za ostala telesa pa velja, da je njihova absorptivnost med 0 in 1. 

Opozoriti moramo na to, da v naravi ni tako imenovanih idealnih črnih in belih teles, kljub 

temu pa nekatera telesa delujejo približno tako. Za idealno prozorna telesa velja, da je njihova 

prepustnost enaka 1, po celotnem spektru valovnih dolžin, za idealno neprepustna telesa pa 

velja, da je njihova prepustnost enaka 0. Tudi idealno prozornih teles v naravi ni. 

 

Dober približek idealnega črnega telesa je Sonce. Zanj lahko rečemo, da seva kot črno telo s 

temperaturo okrog 5700 K. Gostota energijskega toka nad zemeljsko atmosfero je približno 

1,35 kW/m
2
, spekter sevanja pa sestavlja toplotno ali IR sevanje, vidna svetloba in 

ultravijolično sevanje. Spekter elektromagnetnega valovanja, ki ga izseva Sonce, v 99% 

zajema valovne dolžine od 250 nm do okrog 3000 nm. Pri prehodu skozi atmosfero se gostota 

energijskega toka zmanjšuje zaradi sipanja in absorpcije elektromagnetnega valovanja v 

atmosferskih plinih in na oblakih, kar pomeni, da spekter sončnega sevanja pri tleh ni več 

enak kot na vrhu atmosfere. Ob jasnem vremenu gostota energijskega toka na morski gladini 

znaša približno 1,0 kW/m
2
. 

 

Če je telo, ki ga obravnavamo, izpostavljeno še sončni svetlobi, moramo v enačbi (7) za 

prejeti energijski tok upoštevati še gostoto energijskega toka (  ), ki prihaja iz Sonca, ob tem 

pa ne smemo pozabiti, da energijski tok vpada le na čelno površino telesa (    ):  

 

              
               .                                  (11) 
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Slika 2: Spekter sončne svetlobe [3]. Gostota energijskega toka na enoto valovne dolžine 

(    ⁄ ) v odvisnosti od valovne dolžine ( ). Rumena barva predstavlja spektralno gostoto na 

vrhu atmosfere, rdeča barva predstavlja spektralno gostoto ob jasnem dnevu na nivoju morja, 

črna krivulja pa ponazarja sevanje črnega telesa pri 5700 K. 

 

Elektromagnetno valovanje, ki s Sonca vpade na Zemljo, se v atmosferi in tleh deloma odbija, 

prepušča in absorbira. Atmosfera in tla pa elektromagnetno valovanje tudi izsevata. Izsevana 

gostota energijskega toka se močno razlikuje od gostote energijskega toka Sonca, saj je 

temperatura sevalca bistveno nižja, med 210 in 310 K. 

 

Pri prehodu sončne svetlobe skozi atmosfero se večinoma oslabi elektromagnetno valovanje v 

področju UV svetlobe, ki se absorbira predvsem v ozonu (O3). Delno se absorbirata tudi IR in 

vidna svetloba v triatomnih plinih (CO2, H2O in O3). Največji vpliv na prehod 

elektromagnetnega valovanja skozi ozračje ima vodna para, predvsem v obliki oblakov, ki 

delujejo kot črna telesa v IR delu spektra. Tla čez dan segrevata vidna in IR svetloba, ki 

prehajata skozi ozračje. IR sevanje, ki ga izseva Zemlja, pa se absorbira v plinih atmosfere, od 

koder se ponovno izseva v vse smeri (tudi nazaj proti Zemlji) in tako dodatno segreva 

zemeljsko površje. Količina tako vrnjenega sevanja je odvisna od koncentracije triatomnih 

plinov v ozračju (večja kot je njihova koncentracija, manjše je ohlajanje). Temperatura 

zemeljskega površja je zaradi vpliva atmosfere okrog 15 ˚C, brez atmosfere pa bi znašala 

približno -18 ˚C.  

 

3 SEGREVANJE KOMOR POD RAZLIČNIMI BARVNIMI FILTRI 

S poskusom, ki smo ga izvedli, smo želeli preveriti vpliv prepustnosti barvnih filtrov na 

segrevanje prostora. Tako smo izdelali komore, na katere smo namestili različne barvne filtre 

in v njih merili temperaturo. Zanimalo nas je, pod katerim barvnim filtrom bo komora v 

enakem časovnem obdobju dosegla najvišjo temperaturo. 
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Komore smo izdelali iz stiropora in jih s sprednje strani prekrili s filtri rumene, rdeče, zelene, 

roza, vijolične in modre barve.  Na zadnji strani komore smo naredili luknjice, skozi katere 

smo namestili Vernierjeve merilnike za merjenje temperature. 

Komore smo postavili na sončno svetlobo in 50 minut merili temperature znotraj njih. 

Meritev smo izvedli dvakrat, saj smo imeli na voljo le 4 merilnike. Pri prvem merjenju smo 

uporabili komore z roza, vijoličnim in modrim filtrom (slika 3), pri drugem merjenju pa 

komore z zelenim, rumenim in rdečim filtrom (slika 4). Pri obeh merjenjih smo naredili tudi 

referenčno meritev s prozornim filtrom, saj smo le na tak način lahko primerjali rezultate prve 

in druge meritve. Rezultati meritev so prikazane na slikah 5 in 6. Pri merjenju smo uporabljali 

vmesnik LabQuest, za komunikacijo z računalnikom pa programsko opremo LoggerPro. 

 
Slika 3: Komore pri prvem merjenju  

 

 
Slika 4: Komore pri drugem merjenju  

 

Grafa na slikah 5 in 6 prikazujeta, kako se je s časom spreminjala temperatura v posamezni 

komori. Ugotovimo, da so začetne temperature zelo različne, saj so se med pripravo na poskus 

komore, v katere smo prej vstavili termometre in jih izolirali od okolja, že začele segrevati. 

Vendar to ne vpliva na končni rezultat, kar je razvidno predvsem iz grafa na sliki 2. Vpliv 

oblakov na temperature v komorah, se kaže v nihanju krivulj. Iz meritev je prav tako 

razvidno, da komore še niso dosegle stacionarnega stanja. 

Na sliki 7 so prikazane vrednosti merjena temperature v posamezni komori, ki smo jih dobili 

po tem, ko smo primerjali dobljene rezultate prve in druge meritve z referenčno meritvijo. 

Dobljene vrednosti smo dobili tako, da smo izračunali povprečne vrednosti spreminjanja 

temperature v posamezni komori pod izbranim filtrom (     v merjenem času 50 minut in jih 

delili s izračunano povprečno temperaturo v komori pod prozornim filtrom (  ) v merjenem 

času 50 minut. 

Iz slike 7 razberemo, da najvišjo vrednost doseže komora pod modrim filtrom, sledijo ji 

komora z vijoličnim, roza, zelenim, rdečim in rumenim filtrom.  
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Slika 5: Temperature (T) v odvisnosti od časa (t) v komorah pri meritvi, kjer smo imeli na 

komorah roza, vijoličen, moder in prozoren filter (slika 3). Krivulje so v barvah filtra na 

komori; črna krivulja predstavlja segrevanja v komori pod prozornim filtrom. 

 

  

 
 

 

 

Slika 6: Temperature (T) v odvisnosti od časa (t) v komorah pri meritvi, kjer smo imeli na 

komorah zelen, rumen, rdeč in prozoren filter (slika 4). Krivulje so v barvah filtra na komori; 

črna krivulja predstavlja segrevanja v komori pod prozornim filtrom. 

t [s] 

T [˚C] 

T [˚C] 

t [s] 
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Slika 7: Ravnovesje med temperaturo v posamezni komori (   ) in temperaturo v referenčni 

komori (  ). Vrednosti na grafu smo dobili tako, da smo izračunali povprečne vrednosti 

spreminjanja temperature v posamezni komori pod izbranim filtrom v merjenem času 50 

minut in jih delili s izračunano povprečno temperaturo v komori pod prozornim filtrom v 

merjenem času 50 minut. 

 

3.1 Analiza meritev 

Meritve kažejo, da komore pod različnimi barvnimi filtri v enakem časovnem obdobju 

dosežejo različne temperature. V nadaljevanju bomo razložili, zakaj. 

Sončno sevanje, ki vpade na barvni filter, se deloma odbije, deloma prepusti, absorpcijo v 

filtru pa lahko zaradi majhne debeline zanemarimo, saj ta ne vpliva segrevanje v komori. 

Prepuščeni del vpade na stene in tla komore, kjer se delno absorbira in delno odbije. Ker so 

stene in tla bele barve, predpostavimo, da odbijajo večji del svetlobe in tako segrevajo zrak v 

komori. Zrak v komori seva kot črno telo; spektralni vrh izsevanega elektromagnetnega 

valovanja je v IR delu spektra. S filtrom preprečimo izgube elektromagnetnega valovanja, saj 

se elektromagnetni valovi delno odbijejo nazaj k tlom komore. Ta učinek je enak učinku tople 

grede. Ker je temperatura v komori višja kot v okolici, komora izgublja energijo tudi s 

prevajanjem skozi material, ki jo obdaja. Zato mora biti ta čim boljši izolator. Ob prisotnosti 

oblakov, se temperatura v komori zmanjšuje, saj je količina prejetega energijskega toka 

manjša od oddanega. Komore po 50 minutah merjenja še niso v temperaturnem ravnovesju, 

kar je razvidno iz slik 5 in 6. 

Ko komora doseže stacionarno stanje, je prejeti energijski tok enak oddanemu energijskemu 

toku (enačba (6)). Če zanemarimo absorpcijo v filtru, iz enačbe (10) pa dobimo zvezo med 

0
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1

1,5

2
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prepustnostjo in odbojnostjo filtra      , lahko enačbo (11) sedaj preoblikujemo v 

enačbo za prejeti energijski tok komore: 

          
                                                                       (12) 

Ker zrak v komori seva kot črno telo in večino sevanja oddaja le skozi površino filtra, smo v 

enačbi (12) vzeli enako površino pri obeh prispevkih k energijskemu toku. Ko komora doseže 

stacionarno temperaturo (    ), je oddani energijski tok:  

           
   .                                                            (13) 

Če enačimo prejeti in oddani energijski tok, je temperatura, ki jo doseže komora v 

stacionarnem stanju: 

     √
  

  
    

 
  .                                                        (14) 

Vidimo, da v enačbi (14) ne nastopa prepustnost filtra, kar pomeni, da barva filtra ne vpliva 

na končno temperaturo v komori. Ker pa mi nismo merili ravnovesne temperature in nas je 

zanimala le hitrost spreminjanja temperature v komori, lahko zapišemo, da je razlika med 

prejetim in oddanim energijskim tokom enaka spremembi notranje energije komore (  ) v 

časovni enoti (  ):  

    ⁄             .                                                  (15) 

Hitrost spreminjanja notranje energije (    ⁄ ) je enaka produktu toplotne kapacitete komore 

(  ) in spremembi temperature v komori (  ) na časovno enoto: 

      ⁄       
            

   .                                   (16) 

Če enačbo (16) delimo s toplotno kapaciteto komore, dobimo hitrost spreminjanja 

temperature v komori: 

    ⁄      ⁄     
          

    .                                 (17) 

Vidimo, da je hitrost spreminjanja temperature v komori odvisna od prepustnosti filtra. To 

pomeni, da se bo komora pod filtrom, ki prepušča več energijskega toka, prej segrela, kot 

komora, ki skozi filter prepušča manj energijskega toka. Želeli smo preveriti, če to drži, zato 

smo s prenosnim spektrometrom na sončni svetlobi izmerili prepustnosti filtrov. Dobljeni 

rezultati so strnjeni na sliki 8. 
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Slika 8: Delež prepuščene svetlobe posameznega filtra v območju od 200 – 1100 nm 

 

Kot vidimo, se deleži prepuščene svetlobe ne ujemajo s temperaturo v komorah. Vzrok za to 

lahko iščemo v merilnem območju spektrometra, ki lahko izmeri valovne dolžine 

elektromagnetnega valovanja od 200 do 1100 nm. Ker Sonce v večjem delu seva valovne 

dolžine do 3000 nm in se IR valovi nahajajo ravno v območju od 800 – 3000 nm (in še pri 

večjih valovnih dolžinah), se odgovor delno skriva v delu spektra, ki ga žal nismo mogli 

izmeriti. Poleg tega bi pri izhajanju elektromagnetnih valov iz komore najverjetneje morali ob 

emisivnosti upoštevati še prepustnosti filtrov. Tisti filter, ki največ energijskega toka prepušča 

v komoro, prepušča tudi največ energijskega toka iz komore. Vendar se zaradi obsega 

seminarja v takšne podrobnosti nismo poglabljali. Dokazali smo, da barve filtrov vplivajo na 

hitrost segrevanja teles, kar je razvidno iz meritev, vendar pa z dobljenimi vrednostmi 

prepustnosti filtrov v izmerjenem območju tega nismo mogli potrditi. 

 

4 ZAKLJUČEK 

V seminarju smo predstavili poskus, pri katerem smo merili temperature v komorah, ki so bile 

prekrite z barvnimi filtri. Meritve kažejo, da barvni filtri vplivajo na hitrost segrevanja komor, 

saj se komora pod modrim filtrom v enakem času segreje bolj, kot pod vijoličnim, roza, 

zelenim, rdečim ali rumenim filtrom.  

Kot smo v uvodu že omenili, so dandanes pri zasteklitvah stavb v uporabi pametni materiali, 

ki ugodno vplivajo na izkoriščanje svetlobnih virov. Po navadi se uporabljajo na 

stanovanjskih zgradbah, mi pa bi v nadaljevanju želeli preveriti, kako bi barvne zasteklitve 

rastlinjakov vplivale na rast rastlin. Zato bomo naredili poskus, v katerem bomo uporabili 

barvne filtre, pod katere bomo namestili rastline in preverjali, ali prepuščena svetloba 
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posameznega filtra vpliva na rast rastlin. Informacije, ki smo jih pridobili z delom 

predstavljenim v tem seminarju, nam bodo tako pri nadaljnjem raziskovanju še kako prav 

prišle. 
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