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POVZETEK 
 

Danes je trend uporabe svetil, ki za svoje delovanje porabijo kar najmanj električne delovne 

moči, tako imenovano zeleno osvetljevanje. V magistrskem delu so podrobneje opisane tri 

vrste svetil klasična žarnica, varčna sijalka ter svetleča dioda. Na podlagi eksperimenta smo 

navedenim vrstam svetil s pomočjo vatmetra izmerili električno delovno moč in jo primerjali 

z nazivnimi vrednostmi, podanimi na embalaži. Nato smo na podlagi izmerjenih vrednosti, 

glede na osvetljenost in porabo delovne moči, določili najučinkovitejše svetilo - to je svetleča 

dioda. V nadaljevanju smo posneli spektre vseh treh vrst svetil ter spekter sonca, na podlagi 

katerega smo določili svetilo, ki je najbolj podobno sončni svetlobi. Nato smo 

eksperimentalno preverili, katera vrsta svetil: klasična žarnica, varčna sijalka ali svetleča 

dioda, najbolje vpliva na rast in razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. Po 

devetdnevnem merjenju smo ugotovili, da na rast teh rastlin najbolje vpliva klasična žarnica, 

saj z oddajanjem toplote v prostor bistveno bolj vpliva na rast rastlin. Analizirali pa smo tudi 

vpliv enakih vrst svetil na rast vrtne kreše, tržaškega radiča ter fižola. Ugotovili smo, da je 

kljub uporabi enakih vrst svetil na različne rastline, v vseh primerih največjo višino dosegel 

fižol. Ker pa umetna svetila nimajo vpliva samo na rastline, smo preučili tudi vpliv svetil na 

delovanje ljudi. Za vzorec smo izbrali učence v sedmem razredu devetletne osnovne šole. 

Odločili smo se raziskati vpliv svetil na ugodje učencev pri branju. Na podlagi branja učencev 

so z anketnim vprašalnikom določili katera izmed tople bele, hladne bele in hladne dnevne 

svetlobe jim najbolje ugaja. Polovica učencev je za najugodnejše svetilo določila hladno belo 

svetlobo. Pri tem moramo opozoriti, da gre za učenčeva subjektivna mnenja o ustreznosti 

svetila. Ker pa je tematika o uporabi različnih vrst svetil zelo uporabna v vsakdanjem 

življenju, smo se odločili izbrani tematiki priložiti še osnutek za izvedbo naravoslovno-

tehniškega dne za učence sedmega razreda osnovne šole. Učenci tako na podlagi učenja z 

raziskovanjem v okviru lastne aktivnosti ugotovijo, katera vrste svetil je najbolj ekonomična 

in jo je smiselno uporabljati v vsakdanjem življenju ter kako različne vrste svetil vplivajo tudi 

na rast in razvoj rastlin. 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Tehnika in tehnologija, varčna sijalka, svetleča dioda, svetlobni spekter, rast in razvoj rastlin, 

ugodje človeka. 
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The comparison of bulb effectiveness at teaching 

technological topics 
 

SUMMARY  
 

Nowadays there is a trend of using lights that use as less electrical power as possible, so 

called green lightening. In master´s thesis I defined different kind of lights - bulb, energy 

saving bulb and light emitting diode. We designed an experiment where electrical power for 

those kind of lights was measured by wattmeter and compared it to values that are defined on 

the package. Then we defined the most effective light on the bases of measured values in 

terms of lighting and electric power consumption that is light emitting diode. In addition we 

recorded the spectrum of all three kind of lights and the spectrum of sun which helped us to 

identify the light that suits the spectrum of sun the most. By experiment we have checked 

which kind of light: bulb, energy saving bulb or light emitting diode has the best impact on 

growth and development of garden cress, chicory and bean. After nine days of measuring we 

have found out that bulb has the biggest impact on growth of plants, the main reason is heat 

dissipation in space. We have analyzed also the impact of the same lights on growth of garden 

cress, chicory and bean. We found out that despite using the same kind of lights to different 

plants, beans have achieved the highest length. Artificial lights have also impact on what we 

do, not only on plants. We collected a sample of learners in seventh grade practice. We 

wanted to explore the impact of lights among learners in the process of reading. Through 

questionnaire we defined which kind of light (warm white, cool white, cool daylight) suits 

learners most. Half of all learners have reported that the most comfortable light is cool white. 

We have to warn that this is subjective opinion regarding adequacy of light. Because the 

theme of different kind of lights can be very useful in everyday life, we added also a 

preposition to conduct a technology activity day for learners in seventh grade practice. In 

terms of inquiry-based learning, learners can define which kind of lights are most effective 

and are useful in everyday life. They can also find out how different kind of lights effect on 

growth of plants. 

 

 

 

 

KEY WORDS: 

 
Technology education, energy saving bulb, light emitting diode, light spectrum, growth of 

plants, comfort for people. 
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1 UVOD 
 

Smo v času, ko je trend usmerjen v uporabo čim bolj varčnih energijskih porabnikov, ki 

jih namenimo za razsvetljevanje. Mednje sodita varčna sijalka ter svetleča dioda, ki jo 

nekateri poimenujejo s kratico LED, ta namreč izhaja iz angleškega poimenovanja Light 

Emitting Diode. Na podlagi trenda uporabe je smiselno primerjati klasično žarnico, 

varčno sijalko in svetlečo diodo. Za poimenovanje posameznih vrst svetil smo že slišali, 

o njihovem vplivu na porabo električne moči, ljudi in rast rastlin pa je premalo znanega. 

Zato želimo nekoliko bolj zahtevno tematiko približati še osnovnošolskih otrokom. Prav 

tako želimo tudi pri učenju in poučevanju slediti trendom, zato uporabimo naprednejše 

oblike učenja in poučevanja. Za kakovostno in trajnejše znanje učencev tako izberemo 

induktivne metode učenja in poučevanja. Med induktivno učenje in poučevanja 

uvrščamo številne metode. Izberemo učenje z raziskovanjem, kjer učenci preko 

eksperimentov osvojijo novo znanje. Tako učenje in poučevanje izvedemo na zelo 

življenjski in uporabni tematiki o uporabi različnih vrstah svetil in njihovem vplivu na 

gospodinjstvo, ljudi in rastline. 

 

Med enega izmed večjih porabnikov električne energije uvrščamo tudi svetila. V 

splošnem porabimo za razsvetljevanje kar 20 do 50 % vse porabljene električne energije 

[1]. Glede na to, da so se skozi čas možnosti za izbiro svetlobnih virov močno povečale, 

lahko z uporabo energetsko učinkovitejših svetil vplivamo na nižjo porabo električne 

energije. Prav tako z uporabo naprednejših, energetsko manj potratnih svetil, 

zmanjšamo vpliv na okolje [2]. 

 

Tako kot se s tehnologijo razvijajo učinkovitejše oblike svetil se s tem tudi povečuje 

njihova cena. Vendar pa kljub višji ceni pri nakupu učinkovitejšega svetila 

privarčujemo pri bistveno manjši porabi električne energije [3]. Izvedena je bila 

raziskava na področju nakupa svetil glede na njihovo ceno. Rezultati raziskave so 

pokazali, da ljudje še vedno pristajajo na cenejša svetila, ki so energetsko bolj potratna 

[4].  

 

O podrobni zgradbi in načinu delovanja klasične žarnice, varčne sijalke ter svetleče 

diode je že veliko raziskanega in zapisanega v strokovnih člankih, diplomskih oziroma 

magistrskih delih. V povezavi z omenjenimi vrstami svetil so do sedaj že raziskani 

vplivi različnih svetlobnih filtrov na kalitev, rast in razvoj rastlin, vendar le v primeru 

uporabe ene vrste svetila - svetleče diode [5]. Medtem pa je področje o vplivu različnih 

vrst svetil na rastline še neraziskano. Prav tako so primanjkljaji tudi na področju vpliva 

različnih svetil na ljudi.  
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2 SVETLOBNI VIRI 

 

Živimo v času, ko se vedno bolj usmerjamo k varčevanju z električno energijo. Na 

slovenskem in prav tako tudi na tujem tržišču je za razsvetljevanje namenjenih več 

različnih vrst žarnic, sijalk, diod z različnimi karakteristikami. V ta namen je potrebno 

podrobneje preučiti klasično žarnico in jo primerjati z energetsko varčnejšimi vrstami 

svetil - varčno sijalko ter svetlečo diodo.  

 

 

2.1 KLASIČNA ŽARNICA 

 

Beseda žarnica opisuje svetilo, ki vsebuje volframovo žarilno nitko. Žarilna nitka je 

obdana z inertnimi plini - nereaktivnimi plini, ki ščitijo žarilno nitko pred oksidacijo in 

pripomorejo k manjšemu izparevanju. Vse skupaj pa obdaja stekleno ohišje. Iz imena 

žarnica lahko sklepamo, da oddaja svetlobo z žarjenjem. Tako se žarilna nitka segreva 

do svetlega žarjenja. Glede na zelo zgodnje začetke uporabe žarnic je moč kaj hitro 

sklepati, da se s časom spreminjajo tudi načini osvetljevanja. Klasične žarnice so tako 

prehitele novejše, učinkovitejše žarnice. Klasične žarnice namreč velik del električne 

moči pretvorijo v toploto, čemur pravzaprav žarnice niso namenjene, v vidno svetlobo 

pa jo pretvorijo le 5 - 10%.  

 

Njihova imenska življenjska doba znaša 1000 ur. Zaradi nizke cene in takojšnje 

intenzivne svetilnosti je še vedno v veliki meri zastopana pri potrošnikih [6]. 

 

 

 

Slika 2.1: Zgradba žarnice [7]. 

 

Med žarnice, ki vsebujejo žarilno nitko, uvrščamo tudi halogenske žarnice. To so  

izboljšane klasične žarnice, ki poleg volframove žarilne nitke in žlahtnih plinov 
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vsebujejo tudi halogene pline krom, jod, fluor, brom, s katerim preprečujejo tanjšanja 

žarilne nitke in zatemnitev stekla [6].  

 

Imensko trajanje halogenskih žarnic je še enkrat daljše od žarnic na žarilno nitko in  

znaša 2000 ur. Njihova glavna prednost je v daljši življenjski dobi [6]. Pri tem pa 

moramo omeniti, da je Evropska unija z letom 2009 ukinila prodajo žarnic na žarilno 

nitko moči 100 W (postopoma tudi drugih moči) in s tem spodbuja k uporabi varčnejših 

načinov osvetljevanja. S tem pa se je povečala tudi uporaba halogenskih žarnic, saj so 

cenovno primerljive s klasičnim žarnicam na žarilno nitko. 

 

 

2.2 VARČNE SIJALKE 

 

Varčne sijalke že na prvi pogled ločimo od klasičnih žarnic. Ohišje je sestavljeno iz 

cevi, ki je napolnjena z mešanico inertnega plina in živosrebrove pare. Atomi živega 

srebra v njej oddajajo elektromagnetno valovanje, za oddajanje svetlobe pa skrbi tanek 

nanos fosforja na notranji strani sijalke; slika 2.2. Ravno zaradi sevanja svetlobe jim 

pravimo sijalke. Njihova značilnost, po kateri jih kmalu prepoznamo, je svetilnost takoj 

na začetku, kjer deluje s 40 % svetlobnim tokom, čez dve minuti pa se poveča na 90 %. 

Ena izmed glavnih značilnosti varčne sijalke je boljši izkoristek električne energije pri 

pretvorbi v svetlobno sevanje. To se pozna na bistveno hladnejši površini sijalke v 

primerjavi s klasično žarnico. Za lažjo predstavo si poglejmo kaj to pomeni v primerjavi 

s klasično žarnico. Klasične žarnice moči 40 W, 60 W, 75 W in 100 W sedaj 

nadomestijo sijalke z močjo 7 W, 11 W, 15 W in 20 W.  Iz navedenih podatkov vidimo, 

da je svetlobni izkoristek pri varčni sijalki petkrat boljši kot pri klasični žarnici [8].  

 

Tudi imenska življenjska doba varčne sijalke je daljša in znaša med 8000 ur do 15000 

ur, zdržijo 500 000 vklopov - kar znaša približno 10 let uporabe, če so na dan prižgane 

tri ure in pol. Vendar pa je potrebna posebna pozornost pri imenski življenjski dobi, saj 

nanjo močno vpliva večkratno izmenično prižiganje in ugašanje [3]. Največ električne 

energije namreč potrebuje ravno za vklop, zato se z večkratnimi vklopi/izklopi zmanjša 

življenjska doba. V ta namen je priporočljiva uporaba varčnih sijalk v prostorih, kjer se 

zadržujemo dlje časa. Primer ustrezne uporabe je kuhinja, dnevna soba, medtem ko pa 

je uporaba v prehodnih prostorih npr. hodniku ali na stopnišču popolnoma neustrezna.  

 

 
Slika 2.2: Zgradba varčne sijalke [8]. 
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Varčne sijalke tako za svetlobni tok porabijo do 80 % manj električne energije, kar 

lahko vidimo na sliki 2.3 pod številko 4, prazni prostor pa predstavlja delež varčevanja 

z energijo.  

 

 
Slika 2.3:Poraba električne energije ter njen prihranek pri uporabi različnih svetlobnih virih [9]. 

 

Omenjen boljši rezultat je ravno zaradi oddajanja toplote, saj klasična žarnica porabi 95 

% električne energije za segrevanje, medtem ko varčna sijalka porabi zgolj 5 % 

električne energije za segrevanje; slika 2.4 [8,9]. 

 

 
Slika 2.4: Termografični posnetek oddajanja toplote pri varčni sijalki (levo) ter pri klasični žarnici 

(desno) [8]. 

 

 

2.3 SVETLEČA DIODA 

 

V današnjem času veliko razmišljamo o prihodnosti, usmerjeni v LED (Light Emitting 

Diode) tehnologijo. LED diode v Sloveniji poimenujemo kot svetleče diode in so 

polprevodniški vir svetlobe. Diode vsebujejo nečistoče, ki na zaporni plasti tvorijo "p-n" 



 6 

spoj. Tako tok "teče" iz "p" strani oziroma iz anode proti katodi, v obratni smeri pa ne -

od tod oznaka polprevodniški vir. Polprevodniški kristalček je z električnim tokom 

vzbujen in tako oddaja svetlobo. Zrcala in leče so nameščene okoli kristala in skrbijo za 

usmerjanje in zbiranje svetlobe. Na ta način je svetlobni izkoristek večji.  

 

Njihova imenska življenjska doba je 50 000 ur. Zaradi zelo majhne porabe električne 

energije, do 80 % manj porabe v primerjavi s klasično žarnico, jo uvrščamo med najbolj 

energetsko učinkovite svetlobne vire [10,11]; slika 2.3. V primerjavi s klasično žarnico 

ima svetleča dioda petkrat daljšo življenjsko dobo ter okvirno trikrat daljšo dobo v 

primerjavi z varčno sijalko. 

 

Z uporabo svetlečih diod tako privarčujemo pri porabi električne energije, ker ima 

daljšo življenjsko dobo in omogoča spreminjanje barv svetlobe. Pomisleki pri nakupu 

so lahko glede cene svetleče diode, ki je v primerjavi z ostalimi omenjenimi svetlobnimi 

viri resnično najdražja. Vendar pa s preprostim mišljenjem lahko kaj hitro ugotovimo, 

da s celotnim izračunom o porabi električne energije, življenjski dobi in ceni z uporabo 

diode pravzaprav privarčujemo. 

 

 
Slika 2.5: Zgradba svetleče diode [10]. 
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3 SVETLOBNI POJMI IN ENOTE 
 

Za lažje razumevanje poglejmo s svetili povezane definicije svetlobnih pojmov in 

njihove pripadajoče enote.  

 

 

3.1 SVETOBNI TOK 

 

Za svetlobni tok smo našli dve nazorni definiciji. Prva opredeljuje svetlobni tok kot 

celotna oddana moč svetlobnega vira, ki jo človeško oko občuti kot svetlobo. 

Pravzaprav pove, koliko svetlobe odda ta vir v prostor [12]. 

 

Druga definicija pa ga izraža kot energijski tok svetlobe, ki ga človeško oko zazna. Ker 

pa energijski tok svetlobe, ki pade na oko, ni enak svetlobnemu toku, ki ga naše oko 

zazna, vpeljemo novo enoto svetlobnega toka - lumen (lm) [13]. 

 
Preglednica 3.1: Svetlobni tok virov svetlobe [13]. 

 
 

 

3.2 SVETILNOST 

 

Svetlobni viri oddajajo svetlobni tok v vse smeri. Kadar pa nas zanima, v kakšnih 

smereh je tok porazdeljen, takrat govorimo o svetilnosti. Tako s svetilnostjo opišemo 

svetlobni tok, ki ga svetlobni vir seva v enoto prostorskega kota v neki smeri [13]; slika 

3.1.  

  
Slika 3.1: Ponazoritev svetlobnih pojmov [12]. 
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Na tem mestu omenimo še kot svetilnosti. To je kot svetlobe s katero žarnica sveti na 

površino. Svetlobni viri imajo tako zelo različen kot svetlobe, odvisno torej čemu so 

namenjeni. Na sliki 3.2 lahko vidimo primerjave različnih kotov svetilnosti. Manjši kot 

je kot svetilnosti, npr. 60°, bolj močna bo svetloba na določeno površino, medtem ko pri 

kotu 120° bo svetloba bolj enakomerno razporejena po celotnem prostoru.  

 

 
Slika 3.2: Kot svetilnosti 60°, 120°, 360° [14]. 

 

Enota za svetilnost je candela (cd). To je svetilnost vira, ki v določeni smeri iz vira 

oddaja monokromatsko sevanje s frekvenco 540 x 10 
12

 hertz in ima intenzivnost 1/683 

watta na steradian [15]. 

 

 

3.3 OSVETLJENOST 

 

Pojem osvetljenost nam daje podatke o svetlobnem toku, ki pada na enoto ploskve, ne 

glede na to ali je ploskev nagnjena ali ne. V primeru, ko prostor osvetlimo pod pravim 

kotom, je osvetljenost enaka gostoti svetlobnega toka. Medtem ko je pri poševni 

osvetlitvi osvetljenost manjša od gostote svetlobnega toka, saj namreč enak tok pada na 

večjo površino. Zato je osvetljenost največja, kadar svetloba pada pravokotno na 

ploskev in manjša v nasprotnem primeru. Enota osvetljenosti je tako luks (lx) in je enak 

lm/m
2 
[13,15].  

 

Da si lažje predstavljamo enoto luks, si jo oglejmo na primeru vsakdanje uporabe. En 

lux pomeni osvetljenost površine enega kvadratnega metra, kamor pada enakomerno 

porazdeljen tok enega lumna. Bolj kot se oddaljujemo od svetlobnega vira, manjša bo 

osvetljenost. Pri vsakdanjih opravilih ljudje potrebujemo osvetljenost od 3 do 5000 lux 

[8]. 

 

 

3.4 SPEKTER SVETLOBE 

 

Svetlobo opredelimo z elektromagnetnim valovanjem, ki ga opišemo kot gibanje 

elektromagnetnega polja v prostoru. Sonce in drugi svetlobni viri izsevajo spekter 

svetlobe mnogih barv, ki jih naše oko zazna, in tudi tista sevanja, ki jih oko ne zazna - 

ultravijolično in infrardeče. Vidni del spektra je tako med 380 in 750 nm, slika 3.3. 

Svetloba ki jo naše oko zazna kot belo svetlobo, je nastala iz mešanice svetlob različnih 

barv. Najbolj osnovne barve so modra, zelena in rdeča. Vse preostale barve pa so 

nastale z različnimi vsebnostmi teh osnovnih barv [16]. 
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Slika 3.3: Spekter elektromagnetnega valovanja [16]. 

 

 

3.5 BARVE IN TEMPERATURE SVETLOBNIH VIROV 

 

Najpomembnejši izvor svetlobe je seveda sonce. Spekter svetlobe, ki ga seva sonce, je 

zelo podoben spektru sevanja črnega telesa pri približno 5500 K. Na ta način se 

primerja svetlobne vire s sevanjem črnega telesa [17]. 

 
Preglednica 3. 2: Temperature svetlobnih virov[17,18].  

 

Vir svetlobe Temperatura barve [K] 

Sveča (plamen) 1500 

Žarnica 2700 

Jutranje in večerno sonce 5500 

Povprečna dnevna svetloba 5000 

Modro nebo 8000 

 
Ker pa svetila v prostorih nadomeščajo naš glavni vir svetlobe - sonce, želimo umetne 

svetlobne vire čim bolj približati naravnim virom svetlobe. Za lažjo predstavo si 

poglejmo spektre dnevne svetlobe in ga primerjajmo s spektri svetlobe, ki jo 

posnamemo pri klasični žarnici, varčni sijalki in svetleči diodi, slika 3.4 [18]. 
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Slika 3.4: Spekter moči sevanja [13]. 

 

Poleg različnih barv svetlobe ločimo tudi odtenke bele svetlobe, in sicer glede na videz 

bele barve ločimo hladno in toplo belo svetlobo ter hladno dnevno svetlobo. Barvna 

temperatura nam podaja barvni odtenek bele barve. Izhajamo iz sevanja črnega telesa, ki 

žari pri 3000 K z rumenkasto svetlobo, medtem ko pri 6000 K že močno zaznamo 

modro svetlobo. Delitev svetlobe tako opredelimo glede na temperaturo podano v 

Kelvinih (K). Med toplo belo svetlobo uvrščamo vse svetlobne vire, ki imajo 

temperaturo svetlobe pod 3200 K, tiste ki imajo temperaturo več kot 4000 K med 

hladno svetlobo in tiste s temperaturo 6500 K pa med hladno dnevno svetlobo, slika 3.5, 

[18]. Natančneje poimenujemo svetlobo, s temperaturo okoli 2700 K topla bela 

svetloba, tiste s 4000 K hladna bela svetloba in tiste s 6500 K hladna dnevna svetloba. 

 

 
Slika 3.5: Toplo in hladno bela svetloba [18]. 
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4 ANALIZA VPLIVA SVETIL NA RAST RASTLIN  

 

Z eksperimentom smo posneli posamezne spektre svetil, in sicer klasične žarnice, 

varčne sijalke ter svetleče diode. Spektre smo med seboj primerjali in določili spekter 

svetil, ki je najbližji spektru sonca. Nato smo izmerili električno delovno moč 

navedenih vrst svetil in jih primerjali z danimi vrednostmi. Preučili smo tudi vpliv svetil 

na rast rastlin - vrtne kreše, tržaškega radiča ter fižola Berggold. V nadaljevanju pa smo 

preverili subjektivna mnenja o ustreznosti vrste svetil pri branju učencev 7. razreda 

osnovne šole in navedli primer naravoslovno-tehniškega dne. 

 

 

4.1 UPORABLJENE VRSTE SVETIL 

 

Z eksperimentom smo se lotili primerjave različnih vrst sijalk. Uporabili smo navadno 

žarnico (s halogenom), varčne sijalke (zavite in cevaste) ter svetleče diode. Njihove 

karakteristike, zapisane na embalaži, smo pregledali in jih navedli v nadaljevanju. 

Eksperiment smo izvedli na popolnoma novih svetilih. Osredotočili smo se na naslednje 

vrste svetil: 

 halogena žarnica OSRAM 57 W, 

 varčna sijalka ECOLIGHT 15 W, topla bela svetloba (warm white), 

 varčna sijalka OSRAM 14 W, hladna bela svetloba (cool white), 

 varčna sijalka OSRAM 15 W, hladna dnevna svetloba (cool daylight), 

 varčna sijalka (zavita) OSRAM 15 W, topla bela svetloba, 

 varčna sijalka (zavita) OSRAM 15 W, hladna bela svetloba, 

 varčna sijalka (zavita) OSRAM 15 W, hladna dnevna svetloba, 

 svetleča dioda OSRAM 12 W, hladna bela svetloba 

 svetleča dioda OSRAM 12 W, topla bela svetloba, 

 svetleča dioda EMOS reflektorska 10 W, topla bela svetloba, 

 svetleča dioda RGB 5 W. 

 

 

4.2 MERJENJE SVETLOBNEGA SPEKTRA 

 

Za merjenje svetlobnega spektra smo uporabili spektrometer. Svetilo smo pričvrstili na 

stojalo, in sicer na razdaljo 69 cm in pričvrstili še spektrometer, slika 4.1. S 

spektrometrom smo tako posneli valovno dolžino vidne svetlobe, ki jo naštete vrste 

svetil oddajajo. Na podlagi posnetega spektra tako pregledamo delež posameznih 

osnovnih treh barv, to so deleži modre, zelene in rdeče barve. 
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Slika 4.1: Spektrometer (zgoraj), merjenje svetlobnega spektra (spodaj). 

 

Prostor smo popolnoma zatemnili z neprosojnimi zavesami in ugasnili vsa svetila. Tako 

smo za začetek s spektrometrom posneli ozadje, slika 4.2.  

 

 
Slika 4.2: Spekter popolnoma zatemnjenega ozadja. 

 

Na podlagi slike 4.2 vidimo, da ni bilo prisotnih nobenih virov svetlobe. Nato smo se 

lotili snemanj spektra svetil, navedenih v poglavju 4.1, ter mu dodali še snemanja 

svetleče diode RGB 3 W osnovnih (modra, zelena, rdeča) in komplementarnih barv 

(rumena, cian, magenta), ki so nastale z mešanjem osnovnih treh barv, slika 4.3. 
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Slika 4.3: Komplementarne barve: rumena (zgoraj levo), cian (zgoraj desno), magenta (spodaj). 

 

Sliko smo posneli s pomočjo digitalnega fotoaparata in nameščene uklonske mrežice. 

Na podlagi teh fotografij dobro vidimo, kako nastanejo tako imenovane 

komplementarne barve. Rumena barva je tako mešanica enakih deležev zelene in rdeče 

barve. Cian je mešanica enakega deleža modre in zelene barve. Na zadnji sliki pa je 

vidna barva magenta, ki jo dobimo z enakomernimi vrednostmi mešanice modre in 

rdeče barve. 

 

 

4.2.1 Primerjava spektrov klasične žarnice, varčne sijalke ter svetleče diode 

 
Posneli smo spektre vseh uporabljenih vrst svetil, naštetih v poglavju 4.1. Pogledali smo 

posamezne spektre ter glede na valovne dolžine ugotovili, kateri delež barv je pri 

posameznih svetilih zastopan v največji meri. Spektri vseh navedenih vrst svetil so 

priloženi v prilogi 9.1. 

 

Za lažje predstavljanje, kako se umetna svetloba razlikuje od sončne svetlobe, smo 

posneli tudi spekter sonca, slika 4.4. Tako spekter sonca lahko primerjamo z ostalimi 

spektri različnih vrst svetil in ugotovimo, kateri izmed njih se najbolj približuje sončni 

svetlobi. 

 

Slika 4.4: Spekter sonca. 

 

 

Spekter sonca 
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Slika 4.4 prikazuje skoraj zvezni spekter sonca. Delež posameznih barv v njem je dokaj 

enakomerno porazdeljen v vidnem delu izsevane svetlobe, ki znaša med 380 in 750 nm. 

Spekter sonca vsebuje nekoliko večji delež modre barve. Sedaj si oglejmo posnete 

spektre različnih vrst svetil - umetne svetlobe. 

Slika 4.5: Spekter žarnice na žarilno nitko, brez odštetega ozadja. 

 

Na sliki 4.5 vidimo spekter klasične (halogenske) žarnice, ki vsebuje v večini 

enakomerno porazdelitev barv v vidnem spektru svetlobe. Tako vsebuje vse valovne 

dolžine vidne svetlobe, torej zajema celoten spekter barv. Opazimo, da je delež modre 

barve zastopan v manjši meri kot delež rdeče barve.  

 

Spekter klasične halogenske žarnice je zaenkrat najbolj podoben spektru sonca. Če 

pogledamo vrh spektra je pomaknjen proti večjim valovnim dolžinam (približno 600 

nm), medtem ko je vrh spektra sonca pomaknjen malenkost v manjše valovne dolžine 

proti 500 nm valovne dolžine. 

 

Slika 4.6: Spekter varčne sijalke, brez odštetega ozadja. 

 

Slika 4.6 prikazuje spekter varčne sijalke s hladno belo svetlobo 4000 K. Iz spektra že 

takoj opazimo tri vrhove oziroma maksimume. Prvi večji vrh se nahaja v območju 445 

 

 1. Žarnica z žarilno nitko (halogen).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 2. Varčna sijalka Osram 14 W, 

            hladno bela svetloba. 
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nm in predstavlja delež modre barve, drugi večji vrh se nahaja na območju 535 nm in 

prikazuje delež zelene barve ter zadnji večji vrh se nahaja na območju 620 nm in 

predstavlja delež rdeče barve. Spekter ravno zaradi teh vrhov oziroma maksimumov 

poimenujemo črtasti oziroma črtni spekter, saj so osnovne tri barve zastopane z 

določenim deležem. Iz spektra razberemo, da je največji delež rdeče in zelene barve, 

sledi jima malenkost manjši delež modre barve. Z nižanjem temperature se namreč 

delež rdeče barve povečuje, delež modre barve pa znižuje.   

 

Poleg tega je potrebno pri spektru upoštevati vsebnost nekaterih plinov v svetilu. Živo 

srebro in nekateri plini oddajajo veliko svetlobe v UV del spektra, ki ga naše oko ne 

vidi, v ta namen sijalko premažejo s fluorosenčnim premazom po notranji strani cevi, 

kar povzroči, da svetlobo pretvori nazaj v vidni del spektra. Za premaze uporabljajo 

različne pline npr. neon, ki oddaja rdečo svetlobo, živo srebro oddaja modrikasto, natrij 

rumeno svetlobo ter xenon belo svetlobo. Zato so tudi spektri posameznih vrst svetil 

malenkost premaknjeni. 

 

Slika 4.7: Spekter svetleče diode, brez odštetega ozadja. 

 

Popolnoma drugačen spekter je predstavljen na sliki 4.7, svetleče diode s hladno belo 

svetlobo 4000 K. Svetleča dioda ima vrh pri 445 nm, kar predstavlja največji delež 

modre svetlobe. Vrh modre svetlobe pa je premaknjen v področje zelene in rdeče 

svetlobe. Svetleče diode so prav tako premazane z raznimi premazi, omenjeni pri 

varčnih sijalkah, kar povzroči premik spektra v področje zelene oziroma rdeče barve. 

 

 

4.3 MERJENJE ELEKTRIČNE DELOVNE MOČI 

 

Z vatmetrom smo preverili električno moč, ki jo različna svetila porabijo za svoje 

delovanje. Z njim lahko preverimo ali se izmerjena delovna moč svetil, omenjenih v 

poglavju 4.1, ujema z navedenimi nazivnimi vrednostmi podanimi na embalaži.  

 

 

 

 3. Svetleča dioda  Osram 12 W,  

hladno bela svetloba. 
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Preglednica 4.1: Merjenje električne delovne moči. 

 

Št. Vrsta svetila Delovna moč [W] Nazivne vrednosti [W] 

1. HALOGEN 57,7 57 

2. VARČNA CEVASTA 2700 K 14,9 15 

3. VARČNA CEVASTA 4500 K 16,1 14 

4. VARČNA CEVASTA 6500 K 15,3 15 

5. VARČNA TWIST 4000 K 14,0 15 

6. VARČNA TWIST 2700 K 14,0 15 

7. VARČNA TWIST 6500 K 14,7 15 

8. SVETLEČA DIODA 4000 K 11,9 12 

9. SVETLEČA DIODA 2700 K 12,2 12 

10. SVETLEČA DIODA REFLEKTORSKA 
3000 K 10,1 

10 

 

Iz preglednice 4.1 vidimo, da se podane vrednosti ujemajo z našimi izmerjenimi 

podatki. Najbolj energetsko potratna svetila so klasične žarnice (57 W), sledijo jim 

varčne sijalke s kar 74 % nižjo porabo, njihova moč znaša 15 W, ter svetleče diode, ki 

so energetsko najbolj prijazna svetila z 80 % nižjo porabo delovne moči v primerjavi s 

klasičnimi žarnicami. 

 

V nadaljevanju smo preučili, katero svetilo je najučinkovitejše glede na porabo 

električne delovne moči v primerjavi z osvetljenostjo. 

 
Preglednica 4.2: Normirane vrednosti svetil. 

 

Zap.št Vrsta svetila 
 

Delovna moč  
[W] 

Osvetljenost  
 [lx] 

Normirane vrednosti 
[lx/W] 

1 HALOGEN 57,7 119,6 2,07 

2 VARČNA CEVASTA, 15 W, 2700 K 14,9 104,6 7,02 

3 VARČNA CEVASTA, 14 W, 4000 K 16,1 103,7 6,44 

4 VARČNA CEVASTA, 15 W, 6500 K 15,3 110,6 7,23 

5 VARČNA TWIST, 15 W, 4000 K 14,0 90,46 6,46 

6 VARČNA TWIST, 15 W, 2700 K 14,0 87,9 6,28 

7 VARČNA TWIST, 15 W, 6500 K 14,7 98,7 6,71 

8 SVETLEČA DIODA, 12 W, 4000 K 11,9 285,8 24,02 

9 SVETLEČA DIODA, 12 W, 2700 K 12,2 262,8 21,54 

10 SVETLEČA DIODA, reflektorska, 
10 W, 3000 K 10,1 300,6 29,76 

 

Za najučinkovitejše svetilo, v preglednici 4.2, glede na porabljeno delovno moč in dano 

osvetljenost, se izkaže reflektorska svetleča dioda pod zaporedno številko 10. Med 

najbolj potratna svetila z visokim deležem porabljene delovne moči v povezavi z dano 

osvetljenostjo uvrščamo halogenske žarnice, ki so navedene na prvem mestu v 

preglednici. Varčne sijalke uvrščamo med manj učinkovite, saj imajo normirano 

vrednost kar petkrat  manjšo od svetlečih diod. Med izmerjenimi podatki lahko 
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opazimo, da so varčne cevaste sijalke malenkost bolj učinkovite od varčnih zavitih 

(twist) sijalk. 

 

 

4.4 VPLIV SVETIL NA RAST RASTLIN 

 

Z eksperimentom smo raziskali, kako različne vrste svetil (klasična žarnica, varčna 

sijalka in svetleča dioda) vplivajo na rast in razvoj treh različnih vrst rastlin. Vemo da 

ima svetloba zelo velik vpliv na rast rastlin, želeli pa smo preveriti katere vrste svetil 

najbolje vplivajo na njihovo rast.  

 

Kot smo že omenili je bela svetloba sestavljena s treh osnovnih barv - modre, zelene in 

rdeče, pri čemer ima vsaka vrsta svetila različen delež omenjenih osnovnih barv. 

Klasična žarnica ima spekter svetlobe dokaj zvezen, kar pomeni, da je delež vsebovanih 

barv bolj ali manj enakomerno razporejen, z malenkost višjo vsebnostjo rdeče barve. Pri 

varčni sijalki 4000 K smo iz poglavja 4.2 že videli značilni črtasti spekter in največji 

enakomerno vsebovan delež rdeče in zelene svetlobe, ki jima z zelo majhno razliko 

sledi tudi delež modre svetlobe. Spekter svetleče diode 4000 K ima največji delež 

modre svetlobe, vrh je zaradi omenjenih premazov premaknjen v območje zelene in 

rdeče svetlobe. Na podlagi znanega smo preučili, katera osnovna barva najbolje vpliva 

na rast rastlin. 

 

 

4.4.1 Priprava na eksperiment  

 
Za eksperiment smo potrebovali zemljo, 12 šotnih lončkov, semena vrtne kreše, 

tržaškega radiča ter fižola Berggold, slika 4.8, različne vrste svetil in podstavek za 

svetila. Šotne lončke smo do treh četrtin napolnili s prstjo, dodali semena in jih prekrili 

z zemljo (4 mm prsti čez semena) in prilili vodo. Nato smo lončke označili s številkami 

od 1 do 3, kjer nam lonček s številko 1 predstavlja vrtno krešo, številka 2 predstavlja 

tržaški radič, številka 3 pa fižol.  
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Slika 4.8.: Semena vrtne kreše (zgoraj levo), tržaškega radiča (zgoraj desno)  

ter fižola spodaj. 

 

Nato smo pripravili 3 vrste svetil; in sicer klasično žarnico, varčno sijalko (4000 K) ter 

svetlečo diodo (4000 K). V popolnoma temen prostor smo postavili posejane šotne 

lončke z vrtno krešo, trbiškim radičem in fižolom. Nad šotne lončke, slika 4.9, na 

razdalji 60 cm, smo namestili klasično žarnico. V drugem, popolnoma temnem prostoru 

smo na popolnoma enak način pripravili posejana semena v treh lončkih na razdalji 60 

cm z eno razliko, da smo pri tem uporabili varčno sijalko (4000 K). Popolnoma enako 

smo storili tudi v tretjem prostoru, le da smo uporabili svetlečo diodo (4000 K). Zadnjo 

trojico posejanih lončkov pa smo postavili v temni prostor popolnoma brez svetlobe. 

 
Slika 4.9: Šotni lončki s semeni. 

 

 

4.4.2 Vpliv različnih vrst svetil na  posamezno vrsto rastlin 

 
V tem razdelku vidimo, kako različne vrste svetil vplivajo na kaljenje, rast in razvoj 

vrtne kreše, nato na tržaški radič ter na koncu še kakšen vpliv imajo na fižol. 
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VRTNA KREŠA:  

 

Preverili smo, kako različna vrsta svetil vpliva na kalitev, rast in razvoj vrtne kreše. 

Devet dni smo merili vpliv klasične žarnice, varčne sijalke ter svetleče diode na rast 

vrtne kreše. Prav tako smo merili tudi vpliv popolne teme na kaljenje, rast in razvoj 

vrtne kreše. Vsak dan ob isti uri smo merili višino rastline vodne kreše pod klasično 

žarnico, varčno sijalko, svetlečo diodo ter v popolni temi. 

 

 
Slika 4.10: Vpliv različnih vrst svetil na razvoj vrte kreše. 

 

Iz slike 4.10 lahko razberemo, da na rast in razvoj vrtne kreše najbolje vpliva popolna 

tema. Vrtna kreša je dosegla največjo rast, in sicer je v devetih dneh zrasla na kar 8,1 

cm. Vendar je rastlina, ki je rasla v popolni temi, zaradi pomanjkanja svetlobe ima zelo 

blede barve stebel ter svetlo rumene liste, slika 4.11. Pomanjkanje svetlobe se je tako 

odražalo v podaljševanju stebel. 

 

 
Slika 4.11: Vrtna kreša pod vplivom varčne sijalke (prva slika z leve), klasične žarnice (druga z 

leve), svetleče diode (tretja z leve) ter popolne teme (četrta z leve). 

 

Poglejmo katere vrste svetil najbolje vplivajo na rast in razvoj vodne kreše. Meritve, 

prikazane na sliki 4.10 kažejo, da na rast in razvoj najbolje vpliva klasična žarnica - 

torej razmerje modre in rdeče barve, kjer je malenkost večji delež rdeče barve. Vrtna 
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kreša je v tem primeru zrasla v devetih dneh kar za 6,3 cm. Na drugo mesto je rast vrtne 

kreše pripeljala varčna sijalka, pri kateri je vrtna kreša dosegla višino 5,9 cm. 

Najmanjšo rast pa je dosegla pod vplivom svetleče diode, kjer je merila v višino zgolj 

4,9 cm. 

 

 

TRŽAŠKI RADIČ: 

 

Z eksperimentom smo preverili, katera izmed različnih vrst svetil (klasična žarnica, 

varčna sijalka, svetleča dioda) najbolje vpliva na rast in razvoj tržaškega radiča. Preučili 

smo tudi, kakšna je rast posejanega semena tržaškega radiča v popolni temi. 

 

 
Slika 4.12: Vpliv različnih vrst svetil na razvoj tržaškega radiča. 

 

Iz slike 4.12 vidimo, da je tudi tržaški radič najbolje uspeval v popolni temi, kjer je v 

devetih dneh zrastel v višino za 4,6 cm. Tudi v tem primeru so bili listi in stebla 

popolnoma blede barve, kar si lahko ogledamo na sliki 4.13. Zaradi pomanjkanja 

svetlobe so tako rastline blede barve in dosegajo prvo mesto pri rasti rastlin v višino. 

 

 

 

 

 
Slika 4.13: Rast tržaškega radiča pod vplivom varčne sijalke (prva z leve), klasične žarnice (druga z 

leve), svetleče diode (tretja z leve) ter popolne teme (četrta z leve). 
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Razlike med višinami tržaškega radiča pod vplivom različnih vrst svetil je zelo majhna. 

Najvišje med različnimi vrstami svetil je zrastel tržaški radič pod vplivom varčne 

sijalke, v višino meri 3,2 cm. Sledi tržaški radič pod vplivom klasične žarnice, pri kateri 

je višina rastline manjša zgolj za 1 mm. In nazadnje tržaški radič pod vplivom svetleče 

diode, ki pa je za 2 mm nižji od radiča, rastočega pod vplivom varčne sijalke. 

 

 

FIŽOL: 

 

Preverili smo, katero izmed svetil klasične žarnice, varčne sijalke, svetleče diode ali 

celo popolna tema najbolje vpliva na kalitev, rast in razvoj fižola. 

 

 
Slika 4.14: Vpliv različnih vrst svetil na razvoj fižola. 

 

Iz slike 4.14 vidimo, da je fižol dosegel najvišjo rast v temi. Prav tako pa je zaradi 

pomanjkanja svetlobe rastlina blede barve in hkrati zrasla v višino kar 32,8 cm. Pri 

dnevnem spremljanju rasti v temnem prostoru vidimo, da je največjo rast v temi dosegel 

v med petim in devetim dnem po kaljenju. 

 

Najbolje pa je na rast vplivala klasična žarnica, kjer je fižol v devetih dneh zrastel v 

višino 27,7 cm. Najpočasnejšo kalitev, rast in razvoj fižola pod vplivom svetleče diode. 
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Slika 4.15: Rast fižola pod vplivom varčne sijalke (prva z leve), klasične žarnice (druga z leve), 

svetleče diode (tretja z leve) ter popolne teme (četrta z leve). 

 

Drugo najvišjo rast je dosegel fižol pod vplivom varčne sijalke, in sicer je meril 25 cm. 

Najnižjo višino pa je dosegel fižol pod vplivom svetleče diode, in sicer je dosegel višino 

17,2 cm, slika 4.15. 

 

4.4.3 Vpliv enakih vrst svetil na rast in razvoj različnih vrst rastlin 

 
V tem razdelku smo preučili kako enaka vrsta svetil vpliva na posamezno vrsto izbranih 

semen rastlin. Tako smo najprej preučili vpliv klasične žarnice na kaljenje, rast in razvoj 

vrtne kreše, tržaškega radiča ter fižola. Nato smo preverili vpliv varčne sijalke na razvoj 

naštetih vrst rastlin ter nazadnje še preučili vpliv svetleče diode. 

 

KLASIČNA ŽARNICA: 

 

Vsak dan, devet dni zaporedoma, smo spremljali rast vrtne kreše, tržaškega radiča ter 

fižola ob isti uri.  

 
Slika 4.16: Vpliv klasične žarnice na rast in razvoj rastlin. 
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Na sliki 4.16 si oglejmo rast rastlin pod vplivom klasične žarnice z razdaljo 60 cm. 

Opazimo, da klasična žarnica najbolje vpliva na rast in razvoj fižola, ki je dosegel 

višino 27,7 cm. Največji prirast fižola beležimo po petem dnevu, kar lahko vidimo na 

grafu, označenem z zelene krivuljo. Njegova rast se rahlo upočasni v osmem dnevu. 

Velik prirast pod vplivom klasične žarnice je imela tudi vrtna kreša, ki je v devetih dneh 

dosegla višino 6,3 cm. Rast vrtne kreše je bila zelo enakomerna od prvega dneva naprej, 

kar lahko opazimo na grafu, označenemu z modro barvo. Najmanjši prirast je moč 

opaziti pri tržaškem radiču, ki je v devetih dneh zrastel na višino 3,1 cm, slika 4.17.  

 

 
Slika 4.17: Vpliv klasične žarnice na rast in razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. 

 

 

VARČNA SIJALKA: 

 

Prav tako smo tudi v tem primeru vsak dan, devet zaporednih dni, ob isti uri merili 

prirast izbranih treh vrst rastlin na razdalji 60 cm pod vplivom varčne sijalke. 

 

 

Slika 4.18 prikazuje dnevno rast vrtne kreše, tržaškega radiča ter fižola pod vplivom 

varčne sijalke. Tudi v tem primeru je največ zrastel v devetih dneh fižol, ki je deveti dan 

meril kar 25,0 cm. Njegov prirast je največji med šestim in sedmim dnem, nato se je rast 

nekoliko upočasnila. Drugo največjo višino je dosegla vrtna kreša,in sicer znaša 5,9 cm. 

Najnižjo rast pa je tudi tokrat dosegel tržaški radič z višino devetega dneva 3,2 cm, slika 

4.19. 
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Slika 4.18: Vpliv varčne sijalke na rast rastlin. 

 

 

 
Slika 4.19: Vpliv varčne sijalke na rast in razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. 
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SVETLEČA DIODA: 

 

Beležili smo dnevno rast izbranih vrst rastlin glede na vpliv svetleče diode. Razdalja 

med diodo in lončki meri 60 cm.  

 

Tudi pri rastlinah, ki so bila pod vplivom svetleče diode, ja najvišjo rast v devetih dneh 

dosegel fižol z višino 17,2 cm, slika 4.20. Največjo rast fižola smo beležili v petem 

dnevu, v sedmem in osmem dnevu pa se je rast nekoliko upočasnila. Sledi mu vrtna 

kreša z višino 4,9 cm ter tržaški radič z najmanjšim prirastkom, v višino meri le 3,0 cm, 

slika 4.21. 

 

 

 
Slika 4.20: Vpliv svetleče diode na rast rastlin. 

 

 
Slika 4.21: Vpliv svetleče diode na rast in razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. 

 

 

POPOLNA TEMA: 

 
Na koncu smo pregledali tudi, kako je z rastjo rastlin v popolni temi.  
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Slika 4.22: Vpliv popolne teme na rast in razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. 

 

Tudi v popolni temi je najvišjo rast v devetih dneh dosegel fižol z višino 32,8 cm. 

Največjo rast je dosegel med petim in sedmim dnem, potem pa se je rast nekoliko 

upočasnila. Fižolu sledi vrtna kreša, ki je v devetih dneh zrasla do višine 8,1 cm ter 

tržaški radič z višino 4,6 cm. Rastline, ki so bile v popolni temi, so v splošnem dosegle 

višje višine stebel in zaradi pomanjkanja svetlobe na pogled izstopajo z zelo bledo 

barvo, slika 4.22. 
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4.5 VPLIV SVETIL NA UGODJE ČLOVEKA 

 

Preverili smo, katera svetila so učencem v 7. razredu osnovne šole najustreznejša pri 

učenju oziroma branju. Pri tem smo preučili ustreznost svetil na vzorcu 20 učencev. 

 

4.5.1 Ustreznost svetil pri branju 

 

Eksperimenta se lotimo v šolski učilnici, kjer smo prostor popolnoma zatemnili. Nato 

smo na navoj privili cevaste varčne sijalke po naraščajočem vrstnem redu: topla bela 

svetloba (2700 K), hladno bela svetloba (4000 K), hladna dnevna svetloba (6500 K) ter 

halogenska žarnica. Učencem smo na mizo položili knjigo in menjali zgoraj navedene 

vrste svetil. Pri tem so učenci izpolnjevali vprašalnik o ustreznosti svetil pri branju. Z 

ocenjevalno lestvico od 1 do 5 so ocenili ustreznost svetila. Število 1 so pripisali 

svetilom, ki najmanj ustrezajo pri branju ter s številom 5 tista svetila, ki jim najbolj 

ustrezajo. Vprašalnik je priložen v prilogi 8.2 magistrskega dela. Rezultate vprašalnikov 

smo prikazali na spodnji sliki. Pri tem poudarjamo, da gre pri obeh vprašanjih za 

subjektivna mnenja učencev.  

 

Učenci so najprej odgovarjali na vprašanje o ustreznosti svetila, odgovore smo prikazali 

na sliki 4.23. 

 

 
Slika 4.23: Ugodje svetil pri branju. 

 

Slika 4.23 prikazuje ugodje različnih svetil pri branju učencev sedmega razreda. Najbolj 

ugodno svetilo pri branju je torej hladno bela svetloba, kar meni polovica udeleženih v 

vzorcu. Za svetilo, ki jim pri branju najmanj ugaja so določili toplo belo svetlobo. 
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Nato so učenci odgovorili na drugo postavljeno vprašanje, katera od tople bele, hladne 

bele in hladne dnevne svetlobe se jim zdi najljubša, v prilogi 9.2. Rezultati so prikazani 

v spodnjem grafikonu. 

 

 
Slika 4.24: Slika prikazuje deleže učencev z najljubšo vrsto svetila. 

 

V zgornji sliki 4.24 opazimo, da je 45 % učencem najbolj všeč dnevna svetloba. Dnevni 

svetlobi sledi s 40 % po priljubljenosti hladna bela svetloba 4000 K. Najmanj pa je 

priljubljena topla bela svetloba s temperaturo 2700 K. 
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5 OSNUTEK IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNEVA NA 

TEMO PREUČEVANJA SVETIL 
 

V današnjem času smo priča ekstremno hitremu tehnološkemu napredku na vseh 

področjih znanosti. Da lahko sledimo temu hitremu tehnološkemu napredku pa 

potrebujemo veliko uporabnega znanja. V ta namen je smiselno učence že v osnovni 

šoli seznaniti z načini poučevanja in učenja, ki bodo temeljili na razumevanju in lastni 

aktivnosti pri pridobivanju znanja za vsakdanje življenje. 

 

Tudi o poznanem reku: "povej mi pa bom pozabil, pokaži mi pa si bom zapomnil, 

vzbudi mi zanimanje pa bom razumel", je vse več govora. Tako želimo učencem snov o 

svetilih približati in jih na podlagi učenja z raziskovanjem tudi vključiti pri 

eksperimentalnem delu. Snovi v naravoslovnih vedah so med seboj zelo povezane. V ta 

namen je razumevanje enega pojma zelo pomembno tudi pri obravnavi in nadaljnjem 

razumevanju drugih pojmov. Na ta način učenci osvojijo temeljno znanje, ki ga v 

nadaljevanju nadgradijo in  povežejo v smiselno celoto. Znanje tako lahko uporabijo pri 

različnih predmetih v šoli in tudi v različnih življenjskih situacijah. 

 

Omenjenim načinom dela ustrezajo induktivne oblike učenja in poučevanja, pri katerih 

je proces usmerjen v učenčevo lastno aktivnost. Med induktivne oblike uvrščamo tudi 

učenje z raziskovanjem, kjer učenci na podlagi aktivnega sodelovanja npr. v laboratoriju 

pridejo do novih spoznanj. Učitelj pri tem učence usmerja in odgovarja na njihova 

zastavljena vprašanja. Njegova vloga je zelo pomembna, saj mora obravnavano 

področje zelo dobro poznati, priskrbeti mora tudi potrebne pripomočke, delovne liste, 

rekvizite, ipd. za naravoslovno-tehniški dan. 

 

 

5.1 PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA IZVEDBE NARAVOSLOVNO-TEHNIČNEGA 

DNE 

 

Naravoslovno-tehnični dan je pripravljen za izvedbo. Učence sedmega razreda osnovne 

šole razdelimo v tri skupine (npr. 7a, 7b, 7c). Izvedli bodo tri eksperimente. Dva 

eksperimenta (5.2.,5.3) sta pripravljena za izvedbo v dveh šolskih urah. Pri tretjem 

eksperimentu (5.4) pa potrebujemo eno šolsko uro. Po določenem času za izvedbo 

eksperimenta skupine zamenjamo, tako da vsaka skupina opravi vse tri eksperimente. 

Vsi trije eksperimenti so zastavljeni na podlagi učenja z raziskovanjem, kjer učitelj 

učence zgolj usmerja k postavljanju pravih vprašanj pri samostojnem odkrivanju znanja. 

 

 

5.2 EKSPERIMENT MERJENJA ELEKTRIČNE DELOVNE MOČI SVETIL 

 

Pripravljene moramo imeti tri vrste svetil: klasično žarnico, varčno sijalko ter svetlečo 

diodo približno enakih moči (npr. 40 W) in temperatur (npr. 4000 K). Za delo 

potrebujemo vatmeter, svetila, stojalo za svetila, navoji za svetila E27, tablični 

računalniki oziroma računalniki.   
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Učence znotraj oddelka razdelimo v skupine po 4 učence (cca 5-6 skupin). Dve skupini 

učencev bosta najprej izvajali meritve električne delovne moči svetil. Ostali dve skupini 

bosta preučili določene vrste svetil ter zapisale njihove značilne lastnosti (delovni list je 

priložen v prilogi 9.3). Pri tem si bodo pomagali s strokovno literaturo na spletu 

oziroma s pomočjo strokovnih knjig. 

 

Cilji: 

- s primeri predstavijo, da se električna energija v porabnikih pretvarja v druge 

oblike energije (toplotno, mehansko delo, svetlobo, zvok idr.), 

- spoznajo električno moč in enoto, 

- spoznajo pojem svetila [19]. 

Zgradba učne ure:  

 

UVOD: 

Učitelj učencem razdeli delovne liste in jih seznani s tematiko merjenja 

električne delovne moči različnih vrst svetil. Vsaka skupina, ima svoj 

računalnik. Za morebitne informacije pa so jim na voljo tudi knjige iz šolske 

knjižnice. Učitelj učence razdeli v skupine in prične z delom.  

 

JEDRO:  

Prvi dve skupini se odpravita na delo, kjer merijo delovne moči svetil z napravo 

imenovano vatmeter. Učence seznanimo z delovanjem te naprave. Svetilo 

vstavijo v navoj in ustrezno priključijo vatmeter ter izmerijo delovno moč vseh 

treh svetil in jih zapišejo. Dobljene rezultate primerjajo z navedenimi nazivnimi 

vrednostmi na embalaži.  

 

Ostale skupine med tem časom raziskujejo značilnosti posameznih vrst žarnic in 

jih zapišejo na delovni list. Znotraj skupin se pogovorijo o posameznih vrstah 

svetil in jih na podlagi strokovne literature uvrstijo po energijski varčnosti od 

najbolj varčne do najmanj varčne. Učence usmerimo k razmisleku, kaj 

pravzaprav pomeni delovna moč, kako vpliva na naše gospodinjstvo,... Vsaka 

skupina mora opraviti meritve in zapisati značilnosti podanih vrst svetil. 

 

Na koncu izračunajo še razliko porabe električne delovne moči na primeru šole,        

 ki ima npr. 220 luči, prižganih 7 ur dnevno, 200 dni v letu. Učenci izračunajo, 

 pri kateri vrsti žarnic porabijo največ električne delovne moči in jih uvrstijo od 

 najbolj varčne do najmanj varčnega svetila. 

 

ZAKLJUČEK:  

V zadnjem delu ure učenci predstavijo rezultate eksperimenta in se pogovorijo o 

ustrezni vrsti svetila glede na najnižjo porabo električne delovne moči. 

 

 

5.3 EKSPERIMENT SNEMANJE SPEKTRA SVETIL 

 

Učencem pripravimo tri vrste svetil: klasično žarnico, varčno sijalko ter svetlečo diodo. 

Za delo potrebujemo spektrometer in program (npr. LoggerPro), svetila, stojalo za 

svetila, navoji za svetila E27, tablične računalnike oz osebne računalnike.  
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Učence znotraj oddelka razdelimo v skupine po štiri učence (cca 5-6 skupin). Dve 

skupini učencev bosta najprej izvajali meritve oziroma snemanje spektra svetil. Drugi 

dve skupini pa bosta med tem raziskali podatke o beli svetlobi. 

 

Cilji: 

- spoznajo, da je svetloba sestavljena iz treh mavričnih barv, 

- spoznajo pojem svetila [19]. 

 

Zgradba učne ure:  

UVOD: 

Učitelj učencem razdeli delovne liste in jih razdeli v štiri skupine in jih seznani z 

uporabo spektrometra.  

 

JEDRO:  

Prvi dve skupini se odpravita na delo, kjer s spektrometrom posnameta spektre 

svetil. Učenci namestijo spektrometer nasproti svetila in sicer na tako razdaljo, 

da slika barv v programu LoggerPro ni 'zažgana'. Nato s pomočjo programa 

Logger Pro snemajo spektre in jih shranijo. Posnete spektre nato natisnejo za 

vsako skupino enkrat oziroma jih v svojo mapo shranijo na računalnik. Ostale 

skupine ta čas raziskujejo podatke o valovnih dolžinah, mavričnih barvah, 

odnosu med barvo in valovno dolžino in vpišejo podatke v delovni list. Učitelj 

učence zgolj usmerja pri delu.   

 

 

ZAKLJUČEK:  

V zadnjem delu ure učenci predstavijo rezultate eksperimenta in se pogovorijo o 

razlikah glede na posnete spektre svetil. 

 

 

5.4 EKSPERIMENT RASTI IN RAZVOJA RASTLIN POD UMETNO SVETLOBO 

 

Učencem pripravimo tri vrste svetil: klasično žarnico, varčno sijalko ter svetlečo diodo 

približno enakih moči in temperatur (npr 4000 K). Za delo potrebujemo svetila, 

rodovitno zemljo, semena vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola, 12 (šotnih oz. 

prozornih plastičnih) lončkov, merilni trak, stojalo za svetila, navoji za svetila E27, 

tablični računalniki oz. osebni računalniki, štiri zaboje, termometer.  

 

Učence znotraj razreda razdelimo v skupine po 4 učence (cca 5-6 skupin). Eksperiment 

traja eno šolsko uro, meritve pa izvajamo v naslednjih dneh po naravoslovno-tehniškem 

dnevu devet dni zaporedoma ob isti uri. 

 

 

Cilji: 

- spoznajo, da je svetloba sestavljena iz treh mavričnih barv, 

- spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, 

- spoznajo pojem fotosinteze, 

- spoznajo, da se rastlina razvija iz semena, 

- ugotovijo kaljivost različnih semen v različnih razmerah [19]. 
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Zgradba učne ure:  

UVOD: 

Učitelj učencem razdeli delovne liste in jih seznani s tematiko. Vsaka skupina 

seje rastline v dvanajst lončkov. 

 

JEDRO:  

Učenci napolnijo dvanajst lončkov do treh četrtin z zemljo. Nato lončke 

označijo s številkami od ena do tri, pri čemer številka 1 predstavlja vrtno krešo, 

številka 2 tržaški radič ter številka 3 fižol. Štiri lončke označimo s številko ena, 

štiri lončke označimo s številko dve ter štiri lončke označimo s številko tri. Nato 

po zemlji potresemo semena in jih prekrijemo s plastjo zemlje debeline 0,5 cm 

in zalijemo z vodo.  

 

Nato pripravimo klasično žarnico, varčno sijalko ter svetlečo diodo in jih 

vstavimo v navoje E27. Priskrbimo popolnoma temen prostor, kjer bodo dnevno 

potekale meritve ter komore oziroma zaboje, ki bodo zagotovili, da svetloba ne 

uhaja ven iz želenega območja. Svetilo namestimo 50 do 60 cm stran od 

posejanih lončkov in ogradimo z zabojem. Vsaka skupina pripravi en zaboj, 3 

posejane lončke rastlin. V en zaboj pripravimo posejane lončke vrtne kreše, 

tržaškega radiča in fižola pokrijemo z zabojem ter vanj vstavimo svetilo. Ena 

skupina vstavi klasično žarnico, druga skupina vstavi varčno sijalko, tretja 

skupina pripravi zaboj s svetlečo diodo ter četrta skupina komplet posejanih 

lončkov za v popolno temo brez osvetlitve.  

 

Vsak dan ob isti uri spremljajo in merijo rast rastlin pod vplivom klasične 

žarnice, varčne sijalke, svetleče diode in v popolni temi. Poleg rasti tudi dnevno 

merijo temperaturo v zabojih in jo beležijo. 

 

ZAKLJUČEK:  

V zadnjem delu ure učenci razmislijo in napovejo pričakovane rezultate. 
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V novejšem času je trend usmerjen k zelenemu načinu osvetljevanja - z varčnimi 

žarnicami in še bolj k ekonomični uporabi svetlečih diod za razsvetljevanje. Izmeriti je 

potrebno dejansko porabo električne delovne moči klasičnih žarnic, varčnih sijalk in 

svetlečih diod. Meritve omenjenih vrst svetil kažejo, da so daleč najbolj ekonomična 

vrsta svetil ravno svetleče diode, ki porabijo kar do 83 % manj električne delovne moči 

v primerjavi s klasično žarnico. Na drugem mestu glede na ekonomičnost so se izkazale 

varčne sijalke s 74 % nižjo porabo električne delovne moči kot pri klasični žarnici. 

Klasična žarnica pa je energetsko najbolj potratno svetilo.  

 

Na podlagi posnetih spektrov omenjenih vrst svetil se je najbolj približala spektru sonca 

klasična žarnica s halogenom. Klasični žarnici sledi svetleča dioda z izrazitim vrhom, ki 

je zaradi premazov na površini svetila premaknjen. Najbolj vidne razlike pri spektru 

svetlečih diod so v primeru tople in hladne bele svetlobe. Spekter hladne bele svetlobe 

ima vrh dosežen pri nižjih valovnih dolžinah (450 nm) medtem ko je pri topli beli 

svetlobi maksimum dosežen pri višjih valovnih dolžinah vidnega spektra (630 nm). 

Popolnoma drugačen spekter imajo varčne sijalke - črtni spekter, ki zajema le deleže 

nekaterih valovnih dolžin. Njihov spekter doseže več vrhov, med njimi najbolj izstopajo 

najvišji trije, in sicer pri enakih valovnih dolžinah. Razlika med njimi se pojavlja prav 

tako v primerih tople bele, hladne bele in dnevne bele svetlobe. Tudi varčne žarnice s 

toplo belo svetlobo imajo najvišji vrh (maksimum) pri višjih valovnih dolžinah (630 

nm), hladno bela svetloba pri nižjih valovnih dolžinah (540 nm). Dnevno bela svetloba 

zajema dokaj enakomeren delež rdeče,modre in zelene barve, za malenkost je višji vrh  

z valovno dolžino 540 nm. 

 

Različna svetila v prostoru seveda vplivajo tudi na rast rastlin. Najvišji prirast rastline 

dosežejo v popolnoma zatemnjenem prostoru, vendar pa so rastline popolnoma blede 

barve s šibkimi stebli. Največji prirast pod vplivom umetne svetlobe imajo rastline pri 

klasični žarnici. Poleg njenega razpršenega snopa svetlobe ima najverjetneje tudi velik 

vpliv toplota, ki jo žarnica oddaja in s tem ogreva prostor. Pri tem pa ne smemo 

pozabiti, da so rastline pod vplivom klasične žarnice dosegle najvišji prirast, vendar pa 

so klasične žarnice tudi najbolj energetsko potratne. Drugo najvišjo višino dosegajo 

rastline pod vplivom varčne sijalke. Na zadnjem mestu z najnižjim prirastom pa so 

rastline pod vplivom svetleče diode. Te imajo izrazito temno zeleno barvo ter čvrsta 

stebla. Smiselno bi bilo preučiti tudi vpliv temperature pri posameznih vrstah svetil ter 

ga povezati z rastjo. 

 

Tako kot imajo svetila različen vpliv na rastline, imajo tudi na ljudi. Ljudje pri branju 

uporabljajo različna vrste bele svetlobe. Odločajo se med toplo belo, hladno belo ter 

hladno dnevno svetlobo, glede na ugodje. Opozoriti moramo, da gre pri vsem tem za 

človeško subjektivno mnenje. Po analizi vzorca dvajsetih učencev je najbolj ugodna za 

branje hladna bela svetloba, najmanj pa topla bela svetloba. Pri tem bi bilo mogoče 

analizo ugodja pri branju preveriti še na učencih nižje razredne stopnje ter dobljene 

rezultate primerjati.  

 

Pri izvedbi naravoslovno-tehniškega dne je včasih problem dobiti ustrezne pripomočke 

ali naprave za merjenje, ker so zelo dragi za nakup. Zadrego lahko rešimo tako, da 



34 

 

zaprosimo za izposojo manjkajočih pripomočkov za izvedbo tega naravoslovno-

tehniškega dne posamezna podjetja ali ustanove.  

 

Učenci tako z raziskovanjem preko eksperimentov na naravoslovnem-tehniškem dnevu 

pridejo do ugotovitev katera svetila so energetsko in ekonomsko najbolj učinkovita, 

katera najbolje vplivajo na ugodje človeka ter katera na rast in razvoj rastlin.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

Analitično delo podaja novosti na področju tehniškega izobraževanja. Eksperimentalne 

metode so tako prinesle konkretne rezultate in pripomogle pri širšem vedenju o 

razsvetljevanju.  

 

Tematika o razsvetljevanju je sedaj bogatejša za analizo vpliva različnih vrst svetil 

glede na rast in razvoj rastlin. Poleg tega pa obogatitev prinaša tudi na področje vpliva 

različnih vrst svetil na ugodje človeka pri branju.  

 

Med iskanjem ustrezne literature opazimo številne vire, ki raziskujejo temo o 

razsvetljevanju. Z načini razsvetljevanja se srečujemo posamezniki, podjetja in mnoge 

ustanove, ki strmimo k enakemu cilju. To je uporaba svetil, ki za svoje delovanje porabi 

najmanj električne energije. Na podlagi mnogih odpirajočih se tematik, povezanih z 

razsvetljevanjem, ugotovimo da je tema aktualna in jo zlahka umestimo tudi v šolsko 

okolje. Učenci tako na zanimiv način odkrivajo in spoznavajo tematiko. Preko izvajanja 

eksperimentov v skupinah gradijo novo znanje, ki ga povežejo v smiselno celoto. 

     

Raziskavo bi lahko nadaljevali tako, da s pomočjo anketnega vprašalnika učitelje 

vprašamo v kakšni meri obravnavajo tematiko o svetilih. Nato pa s pomočjo anketnega 

vprašalnika zastavimo vprašanja še učencem. Vprašamo jih po vrstah svetil, katera 

izmed njih je energetsko najučinkovitejša in katere vrste svetil imajo doma.  

 

V nadaljevanju bi lahko raziskavo dopolnili tudi z vplivi enakih vrst svetil na rast in 

razvoj rastlin. Pri tem bi raziskali vpliv tople, hladne bele in hladne dnevne svetlobe, 

enakih svetil, na rast in razvoj rastlin. 
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9 PRILOGE 

9.1 Spektri različnih vrst svetil 

 

1. Žarnica z žarilno nitko (halogen).  

 

 

 

 

 

  

 

2. Varčna sijalka Ecolight 15 W, 

topla bela svetloba. 

 

 

 

 

3. Varčna sijalka Osram 14 W, 

hladno bela svetloba. 
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4. Varčna sijalka Osram 15 W, 

hladna dnevna svetloba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Varčna sijalka Osram (zavita), 15 

W, topla bela svetloba. 

 

 

 

 

6. varčna sijalka  (zavita) OSRAM 

15 W, hladno bela svetloba 
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7.  Varčna sijalka (zavita) OSRAM 

15 W, hladna dnevna svetloba. 

 

 

 

 

8. SVETLEČA DIODA OSRAM 

12W, hladno bela svetloba. 

 

 

 

 

9.  SVETLEČA DIODA OSRAM 

12W, topla bela svetloba. 
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10.  SVETLEČA DIODA  EMOS 

reflektorska 10 W, topla bela 

svetloba. 

 

 

 
 

 

11. SVETLEČA DIODA RGB 3W 

bela 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

rdeča 
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13. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

zelena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

modra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

rumena 
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9.2 Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

16. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

cian 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

17. SVETLEČA DIODA RGB 3W, 

magenta 
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Vprašalnik: Svetila 

 

1. S križcem (x) označi ustreznost svetila pri branju kjer pomeni  1- najmanj ustreza  

ter 5 -najbolj ustreza. 

 

Svetilo 1 (najmanj) 2 3 4 5 (najbolj) 

Svetilo 1      

Svetilo 2      

Svetilo 3      

 

 

 

2. Obkroži katero svetilo ti je najbolj všeč? 

a) Svetilo 1, 

b) svetilo 2, 

c) svetilo 3, 

d) svetilo 4. 

 

 

9.3 Delovni list 

I. EKSPERIMENT: Vrste svetil 

 

 

1. Kakšne glavne vrste svetil poznaš? Navedi njihove značilnosti. 
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2. Kaj pomeni oznaka 4000 K na svetilu? Kakšne vrste temperatur še poznamo in kaj 

pomenijo? Kako v prostoru lahko opazimo, da je temperatura svetila 4000 K ter kakšna 

je razlika med ostalimi temperaturami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kaj nam na svetilu pomeni 18 W, 75 W? Kaj to pomeni za naše gospodinjstvo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podane vrste svetil uredi po varčnosti od najbolj varčne (1) do najmanj varčne (3).  

 

 

 

 

 

I. EKSPERIMENT: Merjenje električne (delovne) moči svetil 

 

 

1. Poimenuj podane tri vrste svetil in za vsako zapiši koliko delovne moči porabijo. 
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2. Izračun moči: 

 

a) pri prvem svetilu, 

 

b) pri drugem svetilu, 

 

c) pri tretjem svetilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Katero svetilo je po tvojih izračunih najbolj varčno? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II. EKSPERIMENT: Snemanje spektra svetil 

 

 

1. Katere barve sestavljajo belo svetlobo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Katere vrste spekter svetil je najbolj podoben spektru sonca in zakaj? 
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3. Zakaj vidimo luči npr avtomobila, kot modro svetlobo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

III. EKSPERIMENT: Rast in razvoj rastlin 

 

 

1. Z eksperimentom ugotovi, katera izmed danih vrst svetil najbolje vpliva na rast in 

razvoj vrtne kreše, tržaškega radiča in fižola. Opazuj rast vsaj devetih dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

2. S pomočjo računalniškega programa izdelaj tri grafikone:  

a) prikaz rasti in razvoja rastlin pod vplivom klasične žarnice, 

b) prikaz rasti in razvoja rastlin pod vplivom varčne sijalke, 

c) prikaz rasti in razvoja rastlin pod vplivom svetleče diode. 

 

 

3. Kako je z rastjo rastlin v popolni temi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Katero izmed danih svetil oddaja največ toplote? 
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