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Povzetek 

 

V diplomski nalogi predstavljam uporabo spektrometra pri pouku fizike ali izbirnih 

predmetov. Za začetek zapišem nekaj o spektru svetlobe in vrstah spektra, opišem tudi lom 

svetlobe in barv. Nato predstavim vedo spektroskopijo in napravo, imenovano spektrometer. 

Sledi raziskovalni del, kjer predstavim nekaj svetil, ki se uporabljajo v današnjem času in jih 

lahko uporabimo pri pouku. Meritve analiziram in jih primerjam s teoretičnimi podatki. 

Izvajanje meritev in njihova analiza je primerna za pouk v 7. ali 8. razredu osnovne šole. 

Poleg analize lahko izračunamo temperaturo Sonca in ugotovimo sestavo Sonca ali drugih 

svetil. Predlagam tudi izboljšavo meritev in naprave. Spektrometer je vsekakor primeren kot 

učni pripomoček pri pouku, z njim pa učenci dosežejo nekatere učne cilje, zapisane v učnem 

načrtu. 

 
Ključne besede: spekter svetlobe, spektroskopija, spektrometer 

  



 
 

 
 

Abstract 
 
My diploma thesis presents the usage of a spectrometer in physics and in optional subjects. 

The study begins with light spectrum and types of spectrum, the blending of light and colours 

are described, too. Then the science of spectroscopy and the device called spectrometer are 

presented. The research work follows and some lighting are shown which are used today and 

also in classes. The measurements are analyzed and compared with theoretical data. The 

measurements and analysis are suitable for teaching in 7th and 8th grade of primary school. In 

addition to analysis the temperature of the Sun and lighting can be calculated. The thesis also 

proposes the improvements of the measurements and of the device. The usage of spectrometer 

is absolutely appropriate as a teaching tool and pupils can achieve some of the learning 

objectives written in the curriculum. 
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1. UVOD 
 

Zadnja leta se veliko govori o napredku na področju astronomije, prav tako pa ta veja znanosti 

postaja vedno bolj priljubljena v javnosti. Skoraj vsak dan v medijih zasledimo kakšno novico 

o novem planetu, zvezdi, kometu, ki so ga znanstveniki odkrili, ali pa o novi sondi, ki so jo 

poslali v vesolje.  

Veliko znanstvenih odkritij so pridobili s pomočjo raznih naprav, med drugimi tudi 

spektrometrov, naprav za merjenje spektrov. Z njimi znanstveniki ugotavljajo, iz kakšnih 

snovi so sestavljeni planeti, zvezde in druga telesa in kakšna je njihova temperatura. Področje, 

s katerim znanstveniki proučujejo spektre svetlobe teles v vesolju, se imenuje spektroskopija. 

To je pomembno in staro področje, katere začetki segajo že v 17. stoletje. Prvi, ki je napravil 

poskuse na podlagi spektrov, je bil fizik Isaac Newton.  

Danes imajo znanstveniki na voljo različne spektrometre, ki jih uporabljajo v različne 

namene, preproste spektrometre pa lahko uporabljamo tudi učitelji v šoli. S prihodom 

devetletke so z uvedbo različnih izbirnih predmetov, kot so na primer Daljnogledi in planeti, 

Sonce, Luna, Zemlja in Zvezde in vesolje, poskrbeli za naraščanje priljubljenosti astronomije, 

prav tako pa imajo pri rednem pouku fizike poglavje, kjer pobliže spoznajo zgodovino 

astronomije, naše Osončje in telesa v njem, učijo pa se tudi o svetlobi, ki jo oddaja naše 

Sonce. Učenci tako spoznajo, da je Sončeva svetloba sestavljena iz različnih barv in pri 

prikazovanju takega poskusa lahko uporabimo spektrometer.   

V diplomski nalogi najprej opišem vidni del svetlobe in njene lastnosti, kot so lom svetlobe in 

disperzija. Nato opišem, kako delimo spektre svetlobe in kaj pri njih lahko opazujemo. Na 

koncu na kratko razložim še pojma spektroskopija in spektrometer. Sledi raziskovalni del, 

kjer prikažem uporabo spektrometra pri pouku. Za meritve uporabim pripomočke, ki so na 

voljo tudi pri pouku. Zanima me predvsem, kako uro fizike popestriti in jo narediti zanimivo, 

ter uporaba pripomočka, ki se običajno ne uporablja. Rezultate meritev poskušam primerno 

komentirati.  

Pri meritvah so se pokazale določene prednosti in pomanjkljivosti preprostega spektrometra, 

ki jih predstavim v posebnem poglavju. 

Pregledala sem tudi učne načrte naravoslovja, fizike in izbirnih predmetov, kjer predlagam 

uporabo spektrometra. 

Uporaba nevsakdanjih pripomočkov pri pouku je pomembna, saj učencem predstavimo 

različne možnosti, zraven spodbujamo njihovo kritično razmišljanje, domišljijo in 

raziskovalni duh. 
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1. TEORETIČNI DEL 
 

1.1. SPEKTER SVETLOBE 

Svetloba je elektromagnetno valovanje. Elektromagnetni spekter zajema vse mogoče 

frekvence oziroma njim ustrezne valovne dolžine, ki ustrezajo od velikosti atoma pa do nekaj 

kilometrov. 
Kot vemo, lahko elektromagnetnim valovom pripišemo tri fizikalne lastnosti: frekvenco, 

valovno dolžino in energijo fotona. Med njimi lahko zapišemo naslednjo povezavo: 

𝜈 =
𝑐

𝜆
 in 𝐸𝑓 = ℎ𝜈                                                                                               (1) (2) 

Ko enačbo (1) vstavimo v enačbo (2), dobimo: 

𝐸𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                                                                                                   (3) 

Pri čemer je: 

 Ef energija fotona 

 h Planckova konstanta (ℎ = 6,626 068 96 ∙ 1034Js) 

 c hitrost svetlobe v vakuumu (𝑐 = 299 792 458 m/s) 

 𝜆 valovna dolžina  

 𝜈 frekvenca 

Kot vidimo iz enačbe (1) je zmnožek frekvence in valovne dolžine konstanten. To pomeni, da 

večja, kot je frekvenca elektromagnetnega valovanja, manjša je njegova valovna dolžina. 

Celotni spekter svetlobe tako obsega: sevanje gama (nastane pri radioaktivnem razpadu 

nestabilnih jeder), rentgensko svetlobo (oddajajo jo močno pospešeni elektroni, ki trkajo ob 

kovinske tarče in iz atomov izbijajo elektrone), ultravijolično svetlobo (sevajo nekatere 

zvezde ali vroči plini), vidno svetlobo (oddajajo segreta trdna telesa ali plini), infrardečo 

svetlobo (segreta trdna telesa in tekočine), mikrovalove (antene, sateliti) in radijske valove 

(antene). [2], [4], [10] 

Nam najbolj zanimiv je tisti del spektra, ki ga lahko zaznamo s človeškim očesom, torej vidna 

svetloba, zato bom nekaj več napisala ravno o tem delu spektra. 

 

Slika 1: spekter EM valovanja [9] 
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Vidna svetloba je sestavljena iz spektralnih barv. Tem barvam (vijolična, modra, zelena, 

rumena, oranžna in rdeča) pripada samo ena valovna dolžina oziroma valovne dolžine iz samo 

enega območja, medtem, ko so ostale barve (rožnata, turkizna, magenta …) mešanica 

različnih valovnih dolžin. Spodaj v tabeli so zapisane spektralne barve. Zraven so pripisane še 

pripadajoče valovne dolžine, frekvence in energije fotona. 

Tabela 1: spekter vidne svetlobe [10] 

V tabeli 1 so zapisani razponi valovnih dolžin, saj imamo več različnih odtenkov barve, kot 

nam kaže slika 2 in s tem posledično tudi razpon frekvenc in energij fotona. 

 

 

Slika 2: spekter vidne svetlobe [9] 

Zakaj Sončeve svetlobe ne vidimo v barvah vedno? Zakaj v določenih primerih barve vseeno 

vidimo? 

Včasih so mislili, da so barve mešanica svetlobe in teme. V 17. stoletju pa je Isaac Newton 

naredil poskus, s katerim je dokazal, da je bela svetloba sestavljena iz barv. Vzel je stekleno 

prizmo in skoznjo posvetil s snopom bele svetlobe. Na drugi strani prizme se mu je prikazala 

mavrica. Zakaj se je to zgodilo? 

Najprej je treba povedati nekaj lastnosti svetlobe. Kot sem že zgoraj omenila lahko svetlobi 

določimo frekvenco, valovno dolžino, hitrost in energijo fotonov.  

Ko svetloba vstopi v neko snov (voda, steklo …) frekvenca ostaja enaka.  

Frekvenca je namreč količina, ki bi jo lahko opisali kot število ponavljajočih se dogodkov v 

časovni enoti. Predstavljajmo si frekvenco svetlobe v zraku kot vojsko mož, ki hodi v koloni 

in vstopa skozi vrata (snov) v drug prostor, v katerega morajo vstopiti vsi možje. Če bi se 

frekvenca spremenila, bi to pomenilo, da bi v sobi naenkrat imeli več ali manj mož kot prej, 

kar je nemogoče.  

Enako lahko razberemo iz enačbe (2). Energija fotonov se ne spreminja, kar iz enakosti 

enačbe pomeni, da se tudi frekvenca ne more. Spremeni se hitrost svetlobe, in sicer se v 

optično gostejših snoveh upočasni. Največjo hitrost ima tako v vakuumu. 

 

 

 

Barva Valovna dolžina 𝜆 

[nm] 

Frekvenca 𝜈 [THz] Energija fotona 𝐸 

[eV] 

Vijolična 380 – 450  668 – 789  2,75 – 3,26 

Modra 450 – 495 606 – 668 2,50 – 2,75 

Zelena 495 – 570 526 – 606 2,17 – 2,50 

Rumena 570 – 590 508 – 526 2,10 – 2,17 

Oranžna  590 – 620 484 – 508 2,00 – 2,10  

Rdeča 620 – 750  400 – 484  1,65 – 2,00 
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Poglejmo si še, kaj se zgodi z valovno dolžino.  

 

 Snov 1 Snov 2 

Frekvenca 𝜈1 𝜈2 

Hitrost svetlobe 𝑐1 𝑐2 

Valovna dolžina 𝜆1 𝜆2 

Tabela 2: fizikalne količine v različnih snoveh 

Frekvenci sta v obeh snoveh enaki, torej 𝜈1 = 𝜈2. Predpostavimo, da je hitrost v prvi snovi 

večja, torej 𝑐1 > 𝑐2. 

Torej, 

𝜈1 = 𝜈2 (Sedaj vstavimo enačbo 𝜈 =
𝑐

𝜆
) 

𝑐1

𝜆1
=

𝑐2

𝜆2
  

Če enačbo preoblikujemo, dobimo 

𝜆1

𝜆2
=

𝑐1

𝑐2
                                                                                                                                       (4) 

Če je torej hitrost v prvi snovi večja, pomeni, da je tudi valovna dolžina v prvi snovi večja. 

 

Svetloba se pri prehodu iz ene snovi v drugo lomi, torej vpadni kot žarka α ni enak lomnemu 

kotu β.  

 

Slika 3: lom svetlobe 

V 17. stoletju je fizik Pierre de Fermat odkril, da svetloba vedno od ene do druge točke potuje 

tako, da porabi najmanj časa (Fermatovo načelo). 
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Slika 4: Izpeljava Fermatovega načela 

Na podlagi slike 4 bomo zapisali nekaj enačb. 

Čeprav sta kota α in β označena na drugih mestih, sta to še vedno enako velika kota kot kota α 

in β iz slike 3. 

Svetloba v času 𝑡 prepotuje daljšo pot v prvi snovi in sicer dolgo 𝑐1 ∙ 𝑡, medtem, ko v drugi 

snovi prepotuje pot, dolgo 𝑐2 ∙ 𝑡.  

V modrem pravokotnem trikotniku velja 

sin 𝛼 =
𝑐1∙𝑡

𝑑
, oziroma 

𝑑 =
𝑐1∙𝑡

sin 𝛼
  

Podobno velja v zelenem trikotniku, in sicer 

𝑑 =
𝑐2∙𝑡

sin 𝛽
    

Če razdalji d izenačimo, dobimo 

𝑐1𝑡

sin 𝛼
=

𝑐2𝑡

sin 𝛽
   

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑐1

𝑐2
                                                                                                                                 (5) 
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Sedaj za hitrosti vstavimo še lomni količnik n, to je razmerje med hitrostjo svetlobe v 

vakuumu in hitrostjo svetlobe v snovi. 

Za prvo snov je lomni količnik 𝑛1 =
𝑐

𝑐1
, za drugo snov pa 𝑛2 =

𝑐

𝑐2
 

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑐𝑛2

𝑛1𝑐
=

𝑛2

𝑛1
                                                                                                                     (6) 

Če sedaj združimo enačbe (4), (5) in (6) dobimo 

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑛2

𝑛1
=

𝑐1

𝑐2
=

𝜆1

𝜆2
  

Kadar je valovna dolžina večja je vrednost lomnega količnika manjša, in s tem tudi velikost 

lomnega kota, kar pomeni, da je lomni količnik rdeče svetlobe manjši od lomnega količnika 

vijolične svetlobe. Tako je tudi odklon rdeče svetlobe manjši od odklona vijolične svetlobe. 

Pojavu rečemo disperzija. [6] 

 

Slika 5: lom svetlobe skozi prizmo [14] 

Na sliki sta označena kota, merjena od vpadne pravokotnice. Kot α velja za lomni kot rdeče 

svetlobe, kot β pa velja za lomni kot vijolične svetlobe. Kot α je manjši od kota β, medtem, ko 

je valovna dolžina rdeče svetlobe večja od valovne dolžine vijolične svetlobe. 

1.2. VRSTE SPEKTRA 

Spekter Sončeve svetlobe spada med zvezne spektre, kar pomeni, da je njegova porazdelitev 

zvezna. Če ima spekter diskretno porazdelitev, ga imenujemo črtasti spekter. 

 

Slika 6: primer zveznega in črtastega spektra 
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Na splošno lahko rečemo, da zvezne spektre sevajo vroče trdne snovi in kapljevine (žarilna 

nitka v volframovi žarnici, sveča …), medtem ko črtaste spektre sevajo plini (vodik, helij, 

neon …) 

Spektre dalje delimo na emisijske, absorpcijske, prepustne in odbite. 

1.2.1. EMISIJSKI SPEKTER 
 

Emisijski ali izsevani spekter nekega kemijskega elementa je spekter valovnih dolžin 

elektromagnetnega valovanja, ki nastaja, ko elektron prehaja iz višjega energijskega stanja v 

nižje energijsko stanje. Ta spekter lahko opazujemo takrat, ko sam izvor oddaja svetlobo.  

Ko ta elektron prehaja iz višjega energijskega stanja E2 v nižje E1, pri tem izseva fotone, kar 

vidimo kot svetlobo oziroma spektralne črte. Energija teh fotonov je enaka razliki energij 

obeh stanj, kar lahko zapišemo z enačbo: 

 

ℎ𝜈 = 𝐸2 − 𝐸1 
 

Ker lahko ti elektroni iz različnih višjih vzbujenih stanj prehajajo v različna nižja vzbujena 

stanja, so posledično tudi razlike energij lahko različne in s tem tudi izsevane valovne dolžine, 

ki jih opazujemo, kar lahko razberemo iz enačbe (3). Vsak element ima tako različen 

emisijski spekter, po katerem ga natančno prepoznamo. 

 

 

Slika 7: emisijski spektri [15] 

O emisijskem spektru govori tudi drugi Kirchhoffov zakon o spektroskopiji, ki pravi: 

 Vroč plin pod nizkim pritiskom proizvaja svetle črte ali emisijske črte v spektru. [7] 
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1.2.2. ABSORPCIJSKI SPEKTER 

 

Absorpcijski spekter dobimo pri absorpciji določenih frekvenc oziroma valovnih dolžin. Te 

absorpcijske črte zaznamo kot temne črte na zveznem spektru. Absorpcija poteka tako, da 

fotoni z energijo ℎ𝜈 vpadajo na atome neke snovi ali elementa. V atomu so elektroni v 

osnovnem ali nižjem vzbujenem stanju. Vpadli fotoni nato vso svojo energijo predajo 

elektronu v atomu, ki preide iz osnovnega ali nižje vzbujenega stanja v višje vzbujeno stanje, 

fotoni pa se absorbirajo. Do absorpcije pride takrat, ko je energijska razlika začetnega E1 in 

končnega stanja E2 enaka energiji absorbiranega fotona, kar lahko zopet napišemo z enačbo: 

 

ℎ𝜈 = 𝐸2 − 𝐸1 

 
O absorpcijskih črtah govori tretji Kirchhoffov zakon o spektroskopiji:  

 

Črne črte ali absorpcijske črte so vidne, ko se izvor zveznega spektra pojavi za hladnim 

plinom pod nizkim pritiskom. 

 

Slika 8: absorpcijski spektri elementov [22] 

Prvi, ki je opazoval absorpcijske črte na Soncu, je bil Joseph von Fraunhofer. Opazil je, da 

spekter ni popolnoma zvezen in da se vmes pojavljajo temne črte. Začel jih je raziskovati in 

jih pazljivo meriti. Zapisoval je njihove valovne dolžine in lastnosti. Na koncu je zbral kar 

570 črt, ki jih je označil s črkami. Črte, ki so bile bolj vidne, so dobile črke od A do K, 

medtem, ko so bile manj vidne označene z drugimi črkami. Šele okoli 45 let kasneje so drugi 

znanstveniki odkrili, da te črte pripadajo določenim elementom. Na podlagi teh črt so tako 

lahko odkrili sestavo našega Sonca in kasneje tudi drugih teles v vesolju. [4],[5] 
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Slika 9: Fraunhoferjeve črte [11] 

 

 

1.2.3. ODBOJNI IN PREPUSTNI SPEKTER 
 

Odbojni spekter dobimo takrat, ko na neko površino usmerimo elektromagnetno sevanje in 

izmerimo, kako je energija, ki se je odbila, porazdeljena po valovnih dolžinah. Pri prepustnem 

spektru pa merimo energijo v odvisnosti od valovne dolžine, ki jo je neka površina prepustila. 

Ko govorimo o energiji, ki se je odbila ali prepustila, govorimo pravzaprav o svetlobnem toku 

P. To je fizikalna količina, ki nam pove, koliko svetlobne energije se je izsevalo v neki 

časovni enoti. Če želimo izmeriti, koliko svetlobnega toka se izseva na enoto neke površine, 

vpeljemo gostoto svetlobnega toka j, ki jo zapišemo kot 𝑗 =
𝑑𝑃

𝑑𝑆
. 

 

Za spektre lahko tako napišemo naslednjo enačbo: 

 

𝑗𝑣𝑝𝑎𝑑𝑛𝑖 = 𝑗𝑝𝑟𝑒𝑝𝑢šč𝑒𝑛𝑖 + 𝑗𝑜𝑑𝑏𝑜𝑗𝑛𝑖 + 𝑗𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 

 

Torej vsota gostote svetlobnega toka prepuščenega, odbojnega in absorbiranega 

elektromagnetnega valovanja je enaka gostoti svetlobnega toka vpadnega elektromagnetnega 

valovanja. [4] 
 

1.3. SPEKTROSKOPIJA 

Ljudje so že nekoč opazovali vremenske pojave in ugotovili, da so se ob določenih dneh, ko 

je deževalo in nato sijalo Sonce, pojavile barve na nebu, oziroma tako imenovana mavrica. 

Tega pojava niso znali razložiti, niti ga sami izvesti. V 17. stoletju pa je Isaac Newton 

raziskoval pojave, povezane s svetlobo in ugotovil, da mavrico dobimo tudi, če posvetimo 

skozi prizmo. Takrat je lahko pojasnil nekatere naravne pojave in dokazal, da je bela svetloba 

sestavljena iz barv. S tem poskusom je tako Newton začel novo vedo, imenovano 

spektroskopija. 

Spektroskopija se ukvarja s preučevanjem elektromagnetnega valovanja. Prvotno se je izraz 

nanašal le na raziskovanje valovnih dolžin vidne svetlobe, ki je prehajala skozi prizmo, 

kasneje pa se je ta pojem razširil na raziskovanje celotnega elektromagnetnega valovanja in 

njegovih valovnih dolžin. 

Danes se spektroskopija uporablja v fiziki, astronomiji, biologiji, kemiji, medicini … 

 

Poznamo več vrst spektroskopije, in sicer jo delimo na absorpcijsko in emisijsko, glede na 

vrsto vzorca pa na atomsko in molekulsko. [1], [5], [11] 
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1.4. SPEKTROMETER 

Spektrometer je naprava, pripomoček, s katerim raziskujemo in merimo spektre posameznih 

teles ali kemijskih elementov. Z njim svetlobo razklonimo na različne barve, ki jim merimo 

valovno dolžino, njihovo intenziteto in razne posebnosti nastalega spektra, kot so močne, 

emisijske ali absorpcijske črte. Uporabljamo ga tudi v astronomiji, kjer na podlagi meritev 

določamo sestavo zvezd, planetov, kometov … Spektrometri so lahko zasnovani na preprost 

način, kjer v notranjosti vsebujejo prizmo in ogledala, s pomočjo katerih usmerjamo svetlobo. 

V spektrometru, ki ga predstavljam v diplomski nalogi, nalogo prizme prevzema košček 

zgoščenke. Na koščku zgoščenke se svetloba prav tako razkloni na barve. 

 

 

Slika 10: delovanje spektrometra [4] 

Slika 10 prikazuje preprost spektrometer, kjer nastali spekter opazujemo kar z očmi. V 

diplomski nalogi bom predstavila spektrometer, kjer nalogo očesa prevzame kamera, ki 

spekter posname in ga naloži na splet. [1]  
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2. RAZISKOVALNI DEL  
 

2.1. IZDELAVA DOMAČEGA SPEKTROMETRA 

Dandanes lahko najdemo in kupimo najrazličnejše spektrometre. Nekateri so namenjeni za 

profesionalno uporabo in so cenovno nedostopni, nekatere pa lahko dobimo že za ugodnejše 

cene, ki bi bile primerne za uporabo v osnovni šoli. Našla sem tudi spletne strani, kjer so 

nasveti in načrti za preprosto, domačo izdelavo spektrometra. 

Ker se vse več govori o tem, da otroci v današnjem času preveč časa presedijo za 

televizijskimi sprejemniki in računalniki, pa tudi, da jim v šolah preveč popuščamo in da 

svojega znanja ne znajo uporabiti v praktične namene, sem se odločila, da bom za šolski pouk 

uporabila spektrometer, ki ga učenci lahko izdelajo kar sami. Izdelava oziroma sestava je 

primerna tudi za učence nižjih razredov, prav tako pa delovanja takega spektrometra ni težko 

razložiti. 

 

Na spletni strani PublicLab (http://publiclab.org/dashboard) sem našla načrte za različne 

spektrometre, ki jih lahko priključimo na računalnik ali pametni telefon. Odločila sem se za 

tistega, ki ga povežemo z računalnikom, saj je bolj primeren za pouk. 

Prednost takega spektrometra je v tem, da lahko spekter posnamemo s kamero in ga preko 

računalnika tudi umerimo. Umeritev je preprosta, predvsem pa hitra in natančna. Meritve 

lahko shranimo in jih kasneje natisnemo ali pregledamo, lahko pa jih pri pouku interaktivno 

prikažemo in z učenci komentiramo. Ker je program, kamor shranjujemo naše meritve, 

dostopen le na spletu, je pomembno, da ima učilnica internetni dostop. 

 

Spektrometer dobimo z vsemi potrebnimi sestavnimi deli in priloženimi navodili, kako se 

sestavi.  

 

Škatla vsebuje: 

- ogrodje spektrometra (14,5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm) 

- leseno prizmo (3,2 cm x 1,9 cm x 4,7 cm) 

- kamero (6 cm x 0,8 cm) 

- prazno zgoščenko 

- USB kabel (75 cm) 

- obojestranske lepilne trakove (2 cm x 2 cm) 

- črno škatlo (3,8 cm x 3,8 cm x 2,5 cm) 

- vijake 

- podlogo 

- navodila 

Podatki o kameri: 

delovna temperatura: 0 °C – 50 °C 

resolucija: 1600 x 1200 px 

število slik na sekundo: 15 

možnost povezave z USB kablom: DA 
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Slika 11: vsebina škatle 

V navodilih ni priloženega izvijača in škarij, vendar jih vseeno potrebujemo. 

 

Slika 12: navodila 

Najprej je treba izrezati mrežo črne škatle in jo nato po črtkanih črtah prepogniti, treba jo je 

tudi zalepiti, da stoji skupaj. Ta škatla je namenjena zagotavljanju teme v notranjosti 

spektrometra in preprečevanju prihajanja dodatne, nepotrebne svetlobe. Škatla ima majhno 

režo, skozi katero svetloba pada kasneje na kamero. To škatlo je treba zalepiti tesno ob 

odprtino ogrodja. Kasneje bomo to odprtino usmerjali proti viru svetlobe. Zraven je priložena 

tudi prazna zgoščenka, ki jo je treba odrezati na kos velikosti približno 2 cm x 2 cm. Z nje je 

treba odlepiti vrhnjo, aluminijasto plast, ki je neprosojna. Treba je paziti, da prosojni del 
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zgoščenke ostane popolnoma čist, drugače bomo imeli popačeno, zamegljeno sliko. Ta del 

nato zalepimo na kamero. Naloga tega dela je, da nam snop svetlobe, ki pade nanj, razcepi na 

barve. Vemo, da ima vsaka barva svojo valovno dolžino in da se zaradi tega spreminja tudi 

kot loma. Tako kamera zazna spekter svetlobe in ga posname. Kasneje na kamero priključimo 

tudi USB kabel, da jo lahko povežemo z računalnikom. Kamero skupaj s prosojnim delom 

zgoščenke zalepimo na leseno prizmo, približno na sredini. Kamera bo nato stala pod kotom 

45°. Ko vse skupaj zalepimo v notranjost ogrodja, nas čaka še pokrov, ki ga moramo zapreti z 

vijaki in spektrometer je sestavljen. 

Izdelava takega preprostega spektrometra je vsekakor uporabna in cenovno ugodna za 

domačo uporabo in tudi primerna za osnovno šolo. Učenci bi ga lahko sestavili kar med 

poukom ali pa na naravoslovnem oziroma tehničnem dnevu. Sestava spektrometra vzame 

nekje 20 minut. Učenci bi tako potrebovali eno šolsko uro za sestavo in nato eno šolsko uro za 

umerjanje in preizkušanje spektrometra. 

 

Slika 13: sestavljanje spektrometra po korakih 

 

2.2. UMERITEV Z UPORABO PROGRAMA SPECTRAL 
WORKBENCH 

Ko je spektrometer sestavljen, ga je treba umeriti. Najlažje ga je umeriti s pomočjo 

fluorescentne sijalke, če pa je nimamo pri roki, lahko uporabimo tudi kakšno drugo varčno 

žarnico. 

 

Spletna stran Spectral Workbench (http://spectralworkbench.org/), ki je povezana s prvotno 

stranjo PublicLab, nam omogoča prijavo v sistem, kar pomeni, da lahko svoje meritve s 

spektrometrom naložimo kar na splet. Tu spektrometer umerimo, nadaljnje meritve nato 

kasneje tudi kadarkoli pogledamo, spreminjamo, brišemo, lahko pa jih primerjamo z drugimi 

meritvami. 

Umeritev poteka tako, da se na spletni strani najprej prijavimo.  

Sistem nam odpre domačo stran, kjer lahko shranjujemo svoje posnetke. Če želimo posneti 

nov spekter, preprosto pritisnemo na gumb Capture Spectra. Pred tem naš spektrometer preko 

USB kabla povežemo z računalnikom, da ga zazna. Program nam ponudi izbiro dveh kamer, 

http://spectralworkbench.org/
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skozi kateri lahko posnamemo spekter. Ena je računalnikova, druga je od spektrometra. 

Pomembno je, da se odločimo za pravo. Ko se odločimo za slednjo, se na zaslonu pokaže črn 

kvadrat. Tu notri se bo nato prikazal spekter sijala. Odprtino spektrometra moramo usmeriti 

naravnost v izvor svetlobe. Ko snop svetlobe pade na kamero, zagledamo spekter. Ko smo z 

njim zadovoljni, torej, ko je dovolj svetel in so barve lepo vidne, pritisnemo na gumb Begin 

Capturing. Program posname naš spekter, vendar brez kakršnih koli oznak. Takrat ga 

shranimo in ga umerimo. Zopet imamo na voljo dve možnosti. Da ta spekter umerimo na 

novo ali da uporabimo kakšen drug, že umerjen spekter. 

 

 

Slika 14: okno Capture Spectra 

Spekter umerimo tako, kot nam veleva navodilo. Označiti je treba nekatere vrhove spektra, da 

program pravilno nastavi barve in njim prilegajoče se valovne dolžine. To je pomembno zato, 

ker program včasih zasuče sliko posnetega spektra za 180°, kar pomeni, da na levi strani 

nimamo modre barve, ampak rdečo. Z označbo vrhov spektra nato lahko program preveri, 

kako je spekter obrnjen.  

Zakaj je pomembno, da izberemo fluorescentno sijalko? 

Fluorescentna sijalka ima v notranjosti vakuum in majhen delež živega srebra. Ko 

fluorescentno sijalko priključimo na električno napetost, povzročimo gibanje atomov živega 

srebra, ki začnejo oddajati ultravijolično svetlobo. Ta svetloba se absorbira v fluorescenčni 

snovi, fosforju, s katerim je premazana notranjost sijalke. Absorbirana svetloba se pretvori v 

vidno svetlobo.  

Pojav, zaradi katerega vidimo to svetlobo, se imenuje fluorescenca.  

 

Prisotnost živega srebra zaznamo na grafu kot močne črte, ki imajo natančno določeno 

vrednost valovne dolžine. Ko te črte označimo, program preračuna razliko valovnih dolžin in 

razdaljo med njimi, ter na podlagi tega določi celotno skalo spektra. 

 

Na koncu je treba sliko še pravilno poimenovati, in sicer Calibration with CFL (ang. Compact 

Fluorescent Light). Ko smo končali z umeritvijo se nam spekter shrani na spletno stran.  

Na podlagi umeritve sijalke nato nadalje izvajamo druge meritve, zato je pomembno, da 

spektrometer dobro umerimo in da uporabimo razločen spekter, kjer so jasno vidni vrhovi 

barv.  
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Slika 15: umeritev spektrometra 

Na zgornji sliki je prikazan že umerjen spekter fluorescentne sijalke. Zgoraj je izrisan barvni 

spekter, kot ga vidimo s prostimi očmi, pod njim pa je narisan tudi graf. Na grafu so vidni 

vrhovi barv oziroma močne črte živega srebra. Dve sta še posebej enostavno zaznavni, in 

sicer pri 435,833 nm (srednja modra črta) in 546,074 nm (svetla zelena črta). Na navpični 

koordinatni osi y so zapisani odstotki svetlosti, na vodoravni koordinatni osi x pa valovne 

dolžine v nanometrih. 

Pri pouku lahko poudarimo tudi, zakaj je pomembna natančnost pri meritvah. Pri umerjanju bi 

lahko nalašč napačno označili vrhove grafa in rezultate primerjali s pravilnimi. 

2.3. MERITVE  

Za diplomsko nalogo sem si izbrala telesa, ki so primerna za prikaz in uporabo tudi v osnovni 

šoli, in sicer Sonce, svetleče diode, fluorescentno sijalko in varčno žarnico. 

Sprva sem želela poskus narediti tudi s svečo, vendar sem imela kar nekaj težav pri merjenju. 

Že najmanjši premik plamena povzroči nerazločen spekter. Menim, da sveča ni najbolj 

primerna za pouk, saj se v razredu hitro pojavijo motnje, ki ovirajo poskus. 

 

S temi primeri učencem v nižjih razredih lahko pokažemo, da je bela svetloba sestavljena iz 

barv in katere barve so to. V višjih razredih lahko učno uro nadgradimo s tem, da učencem 

povemo, kaj je valovna dolžina in katere valovne dolžine pripadajo določeni barvi. Tukaj se 

lahko navežemo tudi na barvne kroge, ki lepo pokažejo, kako se barve med seboj mešajo. 

Zraven lahko pri Soncu izmerimo tudi absorpcijske črte, na podlagi katerih se z učenci 

pogovorimo, kateri elementi sestavljajo naše Sonce, prav tako pa lahko iz preproste enačbe 

izračunamo temperaturo njegovega površja. Na podlagi ostalih poskusov (poskus s prizmo in 

razprševanje vode skozi snop svetlobe) se lahko z učenci pogovorimo o prednostih in 

slabostih spektrometra in njegovega delovanja. 

2.3.1. BARVNE DIODE 
 

S spektroskopom sem sprva posnela spektre barvnih diod, in sicer vijolične, modre, zelene, 

oranžne in rdeče. Pri teh spektrih lahko govorimo samo o vrhu porazdelitve svetlobe, ki 

nakazuje valovno dolžino dane svetlobe. Pri pouku bi jih lahko uporabili kot podkrepitev 

teoretičnega prikaza velikosti valovnih dolžin za določeno barvo in potrditev, da smo 

spektrometer dobro umerili. 
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Slika 16: spekter vijolične diode 

 

Slika 17: spekter modre diode 

 

Slika 18: spekter zelene diode 

 

Slika 19: spekter oranžne diode 
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Slika 20: spekter rdeče diode 

Z rdečo črto sem na grafih označila vrh porazdelitve. Izmerjeni vrhovi ustrezajo teoretičnim 

podatkom, in sicer za vijolično svetlobo 407 nm, za modro 475 nm, za zeleno 527 nm, za 

oranžno 589 nm in rdečo 644 nm.  

  

Slika 21: barvne diode 

Tukaj bi se navezala še na seštevalni oziroma aditivni barvni krog (RGB). Osnovne barve 

barvnega kroga so rdeča, zelena in modra. Iz njih dobimo druge barve, kot so rumena, ciano 

in magenta. Če barve zmešamo skupaj, nastane bela barva. RGB barvni krog uporabljajo v 

ekranih računalnikov, televizorjev, telefonih ... 

Poskus bi lahko prikazali tudi z uporabo spektrometra in barvnih folij, ki bi jih postavljali 

pred belo svetlobo. 

 

 

Slika 22: barvni model RGB 
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2.3.2. SONCE 

 

Spekter Sonca sem merila na sončen dan brez oblakov. Imela sem nekaj težav pri meritvah, 

saj je bila svetloba hitro premočna in spekter ni lepo prikazoval barv, temveč samo belo 

svetlobo, kar pomeni, da je bil graf preveč nasičen. Če sem spektrometer obrnila bolj stran od 

Sonca pa je bil spekter hitro pretemen. Dober spekter bi verjetno najlažje dobila tako, da bi 

med spektrometrom in Soncem postavila kakšen filter za opazovanje Sonca. Predvidevam, da 

nastali spekter ni popoln prikaz Sončevega spektra, ampak zraven vsebuje tudi spekter 

modrega neba.  

 

Slika 23: spekter Sonca 

Sonce obravnavamo kot črno telo, kar pomeni, da bi moral imeti graf na sliki 23 en sam vrh 

porazdelitve. Naša meritev se približa teoretičnim prikazom, z izjemo minimuma pri 550 nm. 

Verjetno se je napaka zgodila iz več razlogov, kot so na primer vpliv neba, odboja svetlobe v 

notranjosti spektrometra, vpada dodatne svetlobe v spektrometer …  

Kar lahko hitro opazimo, pa je pojav temnih črt v barvnem spektru. Ko sem jih primerjala s 

podatki s spleta, sem ugotovila, da prikazujejo Fraunhoferjeve črte. Nekaj sem jih na grafu 

tudi označila. Ker gre za bolj preprost spektrometer, je natančna določitev elementov iz črt 

nemogoča, prav tako program Spectral Workbench omogoča merjenje valovnih dolžin na tri 

mesta natančno, medtem ko so podatki na spletu natančnejši. Prav tako so nekje te črte 

izredno skupaj in imajo podobno valovno dolžino, zaradi česa je težko določiti, katera črta je 

prava. Pri tem moram poudariti, da je potrebno biti izredno natančen pri določanju valovne 

dolžine, saj že rahel premik v eno ali drugo smer pomeni, da se naša vrednost spremeni za 1 

nm, kar pomeni 1 % napake.  

 

 

Slika 24: približane črte v spektru 
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 Valovna dolžina črte Valovne dolžine s 

spleta 

Predviden element 

1. črta 410 nm 410,2 nm vodik 

2. črta 422 nm 422,7 nm kalcij 

3. črta 429 nm 430,8 nm kalcij ali železo 

4. črta 472 nm 471,3 nm helij 

5. črta 505 nm 505,5 nm helij 

6. črta 514 nm 516,7 nm magnezij ali železo 

Tabela 3: Fraunhoferjeve črte v spektru [8] 

V grafu je vidnih še nekaj črt, vendar zanje nisem našla ustreznega elementa. Verjetno gre za 

vpliv neba.  

Poleg sestave Sonca lahko izračunamo tudi temperaturo njegovega površja, in sicer s pomočjo 

Wienovega zakona. Wienov zakon je v fiziki zakon, pri katerem je zmnožek valovne dolžine 

vrha sevanja črnega telesa in njegove temperature konstanten. 

𝜆0 ∙ 𝑇 = 𝑏 

Pri čemer je b Wienova konstanta in ustreza vrednosti 𝑏 = 2,8977685 ∙ 106nmK.  

Enačba nam pove, da se s povečevanjem temperature črnega telesa zmanjšuje valovna dolžina 

vrha. Ta zakon je v 19. stoletju izpeljal Wilhelm Wien s pomočjo zakonov termodinamike. 

Ugotovil je, da se frekvenca vrha porazdelitve spreminja s temperaturo telesa. Danes se 

Wienov zakon izpeljuje iz Planckovega zakona, ki nam podaja povezavo med spektralno 

gostoto elektromagnetnega sevanja črnega telesa pri neki temperaturi in valovno dolžino. [23] 

Vrh valovne dolžine je v našem grafu pri 𝜆0 = 514 nm ± 2 nm. Po izračunu je torej 

temperatura površja enaka 

𝑇1 =
𝑏

𝜆0 + 𝜆1
=

2,8977685 ∙ 106𝑛𝑚𝐾

516 𝑛𝑚
= 5615,8 𝐾 ≅ 5616 𝐾 

𝑇2 =
𝑏

𝜆0 − 𝜆2
=

2,8977685 ∙ 106nmK

512 nm
= 5659,7 𝐾 ≅ 5660 𝐾 

Podatek za temperaturo Sonca je 𝑇0 = 5778  

Povprečje temperatur T1 in T2  je tako �̅� =
𝑇1+𝑇2

2
= 5638 K ± 22 K 

Podatki za temperaturo Sonca so višji od izračunanih, vendar je rezultat vseeno dovolj 

natančen, da ga lahko predstavimo učencem. Seveda je zraven treba poudariti, zaradi česa se 

pojavijo odstopanja. 

Pri tem poskusu bi lahko z učenci ponovili barve, ki sestavljajo Sončevo svetlobo in naknadno 

razložili še pojav mavrice. Učencem bi predstavila sestavo Sonca in razložila pojav 

absorpcijskih črt v spektru. V višjih razredih bi lahko skupaj izračunali temperaturo 

Sončevega površja, nato bi rezultate primerjali s teoretičnimi rezultati. Poleg tega bi učenci 

ponovili računanje napak pri meritvah. 
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2.3.3. LED 
 

 

Slika 25: LED trak 

 

Slika 26: spekter LED 

Uporabila sem toplo belo LED svetilo. Opazimo, da ima graf dva vrhova, in sicer enega pri 

modri svetlobi, ki je bolj ozek, in drugega pri rumeno zeleni barvi, ki je širši. Značilnost toplo 

bele svetlobe je, da zajema večji del barvnega spektra, vrh pa ima pri rumenkasti svetlobi, 

zato je tudi bolj prijazna očem. V primerjavi s spektrom s spleta opazimo, da sta grafa 

podobna. 

 

Slika 27: spekter LED s spleta [3] 
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Učenci lahko svetlobo LED svetila, ki jo vidijo s prostim očesom, primerjajo z grafom 

spektra. Opazijo, da LED trak sveti z rumenkasto barvo, na grafu pa je vrh porazdelitve 

svetlobe prav tako pri rumeno zeleni barvi.  

 

2.3.4. KOMPAKTNA FLUORESCENTNA SIJALKA 
 

 

Slika 28: spekter kompaktne fluorescentne sijalke 

Kompaktne fluorescentne sijalke ali varčne žarnice so razvili namesto klasičnih žarnic z 

žarilno nitjo, ki jih danes ne moremo več dobiti. Imajo daljšo življenjsko dobo, večji svetlobni 

izkoristek in manjšo toplotno izgubo. Skoraj vsi domovi imajo doma vsaj en primer varčnih 

žarnic, tako da jih učenci poznajo. 

Na sliki 28 sem označila vrhove porazdelitve s številkami. Na spletu sem našla sliko grafa 

kompaktne fluorescentne sijalke s pripadajočimi valovnimi dolžinami in elementi, ki jih 

sijalka vsebuje. Posneti spekter iz slike 28 lepo sovpada s spektrom na sliki 29. 

 

Slika 29: spekter kompaktne fluorescentne sijalke s spleta [13] 
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Številka vrha Valovna dolžina [nm] Valovna dolžina s 
spleta [nm] 

Predviden element 

1 402 405,4 živo srebro 

2 436 436,6 živo srebro 

3 488 487,7 terbij 

4 445 546,5 živo srebro 

5 579 580,2 živo srebro ali terbij 

6 586 587,6 evropij 

7 592 593,4 evropij 

8 598 599,7 evropij 

9 609 611,6 evropij 

10 628 631,1 evropij 

11 645 650,8 evropij 

12 701 707 evropij 

Tabela 4: elementi v kompaktni fluorescentni sijalki [13] 

Ti trije elementi se res uporabljajo v varčnih žarnicah. Živo srebro se uporablja z enakim 

razlogom kot pri fluorescentni sijalki, medtem ko pri terbiju in evropiju zopet pride do pojava 

fluorescence.   

 

2.4. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO SPEKTROMETRA IN 
MERITEV 

Tak spektrometer je za domačo uporabo ali za uporabo pri pouku v osnovni šoli vsekakor 

primeren. Enostavno ga je sestaviti in tudi sama uporaba ni preveč težavna. Pri preprostih 

primerih, kot so na primer diode, Sonce, varčna žarnica, fluorescentna sijalka in podobno, 

lepo vidimo nastali spekter in tudi program nam jasno izriše vrhove porazdelitve in njim 

pripadajočo valovno dolžino. Z njim lahko učencem na primeren in jasen način razložimo, da 

je bela svetloba sestavljena iz barv, prav tako pa lahko lepo popestrimo učno uro. 

Vseeno pa bi predlagala nekaj izboljšav. Opazila sem, da sem imela v določenih primerih 

težave z izrisanim spektrom. Enkrat je bil nejasen in temen, drugič pa ravno obratno. 

Ugotovila sem, da mora biti vir svetlobe ravno prav svetel. Če sem opazovala oddaljena, 

temnejša telesa sem potrebovala kar nekaj časa, da sem snop svetlobe dobro namerila v 

kamero. Ko pa sem opazovala močno Sončevo svetlobo, sem kaj hitro ugotovila, da je bil 

spekter nasičen.  

Verjetno se težave pojavijo zaradi več dejavnikov. Prvi je ogrodje spektrometra. Odprtini za 

snop svetlobe in USB kabel sta preveliki in skoznju prihaja dodatna svetloba. Predlagala bi 

manjši odprtini. Odprtino za USB kabel bi zmanjšala ravno na velikost kabla. Črna škatla 

znotraj ogrodja ima sicer namen preprečevanja prihajanja dodatne svetlobe, vendar bi se temu 

lahko preprosto izognili tako, da bi prvo odprtino zmanjšali na velikost 0,5 mm, notranjost 

ogrodja pa kar celega pobarvali na črno, da bi se čim manj svetlobe odbijalo od stranic. 

 

Težavo vidim tudi v ločljivosti in občutljivosti kamere. Predlagala bi kamero z visoko 

ločljivostjo in občutljivostjo. Tako bi lahko posneli tudi temnejša, manjša ali pa zelo 

oddaljena svetila, v grafu pa bi se nam izrisalo več odtenkov barve. Zraven bi svetovala še 

malo daljši USB kabel. Pri svetilih, ki niso ravno na dosegu roke (luči) je potrebno zaradi 

prekratkega kabla računalnik držati v zraku, kar oteži merjenje. 
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Težave pri pridobivanju spektra vidim tudi v koščku zgoščenke, saj zgoščenka ne uklanja 

svetlobe na enak način kot prizma. Predlagala bi majhno stekleno prizmo, ki bi jo pritrdili 

pred kamero.  

 

Na koncu bi predlagala še drugačno zasnovo pritrjevanja. Kamero, prizmo in črno škatlo 

moramo po navodilih zalepiti. Kot sem že omenila, bi črno škatlo popolnoma umaknila in 

namesto nje pobarvala celotno notranjost v črno barvo, preostalo prizmo s kamero pa bi 

pritrdila na drugačen, bolj trden način. Težava se pojavi že pri manjšem potegu USB kabla, ki 

v notranjosti lahko premakne, ali celo odlepi prizmo s kamero in tako povzroči razne 

nevšečnosti. Bolje bi bilo, da bi prizmo pritrdili z vijaki ali žeblji.  

 

Ugotovila sem tudi, da je pri meritvah treba imeti izredno mirno roko, drugače se spekter hitro 

pokvari. V razredu bi se najbolje obneslo kakšno stojalo, kamor bi spektrometer lahko 

postavili in pričvrstili. 

 

Zanimivo bi bilo izvesti poskus, kjer bi izmerili spekter Lune. Takega poskusa pri pouku 

fizike ne moremo izvesti, saj nas čez dan moti Sonce, lahko pa bi ga izvedli v okviru 

naravoslovnega dneva, kjer bi z učenci v večernih urah opazovali polno Luno. S 

spektrometrom bi lahko posneli njen spekter in se pogovorili o tem ali sveti Luna ali je izvor 

svetlobe nekaj drugega. Primerjali bi spekter Sončeve svetlobe in Luninega spektra, ter 

ugotovili, da Luno osvetljuje Sonce. Z zelo dobrim teleskopom bi lahko poiskali tudi kakšno 

svetlejšo, znano zvezdo in izmerili njen spekter. Na podlagi meritev in podatkov iz učbenikov 

bi se z učenci pogovorili o sestavi zvezde. 

 

2.5. UMESTITEV V UČNI NAČRT 

Učenci se s svetlobo in barvami srečajo v 7. razredu osnovne šole. V sklopu energija imajo 

poglavje svetloba in barve, kjer spoznajo, da je bela svetloba sestavljena iz barv. Če navedem 

nekaj ciljev iz učnega načrta za naravoslovje. 

Učenec v 7. razredu: 

 ve, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih barv, ki se od površine odbijajo ali pa 

jih ta absorbira 

 sklepa po barvi predmeta, kateri del svetlobnega spektra se od predmeta odbija in 

kateri absorbira [19] 

Pri pouku se po navadi za izvedbo prvega cilja uporabljajo steklene prizme, preprosto 

razprševanje vode čez snop svetlobe, lahko pa uporabimo tudi kakšen drug poskus (vodna 

prizma, kjer v vodo nastavimo poševno zrcalo, na katerega posvetimo z ozkim curkom 

svetlobe). S spektrometrom bi lahko učencem pokazali, da je Sončeva svetloba prav tako 

sestavljena iz barv kot tudi svetloba drugih svetil.  

Sprva bi si pogledali poskus s prizmo, ki je zelo preprost za razumevanje. Na podlagi poskusa 

bi razložila, zakaj se svetloba lomi in zakaj se rdeča svetloba lomi drugače kot vijolična. Ta 

poskus bi nadgradila s poskusi s spektrometrom. Najprej bi si pogledali sestavne dele 

spektrometra, nato bi skupaj z učenci razložili delovanje spektrometra, lahko bi ga tudi 

sestavili. Zraven bi ponovili, kako pomembna je natančnost pri rokovanju z merilnimi 

napravami in kaj se zgodi, če nismo natančni pri meritvah.   
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Pri drugem cilju bi lahko uporabili barvna svetila ali barvne folije, ki bi jih postavljali pred 

svetila z belo svetlobo. Če bi uporabili barvne folije, bi jih lahko med seboj prekrivali in tako 

prikazovali mešanje barv. S pomočjo spektrometra bi nato pokazali, katere barve so zaznane. 

Pogovorili bi se o tem, da črno telo vpija vse barve, medtem ko jih belo telo odbija. 

Kot nadgradnjo bi kasneje v višjih razredih spektrometer uporabili tudi za to, da bi iz 

prikazanega spektra ugotovili sestavo sijala. Če navedem cilje, ki so zapisani v učnem načrtu 

za fiziko 

Učenec v 8. razredu: 

 razloži, da so razdalje do zvezd zelo različne in ugotovi, da zvezde sijejo v različnih 

barvah [18] 

Učenci bi na podlagi izrisanega spektra za nekatere zvezde, ki imajo močan sij (Betelgeza, 

Sirij, Rigel …) in na podlagi znanih podatkov iz učbenikov ali spleta lahko preprosto določili, 

kakšne barve je zvezda in na podlagi tega kasneje tudi kolikšno površinsko temperaturo ima. 

Kot dodatek bi površinsko temperaturo lahko tudi izračunali, ter naše izračune nato primerjali 

s podatki iz učbenikov. Z učenci bi se lahko pomenili tudi o sestavi našega Sonca in ostalih 

zvezd. Tukaj bi si lahko pogledali absorpcijske oziroma Fraunhoferjeve črte v spektru Sonca. 

Pogovorili bi se o sestavi sijal v razredu ali doma in posneli njihov spekter. Kot dodatek k 

temu bi se učenci lahko naučili tudi, da Luna ne sveti, ampak jo vidimo le zaradi odbite 

Sončeve svetlobe.  

Vsekakor se mi zdi pomembno, da učenci razumejo, da je bela svetloba sestavljena iz barv, da 

poznamo različne spektre svetil in kaj vse lahko na podlagi tega določimo, izmerimo, 

izračunamo.  

Učenci imajo v današnjem šolskem sistemu na voljo tudi različne izbirne predmete. Med 

njimi sem našla predmet projekti iz fizike in tehnike, kjer učenci sestavljajo preprost 

spektrometer na prizmo in se na podlagi opazovanja pogovarjajo o črtastih in zveznih 

spektrih. Kot nadgradnjo takega preprostega spektrometra bi učenci lahko sestavili tudi 

spektrometer, ki ga predstavljam v svoji diplomski nalogi, zraven pa bi lahko spektrometer 

umerili in naredili kakšne od zgoraj omenjenih poskusov. Uporabo spektrometra bi lahko 

uporabili tudi pri pouku biologije ali kemije, kjer bi z njegovo pomočjo izmerili sestavo 

različnih vzorcev. 

Uporaba spektrometra pri pouku je uporabna iz več vidikov. Učenci izpopolnjujejo ročne 

veščine pri sestavljanju izdelka, zraven pa nadgrajujejo svojo natančnost. 

Učitelji jih lahko zraven spodbujamo h kritičnemu razmišljanju in podajanju novih idej za 

izboljšavo meritev in naprav. Učenci se naučijo svoje znanje na različnih področjih 

povezovati med seboj. 
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3. ZAKLJUČEK 
 

Spektrometer bi bil z nekaj izboljšavami vsekakor primeren kot učni pripomoček pri pouku 

fizike. Učenci bi z njegovo pomočjo spoznavali osnove astronomije, naučili bi se, iz katerih 

barv je sestavljena bela svetloba, zakaj mavrice ne vidimo vedno, s kakšnimi poskusi jo lahko 

dobimo in kaj se dogaja s svetlobo, ko pride do barvnih teles. 

Spoznali bi tudi delovanje spektrometra in sestavne dele, ki so pomembni za delovanje, pri 

pouku bi ga sami sestavili, predlagali pa bi tudi ideje za izboljšavo. Učenci v višjih razredih 

imajo dovolj znanja, da bi lahko izračunali temperaturo Sončevega površja, rezultate pa bi 

primerjali s teoretičnimi podatki. Naučili bi se razbrati pomembne podatke iz grafa, na primer 

kaj pomenijo temne črte v spektru Sonca. Na podlagi teh črt in podatkov iz učbenikov bi 

razbrali sestavo Sonca, ogledali pa bi si tudi sestavo nekaterih sijal, npr. fluorescentnih sijal, 

ki jih uporabljamo doma.  

Ugotovili smo, da je uporaba spektrometra uporabna pri enostavnih primerih (Sonce, nekatere 

žarnice), z nekaj izboljšave pa bi si lahko pogledali in izmerili tudi bolj zahtevne primere 

(Luna, zvezde). Učenci bi se naučili, da Luna ne sveti sama od sebe, ampak jo osvetljuje 

Sonce. Na podlagi spektrov za zvezde bi se pogovorili o velikosti in oddaljenosti zvezd, ter 

povezavo med njihovo barvo in temperaturo površja. 

Uporaba spektrometra bi bila uporabna na naravoslovnih dnevih ali astronomskih večerih, 

kjer bi si lahko ogledali nočno nebo, mogoče izmerili spekter kakšnega drugega planeta. 

Poleg uporabe pri pouku fizike bi spektrometer lahko uporabili za medpredmetno 

povezovanje pri pouku biologije, kemije ali tehnike. 

Učenci bi s pomočjo spektrometra ugotovili sestavo različnih vzorcev. Na spletu sem našla 

primere, ko s pomočjo spektrometra učenci določajo, katero olje je v vzorcu, ali pa količino 

glukoze v vzorcu marmelade. 

Ker se v današnjih časih vedno bolj poudarja uporaba računalnika in interaktivnih tabel pri 

pouku, menim, da bi bil spektrometer vsekakor uporaben učni pripomoček, ki bi popestril in 

nadgradil učno uro. 
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