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Povzetek: 

V diplomskem delu predstavim izkoristke različnih vrst svetil, ki jih vsakodnevno 

uporabljamo za razsvetljevanje (klasična žarnica, halogenska žarnica, varčna sijalka, 

bela svetleča dioda). V teoretičnem delu najprej predstavim naprave, ki sem jih 

uporabil za izvajanje meritev, fizikalne zakone, s katerimi sem izračunal izkoristke 

posameznega svetila, in fizikalno ozadje, ki je potrebno za razumevanje nadaljnjih 

izračunov. V eksperimentalnem delu diplomske naloge se najprej posvetim umeritvi 

spektrometra, ki jo izvedem s klasično žarnico. Ta seva kot črno telo, zato njen spekter 

dobro poznamo, saj ga opisuje Planckov zakon. Z umerjenim spektrometrom nato 

zajamem spektre različnih svetil in izračunam svetlobni izkoristek svetila v vidnem delu 

spektra. V sklepnem delu diplomske naloge izkoristke primerjam med seboj. 

 

Ključne besede: izkoristek, spektrometer, svetila, Planckov zakon, črno telo, klasična 

žarnica, halogenska žarnica, varčna sijalka, bela svetleča dioda 

 

  



 

 
 

Abstract: 

This diploma thesis presents the efficiency of various light sources which are used for 

lighting on a daily basis (incandescent light bulb, halogen lamp, compact fluorescent 

lamp, light-emiting diode). The theoretical part of the thesis presents the instruments 

used for measurements, the physical laws used in order to calculate the efficiency of 

each light source and the physical background needed for the understanding of further 

calculations. The experimental part of the thesis presents the spectrometer calibration 

using an incandescent light bulb, which radiates as a black body, therefore Planck law 

can be used for the calibration. Using the calibrated spectrometer, the spectrum of 

various light sources were acquired and the efficiency of the light sources in the visible 

part of the spectrum were calculated. In the conclusion of the thesis, efficiency of 

different sources is compared. 

 

Keywords: efficiency, spectrometer, light sources, Planck law, black body, 

incandescent light bulb, halogen lamp, compact fluorescent lamp, white light-emitting 

diode 
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1 Uvod 

V poplavi različnih svetil, ki se uporabljajo za osvetljevanje prostorov, se velikokrat 

sprašujemo po njihovem spektru, izkoristku in posledično primernosti uporabe za 

različne namene. Glede na sklep Evropske komisije, da se zaradi varčevanja z 

energijo in postopnega zmanjševanja izpustov 𝐶𝑂2 v ozračje s tržišča umaknejo 

klasične žarnice z volframovo žarilno nitko, so odgovori na zastavljena vprašanja še 

posebej aktualni. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavil naprave, s katerimi bom izvajal 

meritve, in opisal različne vrste svetil (klasična žarnica, halogenska žarnica, varčna 

sijalka in bele svetleče diode), ki jih večinoma uprabljamo za osvetljevanje prostorov. 

Predstavil  bom Planckov zakon, s katerimi si bom v eksperimentalnem delu pomagal 

pri izračunih izkoristkov različnih svetil. Za računanje izkoristka, bom opredelil pojem 

izkoristek in električna moč ter pojasnil, kako se ju izračuna. 

V eksperimentalnem delu bom s pirometrom izmeril temperaturo žarilne nitke v klasični 

žarnici in s spektrometrom zajel njen spekter. Spektrometer bom z uporabo 

Planckovega zakona umeril. Z umerjeno napravo bom lahko izračunal svetlobni 

izkoristek poljubnega svetila. Izračunal bom izkoristek klasične žarnice, halogenske 

žarnice, varčne sijalke in bele svetleče diode. V sklepnem delu diplomskega dela bom 

izkoristek različnih svetil primerjal med seboj. 
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2 Teoretični del 

 

2.1 Gostota svetlobnega toka 

Gostota svetlobnega toka je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšen svetlobni tok 

vpada na enoto površine. Če svetilo sveti v celoten prostor izotropno, jo izračunamo 

po naslednji enačbi: 

 
𝑗 =  

𝑃

𝑆
=

𝑃

4 𝜋𝑟2
 , 

   
 

(1) 

kjer je P moč svetila in S površina namišljene sfere na razdalji r od svetila. [1] 

 

2.2 Spekter 

Spekter je ponavadi podan kot porazdelitev gostote svetlobnega toka po frekvenci 

oziroma valovni dolžini v odvisnosti od frekvence oziroma valovne dolžine. Vidni del 

spektra zajema elektromagnetno valovanje v razponu približno od 380 nm do 750 nm. 

Imenujemo ga tudi vidna svetloba oziroma včasih samo svetloba. Vidni del spektra 

sestavljajo  vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna in rdeča barva svetlobe. [2]  

 

Slika 1: Valovne dolžine posameznih barv svetlobe v vidnem delu spektra [2] 

 

2.3 Spektrometer 

Spektrometer je naprava za zajemanje spektrov. Disperzija svetlobe po valovnih 

dolžinah oziroma frekvencah je ponavadi izvedena z lomom svetlobe na uklonski 
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mrežici ali prizmi (npr. stekleni). [3] Prvi spektroskopi so kot disperzijski element 

uporabljali prizme, moderni spektroskopi pa uporabljajo uklonsko mrežico. Za napravo, 

ki zajema spekter svetlobe, poznamo več različnih izrazov, ki pa ne pomenijo iste 

naprave. To so: spektrometer, spektrograf in spektroskop. Beseda spektroskop opiše 

napravo, s katero lahko opazujemo spekter, in je pogosto uporabljena v astronomiji in 

kemiji.  Spektrograf je naprava za grafični ali fotografski prikaz spektra. Beseda 

spektrometer pa označuje naprave, s katerimi določimo energijsko porazdelitev 

svetlobe po frekvenci oziroma valovni dolžini. [4] 

 

Slika 2: Uporabljeni spektrometer 

 

2.4 Planckov zakon 

Planckov zakon podaja energijsko spektralno gostoto elektromagnetnega valovanja 

kot funkcijo valovne dolžine za sevanje idealnega črnega telesa pri absolutni 

temperaturi T. Zapišemo ga lahko kot funkcijo frekvence  ali kot funkcijo valovne 

dolžine λ. Ker nam uporabljeni spektrometer izmerjeni svetlobni spekter vidne svetlobe 

poda kot funkcijo valovne dolžine, zapišemo Planckov zakon v obliki: 

  d𝑗

d𝜆
=  

2 𝜋 ℎ 𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ 𝑐

𝑘𝐵𝑇𝜆 − 1

 , (2) 

kjer je h Planckova konstanta, ki znaša ℎ = 6,626 ⋅  10−34 Js, c svetlobna hitrost, e 

osnova naravnega logaritma in 𝑘𝐵 Boltzmanova konstanta, ki znaša 𝑘𝐵 = 1,346 ⋅

 10−23  
J

K
 . [5] 
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2.5 Wienov zakon 

Po Wienovem zakonu je zmnožek valovne dolžine, kjer ima spektralna gostota sevanja 

črnega telesa vrh (λ) v porazdelitvi 
d𝑗

d𝜆
, in njegove temperature (T) konstanten:  

 𝜆 𝑇 = 𝑘𝑤,𝜆 . (3) 

Pri tem je 𝑘𝑤,𝜆 Wienova konstanta, ki znaša  𝑘𝑤,𝜆 = 2,898 ⋅  10−3 mK. Temperatura T 

je podana v kelvinih. 

Po Wienovem zakonu telo, ki ima višjo temperaturo, odda večino svojega sevanja pri 

manjši valovni dolžini kot pa telo z manjšo temperaturo. Žarilna nitka navadne žarnice 

ima temperaturo med 1700 °C in 3000 °C in ima vrh izsevanega svetlobnega toka med 

885 nm in 1470 nm. [6] 

 

2.6 Stefan-Boltzmanov zakon 

Pravimo, da telo, ki je popolnoma črno (ne odbija nič svetlobe) in ima temperaturo višjo 

od 0 K, seva kot črno telo. Spektralna porazdelitev moči izsevane svetlobe po valovni 

dolžini je odvisna samo od temperature. Stefan-Boltzmanov zakon ali zakon o sevanju 

črnega telesa pravi, da je gostota celotnega izsevanega svetlobnega toka sorazmerna 

s četrto potenco temperature, 

 𝑗 =  𝜎 𝑇4, (4) 

kjer je T temperatura, ki jo ima sevajoče telo, in σ Stefanova konstanta, ki znaša: 

𝜎 = 5,670373 ⋅ 10−8
W

m2K4
 . 

Zakon lahko izpeljemo iz Planckovega zakona (2) tako, da izsevano gostoto 

svetlobnega toka integriramo za vse valovne dolžine. [7] 

 

2.7 Električna moč 

Električna moč je definirana kot produkt pretečenega električnega naboja v času 
𝑒

𝑡
 in 

razlike potencialov: 

 𝑃 =
𝑒

𝑡
𝑈 = 𝐼𝑈 , (5) 
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kjer je U napetost in I električni tok. [8] 

 

2.8 Svetlobni izkoristek 

Svetlobni izkoristek  je merilo za učinkovitost svetil. V okviru te diplomske naloge ga 

bomo definirali kot razmerje med izsevano svetlobno močjo v vidnem delu spektra (𝑃𝑣) 

in električno močjo (𝑃𝑒𝑙), ki jo troši svetilo:   

 
 =  

𝑃𝑣

𝑃𝑒𝑙
 . (6) 

Čeprav stremimo k vedno večjemu svetlobnemu izkoristku svetil, je ta še vedno zelo 

majhen. Tabela 1 podaja izkoristke različnih svetil. [9]  

 

Tabela 1: Svetlobni izkoristek svetil [9] 

V tabeli 1 je svetlobni izkoristek izračunan v fiziološki enoti lumen (lm), ki je bila 

vpeljana z mednarodnim dogovorom. S testiranji so ugotovili, da je človeško oko 

najbolj občutljivo na svetlobo z valovno dolžino 555 nm. Zveza med fiziološko in 

fizikalno enoto za svetlobni tok monokromatskega svetila je:  

 1 W = 683 lm   pri 𝜆 = 555 nm. (7) 

Razmerje med lumnom in vatom je tedaj: 

 
683 𝑉(𝜆)

 lm

W
 , (8) 



 

6 
 

kjer je 𝑉(𝜆) funkcija občutljivosti človeškega očesa (glej sliko 3). Če je spekter zvezen, 

moramo pri preračunavanju med enotama upoštevati tudi občutljivost očesa pri 

različnih valovnih dolžinah. [10] Zaradi lažjega računanja bom svetlobni izkoristek v 

eksperimentalnem delu namesto v fiziološki enoti (lm) računal v fizikalni enoti (W). 

 

Slika 3: Graf občutljivosti človeškega očesa v odvisnosti od valovne dolžine, ki jo je sprejela 
Mednarodna komisija za osvetljevanje [9] 

 

2.9 Emisivnost 

Emisivnost je količina, ki nam pove, koliko svetlobne moči izseva neko telo v primerjavi 

z idealnim črnim telesom in lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. Količina je sorodna 

albedu in je prav tako funkcija valovne dolžine. Odvisna ni le od barve predmeta, ker 

barve opisujejo le razlike med izsevano močjo v vidnem delu spektra. Večina 

predmetov ima emisivnost med 0,1 in 0,95. Svetleče zloščene površine imajo 

emisivnost pod 0,1, barve na oljni osnovi pa ne glede na njihovo barvno emisivnost 

nad 0,9. [11]  
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Emisivnost označimo s črko ε in jo izračunamo z naslednjo enačbo: 

 𝜀 =   
𝑀𝑒,𝜆

𝑀°
𝑒,𝜆

 , (9) 

kjer je 𝑀𝑒,𝜆 izsevana spektralna moč segretega telesa pri izbrani valovni dolžini 𝜆 in 

𝑀°
𝑒,𝜆 teoretična spektralna moč črnega telesa pri enaki valovni dolžini in pri enaki 

temperaturi.  
 
V tabeli na sliki 4 je predstavljena odvisnost emisivnosti od temperature in valovne 

dolžine svetlobe.   

 

 Slika 4: Emisivnost površine volframa v odvisnosti od temperature in valovne dolžine [12]  

 

Iz tabele je razvidno, da se emisivnost pri izbrani valovni dolžini glede na temperaturo 

volframove žarilne nitke spreminja razmeroma malo. Do večjih odstopanj pride, če pri 

konstantni temperaturi opazujemo spekter pri različnih valovnih dolžinah. Tudi ta 

odstopanja so sorazmerno majhna, saj znašajo do 6 %. [13] 
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2.10 Pirometer 

Pirometer je naprava, s katero brezstično merimo temperaturo površine predmetov. 

Temperaturo določi iz gostote svetlobnega toka (j), ki ga oddaja površina. Za natančne 

meritve je potrebno  vnesti  emisivnost površine, ki ji merimo temperaturo. Po Stefan-

Boltzmanovem zakonu lahko iz gostote izsevanega svetlobnega toka direktno 

izračunamo temperaturo sevajočega telesa (4) le, če je to telo črno. V splošnem 

moramo upoštevati še emisivnost telesa:  

 𝑗 =  𝜀𝜎𝑇4, (10) 

kjer je 𝜀 emisivnost, 𝜎 Stefanova konstanta in T temperatura, ki jo ima sevajoče telo. 

[14] 

 

Slika 5: Uporabljeni pirometer  

 

2.11 Barvna temperatura 

Izraz barvna temperatura se uporablja za fiziološko opredelitev barve svetlobe, ki jo 

oddaja svetlobni vir in se izraža v kelvinih. Pove nam, kolikšna bi bila temperatura 

črnega telesa, ki bi bilo na videz enake barve kot opazovano svetilo. [15] 
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V tabeli 2 so prikazane barvne temperature nekaterih svetil. 

 

Tabela 2: Barvna lestvica barvnih temperatur različnih svetil [16] 

 

Bolj posplošeno delimo barvo svetlobe na toplo (do 3200 K) in hladno (nad 3200 K)   

svetlobo. Spodnja slika prikazuje tri svetila z različno barvno temperaturo. 

 

Slika 6: Svetila z barvno temperaturo 2700 K, 3500 K in 5000 K. [15] 
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2.12 Tipi svetil   

2.12.1 Žarnica na žarilno nitko 

Žarnica na žarilno nitko pretvarja električno energijo v svetlobo s segreto žarilno nitko. 

Ta se nahaja v  notranjosti žarnice in je zaščitena s stekleno bučko, iz katere je izsesan 

zrak, lahko pa je tudi napolnjena z mešanico plinov, ki preprečuje oksidacijo nitke. Pri 

žarnici z žarilno nitko se približno 90 % električne moči pretvori v toploto, zato to vrsto 

žarnic na trgu izpodrivajo druga energijsko učinkovitejša svetila.  

Prvo žarnico je že leta 1802 izdelal Sir Humphy Davy. Kot grelno telo je uporabil 

platino, saj ima le ta izredno visoko tališče. Žarnica je imela zelo kratko življensko dobo 

in slabo svetilnost. V sledečih desetletjih so se mnogi trudili, da bi izdelali cenovno 

ugodno, dalj časa obstojno žarnico s čim večjo svetilnostjo. To je leta 1879 uspelo 

Thomasu Edisonu, ki je ustvaril in patentiral žarnico z žarilno nitko iz ogljika z veliko 

upornostjo. V naslednjih letih je nastalo veliko žarnic z žarilnimi nitkami iz različnih 

materialov. Leta 1904 sta Sandor Just in Franjo Hanaman patentirala žarnico z 

volframovo nitko, ki se uporablja še danes.  

Z leti so ugotovili, da spiralno zavita žarilna nitka dvigne učinkovitost žarnice in podaljša 

njeno življensko dobo, saj je izparevanje volframa pri tej obliki počasnejše. Pri 60 W 

žarnici je tako dolžina žarilne nitke 580 mm.  [17] 

 

Slika 7: Žarnica z žarilno nitko [17] 
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Slika 8 prikazuje spektre klasične žarnice z različnimi temperaturami žarilne nitke. 

 

Slika 8: Graf izsevane energije v dvisnosti od valovne dolžine za različne temperature žarilne nitke 
[18] 

 

2.12.2 Halogenska žarnica 

Halogenska žarnica ima podobno kot navadna žarnica žarilno nitko iz volframa. Le ta 

je obdana z majhno bučko iz kvarčnega stekla, ki je napolnjena s halogenim plinom 

npr. jodom. Ta plin vstopa v kemijsko reakcijo z volframom, ki povzroči, da se izhlapeli 

volfram vrne na žarilno nitko, kar bistveno podaljša življenjsko dobo žarnice. Zaradi 

tega lahko halogenska žarnica deluje pri višjih temperaturah kot navadne žarnice in 

ima posledično večji izkoristek in višjo barvno temperaturo ter precej daljšo življensko 

dobo. [19] 
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Slika 9: Halogenska žarnica [19] 

 

2.12.3 Varčna sijalka 

V varčnih sijalkah z električnim tokom vzbujamo paro živega srebra. Ker ta sveti v 

glavnem v ultravijoličnem delu spektra, je notranjost stekla v varčnih sijalkah 

prevlečena s posebnim premazom, ki svetlobo, izsevano v ultravijoličnem področju, 

premakne v vidni del spektra. Fizikalnemu pojavu, pri katerem snov vzbujamo z 

elektromagnetnim valovanjem z manjšo valovno dolžino, snov pa potem seva 

valovanje z večjo valovno dolžino, pravimo fluorescenca. Kakšne barve bo svetloba, 

ki jo sevajo, je odvisno od snovi, s katero so prevlečene. Glede na barvo, ki jo oddajajo, 

ločimo: 

Barva svetlobe Temperatura [K] 

topla bela 2700 

hladna bela 4100 

običajna bela 5000 

sijalka s polnim spektrom 5500 

dnevna svetloba 6500 

 

Tabela 3: Barvna svetloba varčnih sijalk  

Spekter varčnih sijalk za razliko od navadnih žarnic z žarilno nitko ni zvezen, kar močno 

vpliva na reprodukcijo barv osvetljenih predmetov, ki je slabša kot pri klasični žarnici. 

[20] 
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Slika 10: Varčna sijalka [20] 

 

2.12.4 Svetleča dioda  

Svetleča dioda je polprevodniški elektronski element. Svetloba, ki jo oddaja je 

enobarvna (monokromatska), njena valovna dolžina je odvisna od uporabljene 

polprevodniške snovi. Šele odkritje modre svetleče diode in razvoj zelo močnih 

svetlečih diod sta ob souporabi snovi za optično konverzijo svetlobe pripeljala do 

svetleče diode, ki ima širši spekter valovnih dolžin in zato izgleda bela. Svetleče diode 

poznamo v različnih barvah, v diplomskem delu se bom osredotočil na bele, saj so te 

najbolj primerne za osvetljevanje prostorov. Belo svetlobo lahko z uporabo svetlečnih 

diod tvorimo na naslednje načine: kombinacija modre, rdeče in zelene svetleče diode; 

modra svetleča dioda prevlečena z rumenim fluorescenčnim premazom in 

ultravijolična svetleča dioda prevlečena z rdečim, modrim in zelenim fluorescenčnim 

premazom. Prednost svetlečih diod je, da imajo glede na ostala svetila zelo velik 

izkoristek, so cenejše in imajo daljšo življensko dobo. [21] Svetleče diode za razliko od 

prej opisanih svetil oddajajo usmerjeno svetlobo. Svetlobo oddajo v stožec, ki ima pri 

vrhu kot od 10° do 60°, odvisno od izvedbe svetleče diode. [22] 

 

Slika 11: Različne svetleče diode [21] 
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3 Eksperimentalni del 

V praktičnem delu diplomske naloge želim najprej umeriti šolski spektrometer in nato 

posneti spektre različnih svetil ter iz spektrov izračunati njihov izkoristek. Posvetil se 

bom računanju izkoristka klasične žarnice, halogenske žarnice, varčne sijalke in bele 

svetleče diode. Za umeritev spektrometra bom moral poleg spektra klasične žarnice 

izmeriti tudi temperaturo njene žarilne nitke. 

 

3.1 Merjenje temperature žarilne nitke klasične žarnice s 

pirometrom 

Za merjenje temperature volframove žarilne nitke v klasični žarnici sem uporabil 

pirometer, katerega delovanje sem razložil v teoretičnem delu diplomskega dela. 

Pirometer je imel goriščno razdaljo 25 cm, zato sem moral za pravilno meritev žarnico 

postavili na to razdaljo. Merilno območje uporabljenega pirometra je med 750 °C in 

2500 °C, zato sem se pri merjenju moral omejiti na to območje.  

 

Slika 12: Podatki o uporabljenem pirometru 

Poleg temperature žarilne nitke sem posredno meril tudi električno moč, z merjenjem 

električnega toka, ki teče skozi žarnico, in napetosti na njej. Opravil sem več meritev 

pri različnih močeh in narisal graf temperature v odvisnosti od električne moči žarnice. 
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Slika 13: Graf temperature v odvisnosti od električne moči za uporabljeno žarnico 

Iz umeritvene krivulje sem lahko prebral temperaturo volframove žarilne nitke v 

uporabljeni klasični žarnici pri poljubni moči. Meritev sem ponovil pri 2 žarnicah z 

enakimi karakteristikami in dobil zelo podobne rezultate. 

Zanimalo me je, če je žarničina steklena bučka kaj vplivala na točnost merjenja 

temperature žarilne nitke. To sem preveril na tak način, da sem med pirometer in 

prižgano klasično žarnico vstavljal steklene plošče različnih debelin. Ugotovil sem, da 

se izmerjena temperatura zaradi debeline stekla le malo spremeni. Drugačna 

izmerjena temperatura je posledica absorpcije svetlobe v steklu, vstavljenem med 

žarnico in pirometrom, zaradi česar pirometer določi nižjo temperaturo.  

 T [°C] 

Tžarnice 1485 

Ttanko_steklo 1421 

Tdebelo_steklo 1444 

Tskupaj_steklo 1400 

 

Tabela 4: Izmerjena temperatura žarnice v odvisnosti od debeline stekla. Tanko steklo d = 2 mm, 
debelo steklo d = 20 mm, skupaj d = 22 mm. 
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Iz tabele 4 je razvidno, da se je izmerjena temperatura žarilne nitke pri merjenju brez 

stekla spredaj in z 22 mm debelim steklom spredaj razlikovala za 6 %. Glede na to, da 

je debelina stekla pri klasični žarnici približno 1 mm, predpostavljam, da steklo ni 

pomembno vplivalo na meritve temperature. 

 

Slika 14: Merjenje temperature volframove žarilne nitke v klasični žarnici 

Natančnost meritve temperature sem preveril tudi z meritvijo temperature v ogledalu. 

Pri tej meritvi sem dobil odstopanje med izmerjeno temperaturo na sliki žarilne nitke v 

ogledalu in neposredno s pirometrom, usmerjenim v žarilno nitko, 0,2 %. 

 T [°C] 

Ogledalo 2170 

Neposredna meritev 2174 

Tabela 5: Izmerjena temperatura v ogledalu in neposredno izmerjena  

 

3.2 Umerjanje energijske skale spektrometra (navpična os) 

Za čimtočnejšo določitev izkoristka svetil je dobra kalibracija spektrometra ključna. Za 

umerjanje šolskega spektrometra sem uporabil klasično žarnico, za katero 

predpostavimo, da seva kot črno telo z določeno emisivnostjo.  

Izmeril sem električni tok, ki teče skozi žarnico, in napetost na žarnici ter iz njiju 

izračunal električno moč, ki jo troši žarnica: 
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 𝑃𝑒𝑙 = 𝐼 ⋅ 𝑈 =  0,49 A ⋅ 5,84 V = 2,9 W .   (11) 

Iz grafa na sliki 13 preberemo, da je temperatura žarilne nitke 2360 °C. Gostoto 

izsevanega svetlobnega toka, ki ga seva telo pri tej temperaturi, sem izračunal iz 

Planckovega zakona (2):  

 
𝑗 = ∫

2 𝜋 ℎ 𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ 𝑐

𝑘𝐵𝑇𝜆 − 1

 d𝜆 =  6,54 ⋅ 1021
W

m2

∞

0

 . (12) 

Ob predpostavki, da so toplotne izgube zaradi prevajanja in konvekcije zanemarljive, 

je električna moč, ki jo troši žarnica, premo sorazmerna z gostoto izsevanega 

svetlobnega toka in s površino, iz katere telo seva (1). 

 𝑃𝑒𝑙 =  𝑗 ⋅ 𝑆𝑛  (13) 

Iz tega dobimo efektivno površino žarilne nitke (𝑆𝑛), v kateri je zajeta tudi emisivnost1. 

 
𝑆𝑛 =  

𝑃𝑒𝑙

𝑗
= 5,60 ⋅ 10−22 m2  (14) 

Spektralno gostoto svetlobne moči 
d𝑃

d𝜆
 zajamemo na razdalji 𝑟 = 0,27 m od svetila. Pri 

tem je v 𝑟 že upoštevano, da se senzor v spektrometru nahaja 7 cm za odprtino, skozi 

katero vpada svetloba v spektrometer. Izmerjena spektralna gostota je nato enaka: 

 d𝑃

d𝜆
=  

𝑆𝑠𝑝

𝑆(𝑟)
⋅ 𝑆𝑛 ⋅

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝑇𝜆 − 1

 , (15) 

kjer je 𝑆𝑠𝑝 ploščina odprtine, skozi katero spektrometer zajema svetlobo, in 𝑆(𝑟) 

površina navidezne krogle na razdalji (𝑟) od žarnice.  

Za kalibracijo spektrometra sem izbral klasično žarnico, katere obliko spektra dobro 

poznamo, saj nam jo podaja Planckov zakon. Primerjal sem vrednost svetlobne moči, 

ki nam jo za dan interval Δ𝜆 vrne računalnik,  
d𝑃𝑖𝑧𝑚(𝜆)

d𝜆
Δ𝜆, z dejansko vrednostjo 

svetlobne moči v istem intervalu valovnih dolžin na znani razdalji od svetila. Uvedemo 

funkcijo 𝛾(𝜆), ki nam pove, s kolikšno vrednostjo moramo pomnožiti teoretično 

izračunano svetlobno moč (𝑃), da dobimo rezultat, ki je enak izmerjeni svetlobni moči 

(𝑃𝑖𝑧𝑚), ki nam jo pri dani 𝜆 za dani interval Δ𝜆 vrne spektrometer:  

                                            
1 Ob tem se zavedam, da emisivnost žarilne nitke ni konstantna, ampak je odvisna od valovne dolžine. 
To ne velja samo za vidni del spektra, kjer je umeritev potekala, pač pa za celoten spekter sevanja. V 
območju vidnega dela spektra se emisivnost spreminja približno 10 %, kar vsekakor prispeva k 
nenatančnosti meritve. 
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𝛾(𝜆)

d𝑃(𝜆)

d𝜆
Δ𝜆 =

d𝑃𝑖𝑧𝑚(𝜆)

d𝜆
Δ𝜆,   (16) 

kjer je Δ𝜆 konstanten in znaša 1,56 nm (interval Δ𝜆 sem izračunal iz zajetih meritev s 

spektrometrom; izmerke sem izvozil v tabelo, in Δ𝜆 izračunal kot razliko med dvema 

sosednjima zajetima meritvama valovne dolžine). Tako dobljena funkcija 𝛾(𝜆) v resnici 

predstavlja občutljivost spektrometra kot funkcijo valovne dolžine. Da sem jo lahko 

izračunal, sem moral s spektrometrom zajeti spekter klasične žarnice in izračunati 

teoretične vrednosti 𝑃 za posamezne valovne dolžine. Iz podatkov sem z enačbo (16) 

izračunal občutljivost spektrometra za posamezni interval valovne dolžine v vidnem 

delu spektra. Dobljeno občutljivost spektrometra podaja graf na sliki 15.  

 

Slika 15: Graf občutljivosti spektrometra v odvisnosti od valovne dolžine 

Iz grafa vidimo, da je občutljivost spektrometra največja v ultravijoličnem področju in 

hitro pada, ko se približujemo infrardečemu področju spektra. 

Integrale, za katere sem imel podane funkcije, sem računal s programsko opremo 

Mathematica. Uporabil sem funkcijo: 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒[𝑓, {𝑥, 𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥, }], kjer je f funkcija x 

v intervalu od xmin do xmax. Program z numerično integracijo izračuna in vrne vrednost 

integrala. Podatke, ki sem jih zajel s spektrometrom, sem izvozil v tabelo. S 

programsko opremo Mathematica sem prebral podatke iz shanjene tabele in jim s 
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funkcijo 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑖] določil interpolirano funkcijo. To funkcijo sem nato 

lahko numerično integriral z ukazom 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒[𝑓, {𝑥, 𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥, }].  

 

3.3 Računanje izkoristka svetil 

Z umerjenim spektrometrom sem se lahko lotil računanja izkoristka svetil. Izmeril sem 

spektre za vidni del svetlobe pri različnih svetilih. Pri vsaki meritvi sem moral izmeriti 

tudi razdaljo, na kateri sem izvajal meritev (𝑟), in električno moč, ki jo troši svetilo (𝑃𝑒𝑙). 

Zajeta moč svetila v vidnem delu spektra je torej enaka: 

 

𝑃𝑧,𝑣 = ∫
d𝑃(𝜆)

d𝜆
d𝜆 = ∫

1

𝛾(𝜆)

d𝑃𝑖𝑧𝑚(𝜆)

d𝜆
d𝜆

750 nm

380 nm

 .

750 nm

380 nm

 (17) 

Dejanska moč, ki jo v vidnem delu spektra seva svetilo, je potem enaka: 

 𝑃𝑣 =  𝑃𝑧,𝑣
𝑆(𝑟)

𝑆𝑠𝑝
 ,  (18) 

kjer je 𝑆𝑠𝑝 ploščina odprtine, skozi katero spektrometer zajema svetlobo, in 𝑆(𝑟) 

površina navidezne krogle na razdalji (𝑟) od žarnice.  

Izkoristek sem nato izračunal po enačbi (6). 

 

3.4.1  Klasična žarnica 

Izkoristek klasične žarnice je zelo odvisen od temperature, ki jo ima volframova žarilna 

nitka. 

Izračunal sem izkoristek klasične žarnice pri različnih močeh. To pomeni, da je imela 

žarilna nitka različno temperaturo. Iz rezultatov, ki jih podaja tabela 6, je razvidno, da 

ima klasična žarnica pri višji temperaturi večji izkoristek. 

P [W] T [°C]  [%] 

1,1 1845 2,2 

1,9 2135 3,9 

2,9 2358 5,1 

 

Tabela 6: Izračunan izkoristek klasične žarnice pri različnih močeh  
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Če bi žarilno nitko klasične žarnice segreli na 5800 K (tega seveda ne smemo storiti, 

saj se volfram tali pri 3422 °C), kot je tudi temperatura površja Sonca, bi imela 

izkoristek približno 43 odstotkov. [20] 

Graf na sliki 16 prikazuje izmerjen spekter klasične žarnice brez upoštevane 

občutljivosti spektrometra. V spektru vidimo pri valovni dolžini 620 nm vrh, ki pa je v 

resnici artefakt in nastane zaradi neenakomerne občutljivosti spektrometra (kot smo 

videli v grafu na sliki 15, ta narašča proti ultravijoličnemu delu spektra). Dejanski vrh 

po Wienovem zakonu pri tej temperaturi žarilne nitke leži v infrardečem območju pri     

1100 nm, kar pa je izven merskega območja našega spektrometra.   

 

Slika 16: Graf izmerjene izsevane gostote svetlobnega toka klasične žarnice v odvisnosti od valovne 
dolžine pri T = 2358°C brez upoštevane občutljivosti spektrometra 

 

Ko izmerke pomnožimo z obratno vrednostjo občutljivosti spektrometra, torej s funkcijo 

1

𝛾(𝜆)
, dobimo graf na sliki 17, ki prikazuje normiran izmerjen spekter vidnega dela 

svetlobe klasične žarnice.  
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Slika 17: Graf izmerjene izsevane gostote svetlobnega toka klasične žarnice v odvisnosti od valovne 
dolžine pri T = 2358°C z upoštevano občutljivostjo spektrometra 

Na grafu na sliki 18 je prikazana izračunana Planckova porazdelitev izsevane gostote 

svetlobnega toka. Z rdečo barvo je označen zajeti (vidni) del spektra.  

 

Slika 18: Graf izračunane izsevane gostote svetlobnega toka klasične žarnice v odvisnosti od valovne 
dolžine pri T = 2358°C  
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3.4.2  Halogenska žarnica 

Izmerjen izkoristek halogenske žarnice je 5,8 odstotka, kar je le malenkost več kot 

izkoristek klasične žarnice. Izkoristek je večji, ker žarilna nitka v halogenski žarnici žari 

pri višji temperaturi kot pa žarilna nitka v klasični žarnici. 

Graf na sliki 19 prikazuje normiran izmerjen spekter vidnega dela svetlobe halogenske 

žarnice.  

 

Slika 19: Graf izsevane gostote svetlobnega toka halogenske žarnice v odvisnosti od valovne dolžine 

 

3.4.3  Varčna sijalka 

Izmeril sem spekter varčnih sijalk z različnimi barvnimi temperaturami in dobil 

naslednje izkoristke: 

TB [K]  [%] 

2700 20 

4000 19 

6500 23 

Tabela 7: Izračunan izkoristek različnih varčnih sijalk 
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Izkoristek uporabljenih varčnih sijalk se giblje od 19 odstotkov do 23 odstotkov, od tega 

ima največji izkoristek varčna sijalka, ki ima barvno temperaturo 6500 K.  

Grafi na slikah 20, 21 in 22 prikazujejo normirane izmerjene spektre vidnega dela 

svetlobe varčnih sijalk z različno barvno temperaturo.  

 

Slika 20: Graf izsevane gostote svetlobnega toka varčne sijalke z barvno temperaturo 2700K v 
odvisnosti od valovne dolžine 

 

Slika 21: Graf izsevane gostote svetlobnega toka varčne sijalke z barvno temperaturo 4000K v 
odvisnosti od valovne dolžine 
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Slika 22: Graf izsevane gostote svetlobnega toka varčne sijalke z barvno temperaturo 6500K v 
odvisnosti od valovne dolžine 

 

3.4.4  Svetleča dioda 

Izmeril sem spekter bele svetleče diode. Dobljeni izkoristek znaša 45 odstotkov2. 

Izkoristek je največji od vseh svetil, ki sem jih uporabil pri meritvah.  

Pri računanju sem upošteval, da svetleča dioda seva usmerjeno svetlobo v stožec, ki 

ima pri vrhu kot 60°, in ne kot ostala svetila, za katera sem predpostavil, da sevajo v 

vse smeri enakomerno. [22] Graf na sliki 23 prikazuje normiran izmerjen spekter 

vidnega dela svetlobe bele svetleče diode.  

                                            
2 Dobljeni izkoristek lahko odstopa od dejanskega, saj nisem preveril dejanske usmerjenosti svetenja 
svetleče diode 
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Slika 23: Graf izsevane gostote svetlobnega toka bele svetleče diode v odvisnosti od valovne dolžine 

 

3.5 Rezultati 

Rezultati, ki sem jih dobil z merjenjem spektra svetil, so bili predvidljivi: najmanjši 

izkoristek ima klasična žarnica z volframovo nitko, sledita ji halogenska žarnica in 

varčna sijalka, največji izkoristek pa ima bela svetleča dioda. Povzete rezultate podaja 

tabela 8: 

Svetilo:  [%] 

klasična žarnica 2,2 – 5,1 

halogenska žarnica 5,8 

varčna sijalka 19 – 23 

svetleča dioda 45 

Tabela 8: Povzetek izkoristkov različnih svetil 

 

Izkoristki, ki sem jih dobil z meritvami, so večji kot v tabeli 1, ker sem izkoristek 

definiral fizikalno in nisem upošteval občutljivosti očesa.   
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4 Zaključek 

V diplomskem delu sem opisal postopek, s katerim sem umeril šolski spektrometer v 

vidnem območju. Menim, da se bo z umerjenim spektrometrom sedaj lahko izvajalo 

precej natančnejše meritve pri eksperimentalnih predmetih na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Študenti bodo lahko s pomočjo pridobljene umeritve dobili dejanski spekter 

zajete svetlobe.  

Izmerjeni rezultati, ki sem jih dobil so bili pričakovani. Najmanjši svetlobni izkoristek v 

vidnem delu spektra ima klasična volframova žarnica in je odvisen od temperature 

žarilne nitke. Čim manjša je temperatura žarilne nitke, tem manjši je izkoristek žarnice. 

Halogenska žarnica ima nekoliko večji izkoristek, saj ima žarilna nitka višjo 

temperaturo kot klasična žarnica. Varčne sijalke imajo približno 5 krat večji izkoristek 

kot klasične žarnice, zato jih v zadnjih letih tudi množično zamenjujemo. Najboljši 

izkoristek sem dobil pri svetlečih diodah, in sicer približno 10-krat večji od klasične 

žarnice. Na tržišču so šele kratek čas in zato mogoče še ne tako množično 

uporabljane, vendar menim, da bodo v kratkem začele množično nadomeščati ostale 

vrste svetil, saj lahko z njimi veliko prihranimo zaradi daljše življenske dobe in manjše 

porabe električne energije. 
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