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Zaporedje senc

1. Kaj že vemo?

Ko zvečer prižgemo namizno svetilko, opazimo, da ena-
ko visoki predmeti mečejo različno dolge sence. Dolžina 
senc je odvisna od lege svetilke, višine predmeta in nje-
gove oddaljenosti od svetilke. Čim dalj stran od svetilke 
je predmet, tem daljša je njegova senca. Kaj pa, če posta-
vimo enako visoke predmete v vrsto tako, da so drug od 
drugega enako oddaljeni?

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kakšna je povezava med dolžinami senc enako visokih 
predmetov, postavljeni v vrsto tako, da so njihove 
medsebojne razdalje enake?

3. Naredimo načrt raziskave

Svetilko postavimo nad mizo tako, da predmeti meče-
jo sence. Predmete postavimo v vrsto. Med seboj naj 
bodo enako oddaljeni (glej sliko).

Potrebovali bomo:
Štiri enako visoke predmete, svetilko, merilo, temen 
prostor.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Svetilko usmerimo tako, da je senca prvega predmeta 
kratka. Poskrbimo, da se lega svetilke med poskusom ne 
spreminja. Predmete postavimo ob ravnilo in pazimo, da 
je njihova medsebojna razdalja enaka in hkrati večja, kot 
so dolžine njihovih senc. Izmerimo dolžine senc. Dolžine 
senc zapišemo v preglednico in v naslednjem stolpcu izra-
čunamo razlike dolžin sosednjih dveh senc. Narišemo 
(stolpčni) graf, ki prikazuje, kako se spreminja dolžina 
sence v odvisnosti od zaporedne številke predmeta.

Na kaj moramo paziti?
Predmeti morajo stati navpično v ravni vrsti; njihove 
medsebojne razdalje morajo biti enake in dovolj veli-
ke, da ne prekrivajo senc. Oštevilčimo jih tako, da je 
prvi predmet najbližje svetilki. Izberemo take predme-
te, ki so na vrhu koničasti, da lahko dovolj natančno 
določimo konce senc. Podlaga mora biti vodoravna.

5. Kaj smo ugotovili? 

Razlike dolžin senc so med seboj enake. Pravimo, da 
zaporedne dolžine senc tvorijo (aritmetično) zapored-
je. Tudi razlike med višinami sosednjih stolpcev v gra-
fu so enake. Sredine stolpcev lahko povežemo z ravno 
črto.

Premislimo še o …
n Ali se rezultati spremenijo, če so medsebojne razda-

lje med predmeti večje (manjše)?
n Kako sprememba višine svetilke vpliva na razlike 

med dolžinami senc? 
n Ali se kaj spremeni, če svetilko približamo prvemu 

predmetu ali jo oddaljimo od prvega predmeta? 
n Ali se kaj spremeni, če svetilka ni nad črto, ki pove-

zuje vse vrhove predmetov?
n Kako visoki bi morali biti posamezni predmeti, da 

bi bile vse sence enako dolge?
n Ali bi lahko imeli enako visoki predmeti tudi na 

prostem (ko sije sonce) take sence, da bi bile razlike 
dolžin dveh sosednjih senc enake?


