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POVZETEK 

V teoretičnem delu predstavim spektre svetlobe, učinkovitost svetil v fiziološkem merilu, 

uporabljena svetila in uporabljene senzorje. V eksperimentalnem delu naredim primerjavo 

uporabljenih senzorjev: spektrometra, ki meri spekter svetila, luksmetra, ki meri osvetljenost v 

fiziološkem merilu in merilca gostote svetlobnega toka. Najprej poiščem povezave med 

merjenimi količinami, nato pa izmerke primerjam med sabo. Z umerjenimi senzorji določim 

izkoristek svetil v fiziološkem merilu. Gre za izkoristek, kot ga zaznajo človeške oči. Za 

določitev izkoristka izmerim moč svetila, ugotovim kako svetilo svetlobo oddaja v prostor in 

kolikšen del energije, ki jo troši svetilo, se pretvori v vidno svetlobo. To naredim za klasično 

žarnico na žarilno nitko, varčno sijalko in zeleno ter belo svetlečo diodo. 

Ključne besede: spektrometer, luksmeter, merilec gostote svetlobnega toka, kotna odvisnost, 

klasična žarnica na žarilno nitko, varčna sijalka, svetleča dioda, občutljivost očesa, izkoristek v 

fiziološkem merilu. 

 

ABSTRACT 

In the theoretical part of my thesis, I present light spectra, luminous efficacy, as well as light 

sources and sensors used in my experimental work. In the experimental part of the thesis, I 

compare three sensors: a spectrometer measuring the light spectrum, a luxmeter measuring the 

light intensity, as perceived by the human eye, and a light meter measuring the light intensity 

in watts per square meter. To compare the sensors, I find the relation between the quantities 

they measure. With calibrated sensors, I calculate luminous efficacy by measuring power 

consumption of light sources, the angular distribution of the light, and the amount of the visible 

light they produce. I use a classic light bulb, an energy-saving light bulb, and green and white 

light emitting diodes. 

Key words: spectrometer, luxmeter, luminous flux meter, angular distribution of light, classic 

light bulb, energy-saving light bulb, light emitting diode, eye intensity function, luminous 

efficacy. 
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1  UVOD 

Danes je na trgu velika množica svetil. Da bi izbrali pravo svetilo, ki bo ugodno tako iz 

finančnega kot iz ekološkega vidika, moramo poznati lastnosti svetil. Prav gotovo sta dve 

pomembni lastnosti izkoristek svetila in način, kako svetilo svetlobo oddaja v prostor. V slednje 

se lahko hitro prepričamo, če za primer vzamemo laser. Tudi če ima visok izkoristek, je zaradi 

ozkega curka svetlobe za splošno osvetljevanje prostorov neuporaben. 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom najprej predstavil svetlobo in spekter svetlobe. 

Dejstvo je, da človeško oko na vse valovne dolžine ni enako občutljivo, še več, zazna le določen 

interval. Predstavil bom, kakšna je občutljivost očesa in kako lahko primerjamo fizikalno in 

fiziološko osvetljenost. V nadaljevanju bom povedal nekaj o svetilih, ki sem jih uporabil 

(klasična žarnica, varčna sijalka in svetleče diode). Na koncu teoretičnega dela bom predstavil 

še senzorje, ki sem jih uporabil. To so spektrometer, luksmeter in merilec gostote svetlobnega 

toka oz. vatmeter. 

V eksperimentalnem delu bom najprej z vsemi tremi senzorji pomeril 6 W klasično žarnico na 

žarilno nitko. Na podlagi meritev bom primerjal senzorje. Izmeril bom tudi, kako se osvetljenost 

spreminja z oddaljevanjem od žarnice. Nato bom pomeril, kako je osvetljen prostor (na enakih 

razdaljah) okoli varčne sijalke in svetlečih diod – tako imenovano kotno odvisnost. Iz teh 

podatkov bom na koncu izračunal izkoristek omenjenih svetil v fiziološkem merilu.   
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2  TEORETIČNI DEL 

2.1 O SVETLOBI 

O svetlobi lahko govorimo v več pogledih. Lahko jo obravnavamo s stališča geometrijske 

optike, kot delce (fotone) ali pa kot elektromagnetno valovanje. Jaz bom svetlobo obravnaval 

kot elektromagnetno valovanje. V tem pogledu si svetlobo predstavljamo kot periodično 

nihanje električnega polja v eni in magnetnega polja v drugi smeri. Smer električnega polja je 

vedno pravokotno na smer magnetnega polja. Omeniti velja še, da je smer obeh polj pravokotna 

na smer širjenja valovanja (slika 1). 

 

Slika 1: Svetloba je elektromagnetno valovanje. [1] 

 

Svetloba, ki jo človeške oči zaznajo, ima valovno dolžino med 380 in 750 nm. Meja ni točno 

določena in se od posameznika do posameznika razlikuje. Seveda pa obstaja tudi svetloba z 

drugačnimi valovnimi dolžinami, le človeške oči je ne zaznajo. Na sliki 2 so prikazane vrste 

svetlobe glede na valovno dolžino. Zavedati se moramo, da svetlobe z valovno dolžino pod 380 

nm ne vidimo, je pa izjemno nevarna. Ultravijolična svetloba povzroča okvare oči in opekline. 

Posledice izpostavljenosti rentgenskim žarkom in žarkom gama pa so še veliko hujše! [2], [3] 
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Slika 2: Vrste svetlobe glede na valovno dolžino. [4] 

 

2.1.1 SPEKTRI 

V neki svetlobi (npr. sončni) je lahko prisotnih več komponent, ki se razlikujejo po valovni 

dolžini. Porazdelitvi gostote svetlobnega toka po valovni dolžini (
𝑑𝑗

𝑑𝜆
) oz. frekvenci (

𝑑𝑗

𝑑𝜈
) pravimo 

spekter svetlobe. Ker je svetloba valovanje, sta valovna dolžina (λ) in frekvenca (ν)  povezani 

z enačbo (1), pri čemer c predstavlja hitrost valovanja: 

 𝑐 = 𝜈𝜆 . 
 

(1) 

 

V sončni svetlobi je združenih več komponent (vidimo jih lahko v mavrici). Vsaka od teh 

komponent oz. barv ima svojo valovno dolžino. Valovne dolžina posameznih barv so prikazane 

na sliki 3. [3] 
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Slika 3: Valovne dolžine vidne svetlobe. [3] 

Podobno kot pri zvoku tudi pri svetlobi poznamo več različnih vrst spektrov. Pri svetlobi 

spektre v glavnem delimo na zvezne in črtaste. Zvezne spektre zasledimo predvsem pri sevanju 

črnega telesa, pa tudi pri svetlečih diodah. Črtaste spektre zasledimo pri plinih, npr. vodiku, 

parah natrija in živega srebra… Posledično imajo tudi svetila, ki kot aktivno snov uporabljajo 

pline, črtaste spektre. Najbolj znan primer so flourescentne sijalke (t.i. varčne sijalke). Svetlobo, 

ki ima zgolj eno in točno določeno valovno dolžino, imenujemo monokromatska. V spektru 

take svetlobe zaznamo zgolj eno ozko črto. Vir monokromatske svetlobe je npr. helij-neonov 

laser. Tipični valovni dolžini svetlobe, ki ju s takim laserjem dobimo, sta 532 nm za zeleno in 

628 nm za rdečo svetlobo.     

 

2.2 PRIMERJAVA MED FIZIKALNO IN FIZIOLOŠKO 

UČINKOVITOSTJO 

2.2.1 MOČ IN IZKORISTEK 

Moč svetila (P) najlažje določimo tako, da izmerimo električni tok (I), ki teče skozi svetilo, in 

napetost na svetilu (U). Moč svetila nato izračunamo po enačbi 

 𝑃 = 𝐼𝑈 . 

 

(2) 

 

Svetilo električno energijo pretvori v svetlobo. Fizikalni izkoristek (𝜂𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖) svetila lahko 

definiramo kot razmerje med svetlobnim tokom (𝑃𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙𝑜𝑏𝑛𝑖), ki ga oddaja svetilo in električno 

močjo (𝑃𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑎), ki se troši na svetilu: 



5 

 

 
𝜂𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 =

𝑃𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙𝑜𝑏𝑛𝑖

𝑃𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑎
 . 

 

(3) 

 

Kolikšen del spektra predstavlja vidna svetloba, je odvisno od svetila. Dejstvo pa je, da je za 

osvetljevanje uporabna zgolj vidna svetloba. Preostala za ljudi predstavlja izgube. Fiziološki 

izkoristek (𝜂𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑖š𝑘𝑖)  svetila izračunamo po enačbi (4) kot količnik med vidno močjo 

(𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎) in električno močjo, ki se troši na svetilu: 

 
𝜂𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖 =

𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 

𝑃𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑎
 . 

 

(4) 

 

 

2.2.2 OBČUTLJIVOST OČESA 

Ljudje imamo v očeh dve vrsti receptorjev, ki jih uporabljamo za gledanje. Ko je osvetljenost 

slaba (poltema), za gledanje uporabljamo paličice. Takrat zgolj razpoznavamo svetlobo od 

teme. Takemu gledanju pravimo skotopično. Ko je osvetljenost dobra, za gledanje uporabljamo 

čepke. V tem primeru vidimo barve. Takemu gledanju pravimo fotopično. Vse nadaljnje pisanje 

se nanaša na fotopično gledanje. 

Kot sem že omenil, človeško oko zazna le svetlobo z valovno dolžino med 380 nm in 750 nm 

in ni enako občutljivo na vse valovne dolžine. Pri fotopičnem gledanju je najbolj občutljivo na 

svetlobo z valovno dolžino 555 nm. Omenimo še praktično posledico. 1 W svetlobnega toka 

rumenozelene svetlobe z valovno dolžino 555 nm se zdi ljudem mnogo močnejši od 1 W modre 

ali rdeče svetlobe. Relativno občutljivost očesa na valovno dolžino imenujemo funkcija V(λ). 

Na sliki 4 je predstavljen njen graf pri fotopičnem in skotopičnem gledanju. Funkcijo V(λ) so 

določili eksperimentalno, s testiranjem večjega števila ljudi. [2], [5] [6] 
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Slika 4: Graf občutljivosti očesa v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe. Na x osi je valovna 

dolžina v nanometrih, na y osi pa relativna občutljivost. Z modro je označeno fotopično 

gledanje, s črno pa skotopično gledanje. [6] 

    

2.2.3 FIZIOLOŠKO MERILO 

2.2.3.1 SVETILNOST 

Svetilnost (I) je definirana kot razmerje med svetlobnim tokom (P) in prostorskim kotom (Ω) v 

katerega seva svetilo: 

 
𝐼 =

𝑑𝑃

𝑑Ω
 . 

 

(5) 

 

Merimo jo v kandelah oz. svečah (oznaka cd). To je ena izmed sedmih osnovnih enot v fiziki. 

Določena je kot svetilnost, ki jo v dani smeri izseva izvor enobarvne svetlobe s 

frekvenco 540  · 1012 hercev (oz. valovno dolžino 555 nm), ki v vsak steradian prostorskega 

kota izseva 1/683 wattov moči v fizikalnem merilu. Svetilnost 1 cd v človeškem očesu vzbudi 

enak občutek, ne glede na valovno dolžino svetlobe. [2], [7] 

2.2.3.2 SVETLOBNI TOK 

Tako v fizikalnem kot v fiziološkem merilu je svetlobni tok (P) količina, ki nam pove količino 

izsevane svetlobne energije v časovni enoti. V fizikalnem merilu uporabljamo enoto lumen, ki 

jo označimo z lm. Lumen je definiran kot kandela steradian{1}: 

1 lm = 1 cd ∙ sr . 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Frekvenca
https://sl.wikipedia.org/wiki/Herc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Steradian
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D
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{1} Steradian (oznaka sr) je enota za merjenje prostorskega kota in ima enoto 1. Poln prostorski 

kot meri 4π. [2],[8] 

2.2.3.3 OSVETLJENOST 

Osvetljenost (E) nam pove, kolikšen svetlobni tok osvetljuje oz. pada pravokotno na opazovano 

ploskev (S): 

 
𝐸 =

𝑑𝑃

𝑑𝑆
 . 

 

(6) 

 

Osvetljenost merimo v enoti imenovani luks, oznaka lx:  

1 lx = 1 lm/m2 . 

Na spodnji tabeli so predstavljene nekatere značilne osvetljenosti. 

Tabela 1: Nekaj značilnih osvetljenosti. 

 

 

[2],[9] 

  

Osvetljenost [lx] Primer 

10-5 Svetloba zvezde Sirij; najsvetlejše zvezde na 

nočnem nebu 

3,4 Pričetek mraka pri jasnem nebu 

100 Zelo temen in oblačen dan 

400 Sončni vzhod ali zahod v jasnem vremenu 

1000 Oblačen dan 

10 000 – 25 000 Polna dnevna svetloba brez neposredne 

sončne osvetlitve 

32 000 – 130 000 Neposredna sončna osvetlitev 
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2.2.4 PRETVORBA MED FIZIKALNIM IN FIZIOLOŠKIM MERILOM 

V razdelku 2.2.2 sem navedel, da je človeško oko najbolj občutljivo na svetlobo z valovno 

dolžino 555 nm. Pri tej valovni dolžini ima funkcija V(λ) vrh, njena vrednost pa je enaka 1. 

Pretvorba med fizikalnim (𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖) in fiziološkim (𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖)  svetlobnim tokom je definirana 

tako, da 1 watt svetlobe z valovno dolžino 555 nm ustreza svetlobnemu toku 683 lumnov. Če 

je valovna dolžina svetlobe drugačna, moramo vrednost pomnožiti še s funkcijo V(λ). Konstanta 

k je definirana kot 𝑘 = 683 lm/W. Za monokromatsko svetlobo je ustrezna enačba 

 𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖 = 𝑘𝑉(𝜆)𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖 . 

 

(7) 

 

Če imamo črtast ali zvezen spekter, uporabimo enačbo 

 
𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖 = 𝑘 ∫ 𝑉(𝜆)

𝜆2

𝜆1

𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖

𝑑𝜆
𝑑𝜆 . 

 

(8) 

 

Osvetljenost neke ploskve izračunamo iz podatkov o moči in spektru svetila po naslednjem 

postopku: 

 
𝐸 =

𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖

𝑑𝑆
 , 

 

(9) 

 

oziroma 

 
𝐸 =

1

𝑆
𝑘 ∫ 𝑉(𝜆)

𝜆2

𝜆1

𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖

𝑑𝜆
𝑑𝜆 . 

 

(10) 

 

[2] 

2.3 UPORABLJENA SVETILA  

2.3.1 KLASIČNA ŽARNICA 

Predhodnico klasične žarnice je svetu leta 1802 prvi predstavil Humhry Davy. Naslednji večji 

korak je leta 1879 uspel Thomasu Edisonu. Žarnico z volframovo žarilno nitko, kakršne 

poznamo in uporabljamo še danes, pa sta leta 1904 patentirala Franjo Hanaman in Sandor Just. 

Sodobne žarnice z žarilno nitko (slika 5) imajo v spiralo navito volframovo nitko. Ta se nahaja 

znotraj steklene bučke. V bučki je lahko vakuum, ali pa je bučka napolnjena s plini, ki 

preprečujejo oksidacijo volframove nitke. [10] 
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Slika 5: Klasična žarnica na žarilno nitko. [10] 

Princip delovanja je dokaj preprost. Električni tok steče skozi žarilno nitko, ta se zaradi upora 

močno segreje in posledično zažari. Klasična žarnica torej seva kot črno telo. Sevanje črnega 

telesa pa opisuje Planckov zakon:   

 𝑑𝑗

𝑑𝜆
=

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝑇𝜆 − 1

  

 

(11) 

 

in iz njega izpeljana Stefan-Boltzmanov in Wienov zakon. Z 
𝑑𝑗

𝑑𝜆
 označimo porazdelitvi gostote 

svetlobnega toka po valovni dolžini. 

Na sliki 6 so prikazani spektri črnega telesa za različne temperature.  Temperatura žarilne nitke 

v klasični žarnici ne preseže 3300 K. Vidimo, da žarnica večino svetlobe izseva v infrardečem 

delu spektra in je zato njen fiziološki izkoristek majhen. Dobra lastnost klasične žarnice je, da 

zaradi zveznega spektra nudi dobro barvno reprodukcijo. 

Pri barvni reprodukciji gre za to, da svetilo vpliva na zaznavanje barve predmeta. Čim večja  je 

razlika med barvo predmeta, kot jo zaznamo pri osvetljenosti s sončno svetlobo in osvetljenosti 

z nekim svetilom, tem slabšo barvno reprodukcijo zagotavlja svetilo. Razlog je v tem, da v 

spektru svetila ni nekaterih valovnih dolžin, zato tudi v svetlobi, ki se od predmeta odbije, 

nekatere valovne dolžine manjkajo. To se pozna na barvi predmeta, ki jo zaznajo človeške oči. 
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Primer svetila s slabšo barvno reprodukcijo je varčna sijalka, ki je opisana v razdelku 2.3.2.  

[10], [11] 

 

Slika 6: Spektri sevanja črnega telesa pri različnih temperaturah [12]. Oznaka wavelenth na x 

osi pomeni valovno dolžino svetlobe, oznaka visible pa pomeni vidni del spektra.  

2.3.2  VARČNA SIJALKA 

Varčna oz. kompaktna fluorescentna sijalka (slika 7) deluje na povsem drugačnem principu kot 

klasične in iz njih razvite halogenske sijalke. 

 

Slika 7: Različne varčne sijalke [13] 

Znotraj sijalke so pare živega srebra. Električni tok, ki teče skozi sijalko, vzbudi pare živega 

srebra, te pa začnejo sevati. Del spektra pade v ultravijolično področje. Notranjost cevi s parami 

živega srebra, je prevlečena s posebno prevleko, ki spremeni valovno dolžino svetlobe tako, da 

svetilka namesto ultravijolične seva vidno svetlobo. V ozadju procesa, ko snov obsevamo s 

svetlobo z neko valovno dolžino, snov pa potem seva svetlobo z daljšo valovno dolžino, je 

fizikalni pojav, imenovan fluorescenca. 
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Varčne žarnice imajo dve večji slabosti. Zaradi uporabe živega srebra so z vidika okolja sporne. 

Druga slabost je črtast spekter (slika 8), ki je posledica uporabe plina. Z vidika barvne 

reprodukcije je črtast spekter je slabši od zveznega. 

 

Slika 8: Spekter varčne sijalke z barvno temperaturo 2700 K. Spekter sem izmeril med 

eksperimentalnim delom. 

Varčna sijalka v vidnem delu spektra izseva večji delež svetlobe kot klasična žarnica, zato ima 

boljši izkoristek.   

Pri varčnih sijalkah pogosto srečamo še en pojem in sicer barvna temperatura. Ta nam pove, 

kakšno temperaturo bi imelo črno telo, ki bi oddajalo svetlobo, ki bi se nam zdela enake barve. 

Nižja kot je barvna temperatura, bolj rdeče-rumena bo svetloba, višja kot je barvna temperatura, 

bolj modro-bela bo svetloba.  [13] 

2.3.3 SVETLEČA DIODA 

Pogosto zasledimo tudi neposrečen izraz led dioda, pri čemer kratica led pomeni light emitting 

diode. 

Diode so polprevodniški elementi. Svetleča dioda (slika 9) se od klasične razlikuje po tem, da 

oddaja svetlobo, ko skozi njo teče primeren električni tok. Glavna prednost svetlečih diod je 

njihova učinkovitost, zaradi česar jih mnogi vidijo kot svetila prihodnosti. Poleg tega jih 

odlikuje še dolga življenjska doba.  
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Slika 9: Sestavni deli svetleče diode. [14] 

Svetleče diode svetlobo oddajajo v ozkem, zveznem spektru. Spektri različnih svetlečih diod 

so prikazani na sliki 10. 

 

Slika 10: Spektri svetlečih diod. Z modro je prikazan spekter modre, z zeleno spekter zelene, z 

rdečo spekter rdeče in z magento spekter bele svetleče diode. Spektre sem izmeril med 

eksperimentalnim delom. 
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Že dalj časa so poznane rdeče, šele pred kratkim pa je znanstvenikom uspelo narediti tudi modro 

svetlečo diodo. Belo svetlečo diodo je možno dobiti na več načinov: 

 Kombinacija več enobarvnih svetlečih diod v istem elementu. Na ta način lahko dobimo 

vse barve, ne zgolj bele. 

 UV svetleča dioda z modrim, zelenim in rdečim luminiscenčnim fosforjem. 

 Modra svetleča dioda z luminiscenčnim fosforjem. 

 [14] 

2.4 UPORABLJENI SENZORJI 

2.4.1 SPEKTROMETER 

Spektrometer je naprava, ki nam omogoča merjenje energijske porazdelitve svetlobe po 

frekvenci oz. valovni dolžini. Danes so v rabi predvsem spektrometri, ki za delovanje 

izkoriščajo princip uklona svetlobe na uklonski mrežici. Pri izvajanju meritev sem uporabil 

elektronski šolski spektrometer, imenovan TVSPEC (slika 11), ki so ga izdelali v podjetju Elliot 

instruments LTD. Uporabljeni spektrometer lahko v grobem razdelimo na štiri glavne sestavne 

dele. To so: 

 uklonski element (temelji na uklonu svetlobe na uklonski mrežici), 

 video kamera, 

 napajalnik, 

 USB povezava, da lahko spektrometer povežemo z računalnikom ali kako drugo 

napravo. 

[15]  

 

Slika 11: Uporabljeni spektrometer-TVSPEC. [11] 
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Uporabljeni spektrometer nam zajeti spekter lahko prikaže v več oblikah. Jaz sem uporabljal 

grafični prikaz, torej graf dj/dλ(λ). Podatke iz grafa sem nato izvozil v računalniško preglednico. 

Uporabljeni spektrometer je narejen za merjenje spektrov svetlobe z valovno dolžino med 296 

nm in 792 nm. Težava pa je, da ni umerjen oz. podobno kot človeško oko ni enako občutljiv na 

vse valovne dolžine. Spektrometer je bolj občutljiv na svetlobo s krajšo valovno dolžino. Prav 

tako je spekter, ki nam ga poda, zgolj relativen (ne dobimo pravih vrednosti svetlobne moči). 

Odvisnost občutljivosti spektrometra od valovne dolžine svetlobe opišemo s funkcijo γ(λ). Graf 

funkcije je prikazan na sliki 12. Če zajeti spekter delimo s funkcijo γ(λ), dobimo pravi (dejanski) 

spekter. 

 

Slika 12: Graf funkcije občutljivosti spektrometra. Graf je podan po točkah. 

Funkcijo γ(λ) je v svoji diplomski nalogi določil že Valenčič (vir [11]). Določil je pravo obliko 

krivulje, a napačen desetiški faktor, kar pa ni vplivalo na njegove rezultate. Krivuljo sem sam 

neodvisno preveril in določil pravi desetiški faktor.  
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2.4.2 LUKSMETER  

Luksmeter je naprava, ki nam omogoča merjenje osvetljenosti prostora, kot ga zazna človeško 

oko. Pri eksperimentih sem uporabil luksmeter proizvajalca Vernier (slika 13). Uporabljena 

naprava je imela tri merilna področja: 

 0-600 lx. Tu natančnost meritve (po navedbah proizvajalca) znaša ± 0,2 lx. 

 0-6000 lx. Tu natančnost meritve (po navedbah proizvajalca) znaša ± 2 lx. 

 0-150 000 lx. Tu natančnost meritve (po navedbah proizvajalca) znaša ± 50 lx. 

Merilno področje sem seveda prilagodil eksperimentu, večinoma pa sem meril na najnižjem 

področju. 

 

Slika 13: Uporabljeni luksmeter. Senzor je vpet v stojalu. Spodaj levo (črna škatla z belo 

nalepko) je viden del za spreminjanje merilnega območja. 

Luksmeter je možno preko vmesnika povezati z računalnikom. Trenutno osvetljenost je možno 

odčitati že iz vmesnika. Na računalniku lahko meritev spremljamo s programom Logger pro. 

Slednje nam omogoča, da opravimo relativno veliko število meritev v kratkem času (npr. 1000 

meritev v sekundi). Pri takem merjenju je lepo vidno nihanje osvetljenosti, če svetilo 

priključimo na vir izmenične napetosti, pa tudi nihanje, ki ostane po pretvorbi izmenične 

napetosti v enosmerno. Gre približno za krivuljo oblike 𝑎sin2(𝜔𝑡) + 𝑐. Z a je označena 

amplituda nihanja, z ω krožna frekvenca nihanja osvetljenosti, s c pa najnižja vrednost 

osvetljenosti (v grafu jo prepoznamo kot odmik spodnjega dela krivulje osvetljenosti od 
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abscisne osi). Povprečno osvetljenost na nekem intervalu lahko določimo tako, da interval (npr. 

1 s) označimo, nato pa z ukazom Average  določimo povprečno vrednost. Ker je krivulja 

utripanja približno sinusna, s tem ne naredimo velike napake. Še boljše pa je, če uporabimo 

ukaz Integrate, saj s tem ne pridelamo napake. 

2.4.3 MERILNIK GOSTOTE SVETLOBNEGA TOKA 

Ta senzor nekateri imenujejo tudi vatmeter (slika 14). Meri jakost svetlobnega toka, ki pada na 

merilno ploskev. Merilnik zazna tudi svetlobo, ki ni v vidnem delu spektra. Namenjen je 

predvsem merjenju osvetljenosti s sončno svetlobo.  Gostota svetlobnega toka, ki na površje 

Zemlje prihaja  na sončen dan, znaša okoli 1000 W/m2.  

Po navedbah proizvajalca napaka meritve znaša ±10 W/m2. To za merjenje gostote svetlobnega 

toka, ki prihaja s Sonca ni veliko, pri meritvah, ki sem jih opravljal, pa je to znaten delež.  

 

Slika 14: Uporabljeni merilnik gostote svetlobnega toka. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

3.1  PRIMERJAVA SENZORJEV 

3.1.1 POTEK MERITVE 

Za primerjavo senzorjev sem uporabil 6 W klasično žarnico na žarilno nitko. Za to svetilo sem 

se odločil, ker ima zvezen spekter (opiše ga Planckov zakon; enačba (11)) in ker lahko 

privzamemo, da gre za točkasto svetilo, ki svetlobo oddaja v prostor izotropno. Slednje sem 

preveril tako, da sem meril, če se osvetljenost res spreminja s kvadratom oddaljenosti od svetila. 

Kot vir napetosti sem uporabil baterijsko korito, saj zagotovi dokaj konstantno, enosmerno 

napetost. Prednost baterijskega korita je tudi v tem, da nimamo nihanja napetosti, ki ostane po 

pretvorbi izmenične napetosti v enosmerno. To ni povsem zanemarljivo, saj spreminjajoča 

napetost povzroči nihanje moči svetila. Tega naše oči sicer ne zaznajo, saj je frekvenca nihanja 

previsoka, pojav pa zaznajo senzorji in posledično vpliva na točnost meritve. 

Meritev sem izvedel tako, da sem žarnico priključil na vir napetosti. Z vsemi senzorji sem 

pomeril svetlobo, ki jo oddaja žarnica. Meril sem na več razdaljah. Z ampermetrom sem izmeril 

tok, ki teče skozi žarnico, z voltmetrom pa napetost na njej. To mi je kasneje omogočilo tudi 

izračun izkoristka klasične žarnice. Postavitev eksperimenta je prikazana na sliki 15. 

 

Slika 15: Merjenje svetlobe klasične žarnice z merilnikom gostote svetlobnega toka. 
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3.1.2 PRIMERJAVA SPEKTROMETRA IN LUKSMETRA 

Kot sem opisal že v teoretičnem delu, s spektrometrom izmerimo spekter svetila, z luksmetrom 

pa fiziološko osvetljenost. Da sem senzorja lahko primerjal, sem iz zajetega spektra izračunal 

fiziološko osvetljenost. To sem storil tako, da sem podatke o valovni dolžini in relativni 

intenziteti izvozil v računalniško preglednico. Od dobljenih vrednosti svetlobnega toka (𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡)  

sem najprej odštel ozadje (𝑃𝑜𝑧𝑎𝑑𝑗𝑎) in tako izračunal svetlobni tok (𝑃𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛): 

 𝑑𝑃𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛 = 𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡 − 𝑑𝑃𝑜𝑧𝑎𝑑𝑗𝑎  . 

 

(12) 

 

Oznaka dP pomeni moč, ki pripada posameznemu intervalu dλ v spektru. 

V nadaljevanju sem upošteval, da je potrebno upoštevati tudi umeritveno krivuljo spektrometra, 

torej funkcijo γ(λ). Širino intervala dλ sem izračunal kot razliko med dvema podatkoma o 

valovnih dolžinah in znaša 1,556 nm. Zajeto vidno moč sem izračunal po enačbi 

 

𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 = ∫
𝑑𝑃(𝜆)

𝑑𝜆

750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚

𝑑𝜆 = ∫
1

𝛾(𝜆)

𝑑𝑃𝑖𝑧𝑚(𝜆)

𝑑𝜆

750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚

𝑑𝜆 . 

 

(13) 

 

[11] 

Če želimo izračunati fiziološko osvetljenost prostora, moramo upoštevati, da je občutljivost 

očesa odvisna od valovne dolžine svetlobe, ki pade vanj. To nam predstavlja funkcija V(λ). 

Fiziološko osvetljenost izračunamo po enačbi 

 

𝐸 = 𝑘 ∫
𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑑𝜆

750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚

𝑉(𝜆)𝑑𝜆 . 

 

(14) 

 

[11] 

Na sliki 16 je prikazana fiziološka osvetljenost v luksih (y os) v odvisnosti od razdalje od 

svetila, ki je predstavljena na x osi v metrih. Z rdečo so prikazani rezultati dobljeni s pomočjo 

spektrometra, z zeleno pa rezultati dobljeni s pomočjo luksmetra.  
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Slika 16: Primerjava osvetljenosti, kot sem jo izmeril s spektrometrom (rdeča) in luksmetrom 

(zelena). 

Vidimo, da je ujemanje med spektrometrom in luksmetrom dobro. Poudariti velja, da sem tu z 

obema senzorjema meril vidno svetlobo. 

3.1.3 PRIMERJAVA SPEKTROMETRA IN MERILNIKA GOSTOTE 

SVETLOBNEGA TOKA 

Merilnik gostote svetlobnega toka nam poda gostoto svetlobnega toka (j) v W/m2. Do iste 

količine lahko pridemo tudi z uporabo spektrometra. Gostoto svetlobnega toka v vidnem delu 

spektra izračunamo po enačbi 

 
𝑗 =

𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑆𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎
 . 

 

(15) 

 

Teoretično majhna klasična žarnica seva v prostor kot točkasto svetilo. Torej gostota 

svetlobnega toka pada kot 
1

r2. Ko žarnico priključimo na vir napetosti, se ta hitro segreje. Ko se 

njena temperatura ustali, večino električnega dela, ki ga prejme, pretvori v svetlobo. 

Na sliki 17 so prikazane vrednosti gostote svetlobnega toka, izmerjene s spektrometrom (rdeča), 

vatmetrom (modra) in teoretična vrednost (zelena). Slednjo izračunamo iz podatkov o razdalji 

do svetila in o električni moči žarnice, ki jo izračunamo po enačbi (2).  
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Slika 17: Graf gostote svetlobnega toka v odvisnosti od razdalje. 

Na sliki 18 so prikazane še vrednosti gostote svetlobnega toka, pomnožene z 𝑟2.  

 

Slika 18: Graf  vrednosti gostote svetlobnega toka, pomnoženih z 𝑟2, v odvisnosti od razdalje. 

Z zeleno je prikazana teoretična vrednost, z modro izmerki z merilnikom gostote svetlobnega 

toka in z rdečo vrednosti, pridobljene s spektrometrom. 

S spektrometrom žal nisem mogel meriti na manjših razdaljah, saj je bil zasičen 

(oz.preobremenjen). Iz zgornjih treh grafov se lepo vidi, da s spektrometrom zajamemo le 

majhen del svetlobnega toka, ki ga izseva žarnica. To je povsem smiselno, saj žarnica na žarilno 
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nitko v vidnem delu spektra izseva zelo malo svetlobnega toka. Večino izseva v infrardečem 

spektru, česar pa uporabljeni spektrometer ne zazna. 

Z merilnikom gostote svetlobnega toka oz. z vatmetrom izmerimo bistveno večji del spektra, 

kot s spektrometrom. Vseeno pa se je izkazalo, da merilnik bodisi ni občutljiv na vse valovne 

dolžine bodisi (podobno kot spektrometer) ni enako občutljiv na vse valovne dolžine. To je 

razlog za neujemanje izmerjenih in teoretičnih vrednosti na slikah 17 in 18. Iz grafa na sliki 18 

se lepo vidi, da je meritev slabo osvetljenih delov prostora z vatmetrom obremenjena z veliko 

napako. O tem sem pisal že v teoretičnem delu.   

Pri majhni klasični žarnici na žarilno nitko lahko predpostavimo, da svetlobo v prostor seva 

enakomerno. Razmerje med vso izsevano vidno močjo (𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎)  in zajeto vidno močjo 

(𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎) je enako razmerju med površino navidezne sfere (𝑆𝑠𝑓) na kateri zajamemo 

spekter in površino preseka odprtine spektrometra (𝑆𝑠𝑝). Upoštevati je potrebno, da se senzor v 

spektrometru nahaja 7 cm za odprtino. Premer odprtine spektrometra meri 7,75 mm. Vso 

izsevano vidno moč izračunamo po enačbi 

 
𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 = 𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑆𝑠𝑓

𝑆𝑠𝑝
 . 

(16) 

 

Izkoristek žarnice nato izračunamo po enačbi (4).  

3.2 PADANJE OSVETLJENOSTI  

Za točkasto svetilo, ki sveti s konstantno močjo in svetlobo oddaja v prostor izotropno, velja: 

 
𝑗 =

𝑃

4𝜋𝑟2
 . 

 

(17) 

 

Torej gostota svetlobnega toka in posledično osvetljenost padata s kvadratom razdalje. Ali se 

uporabljena žarnica obnaša kot točkasto svetilo, sem preveril tako, da sem izmerjeno fiziološko 

osvetljenost pomnožil s kvadratom razdalje, na kateri sem opravil meritev. Z rdečo so prikazani 

rezultati, dobljeni s pomočjo spektrometra, z zeleno pa rezultati, dobljeni s pomočjo luksmetra.   

Rezultat prikazuje graf na sliki 19. 
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Slika 19: Graf  vrednosti osvetljenosti pomnoženih z 𝑟2 v odvisnosti od razdalje. Z rdečo so 

prikazane vrednosti izmerjene s spektrometrom, z zeleno pa vrednosti izmerjene z luksmetrom. 

Iz grafov na slikah 18 in 19 lahko sklepamo, da se klasična žarnica na žarilno nitko v prvem 

približku res obnaša kot točkasto svetilo. Na večjih razdaljah od svetila je gostota svetlobnega 

toka in posledično tudi fiziološka osvetljenost manjša. Posledično je razmerje med izmerjeno 

vrednostjo in napako meritve večje. Slednje povzroči večje odstopanje od idealnih oz. 

teoretičnih vrednosti, kar se lepo vidi tudi na grafu na sliki 19. 

 

3.3  KOTNA ODVISNOST SVETIL 

Že v teoretičnem delu sem omenil, da različna svetila svetlobo v prostor oddajajo različno. Za 

klasično žarnico na žarilno nitko lahko predpostavimo, da se obnaša kot točkasto svetilo, helij-

neonov laser svetlobo seva v ozkem curku, svetleča dioda seva v stožec… 

V tem delu sem preveril, kako svetlobo v prostor sevajo zelena in bela svetleča dioda ter varčna 

sijalka. 

3.3.1 POTEK MERITVE 

Meritev sem izvedel tako, da sem na stojalo vpel svetilo. Pod stojalom je bil ležaj s kotomerom, 

ki je omogočal merjenje zasuka oz. kota. Na os ležaja je bila pritrjena palica, nanjo pa sem vpel 

luksmeter in spektrometer. Glede na moč svetila sem prilagajal razdaljo med senzorji in 

svetilom. Postavitev eksperimenta prikazuje slika 20.  
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Slika 20: Merjenje kotne odvisnosti varčne sijalke z luksmetrom. 

Nato sem s spektrometrom in luksmetrom pri različnih kotih pomeril svetlobo, ki jo oddaja 

svetilo. Pri opisu načina merjenja si pomagamo z uporabo sferičnega koordinatnega sistema, ki 

ga prikazuje slika 21. Svetilo sem usmeril v smeri osi z. Pri svetlečih diodah sem pomeril v 

dveh, med sabo pravokotnih smereh. Najprej sem meril osvetljenost v odvisnosti od kota θ pri 

𝜑 = 0, nato pa enako še pri 𝜑 =
𝜋

2
. Pri svetleči diodi meritev osvetljenosti v odvisnosti od kota 

φ pri 𝜃 =
𝜋

2
 ni smiselna, saj je tam osvetljenost praktično nič. Pri varčni sijalki pa sem opravil 

eno meritev osvetljenosti v odvisnosti od kota φ pri 𝜃 = 0   in eno v odvisnosti od kota θ pri 

𝜑 = 0.  S tem sem dobil podatke o tem, kako je osvetljen prostor okoli svetila. 

 

 

Slika 21: Sferični in kartezični koordinatni sistem [16] 
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3.3.2 REZULTATI 

3.3.2.1 BELA SVETLEČA DIODA 

Predpostavimo, da dioda svetlobo seva v stožec. Predvsem me je zanimalo, ali gre za osno 

simetričen stožec, ter kakšen je kot v vrhu tega stožca. Na sliki 22 so prikazani rezultati, 

pridobljeni s pomočjo spektrometra. 

 

Slika 22: Odvisnost osvetljenosti od kota θ za belo svetlečo diodo, izmerjena s spektrometrom. 

Svetlo zelena barva predstavlja eno, temno zelena pa drugo smer,  pravokotno glede na prvo. 

Na sliki 23 so prikazani rezultati pridobljeni s pomočjo luksmetra. 

 

 

Slika 23:Odvisnost osvetljenosti od kota θ za belo svetlečo diodo, izmerjena z luksmetrom. 

Svetlo rdeča barva predstavlja eno, temno rdeča pa drugo smer, pravokotno glede na prvo. 
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Opazimo lahko, da vrh ni vedno pri kotu 0°. Do tega je prišlo zato, ker sem pri izvajanju meritve 

za kot 0° (torej za začetni kot) namesto kota, kjer je bila intenziteta največja, vzel nek drug kot. 

Pri meritvi je bilo precej težko oceniti, kje točno je maksimum. 

Kot v vrhu (θ) sem določil tako, da sem pogledal pri katerih kotih (𝜃1, 𝜃2) osvetljenost pade na 

polovico maksimalne. Nato sem kot θ izračunal kot:  

 𝜃 = |𝜃1 − 𝜃2| . 
 

(18) 

 

Določanje kota je prikazano na sliki 24. 

 

 

Slika 24: Določanje kota v vrhu stožca bele svetleče diode. 

Če upoštevamo rezultate, pridobljene s pomočjo spektrometra, znaša kot v vrhu stožca bele 

svetleče diode v eni smeri 27,9°, v drugi smeri pa 27,6°. Iz tega lahko sklepamo, da je stožec 

bele svetleče diode osno simetričen. 

3.3.2.2 ZELENA SVETLEČA DIODA 

Vse, kar velja za belo svetlečo diodo, velja tudi za zeleno, zato se ne bom ponavljal. Na slikah 

25 in 26 so prikazani zgolj rezultati meritev. 
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Slika 25: Odvisnost osvetljenosti od kota θ za zeleno svetlečo diodo, izmerjena s spektrometrom. 

Svetlo zelena barva predstavlja eno, temno zelena pa drugo smer,  pravokotno glede na prvo. 

 

 

Slika 26: Odvisnost osvetljenosti od kota θ za zeleno svetlečo diodo, izmerjena z luksmetrom. 

Svetlo rdeča barva predstavlja eno, temno rdeča pa drugo smer, pravokotno glede na prvo.  

Sodeč po spektrometru sta izmerjena kota v vrhu stožca zelene svetleče diode 84,5° in 81,5°. 

Tudi za zeleno diodo lahko rečemo, da je njen stožec dokaj osno simetričen. Veliki razliki v 

kotu stožca zelene in bele svetleče diode verjetno botruje tudi to, da sta bili obliki diod različni.  
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3.3.2.3 VARČNA SIJALKA 

Uporabil sem varčno sijalko z barvno temperaturo 2700 K (slika 27). Pri tem svetilu so se 

rezultati odvisnosti od kota φ pri kotu 𝜃 = 0 in odvisnosti od kota θ pri kotu 𝜑 = 0 precej 

razlikovali. To je glede na obliko svetila povsem pričakovano. Rezultati so predstavljeni na 

grafih na slikah 28 in 29.  

 

Slika 27: Uporabljena varčna sijalka 

 

 

Slika 28: Odvisnost osvetljenosti od kota za varčno sijalko, izmerjena s spektrometrom. S 

svetlo zeleno so predstavljeni rezultati v smeri spreminjanja kota φ pri 𝜃 = 0,  s temno zeleno 

pa v smeri spreminjanja kota θ pri 𝜑 = 0. 
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Slika 29: Odvisnost osvetljenosti od kota za varčno sijalko, izmerjena z luksmetrom. S svetlo 

rdečo so predstavljeni rezultati v smeri spreminjanja kota φ pri 𝜃 = 0,  s temno rdečo pa v 

smeri spreminjanja kota θ pri 𝜑 = 0.  

Pozornemu bralcu ne bo ušlo, da sta grafa osvetljenosti v odvisnosti od kota θ pri φ = 0 

podobna, grafa osvetljenosti v odvisnosti od kota φ pri θ = 0 pa ne. Razlog je v tem, da sijalka 

pri meritvah ni bila obrnjena enako. Lepo jo razvidno, da sevanje niti v eni niti v drugi smeri ni 

(povsem) izotropno. 

Pri izvedbi meritve sem imel težavo, saj je bila uporabljena sijalka namenjena običajnemu 

osvetljevanju prostorov in zato za spektrometer precej premočna. Pomagal sem si tako, da sem 

neposredno pred odprtino spektrometra namestil polarizator in tako zmanjšal intenziteto 

svetlobe, ki je vpadala v spektrometer. Faktor za katerega je polarizator zmanjšal osvetljenost 

(približno 45 %) sem določil tako, da sem pogledal enega izmed vrhov v spektru, ki tudi brez 

uporabe polarizatorja ni bil zasičen. Razmerje med relativno izmerjeno močjo brez in z uporabo 

polarizatorja je podalo faktor, za katerega je polarizator zmanjšal osvetljenost.  
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3.4 IZKORISTKI 

3.4.1 KLASIČNA ŽARNICA 

Za izračun izkoristka klasične žarnice na žarilno nitko sem uporabil podatke, ki sem jih 

predstavil že v razdelku 3.1. Bistvena za izračun izkoristka je predpostavka, da se klasična 

žarnica obnaša kot točkasto svetilo{2}. Ko sem na neki razdalji zajel svetlobni tok, sem po enačbi 

(16) izračunal celotno vidno moč, s katero seva žarnica. Fiziološki izkoristek sem nato izračunal 

po enačbi (4). Vidno moč (𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎)  iz enačbe (4) izračunamo kot: 

 

𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 = ∫ 𝑉(𝜆)
𝑑𝑃

𝑑𝜆
𝑑𝜆

750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚

 . 
(19) 

 

 

Ker sem imel več podatkov, sem izračunal povprečje. Povprečni fiziološki izkoristek klasične 

žarnice je znašal 1,3 %. Če pri izračunu vidne moči v enačbi (19) ne bi upošteval funkcije V(λ), 

bi izkoristek znašal 5 %. 

{2} Klasična žarnica ni povsem točkasto svetilo, saj ima žarilna nitka svoje dimenzije. Žarnica 

svetlobe ne oddaja pod navoj. Če bi pomerili kotno odvisnost, bi verjetno dobili nekaj 

podobnega kot pri varčni sijalki. Pravi izkoristek žarnice je zato verjetno nekoliko manjši. 

3.4.2 BELA IN ZELENA SVETLEČA DIODA TER VARČNA SIJALKA   

Če želimo izračunati izkoristek teh svetil, moramo upoštevati kotno odvisnost sevanja, ki je bila 

predstavljena v razdelku 3.3. Za vsa tri svetila sem uporabil enak pristop. Predpostavil sem, da 

se gostota izsevanega toka spreminja samo v odvisnosti od kota θ, gleda na kot φ pa je 

konstantna. Za diode je to povsem upravičena predpostavka, pa tudi pri varčni sijalki s tem ne 

pridelamo prevelike napake. Prostor v katerega sevajo svetila, sem razdelil na krogelne plasti, 

kot prikazuje slika 30. 
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Slika 30: Krogelna plast je del krogle med rdečima črtama. 

Pri izračunu površine dela krogelne plasti, ki leži na površju krogle, med rdečima črtama (𝛥𝑆), 

sem izhajal iz definicije prostorskega kota: 

 𝑑𝑆 = 𝑟2𝑑Ω . 

 

(20) 

 

Enačbo (20) sem prevedel na 

 

𝛥𝑆 = ∫ ∫ 𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑

𝜃𝑖+1

𝜃𝑖

2𝜋

0

 . (21) 

 

Po integracije enačbe (21) dobimo 

 𝛥𝑆𝑖 = 2𝜋𝑟2(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+1) . (22) 

 

To enačbo sem uporabil za računanje površine dela krogelne plasti, ki leži na površju krogle. 

Iz predpostavke, da je osvetljenost glede na kot φ konstantna, sledi, da je na dani površini glede 

na kot φ konstantna tudi gostota svetlobnega toka. Gostoto svetlobnega toka sem določil kot 

povprečje med gostotama svetlobnega toka, ki sem ju izmeril na mejah ploskve. Vidno moč na 

ploskvi sem izračunal po enačbi 

 
𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑖 =

𝑗𝑖 + 𝑗𝑖+1

2
𝛥𝑆𝑖 . 

 

(23) 

 

Vso vidno moč sem izračunal po enačbi (24), kot vsoto vidnih moči na posameznih delih: 
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𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 = ∑ 𝑃𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑖 =

𝑖

0

∑ 𝜋𝑟2(𝑗𝑖 + 𝑗𝑖+1)(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+1) .

𝑖

0

 

 

(24) 

 

Za zgoraj omenjeni izračun potrebujemo le meritev od kota 0 do θ. Ker sem imel meritev pri 

kotnih odvisnostih več, sem izračunal povprečje. 

Izkoristek sem nato izračunal po enačbi (4) in dobil naslednje rezultate: 

Tabela 2: Izkoristki svetil 

Svetilo Fiziološki izkoristek [%] Fizikalni izkoristek [%] 

Varčna sijalka 3,3 do 5,0 {3} 5,9 do 8,7 {3} 

Zelena svetleča dioda 1,1 1,7 

Bela svetleča dioda 10,1 19 

Klasična žarnica 1,3 5 

 

Fizikalni izkoristek je izračunan po skoraj enakem postopku kot fiziološki. Razlika je le v tem, 

da pri izračunu vidne moči ne upoštevamo funkcije V(λ). Prav tako je v tem primeru izračunan 

zgolj na intervalu vidne svetlobe. 

{3} Veliko odstopanje med spektrometrom in luksmetrom je lahko posledica uporabe 

polarizatorja. Prava vrednost se verjetno nahaja nekje na tem intervalu. 

 

3.5 OBČUTLJIVOST LUKSMETRA NA VALOVNO DOLŽINO 

Da človeško oko ni enako občutljivo na vse valovne dolžine svetlobe, je jasno. Enako pa naj bi 

veljalo za luksmeter, saj naj bi ta meril osvetljenost, kot jo zazna človeško oko. Da bi preveril, 

ali luksmeter upošteva funkcijo V(λ) tudi pri svetilih, ki ne sevajo po principu sevanja črnega 

telesa in imajo zato ožji spekter, sem naredil naslednji eksperiment. Na enaki razdalji sem s 

spektrometrom in luksmetrom pomeril modro, zeleno in rdečo svetlečo diodo.  

Povprečje funkcije kV(λ) za luksmeter sem izračunal po naslednjem postopku. S spektrometrom 

sem zajel spekter posamezne diode, nato po enačbi (12) izračunal zajeto vidno moč. Iz 

izmerjene osvetljenosti (z luksmetrom) in podatka o površini odprtine spektrometra sem z 

uporabo enačbe (6) izračunal svetlobni tok v fiziološkem merilu. Enačbo (25) sem prevedel na 

enačbo (26) in po njej izračunal razmerje med svetlobnim tokom (vidne svetlobe) v fiziološkem 

in fizikalnem merilu ( povprečje funkcije kV(λ) oz. koliko lumnov na watt v povprečju dobimo 

pri posamezni diodi). Z luksmetrom ne moremo meriti posameznih komponent vidnega spektra, 

temveč le celoto. To je razlog, da sem računal povprečje funkcije kV(λ). 
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Teoretično povprečje sem izračunal zgolj iz izmerjenega spektra in tabelirane funkcije V(λ). 

Najprej sem po enačbi (14) izračunal osvetljenost, nato pa iz enačbe (6) svetlobni tok v 

fiziološkem merilu. Na koncu sem po enačbi (25) določil povprečno vrednost  kV(λ). Enačbo 

(25) lahko v tem primeru prevedemo na enačbo (27): 

 

 
𝑘�̅�(𝜆) =

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖

𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖
 , 

(25) 

 

  

𝑘�̅�(𝜆) =
𝐸𝑆𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎

∫
𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑑𝜆
750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚
𝑑𝜆

 , 
(26) 

 

 

 

𝑘�̅�(𝜆) =
𝑘 ∫

𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑑𝜆
750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚
𝑉(𝜆)𝑑𝜆

∫
𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎

𝑑𝜆
750 𝑛𝑚

380 𝑛𝑚
𝑑𝜆

 . 
(27) 

 

 

V tabeli 3 je podana primerjava med izračunanim povprečjem kV(λ) za luksmeter, teoretično 

vrednostjo 𝑘�̅�(𝜆) in vrednostjo funkcije kV(λ) pri valovni dolžini maksimuma posamezne 

diode. Povprečje je podano za celoten spekter, saj z luksmetrom ni možno meriti posameznih 

delov spektra. Konstanta k je definirana kot 𝑘 = 683 lm/W. 

Tabela 3:Primerjava med izračunanim povprečjem kV(λ) za luksmeter, teoretičnim povprečjem 

kV(λ) in teoretično vrednostjo 𝑘𝑉(𝜆) pri valovni dolžini maksimuma. 

Svetleča dioda λ maksimuma [nm] 𝑘𝑉(𝜆) [lm/W] 

izmerjeno 

povprečje 

luksmeter 

𝑘𝑉(𝜆) [lm/W] 

teoretično 

povprečje  

𝑘𝑉(𝜆) [lm/W] 

teoretično pri 

λmaks  

Modra  465 172 127 50 

Zelena 521 397 445 485 

Rdeča 638 128 176 125 

  

Odstopanje med izračunanim povprečjem in tabelirano vrednostjo funkcije kV(λ) pri valovni 

dolžini maksimuma je predvsem pri modri diodi precejšnje. Omeniti pa velja dejstvo, da je 

spekter izsevane svetlobe enobarvne svetleče diode sorazmerno širok vrh (nekaj 10 nm; slika 

10), ki se razteza preko območja valovnih dolžin, za katere velja različen faktor pretvorbe. To 

je še posebej izrazito pri modri svetleči diodi, saj se občutljivost očesa v tem delu spektra močno 

spreminja. Na sliki 31 je za modro svetlečo diodo z modro prikazan fizikalni spekter 
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( 
𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖

𝑑𝜆
(𝜆)), z magento pa še  porazdelitev svetlobnega toka v fiziološkem merilu po valovni 

dolžini, v odvisnosti od valovne dolžine ( 
𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖

𝑑𝜆
(𝜆)). Zaradi lažje primerjave sta oba 

spektra zgolj relativna, primerjati je smiselno zgolj njuni obliki. 

 

Slika 31:  Z modro je prikazana porazdelitev fizikalne moči po valovni dolžini, z magento pa 

porazdelitev vidne moči v fiziološkem smislu po valovni dolžini za modro svetlečo diodo. 

Podobno je na sliki 32 za zeleno svetlečo diodo z zeleno prikazan spekter 
𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖

𝑑𝜆
(𝜆), z 

magento pa spekter  
𝑑𝑃𝑓𝑖𝑧𝑖𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑖

𝑑𝜆
(𝜆).  Tudi tu sta spektra zgolj relativna. 

 

Slika 32: Z zeleno je prikazana porazdelitev fizikalne moči po valovni dolžini, z magento pa 

porazdelitev vidne moči v fiziološkem smislu po valovni dolžini za zeleno svetlečo diodo. 
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Na slikah 32 in 33 sta prikazana še grafa za rdečo svetlečo diodo. Zaradi boljše preglednosti je 

vsak graf prikazan na svoji sliki. Tudi tu sta spektra zgolj relativna. 

 

Slika 33: Porazdelitev fizikalne moči po valovni dolžini za rdečo svetlečo diodo. Spekter ima 

vrh pri valovni dolžini 638 nm. 

 

Slika 34: Porazdelitev vidne moči v fiziološkem smislu po valovni dolžini za rdečo svetlečo 

diodo. Spekter ima vrh pri valovni dolžini 635 nm. 
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Odstopanja od lepe gladke krivulje, prisotna so predvsem na slikah 31 in 34, v manjši meri pa 

tudi na slikah 32 in 33, so posledica šuma na spektrometru. Gre za napako meritve (ki izvira iz 

spektrometra) in je ni možno odpraviti. 

Iz grafov na slikah 32, 33, 34 in 35 je očitno, da se vrh fiziološkega spektra v primerjavi z 

vrhom fizikalnega premakne proti valovni dolžini 555 nm, kjer funkcija V(λ) (občutljivost 

očesa) doseže vrh. Efekt je najmanjši pri rdeči svetleči diodi, saj je njen spekter najožji.  

V tabeli 4 je prikazana še primerjava med osvetljenostjo, ki sem jo izmeril z luksmetrom in 

osvetljenostjo, ki sem jo izračunal iz meritve opravljene s spektrometrom. Pri slednji sem 

upošteval tabelirano občutljivost očesa oziroma funkcijo V(λ). Iz podatkov, pridobljenih s 

spektrometrom, sem osvetljenost izračunal po enačbi (14). 

Tabela 4: Primerjava med osvetljenostjo izmerjeno s spektrometrom in luksmetrom 

Svetleča dioda Izmerjena osvetljenost 

luksmeter [lx] 

Izmerjena osvetljenost 

spektrometer [lx] 

Modra 1,2 0,9 

Zelena 2,5 2,8 

Rdeča 1,6 2,2 

 

Velika odstopanja med spektrometrom in luksmetrom v tabelah 3 in 4 so do neke mere 

posledica tega, da je bila osvetljenost dokaj majhna in je zato relativna napaka meritve 

(predvsem pri luksmetru) večja. Namenoma nisem meril pri večjih osvetljenostih, saj bi bil 

lahko spektrometer zasičen, izmerki pa nepravilni.   
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4 ZAKLJUČEK 

Naše oči so prilagojene za zaznavanje svetlobe v zelo ozkem delu elektromagnetnega spektra, 

pa še znotraj tega njihova občutljivost ni enakomerna. V pričujočem delu sem se zato posvetil 

razliki med fizikalno in fiziološko osvetljenostjo ter določanju učinkovitosti svetil v 

fiziološkem merilu. Za merjenje osvetljenosti v fiziološkem merilu lahko uporabimo luksmeter. 

a se za boljšega izkaže spektrometer, saj z njim zajamemo vidni del spektra svetila, iz katerega  

potem izračunamo osvetljenost v fiziološkem merilu. Poleg tega pa lahko izračunamo tudi 

vidno moč svetila in gostoto svetlobnega toka, ki ga oddaja svetilo. 

V diplomskem delu sem opisal postopek, kako lahko s pomočjo spektrometra izmerimo 

osvetljenost v fiziološkem merilu. Ugotovil sem, da se rezultati dobljeni s spektrometrom in 

luksmetrom, dobro ujemajo. Ugotovil sem, da merilnik gostote svetlobnega toka zaradi 

premajhne občutljivosti pri klasičnih svetilih ni uporaben. Izmeril sem tudi kotno odvisnost 

zelene in bele svetleče diode ter varčne sijalke. 

Z omenjenimi senzorji sem pomeril izsevano svetlobo iz različnih svetil. Klasično žarnico na 

žarilno nitko sem izbral, ker je bila v prejšnjem stoletju najbolj uporabljeno svetilo. Danes 

veliko uporabljamo varčne sijalke, zato je bila slednja logičen izbor. Pomeril sem tudi nekaj 

svetlečih diod. 

Izmerjeni izkoristki so, razen zelene svetleče diode, v okviru pričakovanega. Najslabši 

fiziološki izkoristek je imela zelena svetleča dioda, sledi ji klasična žarnica, nato varčna sijalka, 

najboljši izkoristek pa je dosegla bela svetleča dioda. 

Verjetno so prav svetleče diode naslednja vrsta svetil, ki jih bomo v prihodnosti množično 

uporabljali. Poleg dobrega izkoristka belo svetlečo diodo odlikujeta tudi dolga življenjska doba 

in dokaj dobra barvna reprodukcija. 
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